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VERZAMELING 
DER 

WETTEN, BESLUITEN EN ARRESTEN, 
IIE'l'REKKELl;JK HET 

OPENBAAR BESTUUR 

IN DB 

NEDERLANDEN , 

S~DER'f DE HERSTELDE ORDE VAN ZAKEN IN 1813. 

2 Jtmvari 18~. BESLUIT, houdende beschikking 
op het bm,ep, ingeat:eld door burgemeester 

en wethouders van W estb.pelle tegen een 
besluit van Gedilpuü,erde staten v11n ~land, 
Wlllll'bij in de iekening dier gemeente over 1893 
niet is t.oegelat.en een door den wwthouder 
genoten bedrag ala "waarnemend bmgemeeste.r. 

IN NA.à.)[ VAN H. M. WILHELMINA. BllZ. 

Wa E~MA, BNz. 

Beeohikkende op het beroep, ingeat.eld door 
burgemeester en wethouèra van Weatbpelle 
t.i,gen het belluit van Gedeputeerde Staten TBil 

Zeeland, dd. 28 Sepwnber 1894, n°. '766/3lc, 
l• û,l., Wlllll'bij in de NkllllÏllg dier gemeente 

voor het diena*,jlllll' 1893 niet is toegelaten een 
bedrag -van/ 18,75, door den wethouder J. M1N

DEKllOUD KzN.~ gmoten ala waanemend 'b~ 
meeater ·van l 1ot 15 Oet.ober 1893 ;· 

Den Raad VllZl f!tate , afd. voor de geiaehillen 
T8Il llesiuur, gebocml, advies van ,19 Decem

ber 1894, n°; 148; 
Op c1e voordracht va:n den Minister van Bimien

Jandache Zaken van 2-9 December 1894, n°. 5692., 
afd. Binnenlandseh Beate.ar; 

·Oven-egenb, '11st GedeplUIIJeme Staten van Zee
land bij hno. belluit van 28 September 1894, 
houdende natatelling van de ontvaugaten en wt
gaven der gemeente Westkapelle over 1898, e.rt. l 
!}er uitgaven met/ 18. 7 6 hebben vemiinderft, omdat 
volgeH art. '18 .ur guaeentewet, de Wlllll'Ileming 
4}er betrekking meer daD-eene maand moet plaats heli
ben 0111':aqplu,lM1p.d.e jaarwedde te kunnen maken ; 

dat burgemeeater en wethouders van WestkapMe 
t.f.gen deze beslisamg bij On1 voomeuiog hebbQll 
gevraagd in hun daut.oe strekkend adres aan
voerende, dat de voorwaarde, , b~ art. 78 der 
gemeentewet gelteld, dat de waarneming meer 
dan eene maand moet geduunl hebben, in var-
b11nd met art. 77 dier wet alleen ziet op het geval, 
dat er een burgem8'8ter ia, die zijne betrekking 
wegena ongeatelcllaeid of .afweziglieid niet kan 
w1111rnemen, maar dat bij ontstentenis, als dus 
het bmgemeestersambt vacant is , die termijll&
bepaling niet in aamnokiirg kan komen; dat even
zoo de e.rtt. 106 en 119 der gemeentewet bepalen, 
dat de tiJielijb waarn11Iniog gedllJ'eilde meer dan 
eene mund moet hebben p)sats geluid en blijlrms 
de woorden: .zijner bediening" a.lleen gelden voor 
het geval , dat er een secretaris of on\ftJ1811? ia , 
niet voor het geval , dat een clezlir betrekkingen 
vBCBll.t is ; dat weliawuar in art. 7 8 de woord.en 
.aijnar bediening" niet -niorkoinen, doch dat 
het -niet aannemelijk ia, dat de wet.gsver mwler 
eenige t.oeliehting en ahoo zonder eenigen .grand, 
Vt>Or het waarnemen der betrekking van buge
meester , een ander beginael. heèft willen taepuaen, 
dan voor het waarnemen der betrekking van secre
taris of ontvanger; dat er dan ook geene redenen 
beataan, waarom - als de betrekking vacant i■ -
hij die haar tijdelijk - zij het dan ook minder 
dan eene maand. - wurneamt, de daarvoor uit
getrakbn jaarwedde ,niet zon mogen genieten; 

dat tooh de gemeente.kas geen voordeel behoeft te 
trekken 1en koste van hem, die het werk verricht; 
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Overwegende, dat art. 78 der gemeentewet, 

regelende de aanspraak op de jaarwedde van den 
bnrgemeester, bij waarneming van die betrekking 
buiten het geval van ongesteldheid •an den bnr
gemeester, uitdrukkf;jk daaraan de vool'W88rde 
verbindt, dat de waarneming gedurende meer dan 
eene maand onafgebroken moet hebben plaats ge
had door hem die daarmede belast waa, sonder 
eenig onderscheid te maken tuaachen waarneming 
ten gevolge van afwezigheid van den bmgemeester 
of van ontstentenis van dezen ambtell8&l'; 

dat ook uit het verband van art. 78 en art; 77 
niet volgt, dat de vermelde voorwaarde alleen 
~trekking heeft op het geval dat er een bnrge
meester ia; 

dat toch, ware deze bewering van appellanten 
juist, dit verband den wetgevlll' had moeten leiden 
OJD. het in art. 77 genoemde geval van ontstentenis, 
Ï1l het daarop volgend artikel n it te zonderen ; 

dat evenmin aan de in artt. 106 en 119 der 
gllneentewet voorkomende woorden .zijner be

ping'' - daargelaten dat zij niet in art. 78 
voorkomen - een argument kan worden ontleend 
ten bewijze van het beweren van appellanten, 
daar de~ woorden ook in het geval van ontsten
tenis zin hebben ; 

dat waar de bepaling van de wet duidelijk is, 
een onderzoek naar de red.enen, welke daarvoor 
bestaan, als overbodig achterwege kan blijven; 

dat mitsdien Gedeputeerde Staten de uitgave 
van f 18.76, wegens het waarnemen van de be
trekking van bnrgem-ter van 1 tot lö Oeto
ber 1893 te recht, ala zijnde in strijd met de 
wet, uit de rekening der gemeente Westkapelle 
over het dienstjaar. 1898, hebben verworpen; 

Gezien de wet van 29 Juni 1861 (Staau-
6lad n°. 86); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het ingestelde beroep te verklaren ongegrond. 
De Minister van Binnenlandache Zaken is be

l1111t met de uitvoering van dit besluit, waarvan 
afllChrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State, afd. voor de geschillen van beatnnr. 

'•Gravenhage, den 2den J1111uari 1896. 
(g,t.) EMMA. 

De lliauter m11 BiMn1a""8cAe Za.l-ni, 
(96'.) Vil' HolJ'IZIII. 

Il Janwari 1895. BML'DTI', ter bekrachtiging van 
eene bep&ling tot wijziging van art. XVII 
van het Reglement van Politie voor de 
scheepvaart en de vlotvaa.rt op den· Rijn, 

met inbegrip van de ffTaal en de L6.l-, van 
kracht verklaard. bij Koninklijk besluit van 
12 tA-Pril 1892 ~tau,4sblad (· 86). S. 1' 

' IN '11\u.u.r VAN FfJ.· WIHELffiN A, Elft, 
11\vu EMMA, BN~i,- , 

Op de voordraoht van de Ministers van Wa
terstaat, Handel en Nijverheid, van 17 No
vember 1894,, litt. A, afdeeling-Waterataat, en 
van Buitenlandeche Zaken van diezelfde c1agtee. 
kening, n°. 119117, 2de afdeeling; 

Gelet op de door de Centrale Commiaaie voor 
de Rijnvaart in hare zitting van 31 Mei 1894, 
vastgestelde wijziging van het door die Oom• 
missie in hare zitting van 3 September 1887 vast
gestelde en bij Koninklijk besluit van 12 April 1892 
(Staat.r6lad n°. 86) op den Rijn, met inbegrip 
van de ffTaal en de Lei van kracht verklaarde 

Reglement van Politie voor de scheepvaart en de 
vlotvaart op den Bij•, zooala dit is gewijligd 
en aangevuld bij beelniten van genoemde Oen· 
trale Commiaie van 17 en 22 Angnatua 1892 
en van 2 Juli 1898, respeetievelijk bekrach• 
tigd bij Koninklijk beelnit van 30 Januari 1898 
(StaatabW n°. 29) en 23 December 1898 (Slaau-
6lad n°. 219); 

Den Raad van- State gehoord (ad vies van 11 De
cember 1894., n°. 17); ' 

Gelet op de nadere voordracht van voornoemde 
Ministers van 24, December 1894., n". 167, af• 
deeliog Waterataat, en van den 3den Januari 18911, 
n°. 18362, 2de afdeeling; 

Hebben goedgevonden en vemaan, te bepalen: 
Art. XVII van het Reglement van Politie voor 

de Mheepvaart en de vlotvaa.rt op den Bijfl wordt, 
· te rekenen van l Februari 1896, gelllDln ale volgt: 

.v.ooan de waterstand op het vak beneden 
St. Goar gedaald is tot 1.8 M. aan de peil• 
schaal te Knllm, en op het vak boven St. Goar 
tot 1 M. aan de peilachaal te Mai11:z, ia het aleepen 
door stoombooten g:edurende den nacht verboden." 

De Ministers van W aterataat, Handel en Nij• 
verheid en van Buitenland.sche Zaken zijn belut 
met de nitvoering van dit besluit, dat in het 
StaaûfJlad en in de Staaûcoura,it geplaat.t en 
aan den Raad van State in afschrift medegedeeld 
zal word.en, 
~ Gravenhage, den ISden Januari 1896. 

(961.) EMMA. 
IJ, lli11. 11a11 'lf"alerllaat, Handel en Nijt,11ruül, 

(git.) VAN DER SLEYDD. 

IJe Jlinilt,r uan Buitenl. Zaken, (get.) J. Röm.r... 
( Uitgeg. 24 Jan. 18911.) 
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7 Januari 1895. BESLUIT, tot vernietiging van 
de besluiten van den Raad der gemeente 
RorntQfld van 2 Jnl:-k en van 19 ,lpli 1894 . 
en van Bur~ _ en Wetbou18's van 

Roermond v~n, 1, y 3 Juli 1894, st~~ 
kende tot belemmering der Regeering in 
haar beheer over het Rijksarchiefdep6t te 
Roermond. S. 2. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 

Wil EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken van 10 October 1894, n°. 2214, 
afdeeling Kunsten en Wetenschappen, tot ver
·nietiging van : 

1°. een besluit van Bnrgemeester en Wethou
ders van Roermond van 1 Juli 1894, n°. 6691 c, 
waarbij de afgifte geweigerd wordt van stukken 
uit het archief te Roermond, opgevorderd door 
den Commissaris der Koningin in Limhurg; 

2°. een besluit van den Raad der gemeente 
Roermond van 2 Juli 1894, waarbij Burgemeester 
en 'Wethouders gelast worden zich feitelijk te ver
zetten tegen het wegvoeren van archiefstukken, 
zoolang niet is uitgemaakt wat tot het archief 
der gemeente behoort; 

3°. een beslnit van Burgemeester en Wethou
ders van Roermond van 2 Juli 1894, waarbij 
wordt goedgekeurd een voorstel om met behulp 
der Rijkspolitie het wegvoeren der archiefstukken 
te beletten ; 

4°. een besluit van Burgemeester en Wethou
ders van 3 Juli 1894, waarbij overeenkomstig 
laatstgemeld besluit de Rijkspolitie wordt uitge
noodigd maatregelen te nemen om het terug
brengen te bevorderen van die arch iefätukken, 
welke de Rijksarchi varia in Limhurg tegen den 
wil en niettegenstaande verzet van dit college 
heeft ingeladlln of althans het vervoeren er van 
te beletten ; 

5°. een besluit van den Raad der gemeente 
Roermond van 19 Juli 1894, waarbij aan Bur
gemeester en Wethouders wordt opgedragen, zich 
feitelijk te verzetten tegen het wegvoeren van 
archiefstukken, ten raadhuize berustende of ge
pakt in wagens; 

Overwegende, dat al deze besluiten de strek
king hebben om de uitvoering te beletten van 
eene aanschrijving van 30 Juni 1894, n°. 1439 
afd. K. W. van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken aan den Rijksarchivaris in Limhurg, be
last met het beheer van 's Rijksarchiefdepot te 

Roermond, om stukken uit dat depot over te 
brengen naar 's Rijksarchiefdepot te Maa8trickt; 

Overweiwide dat dit beheer, hetwé1k reeds 
nit zijnen llard een ond«JWerp is van Rijksbe
lang, na aanvankelijk va,t Regeeringswege ge
voerd te zijn krachtens de wet van 7 Messidor, 
An II (uitvoerbaar verklaard bij besluit van het 
Directoire Exécutif van 10 Germinal, An IV), 
de wet van 6-27 Maart 1791 (uitvoerbaar ver
klaard den 26sten Brumaire, An IV) en de wet 
van 19 Vendémiaire, An IV (uitvoerbaar ver
klaard den 13den Frimaire, .A:n IV), geregeld i~ 
bij de wet van 5 Brnmaire, An V (afgekondigd' 
den 16den Brumaire, An. V), terwijl het recht dit' 
Regeering op dat beheer bovendien voortvlo'lt 
uit het Keizerlijk decreet van 20 Februari 1809; 

Overwegende dat mitsdien de bovengemelde 
besluiten van den Raad en van Burgemeestei:- eJJ 
W etbouders van Roermond vormen eene inml!n• 
ging van het gemeentebestuur in het beheer !)er 
Regeering over een Rijksarchiefdepot, en -.ir. 
halve in strijd zijn met art. 150 der gemeentew~ 

Overwegende, wat betreft in het bijzonder lïet 
bovenvermeld besluit van Burgemeester en Wet

houders van Roermond van 2 Juli 1894, dat 
tot het nemen daarvan geene vergadering van 
het college van Burgemeester en Wethouders be
legd, noch gehouden is, doch alleenlijk een door 
den Burgemeester opgesteld voorstel bij een rond
gaand schrijven aan elk der We~ouders ter·goed
keuring is toegezonden; 

dat derhalve dit besluit ook is genomen in 
strijd met art. 92 der gemeentewet; 

Gelet op art. 153 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 27 No

vember 1894, n°. 16); 
Gezien het nader rapport van den Minister 

van Binnenlandsche Zaken van 4 Januari 1895, 
n°. 24, afdeeliug Kunsten en Wetenschappen; 

Hebben goedgevonden · en verstaan: 
Bovengemelde besluiten van Burgemeester en 

Wethouders en van den Raad der gemeente Roer
mond te vernietigen wegens strijd met de wet. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatablad geplaatst en in afschrift aan 
den Raad van State medegedee1d zal worden. 

's Gravenhage, den 7den Januari 1896. 
(get.) EMMA. 

De Miniater 11an Binnenland.rcl,e Zaken, 
(get.) VAN HOUTEN, 

(Uitgeg. 11 Jan. 1895.) 
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·7 J,mvari 1895. BBSLUIT , houdende beschikking 
-op het beroep, inge&teld door den raad van 
Wijk en Aalbvg tegen de door Gedeputeerde 
Staten van NoDPd-Brabant bij ehrijven van 
lö Juni 1894 aan den burgemeester dier 
gemeente medegedeelde weigering om een raads
beslnii tot het voeren van een rechtsgeding, 
als zoude dat besluit onvolledig geteekend 
zijn , in behandeling te nemen. 

IN NAAM: VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
Wu EMMA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den gemeenteraad van Wijk en Aalburg tegen de 
door ~epnteerde Sta~n van Noord-Brabant bij 
h11.n schrijven van 16 Juni 1894, G. n°. l, 2• afd., 
3• bureau, aan den burgemeester van genoemde 
gemeente medegedeelde weigering om het raads
besluit tot het voeren van een rechtsgeding in 
zake .de Eb", in behandeling te nemen; 

pen Raad van State, afd. voor de geschillen 
vaaibestnnr ,gehoord, advies van 12December 1894, 
•n°. 133; 

•op de voordracht van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken van 4 Januari 1896, n°. 5748, 
afd. Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat , toen ten behoeve van den 
aanleg der werken tot verlegging van de uitmon
ding der Maas naar den Amer, de onteigening 
.van een gedeelte der landerijen, genoemd .de Eb", 
noodig werd geacht, op den eigendom dier lan
derijen aanspraak gemaakt werd zoowel door de 
gemeente Wijk en Aalburg, als door de z.g. 
corporatie van inboorlingen van Aalburg, waar
voor optraden rier personen die zich kwalificeer
den als bewaá.rsmannen van gemelde corporatie; 

dat daarop door de arrondissements-rechtbank 
te 's-Hertogenbosch, overeenkomstig art." 20 der 
!)!1-teigeningswet, een derde werd benoemd , die 
door den Staat der Nederlanden werd gedagvMrd, 
om voor genoemde rechtbank te verschijnen, ten 
einde de onteigening van de benoodigde percee
len te hooren uitspreken en het bedrag der scha
_deloo&Stelling te hooren vaststellen ; 

dat de gemeenteraad van Wijk en Aalburg in 
zijne vergadering van 27 December 1893, besloot 
het eigendomsrecht der gemeente op de goederen 
genaamd .de Eb" in rechten te handhaven, 
zoowel door te intervenieeren in het onteigenings
proces en in geval van consignatie der schade
loosstelling haar recht daarop uit te oefenen, 
als door het instellen van eene eigendomsactie 
tegen de . vier personen in privé, die zich als 

bewaarsmannen van bovengenoemde corporati!l 
kwalificeerden ; 

dat dit raadsbesluit w01d genomen met vier 
tegen drie ste=en, die van de wethom?ers 
J.."" VAN WIJK en w, UITHOVEN en van het 
l aadsiid G. VAN WrJl, terwijl A. VAN WIJK 
en G. VAN WIJK, twee van de vier bovenbe
doelde bezwaarsmannen zijn, tegen wie de eigen• 
domsactie zou worden ingesteld; 

dat inmiddels door den Staat der Nederlanden 
van de voorgenomen onteigening der hierbedoelde 
perceelen werd afgezien ; 

dat eerst op 7 Juni 1894, door den burge
meester van Wijk en Aalburg, onder overlegging 
;an de daartoe betrekkelijke rechtskundige ad
viezen, een afschrift van het raadsbesluit van 
27 December 1893 , aan Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant ter goedkeuring is toegezonden; 

dat dit afschrift alleen door den burgemeester, 
tevens secretaris, was onderteekend , daar de 
beide wethouders de mede-onderteekening van 
dat stuk hadden geweigerd; 

dat Gedeputeerde Staten van Noord-Bnrbant 
bij schrijven van 15 Juni 1894, G. n°. l, 2• afd., 
3• bureau, aan den b11rgemeester van Wijk en 
Aalburg hebben te kennen gegeven, dat, zoolang 
aan het door hem ingezonden stuk de handteeke
ning van een der wethouders ontbrak , dat stuk 
niet als een formeel raadsbesluit was te beschou
wen en het daarin behandelde onderwerp geen 
punt van behandeling bij hun college kon uit
maken; 

dat de gemeenteraad van Wijk en Aalburg bij 
Ons van deze beslissing voorziening heeft gevraagd 
en, van oordeel zijnde, dat een raadsbesluit niet 
krachteloos wordt, indien de wethouders weige
ren het te onderteekenen, Ons heeft verzocht, 
met · vernietiging van de beslissing van Gedepu
teerde Staten, waarbij de goedkel}ring aan het 
raadsbesluit van 27 December 1893 werd ont
houden, dit besluit alsnog goed te keuren; 

dat het besluit om bij Ons voorziening te 
vragen in de raadsvergadering van 11 Juli 1894 
werd genomen met drie stemmen t~en ééne, die van 
het raadslid W. UITUovo, tevens wethoader, terwijl 
er door het overlijden van een der leden eene 
vacature in den gemeenteraad was ontstaan en 
de leden A. VAN WIJK, tevens wethouder, en 
G. VAN WIJK, krachtens een in dezelfde raads
vergadering genomen besluit, op grond van m. 
46 der Gemeentewet van deelneming aan de 
stemming te dezer zake waren uitgesloten ; 
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dat het op 12 Juli 18114, bij' het Kabinet der 
Koningin ingekomen adrea van bl'oep, beha! ve 
van de onderteekening door den burgemeester, 
tevens secretaris, van de mede-onderteekening' 
door het raadslid H. Vos was voorzien, welk 
n.adalid in de vergadering van 11 Juli 18114 
'WIII benoemd om de weigerachtige wethouden 
te vervangen voor het onderteekenen van de 
nnkken, die de procedure in zake .de Eb" be
trei'en; 

C>Yerwegende, dat uit een door · den J>urgem
ster, tevens aooretaria, get.eekend, bij de stukken 

in dezen overgelegd, extract uit het register der 
notulen van den gemeenteraad blijkt , dat in de 

vergadering van den 27 December 18118, een 

besluit ia genomen, strekkende o. a. om in zake 

den eigendom van de landlll'ijen genaamd .de Eb", 
eene reohtsvordmng in te stellen tegen de be
waanmannen ,an de zoogenaamde corporatie van 

de inboorlingm van Aalburg; 
dat de omatandil§heid, dat twee raadaleden aan 

de stemming , die tot dat besluit leidde, hebben 
deelgenomen, ofschoon zij ziek daarvan hadden 
moe~n onthouden, omdat zij behoorden tot de 
bewa,mmannen , tegen wie in privé voormelde 

rechtsvordering zou worden ingesteld, op den 
uitslag der stemming niet van invloed is ge
weest, daar onthouding hunnerzijds geen ander 
gevolg zou hebben gehad , dan dat de meerder

heid , waarmede het besluit genomen werd, twee 
stemmen meer zou hebben bedragen; . 

dat, oticJÏoon door de intrekking van het 

onteigeningaprooes het doel van het n.adabesluit 
voor een deel kwam te vervallen, en ofschoon 

eent op 7 Juni 18114 de goedkeuring van Gede
puteerde Staten op dat beslnit werd aangevraagd, 
dat besluit, voor zoover het de in te ■tellen 

eigendomsactie betreft , niettemin van kracht ia 
gebleTI1n.; 

dat weliswaar het aan Gedeputeerde Staten 

taegezonden afschrift van het uit de notulen 
woordelijk overgenomen raadsbesluit niet van de 

Jllllh.onderteekening van een der wethouder■ was 

voorzien, doch dat dit niet wegneemt, dat het 
bestaan van dat raadabealuit door voormeld 
e:rtraet uit het n,giater der notulen van den 

gemeenteraai voldingend 1'VJ'dt bewe18D; 
dat de in dezen door Gedeputeerde Staten ge

nomen bealiuing, ofschoon die slechts eene wei
gering inhoudt om het raadsbesluit in behande
ling te nemen en dus niet met zoovele woorden 

eene onthouding van hunne goedkeuring 'bevat, 

in werkelijkheid toch op eene onthouding dier 
goedkeuring neerkomt, immers dat de gem1141nte
raad op zijn besluit de goedkeuring van Gedepu
teerde Staten niet heeft verkregen ; 

dat, overeenkomstig art 200 der gemeente-...it, 
de gemeenteraad be,oegd is van rooianige be
slilllling, ook al is zij op deze wijze gegeven, bij 
Ons vooniening te vragen en dat het daarbij 
onverschillig ia of die bealuaing in den vorm 
van een brief of van een extnu,t uit het resolutie
boek, hetsij aan den burgemeester, hetzij aan 

den gemeenteraad ia toegezonden; 

dat, ofschoon het adres van beroep ten on• 

rechte de mede-onderteekening van een der mach- . 
leden draagt, welke onderteekening niet in de 

plaats van die van een der wethouders kan tre
den , uit h41t bij de stukken overgelegde afschrift 
van de notulen der raadsvergadering van den 
11 Juli 18V4 blijkt, dat in die vergadering ·op 

wettige wijze tot het instellen van beroep ia 
besloten, zoodat de in het adres van bereep 
voorkomende onrese}matigheid in dit geval aan 

de ontvankelijkheid van den gemeenteraad niet 
in den weg behoeft te ata&n; 

dat voorta uit de overgelegde rechtskunclige 

adviezen bij een summier onderzoek is gebleken, 
dat, afgescheiden van den uitslag van het te 
voeren rechtsgeding, de gemeenteraad in dezen 
allerminst lichtvaardig is opgetreden; 

dat er derhalve volstrekt geen reden bestaat 

om in hooger beNep de goedkeuring aan ket 
n.adabesluit te onthouden; 

Gezien de wet van 29 Juni 1851 (Slaala
/Jlad n°. 85); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van de bestn,den beslissing 

van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
aan het besluit van den gemeenteraad van Wijk 
en Aalburg, betreffende het instellen van eene 

n1thtsvwdeting in zake den eigelÎ.dom van de 

z.g. .Eb". e.lanog goedkeuring te verleenen. 
De Minister van Binnenlandeche Zaken is be

last met de uitvoering van dit besluit, waarvan 

afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 

Stat.e, afd. voor de geschillen van beatnur. 

'sGravenhage, den 7den Januari 18115. 

(gn.) EMMA. 

De Miniller van Binnenland8cM Zain, 
(Det.) VAII HoUTBN. 
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9 Jatltl4ri 1896. B:ssr.urr, tot regeling van de 
,iensioenen der ambtenaren vun het aan het 
Departement van Koloniën verbonden Tech
nisch Bureau. S. 8. 

IN lU.il[ VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1:, EMMA, JINZ. 

Overwegende , dat de ten laste van de begroo
ting van Nerkrlandlt:l,.lndië bezoldigde ambte
naren van het aan het Departement van Kolo
niën verbonden Techniach Bureau , wat betreft 
uitzicht op pensioen, niet behooren achtergesteld 
te sijn bij andere ambtellll?'en in dienst van den 
Staat, aan die bij de wet van 9 Mei 1890 (Slaata
lJlad n°. 78) ten laste van den Staat - en bij 
de ambtenaren, 11:00mploijeerden en werklieden 
verbonden aan het Koloniaal Etablissement te 
.J..ut,miam, aan wie bij Koninklijk besluit van 
16 April 1898 (Sûum/Jlad n°. 76) ten laste van 
de begrooting van Nerkrlottd,,:li-Indië , aanspraak 
op pensioen is toegekend ; 

Op de voordracht van den Minister van Ko
loniën van 8 Oetober 189._ 1,itt. T. B. n°. 10; 

Den Raad van State gehoord (advies van 6 No
vember 1894,, n°. 18); 

Gelet op het nader rapport van den genoemden 
Minister van den oden Januari 1896, Letter 
T.B. n°. 29; 

Heb ben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De van eene vaste aanstelling voor

ziene ambtenaren van" het aan het Departement 
van Koloniën verbonden Technisch Bureau hebben 
na bekomen eervol ontslag aanspraak op burger
lijk pensioen ten laste van de begrooting van 

Nedn-latuiacA-lndië vol.gene de bepalingen, die 
ten aanzien van de pensionneering van ten laste 
van de Staatsbegrooting bezoldigde ambtenaren 
sijn vaatgesteld bij de wet VBn 9 Mei 1890 
(Sltlllt,lJlad n°. 78), behouden■ de in diV'beslnit 
te vermelden afwijkingen. 

2. Voor d~, bij de inwerkingtreding van dit 
beslnit, in tijdelijken dienet aan het Technisch 
Bureau werkzaam zijnde ambtenaren, komt als 
diensttijd mede in aanmerking de tijd gedurende 
welken zij na de oprichting van dat bureau , bij 
Koninklijk besluit van 26 Oetober 1878, n°. 4.7, 
in tijdelijken dienst daaraan sijn verbonden ge
weest. 

3. De bijdragen overeenkomatig artikel 10 der 
wet van 9 Mei 1890 (StaaulJlad n°. 78) te vol
doen, worden door de bij het in werking treden 
van dit besluit aan het Technisch Bureau ver
bonden ambtenaren verschuldigd op het oogen-

blik dat sij van eene vaate 11111111telling voorzien 
worden, en daarna van hunne wedde ingehouden 
op den voet van de bepalingen van artikel 11 
dier wet. 

4. De bijdragen, bedoeld in artikel 10 der 
wet van 9 Mei 1890 (Stt111u/Jlad n°. 78), worden 
verantwoord onder de middelen en inkomsten der 
begrooting van Nerkrlandlt:A-Indië. 

6. De in dit bealuit bedoelde pensioenen worden 
bij Koninklijk . bealnit verleend op voordracht van 
den Mini1ter van Koloniën. 

Van do gronden waarop de tc?ekenning beruat 
·wordt in het besluit melding gemaakt. 

Bij de begrooting van Nederland,,:l,.lndië wordt 
aan de Staten-Generaal mededeeling gedaan van 
de pensioenen , die sedert de indiening der vorige 
begrooting lijn verleend. De lijst waarbij dit 
geachiedt bevat de gegevena in amkel 19 der 
wet van 9 Mei 1890 (Slt111tslJlad n°. 78) vermeld. 

6. Dit be&lnit treedt in werking op den tweeden 
dag na de dagteekening vun het Staau/Jlad en 
de 811111'-ra•t, warin het ie geplaatst. 

De Minister V1Lll Koloniën ia belBBt met de 
uitvoering van dit beeluit, waarvan afachrift sal 
worden gesonden aan den Raad van State, aan 
den Minister van Financiën en aan de Alge
meene Rekenkamer. 

's Gmvenhage, den 9den Januari 1895. 
f..1,t.) EMMA. 

De Mirwl#r - Ko~. f..1,t.) BBllGSlli. 

(Uitgeg. 16 ?a•. 18911.) 

10 J-,i i896. Bllsr.UIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 17 Augustus 1892 
(Staata/Jlad n°. 212), waarbij aan het Bestuur 
van het krankzinnigengesticht .het St. Eli
sabeth'• Gaathni1" te IJet,e,uer nrgnnning 
wordt verleend op het landgoed .de Brink
greve", gemeente .Dne,,ter een gesticht voor 
krankzinDi69n op te ri~hten. S. 4.. 

I:ir NAAJC UN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1:, EMMA, BNZ. 

Op de voordrac1it van den Minister van Bin• 
nenlandache Zaken van 8 Jan11Ari 1896, n°.16l, 
afdeeling Medische Politie; 

Gelet op de wet van 27 April 1884, (Stau
lJkul n°. 96), gew\jzigd bij artikel 10, sub 4.6°, 
van de wet van 15 April 1886 (Staat11Jladn°. 64,); 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Bnig artikel. 

Het · eente lid van artikel 2 van het Koninklijk 
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besluit van 17 Augostua 1892 (Staau!Jlad n°, 212), 
waarbij aan het Bestuur van he11,ilrrankzinnigen
gesticht .het St. Elisabeth'• Gasthuis" te lJntmt,r: 
v~ing wordt verleend op het landgoed .dl 
Brinlrgreve" • gemeente :Dnnter, een gesticht 
voor lmmbinnigen op te richten, wordt gel111en 
als volgt: 

.In het gesticht, dat geacht zal worden met 
het krankzinnigengesticht .het St. Elisabeth'& 
Gasthnis" te lJnenter, bedoeld in het Koninklijk 
beslnit van 9 Augostua 1885 (8taau!Jla,Jn°. 178), 
gewijzigd door dat van 22 Februari 1894 (8wlt11-

!Jlad n°; Sö), één geheel nit te maken en daarvan 
eene afdeeling 'te zijn en dat bestaan zal uit drie 
paviljoenen voor mannen, drie paviljoenen voor 
vrouwen en de noodige dienstgebonwen , mogen 
niet meer dan 200 krankzinnigen, 100 mannen 
en 100 vrouwen, verpl• worden". 

De Minister van Binnenlandache Zaken is be
last met de nitvoering van dit besluit, dat in 
het Staat,!Jlad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den l0den Januari 1895. 
(get.) EMMA. 

1H Jfini8ter van Binnnlandacl,e Zain, 
(get.) VAN HoUTBN, 

( Uitgeg. 16 Jan. 1895.) 

11 Januari 1895. BESLUIT van den Minister 
van Binnenlandeche Zaken, hondende vut
stelling eener Instmctie voor de Rijbland
bouwleeraren. 

De Minister van Binnenlandeche Zaken, 
Heeft goedgevonden : 

1. vaat te stellen de bi deze beschikking be• 
hoorende gewijzigde Instructie voor de Rijbland
bouwleeraren; 

2. te bepalen, dat bedoelde instrnctie zal worden 
opgenomen in de Nederlandacl,e staat-ant. 

'•Gravenhage, den Ud.en Januari 1896. 
(get.) VAN HOUTEN. 

Instructie voor de Rljkslandbouwleeraren. 

An. 1. De teak van den Rijblandbonwleeraar 
omvat: 

a, het houden van toezicht op de van Rijke• 
wege gesubsidieerde proefvelden, zoomede de re
geling der daaraan verbonden werkzaamheden; 

IJ. het uitvoeren van wetenschappelijke proef
nemingen; 

e. het honden van landbouwkundige voordrach
ten binnen zijn ambtsgebied. De Rijkslandbouw
leeraren, tevens · directeuren van winterscholen, 

kunnen door den Minister van Binnenlandeche 
Zaken van dit deel hunner taak geheel of !jedeel• 
telijk worden ontheven, 

Bovendien is de Rijkslandbouwleeraar gehouden 
al die werkzaamheden te verrichten, welke hem 
door of vanwege den Minister van Binnenlandsche 
Zaken worden opgedragen. 

2. Het plan voor de van Rijlr1wege geeubai• 
dieeri].e proefvelden wo~t door den Rijksland• 
bouwleeraar opgemaakt in o;erleg met de com
mi88Îe van toezicht, welke door Gedeputeerde 
Staten in iedere provi11.cie wordt benoemd. 

Dit alzoo opgemaakte plan wordt vóór 1 Au
gustus bij den Minister van Binnenlandeche Zaken 
ter goedkeuring ingediend. 

3. Het plan voor de wetenechoppelijke proef. 
nemingen wordt door hem eveneens vóór 1 Au• 
gnstua bij den Minister van Binnenlandsche Y.aken 
ter goedkeuring ingediend. 

4. Voor het uitvoeren van 1eheiknndige ana• 
lysen ten behoeve der te nemen proeven , kan hij 
de hnl p inroepen van het proefstation tot welks 
kring zijn ambtsgebied behoort. 

5. Jaarlijks vóór 1 Januari brengt hiJ aan den 
Minister van Binnenlancuche Zaken een, rapport 
uit over 111 hetgeen op de proefvelden in zijn 
ambtsgebied is verricht, inhoudende eene volle
dige omachrijving van de genomen proeven, v11n 
het doel daarmede beoogd en v1111 de uitkomnen 
daardoor verkregen. 

Afschrift van dit rapport wordt door hem ge
zonden aan de commiBBie van toezicht op de 
proefvelden en aan den iDBpecteur van het mid
delbaar onderwijs, belast met het toezicht op de 
landbouwscholen. 

6. De Rijkslandbouwleeraar bezoekt de binnen 
zijn ambtegebied gehouden wintercurslllllllln ten 
minste éénmaal in het winterhalfjaar. 

Hij is voorts verplicht alle nangelegenhedm, 
die met het landbouwonderwijs in verband ataan, 
ten spoedigste ter kennis te brengen van den • 
inspecteur van het middelbaar onderwija, belut 
met het toezicht op de landbouwscholen of van 
de daarbij betrokken in1pecteurs van het lager 
onderwijs , elk hunner voor zoover hun werk• 
kring en ambtsgebied aangaat. 

7. Het plan van de hoofdzakelijk tusechen 1 
October en 1 April te houden landbouwkundige 
voordrachten onderwerpt hij , met venneldfög der 
plaats en der te behandelen onderwerpen v66r 
den laten September aan de goedkeuring van den 
Minister van Binnenlandsohe Zaken. 
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Bij cle kena:e der plaat.en ia rekening te houden 
met bare geschikte ligging, wat betreft de open
bare middelen van vervoer, met de behoefte aan 

Olltwikkeling, benevens de belangatelling der 
ludbonwende bevolking en met< de nabijheid van 
proef velden. 

De voorchachten word.en, met iuaehtneming 
van plaawlijke toe.tanden en gebruilien, op 
zulke dagen en Ul'en geateld, dat het bijwonen 
daarvan voor de lendbonwende bevolking zoo min 
mogelijk 1-waren opl8V9ri. 

De keme der onclerwerpen geaohiedt in over
-temming met den aard van den landbouw en 
met de bèhoeften van de streek. 

Waar proefvelden in de nabijheid zijn, worden 

deae aan de voordrachten dienstbaar geuiaakt, 
~l omgekeerd de voordrachten ■trekken tot 
toelichting van den arbeid op die velden. . 

De voordrachten zijn k01tel001 voor ieder ioe-

gaakelijk. 
N& elke voordn.cht wordt gelegenheid gegeven 

tot gedaehtenwiBBeling over vragen, den l&ndbonw 
betreffende. 

8. De Rijblandbouwleeraar licht den Mini.ter 
VIID Binnenlandache Zaken voor omtrent alle 

landbouwkundige onderwerpen, soowel van tech

niachen els van economiachen aard. 
Bovendien ia hij gehouden, des genaagd, in

liohii.ngen te veratrekken en te di81len van ad vies 
omtrent alle bel&ngen op den landbouw betrek
king hebbende , aan: 

a. de . Commisaariuen der Koningin van de 

i.-uvïncién die geheel of ~eltelijk tot zijn 
unbtlgebied behooren; 

l,. de b~meeaten van de in sijn ambtagebied 

liggende gemeenten. 
9. 1urlijks vóór 1 Mei sendt hij aan cl.en 

Minister van Binnenlandache Zaken een bered~ 
neerd verslag aangaande den toestand nn den 
landbouw in zijn unbtegebied, gedurende het 

• afgeloopen jaar. Daarin ie gewag te maken van 

de beet.aan.de gebreken en behoeften, 1oowel op 
teclmiech als op economiaeh gebied, met aan
wijzing, sooveel mogelijk, van de maatregelen, 
die tot voorzi81ling of tot verbetering r.angewend 

kunnen worden. 
10. Vóór 16 1uni wordt door hem aan den 

Minister van Binnenlandaehe Zaken eene begroo
ting van kosten voor de materieele behoeften van 
het volgende dienstjaar ungeboden. 

11 . V 6ór 1 Februari zendt hij aan den Mi

nister van Binnenlandache Zaken eene rekening 

en veruatwoonling van zijn beheer over de 1!91· 
den, in het &!lge1oopen dieneijaar door hem ui► 

gegeven. 
12. Het is den Rijblendbouwleeraar verboden 

-ig ambt of eenip betrekking te beltleeden 
sonder machtiging v&n den Minister van Binaen
l&ndaehe Zaken. 

Nooh middellijk, noch onmiddellijk neemt hij 

deel aan een landbouwbedrijf of aan eene ond
neming van lendbon"ll'Dijverheid. 

) 3. Het staat hem niet vrij langer dan drie 
achW8811-.oi8"nde dagen buiten zijn amb.bied 
te vertoeven sonder verlof van den Miniàter van 

Binnenlandeche 2laken. 

Wordt hij door ■iekte belet de werkzaamheden ► 

aan zijne betrekking verbonden, geregeld waar '8 

nemen, dan aorgt hij voor mededeeling daarna 
aan den Mini.ter n.n Binnenlandeche Zaken en 
aan den inspecteur n.n h~ middelbaar onderwija, 

belast met het toesioht op de landbouwacholen. 

14. Deze inetrw:tie treedt in werking op 1 
Februari 1895, met welken datum de instru~ie, 
vutgeeteld bij miniaterieele beschikking van SO 
April 181>11, n°. 1828, afdeeling Onderwijs komt 

te Tilrvall811. 

Vutgeateld bij belohikking van den· Minister 
van Binnenlandache Zaken van 11 Jr.nuari 1895, 

n°. 27 , afdeeling Ondenrij1. 

Mij bekend, 

Dd ~G-aal, (lel.) llI1cDlDIITJ:11.. 

19 JtllffllJn 1895. Wm, ho~dende goedkeuring 
van de tnaaehen N,d4rland en P,wu1ffl op 
10 Maart 1894, ge.loten overeenkollllt tot 
verbetering van het grenegedeel• van den 

Owdn IJuel. 8. 6. 
11' Jl"ül[ Vil' H. M. WILHELMINA., .lll!IZ. 

W 11 EMMA, uz. • • • • • • doen te weten : 
A.lzoo Wij in overweging genomeit hebben, dat 

de op 10 Maart 1894, te •• Gravenhage tusllllhen 
de gevolmachtigden van Nederland en Prau1t111 
ge■loten overeenkomat tot verbetering v&n het 
grensgedeelte vw den Ouden IJ116', de goed
keming der Staten.(nnerael vordert; 

~et op de tweede zinanede v&n art. 511" der 

Grondwet; 
Zoo i, het. dat Wij, den Bud van State em. 

Enig arliul. 

Wordt goedgekeurd de eTI1reenkomat, welke 

op 10 Maart 1894. te '• Gravenhage t1111Chen 
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de ge1<olmachtigden van Nederland en Prniuen 
gesloten i1 en in Ned.erlandschen en Duitschea 
tekst luidt als volgt : 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlandaa. 
en in Haren naam de Lmingin-Wed.uwe, Re
gent. van het Koninkrijk der Nederlanden, eener
zijde, en Zijne Majesteit de Keizer van Dnitsch,. 
land , Koning van Prniasen, anderzijds·, wen• 
schende omtrent de verbetering .van het grensge-· 
deelte van den IJBSel een verd.Tag te sluiten, 
hebben te dien einde tot hunne Gevolmachtigd.an 
benoemd: 

Hare Majesteit de Koningin-Wednwe, :U..ntea 
van het Koninkrijk der Nederlanden: 

den heer GNSBERT v AN TIENROVBN, Minister 
van Bnitenlandsche Zaken van Hare Majesteit 
de Koningin der Nederlande11, en 

den heer Coll.NBLI8 Lar.~, Minister van Wa
terstaat, Handel en Nijverheid van Hare Majee
ieit de Kolli11gÎII der Neder!Jmden; 

Zijne Maje■teit den Kewer van Duitschland , 
Koning van PrtiBSen :· 

dim heer graaf CuNO zu R•NTZJiu, Zijn Ge
heim Guan.bchapsnad en Buiiengewoon Gezallt 
en Gevolmachtigd Minister bij het Nederland-
sclte Hof; . 

· die, na wederkeerige mededeeling hunner TOi• 
manhtea., clie in p.en en behoor lijken vorm 
bn.ondl!ll qn, omt:rent de navolgende a.rtikelH. 
zijn CINlllellgllkaillll: 

A:rL 1. Op den IJt1ael wcirdt, volgeBa het \ij 
dit tractut gepa.ra&erae grond- en hoogteplall 
'1'1111 dim Maliomtions - Bonwinspecteur GB.u 
van 16 Januari 1898, 011geveer 100 M. l,oven 

den mond van de Cleeûclltl graaf, een bell'eeg• 
bare stuw pllouwd • WN,l'Van w, w;dJie toaeoh811 
de rechtatudBJ11uren 7 M. beiraagt, en we.arvan 
de dcupel 12,60 M. boven N. N. ligt. 

Wanneer het PnrisBische geàeslte van den IJuel 
later verder verbeterd of bevaarbear gemaakt 
wordt, en daarvoor eene aiepen ligging v~n da 
iarpel. flll'lnlllscht wmd.t, komen de koden dezer 
'V9alldering alleen 111n laste vu de Prniuische 

Begeering. 
2. Van de anw boveawaarts tot de gtell8 bi 

de Landfort, 011geveer 160 M. boven de Land

forter brug, zal de bodem van tien u-1, ondei: 
eene regelmatige helling, liOOVMl 1<erdiapt worden 
dat hij aan tie grens op lS,46 )J. en bij de stuw 

Hl,66 M. \oven N. N. 1~ De bod.emsbreedte 
zal 9 .M. Wragen, de wederzij'dsche glooiingen 
een en een half op een, en de 1,50 M. boven 

den boa- aan te leggen berm 1 M. breed d,jn. 
De aan beide zijden der rivier aan te l-sg1111 
kaden verkrijge11 eene kruinsbreedte van 1 M,,, 
en beloo}l!n van twee op een. De kaden zulleJi 

l 
aan de grens bij l,andfort ter hoogte van 15,86 M. 
en aan de stuw Ter hoogte van 14,75 M. boven 
N. N. liggen en t~n beida punten rep)., 
matig dalen. 

3. Van de stuw benedenwaarts tot de grene 

aan den 10ond der Hardenberger beek, zal de 
bodem van den IJssel, onder eene regel111atip 

helling, lll>OVeel verdiept worden , dat hij aan de 
sto.w 11,69 M. • en aan de Hardenbeiger beek 
11,60 M. boven N. N. of 11,80 M.+ A.P. ligt, 

De bodemsbreedte zal 9 M. bedragen en het 
beloop een en een half op een. 

4. Door de in artikel 1 genoemde stuw al 
hfi waiel' in. tie tijdperk1111, van l · 1'lam tot 
Sl October niet hooger dan tot 14,08 M.. bov111-
N. N. en in de tijdperken van l November tot 
het einde van Februari niet b.ooger dan tot 14,60 
M. boven N. N. opgestuwd worden. 

Door de beweegbare deel'en van de stuw te 

Ulft zal het• water niet hooger dan tot lS,60 M. 
+ A.. P. opgeetuwd worden.. 

Het blijft aan de wederzijdsche Regeeringe~ 

overgelaten het toekomstige gebruik der stuw 
o.an de Cleefsche gragf door een bijJonder regle
ment nader te regelen, waarbij tevens gelet zal 
won\811 op eene tijdige ope11ing a.r stnweu aan de 
Clee&ehe gnaf en te Ulft bij opkomend hoogwater. 

Tunohen de atnw 1'&ll de Cleefsche gnuif en 
de Hardenberger beek zal een vast punt gesteld 

eu de hoogte d$arvan ten op•iollte van N. !i, 
en A.. P, bepulcl worde.u. 

5. Beide Regeeringen zun.., ieder voor haar 
gnmdgebied, r.o:rgisi dat de groaden, voor de 
nihoering van de il! dit tractaat bedoelde w41rk811 
noodig, zoo spoedig mQg.el~k beschikbaar gllllteld 
worden. 

6. De kosten der v0Jaea1 d.it tra.ctaat ui\ te 
voeren werken, znllllll, m.et btbegrip van die 
der oatei8ening, volgens de oeverlengte der beide 
Rijken verdeeld worden , zoodat, aaar het in het 
tractaat bedoelde vak van den IJssel over 2175 M. 
de grens tu1&chen Nederland en PiuiBSen voniit 
over 011geveer 1210 M. geheel in PruiBSisch ge• 

bied liS', ten laste van Nederland komt :~: ea 

• • ,&96. -'-eel ten lute van Prn1BBen 8170 van de "- e aom. 

7. De Pruiaaisehe Reperi11g neemt ilt: uitvllffillf,. 
Yftl.1 het in dit tractaat bedoelde werk op 1ioll,. 
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8. De Pruissiache Regeering zal zorgen, cla( 

de stuw bbvfn den mond der;Cleefach~, 
overeenkom~ de bepalingen ntl }lrtikel 4,, .pe
diend en onkhonden wordt en zulks .i.J.eqp- op 
kosten nn het Prnissische gedtlll;e. 1 ~ 

9. Het onderhoud VBn het.lgena dit tme
taat te verbeteren riviervak zal, voor zoover het 
de grens der beide Rijken vormt, door ieder 
Rijk op zijn gebied en waar het met beide oevera 
op Prnissisch gebied ligt, door Pruissen alleen 
gachieden. 

10. Dit verdrag zal worden bekrachtigd en 
de akten nn bekrachtiging zttllen zoo apoeilig 
doenlijk te 'a Gravenhage worden nitgewiBSe!d. 

Ter oorkonde waal"'fan de Gevolmachtigden dit 
verdrag hebben onderteekend en van hunne zegela 

voorzien. 
Gedaan, in dubbel, te 's Gravenhage, den 

l0den Maart 1894. 

<.,et.) (L.-8.) VAN TIENHO'fll:N. 
C. l&LY. 
VAN 'RANTZAU, 

Lasten en bevelên, enz. • 
Gegeven te '11 Gravenhage, den 12den Janu

ari 1895. 
(.//et.) EMMA. 

De Mir&i,ter va• BsitettlanddcAt! Zake1&, : 
(.//et.) J. RöELL, 

De Mi•. """ Waterstaat , Handel m NijPer"'1id, 
(.//et.) VAN DER 8LEYDEN. 

(Uiige,. 11 Feflr. 1895.) 

12 Janwari 1896. Wn, houdende nadere be
palingen omtrent het raffineeren van ruwe 
sniker van hoog gehalte. S. 6. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 
W 11 EMMA, ENZ. , • • • • • • doen te weten:' 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, . 

dat het wenachelijk ia nadere bepalingen vaat te 
stellen omtrent het raflineeren van ruwe suiker 
van een gehalte boven 99 pet.; 

Zoo is het, dat Wij , den Ra.ad van Sta.te enz. 

Benig artil:et. 

Ruwe suiker van een gehalte boven 99 pCt. 
doch niet boven 99} pet., nà 1894, ingealagen 
in eene raffinaderij met krediet voor den accijns 
en met iDachtneming van de voorschriften VBn 
den Minister van Financiën onder ambtelijk · 

toezie:ht veramoiten, wordt voor :het berekenen 
VBn den a.ceijns, de vermindering van liet gehalte 

W.-: het verschil met het practiseh rendement 
ea de -.nznivering der rekening van den ra.ffina.
dear gelijkgesteld met ruwe sniker VBn een 
geWl,é. nn 9 9 pCt. 
v- aniker, afkomstig nit eene fabriek waar• 

- à aanalag naar het sap i■ gekozen, geldt 
hel bovenstaande alléén indien, overeenkomstig 
de aangifte van den fabrikant, de afschrijving 
Op diens rekening is berekend naar een gehalte 
van H pet. , verminderd met een en een !,alf 
,_ ifJluiwd. 

Laa&en en bevelen, enz. 

etipven te '• Gravenhage, den 12den Janu
ari 1895. 

<.,et.) EMMA, 
IJe Mi11i1ter van Finaru:iën. 

<.,et.) SPIi.ENGER VAN En. 

(Uitgeg. 16 Ja•. 1896.) 

14, Jaflllri 1895. Bll8LlllT, houdende vaatatel

lill.g van een tarief voor zet- en drultloo• 

nen voor de Algemeene Landsdrukkerij en 
11111:s met intrekking van het tarief, vut
geeteld bij Koninklijk bealnit van 9 Juli 1876 
(Blaaû/Jlad n°. 158). 8, 7. 

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

Wu EMMA, ENZ. 

Op ie voordracht van den Minister van Bin
nalamdsche Zaken van 11 Januari 1895, n°, 4,22, 
afdeeling Algemeene Zaken en Comptabiliteit; 

Gelet op art. 17 van het reglement op de lnrich
ting en het beheer der Algemeene Landadrnkkerij, 
vaatgwt,eld bij Koninklijk besluit van 4i Febru• 
ari 18'76 (Staatdlad n°. 39); 

Hebben goedgevonde~ en verstaan:' 
met ingang van 1 Februari 1896 het tarief 

voor lllt- en drnkloonen voor de Algemeene Lands
drukkerij , V1111tgesteld bij Koninklijk besluit van 
IJ ltili, 1876 (Blaatsfllad n°. 168) in te trekken 

en tot_ 81 December 1896 te vervangen door _het 
tarief 1 -&an het tegenwoordig besluit ge:hee:ht. 

De Minister van Binnenlandache Zaken is be
lalt met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staaû6lad zal worden geplaatst, en waarvan 

a&chrift :r.al worden gezonden aan de Hoofden 
der Departementen VBn Algemeen Bestuur en aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

'1Gnvenliage, den 14i<len Januari 1895. 
<.,et.) EMMA. 

1Je Hmister van Binnenkuukele Zake1&, 
(§et.) VAN HoUT:u. 

(Uitgeg. 22 Já.. 1896.) 



TARIEF VOOR ZET- EN DR UKLOONEN. 
'l'ARIEF VOOR ZETLOONEN. lste AFDEELING. Boeku,erk en daaroan afgeleid wordende UJerken. 

LETTERSOORT, 

Tekst (ló punten en grooter) . 
Auguatijn (14-12 punten). , • 
Mediaan (ll¼-11 ponten). , , 
Deasendie.e.n (10!-10 punten). 
Ge.nnond (9{-9 punten). . . . 
Brevier (7 ! pllnten). . • , • , • 
Colonel (7 punten) , . . . , , . 
Nonparel (6-ó punten) .• , • 

PLANO, 
per 

vorm. 

Klein 1 
formaat. 

/1.-
2.-
2.50 

Groot 
formaat. 

/ 21i0 
8.50 
4.-

VOOR WERKEN IN: 

POLIO, 

per blad 
van 4 pagina'a. 

Klein 1 
f.!)l'Ulaat. 

/ B.-
2.40 
2.80 
4.
G.-
7.-
8.-
9.50 

Groot 
formaat. 

/ 2.60. 
8.60 
4.60 
5,60 
8.-

10.-
11.-
12.50 

KWARTO, 
per blad 

van 8 pagina's. 

Klein 
formaat. 

f 2.50 
8,-
8.50 
4.-
6.-
7.50 
9.50 

10.-

1 

Groot 
formaat. 

/ 8,_:_ 
4.-
li.-
6.-
8.-

10.-
12.li0 
18.-

MAATSTAF DER MEDIAANBEREKENING. 

OOTAVO, 
per blad 

ve.n 16 pagina'•· 

Klein I Groot 
formaat. formaat. 

/ 2.80 
8.60 
8.90 
4.20 
6.50 
7.50 
8.60 
9,50 

/8.-
4.-
uo 
5.-
7.50 
8.50 
9.50 

12.-

/3.-
8.50 
4.-
4.50 
7.-
9.-

10.-
10.50 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ... , . J l Il 3 4, 6 8 7 8 11 10 

De breedte folio klein formaat ie 34 med, ; 
kwarto • 34 
octavo • • • .24 • 
groot octavo, roijul of imperiaal , 

llO 

groot formaat is 46 med. 
• • 40 • 
• • • 27 • 

• , • . . • 80 • 

80 

De maximum lengte folio klein formaat ia 70 med.; groot formaat ia 86 med. 
• • • kwarto • • • 56 • • • • 60 • 

• ,, octavo • ., • 4.0 • • ., ,. 50 
• groot octavo , roijaal of imperiaal • • , . . 5 2 

Het 8° wordt met 50 cents per blad op ieder 2 mediaan verbreeding verhoogd, evenzoo het folio en kwarto, van af nonparel tot en met garinond 
met 50 cents, deHendiaan met 40 centB, mediaan met 80 oents, auguetijn met 20 cents en tekst met 10 cents. 

De aangegeven breedte of lengte der bladzijden, eene mediaan breeder of langer wordende, valt in de categorie voor verhooging van twee medianen. 
Bij miBSives, circnlaires of ander smoutwerk en mede bij plano-vQtJDen is deze verhooging niet van toepaHing. -Qt 
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OPHELDERINGEN 

omtrnt IU tOdJ}fRn•,g MIJ liet lo01I. 

1°. Door \oekwerk wordt verstaan alle werk 
in folio, kwarto eB octavo, J!etwelk uit meer 
dan één blad bestaat , welke vereenigd zijnde , 
het geheele werk uitmaken. Ook zal ala boek
werk beschouwd worden zooilanig werk in boven• 
genOB111de formaten gedrukt, hetwelk bestaat in 
één blad of in een regelma\ig gedeelte daarvan, 
hetzij •/., 1/ 1 of•/• blad. 

2°, Onder klein formaat wordt verstaan schrijf
papier tot 37 /46 centimeter; onder groot formaat 
sijn begrepen het klein mediaan 4,1/58 centi• 
meter; groot mediaan post 44./66 centimeter; 
drukmediaan handpapier 47/65 centimeter; ~to 
machinaal 47 /68 centimeter, groot mediaan 45/59 
centimeter; roijaal 60/62 centimeter; superroijaal 
50/69 centimeter en imperiaal 56/76 centimeter, 

8°, Alle werk in folio, kwarto, groot-octavo 
en octavo 1al per pagina berekend worden, iol
gens het bovenstaande loon. 

4,0 , Voor het maken van witte(blanco)pagina'a 
in folio, kwarto, groot-octavo en octavo zal 
hoogstens • /. loon per pagina berekend worden, 

5°. Groote nooten zullen berekend worden naar 
de lettersoort waarmede lij gezet lijn. 

Bij die berekening zal men de geheele hoeveel
heid der DOOten bladagewijze bijeenstellen , de 
evenredigheid daarvan tot het overige gedeelte 
verminderen en zooveel meer betalen als het loon 
der lettersoort van de nooten hooger is dan dat 
van de letter, waarmede het werk gezet is. 

6°, Voor kleine nooten,· hetzij op één of meer 
bladsijden workomende, zal in eens per blad be-

taald worden 4,0 cents boven het loon , per half 
blad 20 rente, per kwart blad 10 cents. 

7°. Voor additiën langs de bladzijden worden 
berekend: in plano per vorm 15 cents, in folio 
per pagina 10 cents, in kwarto en octavo per 
blad 4,0 cents, per drie-kwart blad 30 cents, 
per half blad 20 cents, per kwart blad 10 cents. 

8°. Voor doorloopend tabellariech werk, waar
van de hoofden voor meer dan 8 bladen gebruikt 
worden zal eene evenredige vermindering van loon 
phlata hebben. 

9°. Missives, circnl&ire■ enz. met anglaise of 
schrijffetter gezet, worden als dessendiaan letter 
berekend. 

l 0°, In plano vormen , van af schrijf tot en 
met grootmediaan, kolomwerk voorkomende, ver
hoogt het loon met f 0.50 voor twee kolommen 
per vorm en f I voor meer kolommen. De folio 
en andere formaten verhoogen met / 1 per blad 
in twee kolommen, voor iedere kolom meer /0.60. 

11°. Voor extra correctie zal hoogstens 211 cents 
per uur berekend worden. 

12°, Voor kleine veranderingen op de pen/0.05 
à/ 0,10. 

18°. Groote veranderingen zullen als extra cor
rectie berekend worden. 

14,0 , Voor het verloopen in den haak zal • / 1 l01>n 
berekend worden. 

11i0 • Voor zetwerk dat in ander formaat mOl)t 
worden overgebracht en samengesteld , zal • / 1 , 

• / • of 1 
/ • loon berekend worden, 

16°. Het maken van het formaat en het in 
formaat brengen is onder het zetloon begrepen. 

17°. Voor veranderingen in registers (folio'ii) 
/0.06. 

Ilde AFD.E KLING. 'l'alJelroerlt • 

. 
Oningevuld: Ingevuld: 

PAPIERSOORT. per l pa:a. !¼ ~rm. 
per l p:na. 

1 per vorm. vorm. ¼ vorm. 

Dubbel olifant. . . /9.--. fUO /2.25 /19.- /6.- .!~--
Anderhalf . 8,---,. 4,.- 2.- 11.- 6,150 2.76 
Basterd . . . . . 7.,- 3.60 1.75 10.- 6.- 2.50 
Imperiaal • . . . . . . . . 6.- 8.-:- 1.50 9.- 4.110 2.26 
Su.perroij~ . 4..60 2.21S 1.20 8.- 4,,- 2.-
Ro~. . a.~ 1.60 1.- 8.60 S.26 1.611 
Groot mediaan . . . 2.50 1.2& 0.80 1.- 2.IS0 U5 
Klein . . • . . !.~ 1.- 0.70 4,,- 9.- 1.-
Schrt,f . uo 0,76 0.60 2.60 1.26 0.71S 
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OPHELDERINGEN. 

0.ingf!Vllld tabelwerk bestaat uit hoofden met 
gedrukte staande liniën, alsmede transport- en 

totaalliniën ; de woorden: •transport", • totaal" 
en dergelijken met of zonder rand. 

I"fltlt?tûd tabelwerk bestaat uit hoofden, staande 
en dwanliniën, ingevuld met woorden, cijfer. 
getallen of dergelijken, mede met of zonder 
rand. 

a. Voor hoofden van Staten, enz., die geliniëerd 
moeten worden, zal men de helft of twee derden 
berekenen van het loon voor oningevnld. tabel

werk per vorm bepaald. 
ll. Voor overdrukken zal de helft of een derde 

van het loon -yoor oningevnld worden berekend. 
e. Bij oningevuld tabelwerk meer dan ééne 

hoofdverdeeling in een vorm of bladzijde voor• 
komende, wordt als ingevuld berekend. 

Bij ingevuld tabelwerk wordt per vorm één 
gulden, per bladzijde vijftig cents voor elke hoofd
verdeeling meer boven het loon bétaald. 

d. Dwars gezet tabelwerk wordt met 25 cents 
per pagina -verhoogd. 

e. Voor titels van staten en tabellen zal be
taald worden; 

Schrijff'ormaat • • • • • • • 
Klein mediaan tot en met roijaal 

. / 0.60 
0.70 

Grootere formaten • • . • • 1.
V oor een enkelen regel als titel of hoofd, een 

hoofdcijfer of Clllltoe, zal SO cents berekend worden. 

/. Diploma's, akten enz., met geil111Btreerde 
randen of liniën worden als ingevuld berekend , 
volgens de lengte en breedte in de eerste afdee
ling voor het formaat aangegeven. 

g. Geïl111Btreerde olllBlagen voor boekwerken, 
bestaande uit tw~ pagina's, alsmede de rug, 
worden ale volgt berekend : 

Gewoon octavo • • • • . / 1.60 
Kwarto' of octavo, imperiaal of roijaal. B.-
Folio en groot folio. • . • • , . 2.60 
n. Bij tabel werk worden geene nooten of additiën 

berekend. • 

i. Voor het verloopen van tabel werk zal • /, loon 
worden berekend. 

lllde A :P D E E L I N G. 

bt,9ei,uld ta6eltrJe1·k, voo,•leomende in boekwerken , of ala tabella,·iac"e of 
atatiati.8cne opgaven, , enz. 

VOOR WERKEN IN: 

J!'OLIO, 
1 KWARTO, 1 

OCTAVO~ à. . 
4 pagina's per 8 pagina's per 16 pagina's per ex, fj 

LETTERSOORT. blad. blad. blad. 3l, 
o a ] l, ... 

Klein Groot Klein Groot Klein Groot 8 " g 
formaat. formaat. formaat. formaat. formaat. formaat . -r~1 

.. 1;0:i:;, 

Van af aoguatijn tot en met deaaendiaan. /6.- /8.-

Garmond. . 6.50 11.-

Brevier tot en met non parel • 8.- 12.-

èi 2 

f8.- /11.- /8.- /ll.- /7.-

8.- 10.- ll.- 12.- 8.-

10.- H.- 12.- 16.- 12.-

IVnB .A.FDEELING. 

'1Yel"haamlieden, '"" tik ,,aat loo,, tDOrdn 
ller11lre1ul. 

Tabelwerk als het hierbedoelde gedrukt wor
dende op kleiner gedeelte van een vel papier dan 

• /, vel, zal het zetloon evenals • / 1 of 1 / 11 vel 
betaald worden. Doch wanneer dit tabelwerk in · 
een blad kwarto en octavo minaer dan een kwart 
blad beslaat, zal hetzelve berekend worden naar 

boven aangegeven maatstaf. 

Nederlandsche Staatscourant, bestaande uit twee 

vormen • • . •••••••• / 10.-
1896. 2 
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Bevat die courant een half, drie kwart 
of een heel vel reeds gezet werk, dan 
wordt voor dat reeds gezet werk hoogstens 
half loon berekend. 

De bijvoegsels worden mede naar dezen 
maatstaf berekend. 

Bijvoegsels, bestaande nit twee vormen, 
die geheel gezet moeten worden . . • / 12.-

Wekelijkache prijscourant per pagina. 2.50 
Voor elke pagina verandering . . 0.20 
Staatsblad per blad garmond van 16 blz. 7 .50 
Wordt voor het Staatsblad gebrnik ge-

maakt van aanwezig zetsel, dan wordt 
hoogstens de helft van het loon berekend. 

Missives op 8°. of groot 8°. . 0.50 
Hoofden van resolntiën, bes! uiten of 

miBBives . . . . . . . 
Aanvrage tot betaling 
Omslag voor bescheiden • 
Een kaartje zonder rand • 
Een kaartje met rand. 
Een apoatille . . . 
Een reçn of dergelijke. 
Een adres . • . . 
Hoofden van resolntiën, beslniten of 

missives met additiën en adressen aan 

0.40 
1.00 
0.55 
0.40 
0.60 
0.40 
0.4,0 
0.40 

den voet . . . . . . • . . . 0.60 
Meer dan één apostille, reçn of dergelijke, op 

één of half vel voorkomende, wordt als vorm of 
pagina van de lett.ersoort , waartoe zij behoort, 
berekend. 

Hierbij is mede bij folio of kwarto bepaalde 
fJIWIJrseding niet van toepas,ing. 

À lgemeBnB bepalingen. 

1°. Bij elke vermindering of vermeerdering 
van het loon zal de afdeeling, waarbij deze heeft 
plaats gehad, op den lastbrief bij de opgave der 
kosten vermeld worden. 

2°. Eene verhooging van loon zal kunnen 
worden toegelegd bij alle werk van eene buiten
gewone moeite of bewerking. 

Deze verhooging blijft beperkt tnsschen de 
grenzen van • /, • en • /, • van het vastgestelde 
loon. 

3°: Voor alle werken, welke opgepakt of in 
vormen staan, zal bij eene nieuwe last,gevin~ 
tot drnkken, voor het verbsteren en gereedma
ken voor de pers , naar evenredigheid van het . 
werk, daaraan gedaan , kwart-, half- of drie
kwartloon berekend worden , of wel voor dien 
arbeid in rekening worden gebracht. een loon van 
hoogst.ene 25 eents per uur. 

4°. Bij werkzaamheden van buitengewonen 
vorm ~f bewerking, die niet bij het tarief zijn 
omschreven , zal met den Directeur in overleg 
worden getreden. 

5°. Bij groote oplagen of in spoed vereischende 
gevallen heeft de Directenr de bevoegdheid, de . 
vor:men, daarvoor benoodigd, twee- of meermalen 
te doen zetten. 

6°. De Directeur ie bevoegd en verplicht, de 
vastgestelde loonen in evenredigheid te vermin
deren in alle gevallen , wanneer het werk het 
mede brengt. 

TA.RIEF VAN DRU KLOON EN. 

SOORT VAN HET PAPIER. 

Formaat, groot.er dan imperiaal . 

Imperiaal tot en met roijaal . . 

Groot mediaan tot en met schrijf · . 

100 

/ o.65 

0.35 

0.30 

VAN 1 TOT EN MET 

200 

/ 0.75 

0.40 

0.35 

500 700 

Al!'D RUK K E l!f. 

f 0.90 

0.50 

0.40 

f 1.20 

0.65 

0.45 

1000 

I uo 
0.90 

0.55 
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OPHELDERING EN. 

1°. Wanneer alleen op één vorm aan eene 
zijde van het blad moet gedrukt 'lllbrden , het
geen men aelwondr#i noemt , alsdan zal het 
bovenstaande loon worden toegepast naar de hoe
veelheid bladen of vellen papier, die geleverd zijn. 

l!0 • Wanneer op één vorm aan beide zijden 
van het blad moet gedrukt worden, hetgeen men 
aelwon- en ,oHrtlrr,i nomnt , alad.an zal het getal 
drukkens berekend worden volgens het tarief, 
zoodat bijv. Toor 100 bladen schrijfpapier aan 
beide zijden op één vorm zal gerekend worden · 
200 afdrukken en dus S5 cents. 

S0
• Wanneer het blad aan elke zijde op een' 

afzonderlijken vorm of (hetgeen gelijk staat) op 
twee vormen aan beide zijden moet gedrukt wor• 
den (het.geen ook schoon- en weerdruk: genoemd 
wordt), alsdan zal men het dubbel van het 
bovenstaande loon berekenen van de hoeveelheid 
bladen of vellen papier, die geleverd zijn_, zoo. 
dat bijv. voor 100 bladen sehrijfpapier, op twee 
vormen BBn beide zijden bedrukt, 60 cents of 
tweemaal het loon van 100 afdrukken zal moeten 
betaald worden. 

4°. Overdruk van register- ol staatwerk zal 
even hoog als gewoon drukwerk -berekend worden, 

15°. Bij alle getallen afdrukke,n boven de 1000 
berekend men naar volle duizendtallen, welke in 
de geheele hoeveelheid werk zijn; wanneer de 
geheele oplBBg met geen vol duizendtal uitkomt, 
dan wordt het overblijvend,e berekend nBBr dat 
getal, hetwelk in een der bovenstaande kolom
men voorkomt. 

6°. Voor eene kleine verandering op de peri 
zal 5 à 10 cents berekend worden. 

7o. Voor eene groote Terandering per uur 
hoogstens 25 cents. 

8°. Wanneer met gekleurden inkt gedrukt wordt, 
zal dBBrvoor S5 cents voor de eente honderd 
tot en met 500 afdrukken meer betaald worden 
en voor iedere 500 afdrukken meerder 10 cents. 

9°. De algemeeoe bepalingen bij het tarief der 
atloonen voorgeschreven, zijn, wat artt. 1, 2 en 5 
betreft, ook op de drukloonen toep1188elijk. 

10°. Bij oplagen van meer dan 5000 exem
plaren kan eene vermindering van loon worden 

toegepast van 1 / 1 • tot • /, • van het tarief. 
Behoort hij Koninklijk besluit van 14, Januari 

1895 (Staat8!Jlad n°. 7). 
Mij bekend, 

De Min. flan Bi,1111ml. ?,ai#,,, (.!let,) VAN HOUTEN, 

14, Jaa"4T'i 1895. Anin:BT van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houde11de bP.&lieaing dat 
ontduiking van plBBtselijke belaating is straf
bBBr .alléln uit kracht vaa. art. 271 en vol• 
gende -Ier gemeentewet , zooals deze thana 
luiden ingevolge art. 25 der wet van den 
115 April 1886 (Staatsblad n°. 64), zonder 
ondencheid of de plaatselijke verordening op 
de inTOrdering der belasting IIOOil.anige ont
duiking al dan niet stralbaar stelt, en dat 
voor • ontduiking ter zake van plaatselijke 
belaating", strafbBBr ingevolge . de artt. 271 
en 272 der gemeentewet , nog wordt gevor
derd het zich met opzet onttrekken aan de 
verplichting om die belaeting te voldoen. 

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

req. voorgesteld bij memorie: 
Schending, door niet-toepassing van de artt. 

271 en 272 der gemeentewet en van de artt, 1 
der verordening op de heffing en 1 en S der 
verordening op de invordering van de belasting 
wegens het aan de markt brengen van vee en het 
plBBtsen van kramen enz. in de gemeente Aduard 
van 4, Augustus 1875, respectievelijk goedge
keurd bij en aangehaald in _het Koninklijk besluit 
van S0 September 1875, n°. S, door te beeliuen 
dat op het bij dagvBBrding gestelde eu als bewe
zen aangenomen feit geen straf ia gesteld; 

°"""4gtlfllle, dat den beklllllgde (gereq.) bij 
dagvaarding was ten l111te gelegd en bij het be
streden vonnis bewezen ia verklBBrd :• .dat hij te 

· Aduard op 22 Juli 1894 heeft geweigerd te 
betalen de som van 10 cent aan den gemeente
veldwachter, door hem versehuldigd wegens het 
geplBBtst hebben van een open tafel of stalletje 
op de dien dag aldaar gehouden 1-ermis"; 

0. dat art. 1 der vero;.iening op de heffing 
van marktgelden in de gemeente Aduard, door 
den raad dier gemeente vastgesteld den 4, Angua
tus 1875, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 
S0 September d. a. v., n°. ·S, bepaalt, onder 
meer, dat als staangeld· zal geheven worden voor 
het tijdelijk genot eener plBBts op de openbare 
markt, strBBt of plein,. voor een opm tafel of 
stalletje 10 cent, dat op iedere 'lllllf'ld of kermia 
in deze gemeente gehouden wordende , zal worden 
gebracht of geplBBtat; 

dat voorts bij art. 1 der verordening op de 
invordering dezer belasting van dezelfde dagte&, 
kening en aangehBBld in voormeld Koninklijk 
bealuit van 30 September 1875, n°. 3, i■ be-

2• 
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paald, dat het; verschuldigde voor (o. a.) de ter 
markt gebrachte 'lafela en 8'allnje1 dadelijk bij 
het aanbrengen of plaatsen betaald moet worden 
aan de gemeente-politie of aan de ~r burge
meester en wethouden aangestelde dlpiaaere; 

0. dat de rechtbank, ofschoon blijkens hare 
voormelde feitelijke bealiBBing aannemende, dat 
de gereq. de betaling der door hem verschuldigde 
belasting heeft geweigerd in stri,iil. met laatstge
melde bepaling, hem deswege heeft ontslagen 
van alle recht.vervolging, op grond : 

1°. dat art. l der verordeninp: op de invor
dering der belaating geen strafbepaling inhoudt, 
terwijl art. 2 alleen bepult , dat bij weigering 
van de betaling der verschuldigde belaating daarvan 
door den gaarder aan den ontvanger der gemeente 
kennis wordt gegeven, die alsdan de invordering 
overeenkomstig de artt. 258 tot 262 der gemeen
tewet zal bewerbtelligen ; 

2°. dat het enkel niet !Jetaln der belBBting 
ook niet kan geacht worden begrepen te zijn 
onder de woorden van het bij art. S der ver

ordening op de invordering toepaBBelijk verklaarde 
art. 271 der gemeentewet: ,ontduiking of over
treding'' ter zake van plaataelijke belasting; 

0. dat tegen h°et op deze twee groJ_J-den uit
geaproken ontslag van rechtsvervolging is gericht 
het middel van cBBsatie ; 

O. daaromtrent: 
Wat betreft den eenten grond van het ontslag: 
dat de verwijaing van art. 2 der verordening 

n1111r de artt. 258 tot 262 der gemeentewet voor 
de invordering der verschnldipe belaeting , 
waarvan de betaling is geweigerit', niets te kort 
doet aan de verwijzing in art. S naar de straf- · 

bepalingen van art. 271 en volgende den.elfde 

wet, • ten einde de riehtige inning zooveel mogelijk 
te verzekeren" ; 

dat daarenboven ontduiking van plaatselijke be
lBBting straf baar ia alléén uit kracht van art. 271 
en volgende der gemeentewet, zooals deze thans 
luiden ingevolge art. 25 il.er wet van 15 April 1886 
(Staata/Jlad n°. 64.), zonder onderscheid of de 
plaatselijke verordening op de invordering der 
belaating zoodanige ontduiking al dan niet str~
baar stelt; 

Ten aanzien van den tweeden grond van het 
ontslag: 

O. dat volgens de feitelijke beeliBBing van het 
bestreden vonnia VBBtsteat, niet enkel dat de 
gereq. de door hem venchuldigde plaatselijke 
belBBting niet heeft betaald, maar daarenboven 

dat hij geweigerd heeft deze belasting te voldoen 
aan den ambtenaar, volgen& art. l der verorde

, ning op de \ivördering bevoegil en vtrplic'ln om 

de be,itngllte vorderen ; 
dat echter uit deze wèigering alleen nog niet 

volgt, dat de gereq. zich met opzet heeft ont
trokken aan zijne verplichting om de venehul
digde belasting te voldoen en zich daardoor heeft 
schuldig gemaakt aan ontduiking ter znke van 

plaatselijke belaeting; 
0. mitsdien dat het bestreden vonnis ten 

aanaien van dit opat, zijnde een bestanddeel 

der ,ontduiking ter r.ake van plaatselijke belas
ting" , strafbaar ingevolge de artt. 271 en 272 
der gemeentewet, niet naar eisch der wet met 
redenen is omkleed, weshalve het ambtshalve 
moet worden vernietigd wegens achending van 
de artt. 211 en 221 in .verband met art. 223 
Strafvordering ; 

Vernietigt het vonnis door de arrondisaements
recht1l3nk te Groningen den 11 Ootober 1894. in 

deze zaak gewezen ; 
Recht doende uit kracht van art. 106 R. 0.; 
Gezien art. 370 Strafvordering; 
Verwijst de zaak naar het gerechtahof te 

Leeuwarden, om op de beateande dagvaarding 

opnieuw te worden berecht en afgedaan; 

Venta.at dat !1e uitapraak omtrent de kosten 
in caallatie gevallen, blijft voorbehouden tot de 

eindbealillllÎllg. 

16 Janwzri 18115. BBBLUIT, bepalende de plaat
sing in het Staataflad van het protokol den 
20sten Augustus 1894 door Nederland en 
de Vereenigde Staten van JT enn11ela getee
kend tot hentel der diplomatieke betrek
kingen tussehen beiil.e Staten. S. 8. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 

Wu EMMA, 11Nz. 

Gezien het protokol door Nederland en de Ver
eeni@:d.e Staten van JT fflllllWla dd. 20 Augustus 1894 
geteekend tot herstel der diplomatieke betrek
kingen tuBBChen beide Staten ; 

Overwegende , dat gezegd protokol door de 
wederzijdsche Regeeringen is goedgekeurd ; 

Op de voordracht van den Minster van Bni
tenlandsche Zaken van 12 Januari 1895, n°. 473, 
Afdeeling Algemeen Secretariaat en eente af
deeling; 

Hebben goedgevonden en verstaan, de bekend
making van bovenvermeld protokol met vertaling, 
waarvan een 11fdruk aan dit besluit gehecht blijft 
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en dBBrvan een onafächeidelijk deel nitmapt ,
bevelen door plaatsing van dit besluit in 
Sta4ta!lad. • 

De Ministers, Hoofden van Depart4ie~ '9M 

algemeen Bestuur, woráen belut, ieder voor -
veel hem betreft, met de uitvoering van voor
segd protokol. 

's Gravenhage, den 16den Januari 1895. 
(get.) EMMA. 

.De Himter fJan Buitenlandacl,e Ztl.t.nt,r 
{get.) J. RöllLL. 

( Uilgt!fl. 26 J-. 1895.) 

VllRT4.LING. 

De Regeering van Hare Majeeteit de Koningin 
der Nederlanden en de Regeering der Vereenisd-e 
Staten van Venesnela, beide met het oprechte 
voornemen bezield de diplomatieke betrekkingen 
tusachen de beide Landen te herstellen, zijn om
trent het navolgende overeengekomen: 

De wederzijda in 187 6 geformuleerde vorde
ringen hebben deatijda tot eene geschilvoering 
aanleiding gegeven, welke ongelukkigerwijze tot 
geene uitkomst heeft kunnen leiden en die ge
eindigd is met het afJ,reken der diplomatieke 
betrekkingen. 

Sedert zijn Nederland en Venezuela den weg 
van wederkeerige inaohikkelijkheid ingealapn en 
hebben zij uit eigen beweging alle oorzaken van 
geschil tuaschen de beide landen weggenomen. 

Zijnenijda constateert de Regeering der Konin
gin, dat zij zich bij haar schrijven van 6 Juli 1889 
beijverd heeft aan de Venezolaansche Regeering 
mededeeling te doon van den uitslag van het 
gestrenge onderzoek , waartoo officieel te Curaçao 
wu overgegaan., met betrekking tot de feiten, 
welke de voormelde vorderingen der Vereenigde 
Staten van Venezuela hebben uitgelokt. 

Wat de VenezolBBnsche Regeering betreft, zonder 
ook maar eenigermate toe te geven dat hare vor
deringen niet gegrond zonden zijn, en zonder 
daardoor een precedent te willen stellen dat in 
het vervolg zonde kunnen worden i.ngeroepon,.soo 
etemt zij er in toe bij de vroegere eiechen niet 
langer te volharden. 

V ermita alzoo de redenen van verschil thans 
niet meer beetaan en aangezien de beide Rege&
ringen bezield zijn met den levendigen wenllCh 
om alles weg te nemen wat hinderlijk zowle 
kunnen .,11ijn aan het onmiddellijk hentel der di
plomatieke betrekkingen, ongelukkigerwijze ver
broken ten gevolge van verwijderdegebeurteniuen, 

wBBraan de herinnering gaandeweg volkomen uit
gewischt wordt, zoo zijn zij overeengekomen de 
gedachtenwineljng over, en het ondenook van 
alle oude ts-clhilpunten voor goed te doen ein
digen. 

De Nederlandsche Regeering wenschende daaren
boven aan de Venezolaansche Regeeringeen bewijs 
te geven der levendige voldoening die de hooge 
vriendl!Ohappolijke zending van den heer Generaal 

PRANOISCO ToST.i. G.i.llCli haar veroonaakt, uit 
opnieuw haar voornemen om met alle haar ten 
clienete staande middelen te verhinderen elke 
eamenspanning , aanl'Bnding of andere handeling , 
etrijdig met de openbere orde in V eneznela, af
wijkende van de beginselen der meest atn"kte 
onzijdigheid jegens de erkende Regeering van dat 
land , overeenkomstig de regels vutgesteld door 
het volkenrecht, en zij zal in dien geest aan de 
overheden harer koloniën Oumçao, Bonaire, Aruba, 
St. Martin, St. Euetatiue en Saba, de ter zake 
beetaande formeele inetrnctiën hernienwen. 

Dientengevolge hebben de ondergeteekenden, 
jonkheer Jo.ui Rö.11:I.L, Minister van Bnitenland
eche Zaken van Hare Majeeteit de Koningin der 
Nederlanden en de heer GenerBBl FB..6.N0ISCO Tosu 
GA.IICli, bijzonder afgevaardigde der Regeering 
van de Vereenigde Staten van Venezuela, daartoe 
behoorlijk gemachtigd door Hare Majeeteit de 
Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk, 
en door de Regeering der Vereenigde Staten van 
V enenela, dit protocol onderteekend, dat aan de 

· bekl'Bchtiging der bevoegde overheden onderworpen 
zal worden. 

Gedaan, in dubbel , te '• Gravenhage, den 
20sten Angustoe 1894. 

(L. S.) (D~t.) J. Rö11LL. 

F. Tosu G.i.ROIA. 

28 Janwari 1895. BBBLUIT, tot schorsing van het 
besluit van den 1'8ad der gemeente Breda 
van 5 Januari 1895, waarbij Mej. C. W. 
J. M. SXl!:ULDllBS is benoemd tot onderwij
zerea aan eene openbare lagere IIChool aldaar. 

s. 9. 
<h11:lwrat l!JI 1 Hn 1895. 

28 J-ri 1896. BBBLUIT, tot echorsing van 
een besluit van Gedeputeerde Staten van 
Z.üll,olland, dd. 24 December 1894, hou
dende goedkeuring van een beelnit der ver
eenigde vergadering van het waterschap .de 
f>Hrttxulrtl'' tot· wijziging der keur. of politie-
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verordening, betre:ffende de waterontllllltende 
en waterkeerende werken, benevens het peil
malen in den hoogen en lagen boezem van 
het watenchap." 8. 10. 

IN NAill VAM H. M. WILHELMINA. 11:NZ. 

Wu EMMA, IIMZ. 

Op de voordracht van den Mini1ter van Water
.tut, Handel en Nijverbeid, van 21 Januari 18115, 
L. 0., afdeeling Watenta&t, betre:ffende een 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid/wlland 
van 24. December 18114., waarbij is goedgekeurd 
een beal uit van de vereenigde v.mgadering van 

het waterschap •• 011ent14Mef' van 26 Septem
ber 1888, tot wij1iging der keur ot politieveror
dening betreffende de waterontlastende en water
keerende werken, benevens hèt peilmalen in den 

Gelet op artikel 2 , lasbte alinea van het Ko
.ninklijk besluit van 6 Januari 1884 (8'aata/Jlad 
n•. 4); 

Gezien h& Koninklijk besluit van 19 November 

18811, n°. 21; 
Hebben goedgevonden en ventaan: 

1°. Te rangschikken in de hierna genoemde 
kluseu van het tarief voor vergoeding van reit
en verblijfkosten, vaatgeeteld bij Koninklijk besluit 
vo.n 6 Januari 1884, (Staaublad n°. 4), als: 

in de d8rde klaaee : 
• de werktuiglauulït;e ingenieur• bij de artillerie
inrichtingen, den opsichter der instrumentmakers 
en metaaldraaiers en den teekenaar late kl1111se 
bij de Constructiewerkplaatsen; 

in de flierde kluse: 
hoogen en lagen boezem van het waterschap •• de keurders van projectielen bij de conatructie-' 
ao-rtl" v111tgeateld door de vereenigde ver- werkplaataen, den amanuenaia in het scheikundig 
gadering van dat watenchap den Sden November laboratorium der pyrotechnische werkplaataen, de 
1878 en goedgekeurd door de • Gedeputeerde meesten bij de werkplaateen voor draagbare wa• 
Staten der provincie ZuidMJlland den 18 No- penen, de meester-geweermaken bij ·de wapeu
vember 1873; . depbt. te Doráreclat en Gorindiem, de opt:iohten 

Overwegende, dat gedurende het onderzoek . en onderopsichten, teekenaan, 2de en 3de ldaaae, 
ter beoordeeling of dit besluit van Gedeputeerde maehiniaten, meeater-vormen en gieten, portier& 
S~ten van Zuidliollatfd met de wetten of het en buitengewone werklieden bij de artillerie-in• 
algemeen belang 1trijdig ia, de werking daarvan richtingen; 
behoort te worden geschont; en in de 17ijfde klasse : 

Gelet op de artt.166-174, der provinciale wet; [ de maguijnknechta bij de artillerie-inrichtingen. 
Hebben goedgevqndeu en ventaan, het besluit ! 2°, Te bepalen , dat de rangschikking van de 

van Gedeputeerde Staten van ZuidAolland hier- , opûdkr6 bi d4 arl~lim,gn in cle vierde 
v66r omschreven, tot den laten Mei 1895 te · klaaee van het tarief ook lal gelden voor de sedert 
schonen. 1 Januari 1894, gedane reizen; 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij- .. en s•. In te trekken het Koninklijk bealuit van 
verheid ia belaat met de mtvoering van dit van 111 November 18811, n°. 21, waarbij de op
bealuit, hetwelk in het Slaau/Jlad lal worden~ lliel,ü,.6 bi de -,.r,pl4al#a fJOO.r drtulf/JaN IMpnie!l 

geplaatat. werden geraugachild in cle vierde ldaese van het 
'1 Gravmiliage, den 23sten Januari 1895. tarief bij het Koninklijk besluit van 5 Januari °i884i 

. (Dd.) E M MA. (Staaublad n°. 41) Tutgeateld. 
1Je Min. oan 11Tatw,taat , Ha•del en Nijoerlieid, ; . De Ministers van Financiën en van Oorlog, 

i.get.) VAN DER SLEYDIIN. zijn, ieder voor zoo veel hem aangaat, bel1111t met 
( Uilgeg. 28 Jan. 1895.) cle uitvoering van dit besluit, waarvan a&chrüt 

23 Jawsri 1896. BIIIILmT, houdende bepaling 
van :reia- en verblijfkosten van de werktuig
kundige ingenieun enz. bij de_ artillerie-iu
richtingen enz. 

IN MAAK VAM H. M. WILHELMINA, BNZ:; 

Wu EMMA, uz. 
Op de voordracht van de Ministers van Finan•· 

ciën van den 81ten Januari 18116, n°. 417 (Gene
rale Thesaurie) en van Oorlog van 111 Januari 18116, 
le Afd., n°. 68; 

zal worden geaonden aan de Algemeene Reken• 
kamer tot informatie. 

'■ Gravenhage, 23 Januari 1895. 
' (get.) EMMA. 

D, Minûter Nn pjnancië,J, 

(gd.) Sl'BJCNGJIK VAN EYII.. 

1N Jlinütn- oan Oorlog, (get.) ScmrEIDu. 

24 Januari 18115. BIISLUIT, betreffende de dienst
doende schutterij der aanstaande nieuwe ge• 
meente Roturda"'. S. ll. 
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IN NAAM: VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht va.n den Minister van Bin
nenlandsche Zaken van 22 Janna.ri 1896, n•. 107 S., 
a.fdeeling Militie en Schutterijen; 

Gezien de wet van 6 December 1894 (Staat8-
blad n°. 184), waarbij de gemeenten Rotterdam, 
Kralingen en ·cnarloia vereenigd zijn, met bepa
ling dat de Vereenigde gemeente den naam draagt 
van Rotterdam ; 

Overwegende: 
dat de · eerste vergadering van den Raad dier 

nieuwe gemeente door Gedeputeerde Sta.ten va.n 
Zuidlwlland ter uitvoering van a.rt. 5 van voor
melde wet bepaa.ld is op 28 Februari 1895, en 
da.t a.lzoo, ingevolge de tweede zinsnede va.n art. 
1 dier wet, de vereeniging der gemeenten Rot

terdam , Kralingen en Ckarloia op genoemden 
da.g, des Iniddags te 12 uur, tot stand komt; en 

da.t alsdan, behoudens de verplichtingen der 
ingezetenen vnn de drie gemeenten ten aanzien 
van de schutterijen volgens art. 8 , laatste lid , 
der aangehaalde wet, de dienstdoende schutterij 
der tegenwoordige gemeente Rotterdam, waarvan 
de sterkte, samenstelling en indeeling zijn gere
geld bij Koninklijk besluit va.n 26 April 1886 
(staatsblad n°. 100), gewijzigd bij dat va.n 22 
December 1890 (staatsblad n°; 188), en de rus
tende schutterijen der gemeenten Kralingen en 
Cnarlois, waarvan de sterkte en indeeling zijn 
geregeld bij Koninklijk besluit van 22 Januari 
1868 (Staatsblad n°. 11), als zoodanig ophouden 
te bestaan ; 

' 
Gezien de artt. 28 en 29 der wet va.n 11 April 

1827 (Staatsblad n°. 17); 
Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
1°. da.t de schutterij va.n de nieuwe gemeente 

Rotterdam dienstdoende za.1 zijn, en, totdat hier
omtrent nader zal zijn voorzien, de sterkte zal 
hebben en .samengesteld en ingedeeld zal zijn 
overeenkomstig den sta.at , behoorende bij het 
Koninkli,j)i: besluit van 26 April 1886 (Staatsl,lad 

n°. 100), gewijzigd bij da.t va.n 22 Deêember 1890 
(Staatablad n°. 188); 

2°. dat verva.lt hetgeen bij het Koninklijk be
sluit van 22 Januari 1868 (Staatsblad n°. 11) 
en in den daarbij gevoegden staat B bepaa.ld is 
ten aanzien va.n de rustende schutterijen der 
gemeenten Kralingen en Cnarloia; 

8°. da.t de officieren, a.lsmede de auditeur bij 
den SC'huttersraad van de dienstdoende schutterij 
der tegenwoordige gemeente Rotterdam hunne 
respectieve betrekkingen zullen bekleeden bij de 
dienstdoende schutterij der nieuwe gemeente Rot
terdam; 

4°. dat dit besluit in werki11.g treedt op 28 
Februari 1895, des middags te 12 uur. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, da.tin het Staat8• 
blad za.l worden geplaatst en waarvan afschrift 
za.l ·worden gezonden a.an den Minister va.u Oorlog. 

's Gravenhage, den 24sten Januari 1895. 
(get.) EMMA. 

lJe Miniater van Binnenlandscke Zaken, 
(get.) VAN HOUTEN, 

(Uitgeg. 30 Jan. 1895.) 

1 Februari 1895. WET, tot vaststelling van het tweede hoofdstuk der Staa.tsbegrooting voor het 
dienstjaar 1895.. S. 12. 

Bij deze wet wordt het Ilde hoofdstuk der begrooting van Staatsnitgaven voor het dienstjaar 
1895, betreffende de Hooge College8 van Staat en !,et Kabinet der Koningin, vastgesteld zooa.ls. 
hierna. ver kort volgt : 

l • Afd. : De Sta.ten-Generaa.l . . . 
2° De Raad van Sta.te • • . 
3• De Algemeene Rekenkamer 
4• De Kanselarij der Nederlandsche Orden 
5• Het Kabinet der Koningin. . • . • 
6• Pensioenen, wachtgelden, gratificatiën, 

vergaderingen va.n den Ministerraad. 
7• Onvoo1•ziene uitgaven . • • . . 

toelagen en kosten voor de 

f 352,635.-
102,610.-
117,350.-
20,870.-
33,215.-

36,680.-
5,000.-

f 667,860.-
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1 FINlrfllZri 1891S. W11:r, tot vaststelling van het tkrde hoofdatnk der -staatabegrooting voor het 
dienstjaar 1895. S. lS. 

Bij deze wet wordt het lilde hoofdatnk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1895, betreffende het DeparUtl&fflt van B"itnlandac"4 Zam, tastgesteld zooals hitll'11a verkort volgt: 

l• Afd.: Kosten van het Departement , • • • • • • • f. 84.,880.-
2• Kosten van buitenlandaehe 1811dingen en oonsulaten 61>6,600.-
8• • Verschillende uitgaven • • • . • 21,300.-
4,• Pensioenen, wachtgelden en toelagen 88;100.-
6• Onvoon:iene uitgaven . . . • . 10,000.-

,f 8011,380.-

2 Fnrwari 1896. W:n, to\ 'Vlllltiitelling van het 'Vierde hoofdstuk der Staatabegrooting voor het 
dienstjaar 1891S. S. 14i. 

Bij deze wet wordt het IV de hoofdstnk der begrooting van Staatanitgaven voor het dienstjaar 
189 IS , betreffende het Departement vat, Ju,titie, ve.stgesteld zooals hierna verkort volgt: 

l• Afd.: Kosten van het Departement ~ • • • • • • • • • • • • • f 144,778.-
2• • Kosten van de rechterlijke macht • • • • • • • • • • • • • 1,669,601.-
8• Kosten van het Hoog Militair Gerechtshof en de auditiën in de mifüaire 

arrondissementen • • • • • • • • • • • • • • , • • • 68,500.-
4t Gerechtskosten. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 827,600.-
6• • 
6• • 
7• • 
8• • 
9• • 

Koeten van algemeene of Rijkspolitie en in zakevan~ten vi1111eherij • 607,IOIS.-
Koiiten der gevangenissen en Rijksopvoedingsgestichten • • • 1,011,500.-
Gebouwen, daaronder niet begrepen de Rijkswerkinrichtingen SIS5,821.-
Koaten der Rijbwerkinrichtingen • • • • • 782,607.-
Penaioenen, wachtgelden, gratificatiën enz. • • l!62,11SO.-

10• • Vel'8chillende uitgaven • • • 22,500.-
Onvoorziene uitgaven • • • • IS0,000.-

f IS,987,061.-
___._ 

2 Fnrwari 1891S. Wn, tot voomening in de 
ntreling en het bestuur van de huiehouding 
der gemeente Opterland. S. llS. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1894./96, n°. 106, 1-4.; 
n°, 106 en 107, IS-23. 

Hand. id. 1894./91>, IJlaM. 7SIS-789. 
Band. l• Kamer 1894i/91S, IJladz. 187-189, 

222-227. 
IN NAAJC VAN H.M. WILHELMINA, BNZ. 

Wu EMMA, uz ....... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

de regeling en het bestnnr van de huiahonding 

der gemeente Opterlaflll door den raad dier 
gemeente grovelijk wordt verwaarloosd en het 
noodzakelijk ie in het bestuur der gemeente te 
voorzien; 

Zoo ia het, dat Wij , den Rud. van Siste enz. 
Art. 1. In de gemeente Opterlaflll wordt voor 

het dienstjaar 1894, zoo spoedig mogelijk na 
het in werking treden dezer wet, door den 

burgemeester de begrooting vastgesteld en ter goed
keuring aan Gedeputeerde Sisten voorgedragen. 

Gedeputeerde Staten besliBBen ten 1poedigate 
omtrent deze begrooting en knnnen daarin alle 
door hen noodig geachte wijzigingen brengen. 

De artikelen 203 , 907 , 2de lid, 208, 209 en 
210 der gemeentewet zijn op deze begrooting 
niet van toepauing. 

2. De burgemeester ÎI bevoegd tot het doen 
der geldleening ten laste der gemeente, waarvan 
de opbrengat onder de inkometen op die begroo
ting ie opgenomen. 

Zijn daartoe strekkend besluit wijst de midde
len aan, wurnit de renten en afloaeing dier 
l~ening zullen word.en gevonden, en behoeft de 
gcedkenring van Gedeputeerde sisten. 

3. J:n genoemde gemeente wordi. dadelijk na 
de goedkeuring der in het eerste artikel bedoelde 
begrooting door Gedepnteerde Staten, het kohier 
van den hoofdelijken omslag tot het bedrag voor• 
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• komende op die begrooting ·opgeinaakt en 
gesteld door den bursem-ter. 

Met uitaondering van :!\et eerste lid van e.rt, 
blijven de artt. 264-266 der gemeentewet 
toepassing op dit kohier , met dien verstande• 
dat ook de bursem-ter bevoegd ia Va.Q. dt 
bealiaaing van den raad bij Gedepnteerde staten 
in beroep te komen en dat de uitvoering ft1l 

art. 169 in het geval, bedoeld in het 3de ~ 
van art. 264, aan den burgemeester ie OPf!l's 

dragen. 
4. Dadelijk na terugontvanget van het door 

werkzaamheden , hem bij deze wet opgedragen, 
vervangen door den Commissaris der X.ingin, 

7. Deze wet treedt in werking met den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 2den Febrn• 

ari 1896. 
(let.) EMMA. 

De M'Ï11Ütt11r """ BifJUUnlandlclu, z,.1;,,., 
C,11t.) VAN HouTBN. 

· (Uitgtl{I, 7 Fm. 1896.) 

Gedeputeerde Staten goedgekeurde kohier, ~t , 2 Fiwrwari 1895. Wn, tot voorziening in de 
de burgemeester dat kohier aan den gemeente- regeling en het bestuur van de huishouding 
ontvanger ter hand ter invordering volgena de · der gemeente "TYe.t,telli'll{/,oerf. S. 16. 
desbetreffende verordening. Hiervan geschiedt Bijl. Hand. 2• Kamer 1894/96, n•. 107, 1-3; 
openbare kenniageving. · n°. 106 en 107, 6-28. 

Met uitzondering van de gevallen waarin Hand. id. 1894./96, "/Jlathi. 726-789. 
art. 4o der invorderinga-verordening· voorziet, zijn Hand. Je KMll41' 1894,/96, "/Jladll. 187-189, 
de aanslagen voor de helft dadelijk invorderbaar 222-227. 
en voor de wederhelft dertig dagen na de dag- IN NAAI VAN H.M. WILHELMINA, ENZ. 
teekening van de openbare kenniageving in het W11 EMMA, ENZ .•••••• doen te weten : 
eerste lid bedoeld. A.lzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

5. Is het, naar het oordeel van Gedeputeerde de regeling en het bestuur van de hnishonding 
Staten , t.er behoorlijke uitvoering dezer wet . der gemeente re,t.telli'll{/,oerf door den raad 
noodig, een gemeente-ambtenaar, wiene ontslag, dier gemeente grovelijk wordt verwaarlOOlld en 
benoeming of aanwijzing andere tot de bevoegd- het noodzakelijk ia in het beetnnr der gemeente 
heid van den raad of van burgemeester en Wlli- · 'te voorzien ; 
bonders behoort, te ontslaan, te benoemen of Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
aan te wijzen, dan kunnen Gedepnteerde Stat.en Art. 1. In de gemeente reautelii,,g,oerf 
den burgemeester tot dat ontalag, die benoeming wordt voor het dienetjlllU' 1894,, zoo spoedig 
of die aanwijzing machtigen. ·mogelijk· na het in werking treden dezer wet, 

De benoeming of aanwijzing, door den bmge- door del! burgemeester de· begrooting vastgesteld 
meester te doen , behoeft de goedkeuring van den en ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten 
Commissaria der Koningin. voorgedragen. 

Wordt een nieuwe ontvanger benoemd, dan Gedeputeerde Staten beeliaaen ten spoedigste 
worden in het daartoe strekkend besluit de aard omtrent deze begrooting en kunnen daarin alle 
en het bedrag van zijn borgtocht bepaald. door hen nooaig geachte wijzigingen brengen. 

De burgemeester zorgt, dat de ontvanger zijn De artikelen 203, 207 , 2de lid, 208, 209 
ambt niet aanvaardt, voordat hij dien borgtocht en 210 der gemeentewet zijn op deze begrooting 
heeft gesteld. niet van toepassing. 

Bij het aauvaarden zijner betrekking legt de 2. De bnrgemeeeter ia bevoegd tot het doen 
volgens dit artikel benoemde ontvanger, den in der geldleening, ten laste der gemeente, waarvan 
art. 108 der gemeentewet voorgeschreven eed af de opbrengst onder de inkomsten op die begroo
in handen van den bnrgemeester, in te@enwoor- ting is opgenomen. 
digheid van den Commiesari1 der Koningin. Zijn daartoe strekkend bealnit wijst de mid.de-

Een krachtens dit artikel benoemde gemeente- len aan , waaruit de renten en eJloBBing dier 
ambtenaar bn niet dan met -Onze goedkeuring leening zullen worden gevonden, en behoeft de 
door den gemeenteraad worden geschont of ont- goedkeuring van Gedeputeerde Staten. 
1lagen. · 3. In genoemde gemeente wordt, dadelijk na 

6. Bij ongeeteldheid , afwezigheid of ontsten- de goedkenring der in het eente artikel bedoelde 
tenis van den burgemeester wordt hij voor de J,egrooting door Gedeputeerde Staten, het kohier 
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van den hoofdèlijken omslag tot het b~ 
komende op die begrooting opgemaakt ~ 
gesteld door den blll'gemeester. 

Met nitzondering van het eerste lid van ~ 
blijven· de artikelen 264-266 der gem~ 
van ioepassing op dit kohier , met dien verstande, 
dat ook de bnrgemeester bevoegd is van de be
alissing van den raad bij Gedepnteerde Staten in 
beroep te komen en dat de uitvoering van a.ri. 159 
in het geval bedoeld in het 3de lid van art. 264, 
aan den burgemee&ter ia opgedragen. 

4. Dadelijk na terngontvangst van het door 
Gedeputeerde Staten goedgekeurde kohier, stelt 
de burgemeester dat kohier aan den gemeente
ontvmger ter hand ter invordering volgens d.e 
desbetreffende verordeqing. Hiervan geachiedt 
openblll8 bnnisseving. 

Met uitzondering van de gevallen, waarin het 
laatste lid van art. 7 der invorderinga-verorde• 
ning voorziet, zijn de aanslagen voer de helft 
dadelijk invorderbaar en voor de wederhelft dertig 
dagell na de ugteekening van de openbare ken
nisgeving betreffende het kohier. 

Op het aanslagbiljet; wordt van de termijnen 
mededeeling gedaan. 

5. Ja het naar het oordeel van Gedeputeerde 

6. Bij ong81teldheiá, afwezigheid •of ontaten
tenia van den burgemeABter, wordt hij voor de 
werkzaamheden , hem bij deze wet opgedragen, 
vervangen door den Commia8&l'ia der Koningin. 

7. Deze wet treedt in werking met den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen , enz. 

Gegeven te '• Gra:venhage, 
ari 1895. 

den 2den Febrn-

EMMA. 

D11 Miniati,,- r,an Binnenlandaolae Zalem, 
(.§d.) VAN HounN. 

(Uitf!i,g. 7 Febr. 1895.) 

2 FdJrstzr-i 1895. BBSLuiT, tot intrekking van 
het Koninklijk besluit van 25 Janniiri 1893 
(StfllltalJlad n°. 23) en tot wijziging van het 
Koninklijl besluit van 11 Juni 1891 (Stflllu
lJlad n°. 102), waarbij aan SoPHIA G:zus, 
te Ede, vergnnning ia verleend tot oprich
ting van een geaticht voor krankzinnigen 
aldaar. S. 17. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Staten, ter behoorlijke uitvoering dezer wet noo- Op de voordraoht van den Minister van Bin
dig, een gemeente-ambtenaar-, wiens ontalag, nenlanchche Zaken, van 31 Januari 1895, n•. 439, 
llenoeming of aanwijzing anden tot de bevoegd- afdeeling Mediaehe Politie, betreq"ende een ver
heid van den raad of van burgemeester en wet- zoek van SoPHIA Gmas, te Etk, om, in verband 
honden behoort, te ontalaan, te benoemen ot I met eene door haar, overeenkomstig overgelef!de 
aan te wijzen, dan kunnen Gedeputeerde Statelll teekening , voorgenomen uitbreiding der villa
den burgemeester tot dat ontalag, die bçn~ .Rnimzicht", welke deel uitmaakt van het ge· 
of die aanwijzing machtigen. t sticht -voor kranh:innigen aldaar, tot de oprieh-

De benoeming of aanwijzing, door den tra:1_.,..11 ting waarvan haar vergunning is verleend bij 
meester te doen, behoeft de P.'11keuring vaa Koninklijk bealnit van 11 Juni 1891 (8taat1-

Commissaris der Koningin. " '/Jlad n°. 102), gewijzigd bij Koninklijk bealnit 
Wordt een nieuwe ontvanger !Minoemd, ÀBd- van 25 Januari 189S (Staata614d n°. 23), in 

worden in het daartoe strekkend besluit de aard genoemde villa ten hoogate 11 .knnbinnige vron-
en het bedrag van zijn borgtocht bepaald. wen te mogen verplegen ; 

De burgemeester zÖrgt, dat de ontvanger zijn, Gelet op de wet van 27 April 1884 (Stflll'6-
am.bt niet aanvaardt, v66rdat hij dien borgtooht blad n°. 96), gewijzigd. bij art. 10, sub 46°. van 
heeft gesteld. de wet van 15 April 1886 (StaatalJlad n°. 64) 

Bij het aanvaarden sijner betrekking legt dd en op de Koninklijke besluiten van 11 Juni 1891 
volgens dit artikel benoemde Gntnnger, d.en in (Slaat6"1"" n°. 102) en van 25 Januari 1893 
art. 108 der gemeentewet voorgeeohre ven eed af ' (Staata61"" n °. 2S); 
in handen van den burgemeester in tegenwoef,li Hebben goedgevonden en ventaan, met intrek-' 
digheid van den Commiuaris der Koningin. ,f king van het Koninklijk besluit van 25 Ju.uari-

:Een krachtens dit artikel benoemde gemeente,, 1893 (Staata61"" n°. 23), te bepalen, dat het 
ambtenaar kan niet dan met Onze goedkeuring eerste lid van art. 2 van het Koninklijk besluit 
door den gemeenteraad worden geaohorst of ontL van 11 Juni 1891 (SttUUi!Jlad n°. 1051), waarbij 
alagen. aan SoPHIA G:&!118, te Etk, vergunning ia verleend 
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tot oprichting van een gesticht voor kranbitmigen 
aldaar, wordt geler.en als volgt: 

met de uitvoering van dit bealnit, dat in het 
Staatablad zal worden ~plaatst • 

• ID het gesticht, bestaande uit de villa .Ruim• 
zicht", waarin ten hoogste 11 patiënten mogen 
worden verpleegd. en twee paviljoenen, mogen 
uitaluitend nonwen, doch nooit meer dan ló, 
verpleegd worden " 

's Gravenhage, den 2den Februari 1895. 

($et.) E M MA. 

JJe Minilter flan Bin•landache Za.te., 
{get.) VAN HoUTB!I, ' 

De Minister van Binnenlandachê Zaken ia belBBt (_Uitg'fl, 8 Pe/Jr. 1895.) 

4, Pffl'flari 1895. Wrr, tot VBBtstelling van het flijfde hoofdstuk der Staatabegrooting voor .het 
dienatjaar 1895. S. 18. 

Bij deze wet wordt het Vde hoofdstuk der begrooting van Staatauitgaven voor het dienatjaar 
1896, betreffende het JJepartement flan Binnenlarulacke Zalcen, vastgesteld zooala hierna verkort volgt: 

l• Afd.: Kosten van het Departement. Árt. 1-4. • . . • / 163,667.-
2• a. Kosten van het bestuur der provinciën : 
Árt. li- 8. Noordbrabant 

• 9-ll!. Gelderland • 
• 18-16. Zuidholland • 
• 17-21. Noordholland 
• 2S---2ó. Zeeland • 

/ 96,800.-
• 70,200.-
• '78,880.-
• 77,666.-
• 78,960.-

• 26-29. Utrecht • • • 62,760.-
• 80-S3. Friesland . • 78,,680.-
• 84.-37. Overijaael • • 72,6811.-
• 88--4.1. Groningen. 
• 4.2-46. Drenthe . 
• 46--4.9. Limburg • 

6. Armwezen. Àrt. 50-62 

• • 68,626.
• 47,926.
.. 69,920.
• 204,,300.-

o. Verdere uitgaven betrekkelijk 
Árl. 53-69 .••••• 

het binnenl11ndsch bestuur 

8• Afd.: Nationale militie en schlltterijen. Árt. 60-62 • 
~ • Medische politie. Árt. 68-84 . . . 
ó• ,. Onderwijs. 

&oger o,ukr,oij11 • 

.J.rt. 86-88. Rijke-universiteit te Leiden • • 
• 89-91. Rijke-universiteit te Utrecht . . 
" 92-94. Rijks-univeniteit te Groningen 

'JT erdere r.itgMl!II 6etreiuli,ii Äet ltooger ondertoij11. 

. / 

.. 
Àrt. 96. Uitgaven voor den dienst der Rijks-nniversiteiten, 

niet begrepen in de artt. 86 tot en met 94, van zoodanigen 
aard, ale, volgena bealiaeing van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken, tot en met het jaar 1878 gekweten zijn uit de opge
heven fondaen, bedoeld bij art. US der wet van 28 April 1876 
(Staatnlad n°. 102) • • • • • • . • • • • • • • • • 

.J.rt. 96. Kosten der opleiding van leeraren voor het Hervormd 
kerkgenootachap vanwege dat genootaohap • • • • • • . • • 

Àrt. 97. Kweekscholen der godgeleerdheid voor de Bvange
liech-Lutherechen en Remonstranten, mitsgaders koaten van op
leiding van studenten bij de Henteld-Evangelisch-Luthenchen • • 

•. 278,660.-

74i4,821.-
460,894.-
866,680.66 

600.

S8,728.76 

10,000.-

• l,239,840.-
66,250.-

816,166.-

.Tr&11.Bporteere • . • / 1,696,624.4 l / 2,284,923.-
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Per transport • • • / 1,696,524.4,1_ f 2,284,928.
Àrt. 98. Seminsriën _voor het Roomsch-Katholiek kerkge-

nootschap. 
Àrt. 99. Todagen voor en verdere uitgaven in verband met 

godgeleerd en goipiienstondlrwijs voor de Isrsëlietische kerkge-· 
nootschappen. . · 

Art. 100. Kosten der gouden eerepenningen voor bekroonde 
prijsvragen, nitgeschreve~ door de Rijks-uni versiteiten. 

Àrt. 101. Beurzen voor studeerenden aan instellingen voor 
hooger onderwijs . 

Àrl. 102. Beurs ter begeving van den heer van Warmond en 
uitkeering aan dezen voor de armen dier gemeente, ten gevolge 
van destijds aan de hoogeschool te Leiden gekomen goederen, 
die later zijn te gelde gemaakt 

Art. 103. Jaarwedde van een inspecteur der gymnasia 
• 104. Reis-, verblijf- en bureelkosten van den inspecteur 

der gylllllll8ia 
Art. 105. Subsidiën aan gemeenten ten behoeve van hare gym

nasia en pro-gymnasia 
Art. 106. Reis- en verblijfkosten, vacatiegelden en verdere 

nitgaven der gecommitteerden en der commissie, bedoeld in 
srtt. 11 en 12 der wet van 28 April 1876 (Staatablad n°. 102). • 

Middelbaar onderwija. 

Art. 107. Jaarwedden van drie inspecteurs van het middel
baar onderwijs • • 

Art. 108. Reis-, verblijf- en bnreelkosten van de inspecteurs 
van het middelbaar onderwijs • . 

Art. 109. Jaarwedden, toelagen en belooningen der hoog
leen.ren, leeraren, beambten en bedienden bij de Polytechnische 
school. 

• Art. 110. Aanbouw en onderhoud van gebouwen., aankoop 
van terrein, vuur en licht, hulpmiddelen voor het onderwijs, 
lokaalbehoeften, kleeding der bedienden, reis- en verblijfkosten, 
personeele hulp, schrijfloonen en verdere uitgaven ten behoeve 
der Polytechnische school • . 

Art. 111. Jaarwedden, verloftractementen, toelagen en beloo
ningen der leeraren, beambten en bedienden bij de Rijks hoogere 
burgerscholen . 

Art. 112. Aankoop van grond en gebonwen, huur en lesten 
van gebouwen, aanbouw en onderhoud van gebouwen, vuur en 
licht, hulpmiddelen voor het onderwijs, boeken en leermiddelen 
ten behoeve van onvermogende leerlingen, lokaalbehoeften, reis
en verblijfkosten, personeele. hulp, schrijfloonen, en verdere uit
gaven ten behoeve der Rijke hoogere burgerscholen • 

Art. 113. Jaarwedden, toelagen en belooningen der leeraren, 
beambten en bedienden bij de Rijkslandbouwschool • 

Art. 114. Kosten en snbsidiën voor stichting, uitbreiding, 
aanbouw, onderhoud, huur en lasten van gebouwen, onderhoud 
en aankoop van meubelen, vuur en_ licht, aanvulling en uitbrei
ding der verzamelingen en hulpmiddelen voor het onderwijs, 

13,580.-

19,600.-

1,000.-

14,400.-

390.-
3,500.-

900.-

235,000.-

9,500.-

10,600.-

2,400.-

130,938.32• 

137,821.-

428,780.-

75,000.-

55,200.-

Trsnsporteere • . • / 2,728,478.78& / 2,284,928.-
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Pe1· transport • • • / 2,728,478.78• / 2,284,ll23.
rei1- en verblijO:oaten; penonee; hnlp en sehtjjfloonen, admini-
stratieve, hui&!,(ludelijke en verdere uitgaven ten behoeve der 
Rijblandbou~ool , • . • • • • , • • • • • , • • 

Árl, 115. Subsidiën en toelagen voor inrichtingen van mid~ 
delbsar onderwije . , • • . • • . • • • • • • • . • 

Árl. 116. Subsidiën aan acholen voor ambachtsonderwijs . • • 
• 117. Snbsidiën ten behoeve ven het onderwijs in land

en tuinbouw en houtteelt, voor Ia.na.bouw- en zuivelconsulenten 
en toelagen voor het opleiden van landbouw- en tuinbouwonder-
wijzers. • . • • • • • • • , . • • . • • • • •• 

Árl. 118. Kosten, voortvloeiende uit de oprichting en in
standhouding van winterscholen . • • • • . . , • • . • 

4.rl, Uil. .Jaarwedden van acht landbonwleeraren • • • • • 
• 120. Reis-, verblijf- en bureelkosten der landbouw-

leenren, benevens kosten ven werktuigen en platen • • •• 
4.rl. 121. Jaarwedden, toelagen en belooningen van de direc

teuren en overige ambtenaren en bedienden aan de Rijksland-
bonw-proefstationa • • • • • • • • • • • • • • • • • 

4.rl. 122. Aanbouw, onderhoud, huur en lasten van _ge
bouwen, aankoop van grond en gebouwen, vuur en licht, werk-
tuigen, gereedschappen, bureel- en lokaalbehoeften, rei1- eu 
verblijfkosten, personeele hulp, schrijfloonen en verdere uitgaven 
ten behoeve der Rijblandbouw-proefstations, zoomede kosten voort-
vloeiende uit wetenschappelijke proefnemingen in het belllllg van 
den landbouw; rei1-, verblijf- en bureelkosten van de leden der 
commissie van toezicht op de Rijksladdbouw•proefstations • , • • 

.drt. 128. Bijdragen in de kosten van aanleg en exploitatie 
van proefvelden, van het daarbij te houden toezicht eu de ver-
dere daarmede in verband staande uitgaven, zoomede subsidie 
aan de commissie van ondenoek naar de beate wijze van ontgin
ging van woeste gronden. • • • • • . • . • . . • . • 

.drt. 124. · Subaidiën aan acholen voor zeevaartkund~ onderwijs. • 
125. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden 

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

.drt. 126. Reis- en verblijfkosten eu vacatiegelden der leden 
van de commissiëu tot het examineeren van hen, die eene akte 
van bekwaamheid voor het middelbaar onderwijs, eeue der akten 
van bekwaamheid, vermeld iu art. 65, of eene akte van be-
kwaamheid voor het haudteekenen , vermeld iu art. 6Mi, der 
wet tot ngeling van het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd 
bij die van 8 December 1S89 (Staataólad n°. 175), wenschen 
te ontvangen, en verdere kosten van die examens • • • • . • 

u.,gn- onder1Dija • 
.drt. 127. Jaarwedden van drie inspecteurs van het lager 

onderwijs. • • • • • . • . • . • • . • 
.drt. 128. Reis-, verblijf- en bureelkosten der inspecteurs 

van het lager onderwijs , • • 

12,255.-

282,750.-
90,725.-

42,750.-

12,600.-
19,000.-

7,400,-

27,900.-

2;!,088.-

15,200.-
84,450.-

89,000.-

48,000.-

10,600.-

2,4,()(),-

Transporteere , • / s,s60,4,4,1.73, / 2,284,928.-
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Per transport • • • / 8,360,441.731 / 2,284,928.-

.J.rt. 129. Jaarwedden van de dietricta-eehoolopzienera. • • • 
• 130. Reis-, verblijf- en bureelkoeten van de dietricte- ' 

achoolopzieners . . . . . . . . . . . • • . • • 
.J.rt. 181. Re~, verblijf- en bureelkosten van de arrondisse

ments-schoolopzieners of abonnement deswege . . . . . . . • 
.J.rt. 132. Kosten der vergaderingen van de ambtenaren , aan 

wie bij art. 67 der wet tot regeling van het lager onderwijs, 
laatstelijk gewijzigd bij die van 8 Ilecember 1889 (Staatiblad 
n°, 176), het toezicht op het lager onderwijs ie opgedragen • • • 

.J.rt. 133. Jaarwedden, toelagen en belooningen der onder
wijzers en bedienden bij de Rijkskweekscholen tot opleiding van 
onderwijzers en bij de daaraan verbonden leerscholen . . • • • 

.J.rt. 184. Toelagen voor hnisvesting en verpleging van k:wee
kelingen, opgeleid bij de Rijkskweekscholen . . •. . • • • • 

,Jrt. 185. Aankoop en stichting van gebonwen; hnur en on
derhónd van gebonwen; vnnr en licht; hnlpmiddelen VOO! het 
onderwijs; lokaalbehoeften; personeele hnlp en schrijfloonen; het 
gebrnik maken van bad- en zweminrichtingen en verdere nit
gaven ten behoeve der Rijkskweekscholen en daaraan verbonden 
leerscholen . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Àrt. 136. Snbsidiën voor kweekscholen tot opleiding van on-
derwijzers en onderwijzeressen . . . . . . • • • 

.J.rl. 137. Rijksnormaallessen tot opleiding van onderwijzers 
en onderwijzeressen en koeten van opleiding voor het afleggen 
van het examen ter verkrijging der akte van bekwaamheid voor 
de vrije en orde-oefeningen, der gymnastiek . . . . • . • • 

Àrt. 138. Bijdrage o.an normaallessen en aan hoofden van 
scholen voor door hen opgeleide personen , die de akte, bedoeld 
in art. 5 6 onder a der wet op het lager onderwijs , zooals die 
laatstelijk ie gewijzigd bij de wet van 8 December 1889 (Staat.. 
blad n°. 175), hebben verkregen . . . • . • • • 

.J.rt. 139. Koeten van opleiding voor het 'afleggen van het 
examen ter verkrijging der akte van bekwaamheid tot het geven 
van lager ondefflijs in landbouwknnde • . . . . . . • • • 

.J.rt. 140. Sn bsidiën en toelagen aan de arrondissements-
schoolopzieners · ten gevolge van art. 22 van het Koninklijk be
slnit van 31 December 1891 (StaaufJlad n°. 254) . . , • . • 

.J.rt. 141. Jaarwedden. van onderwijzera bij de Rijke lagere 
scholen te Weststellingwerf, te Steenwijkerwold en te Vledder • • 

.J.rt. 142. Onderbond van gebonwen; vuur en licht; hulp
middelen voor het onderwijs; lokaalbehoeften; buitengewoon op
zicht; persoueele hnlp; echrijfloonen en verdere uitgaven voor 
de Rijke lagere scholen te Weststellingwerf, te Steenwijkerwold 
en te Vledder • . • . • • . . . . . . , . . . . • 

.J.rt. 143. Snbeidiën aan gemeenten tot bestrijding van jaar
wedden van onderwijzers en onderwijzeressen bij de lagere scholen. • 

.J.rt. 144. Bijdrage en vergoeding door het Rijk aa~ de ge
meenten in de koeten van haar lager onderwijs, ten gevolge van 
art. 46 der wet tot regeling van het lager onderwijs, laatstelijk 

62,600.-

18,600.-

66,000.-

100.-

188,612.-

146,400.-

47,496.-

126,000.-

470,000.-

102,200.-

1,200.-

8,000.-

11,800.-

4,420.-

72,800.- _ 

Trsnsporteere • • . / 4,670,468.73\ / 2,284,928.-
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Per tranaport • • • f 4,670,468.731 f 2,284,923.
gewijzigd bij die· van 8 December 1889 (8taaû!Jlad n°, 176), 
in vei;band met art. 5 der wet van 8 December 1889 (Statdl-
blad n°. 175) • . • . . • • . . . . • . • . . . • 8,500,000.-

Á.rl. 145. Vergoeding door het Rijk aan de gemeenten voor 
de koeten van haar lager onderwijs over 1893, ten gevolge van 
art. 45 der wet tot regeling van het lager onderwijs, zooale dat 
artikel is gewijzigd bij die van 11 Jnni 1884 (8ttll,llbladn°. ISS), 
in verband met art. 5 der wet van 8 December 1889 (Staat.-

blad n°. 17 5) . • • • • • . . . . . • • . • . . • 18,000.-
.bt. 146. Tijdelijk ~bsidie aan de gemeenten, door de uit

gaven tot eene behoorlijke inrichting van haar lager onderwijs 
vereischt, onbillijk bezwaard (art. 49 der wet tot regeling van 
het lager onderwijs. laatstelijk gewijzigd bij die van 8 De-
cember 1889, 8taatdJlad n°. 176), . . • . 500,000.-

.bt. 147. Bijdrage door het Rijk in de jaarwedden van 
onderwijzers aan bijzondere scholen. ten gevolge van art. 64hi.r 
der wet tot regeling van het lager onderwijs, laatatelijk gewij-
zigd bij die van 8 December 1889 (StaatdJ!,ad na. 175) . . . • 935,000.-

Àrt. 148. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden 
van de cÖmmiBBiën tot het examineeren van hen die eene der 
akten van bekwaamheid, vermeld in art. 56 onder a en IJ of 
eene akte van bekwlllllllheid voor de handwerken of voor de 
vrije en orde-oefeningen der gymnaatielr, vermeld in art. 65bis 
der wet tot regeling van het lager onderwijs, laatstelijk gewij-
zigd bij die van 8 December 1889 (8taau/Jlad n°. 175) • wen
schen te ontvangen , benevens verdere kosten van die examens . • 

.J.rt. 14Bbi.r. Kosten van onderzoek naar de grondslagen, 
waarop aan weduwen en weezen -mn openbare lagere ondenrij-
zers pensioen zonde kunnen worden verleend en van de daar
mede in verband staande werkzaamheden • . • • • • • . • 

Árt. 149. Verschillende uitga.veil voor speciale inrichtingen 
voor onderwijs; gratiticatien; hulp- en aanmoedigingsmiddelen . • 

.J.rt. 150. Koeten van vervaardiging, inpakking en verzen
ding van pleisterafgietsels ten behoeve van inrichtin:gen vau 
onderwijs. • . . . • . • • 

Àrt. 151. Jaarwedden en verdere belooningen van den bouw
Jamdige en van d~ opzichters, belast met het toezicht op de 
gebouwen voor onderwijs en van het personeel bij het bureel 
van den bouwkundige. • • • . . • • • • • . • • • • 

.Jrt. 152. Reis- en verblijfkosten van de in het vorig artikel 
bedoelde am btennren, huishoudelijke en verdere uitR&ven betref
fende het aan hén opgedragen toezicht • • . • • • 

95,000.-

1,400.-

20,IS00.-

1,000-

23,700.-

6,300.-
------. 9,771,868.73• 

6• Afd.: Kunsten en wetenschappen. Árt. 153-186 . . . • . 702,176.-
7• Nederlandsche Staatscourant, Handelingen van de Staten-Generaal en 

8• 
il• 

Staatsblad. _.J.,t. 187-190. • . • . . • . • • • • • 
Pensioenen, toelagen. gratificatiën en wacht.gelden. .Jrt. 191-197 
Onvoorziene behoeften. Àrt. 198 . • . . • • . • • . . • 

79,068.
IStffl,366.-
40,000.-

/ 18,446,889.731 
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4 Fefwvari 1895. Wn, tot vaststelling van het u,de hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1895. S. 19. 

Bij deze wet wordt het Vlde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dfonstjaar 
1895, betreffende het lhparkatmt MIi ltlaritu, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

l• Afd.: Kosten der administratie . . . • • • • • • • . • . • f 895,268.34" 
2° • Materieel der zeemacht en van '• Rijke maritieme etablissementen. • 6,182,650.-
30 Peraoneel der zeemacht • • • • • • . • • • • • · . . • 5,160,515.50 
~ Loodswezen, betonning, bebakening, verlichting en hydrographie • • 1,978,159.40 
5• • Pensioenen, onderatanden, wachtgelden enz. • 1,640,717 .-
6• Onvooraiene nitgaven. . • . . . . . . . . . . . . . . . • 60,000.-

f 15,412,806.24 

5 Fe/Jrvari 1895. WET, tot vaststelling van het zeotmde hoofdstuk B der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1895. S. 20. 

Bij deze wet wordt het VIlde hoofdstuk B der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1895, betreffende het D,parlnlent 11an Fi""1tCiëtl, vastge■teld zooals hierna verkort volgt: 

1 ° Afd.: Kosten van het Departement • • • . • • • •· • • . . • • f 328,090.-
2• Kosten van de Grootboeken der Nationale Schuld, van de rentebetaling 

10• 

en van het Agentschap van het Ministerie van Financiën te Amsterdam. • 
Kosten van '1 Rijb achatkist • • • • • • • • • • • . • • • 
Kosten van het Muntwezen. • • • • • . • . . . . . . .. 
Kosten van administratie dep directe belastingen, invoerrechten en 

&Ccijnzen, en van den waarborg en de belasting der gouden en 
zilveren werken. . . . . . . . . . . • . . . . . . ·• 

Kosten van administratie van het zegel, de regiatratie, de successie, 
de hypotheken en het kadaster, de vermogensbelasting, de Staats
loterij, de domeinen, het geldelijk beheer der groote wegen, vaarten 
en veeren en der visacherijen op de Schelde en Zeeuwache Stroomen. • 

Kosten der Eerediensten • • • . • . • . • . • . . . • . • 
Kosten van den Pensioenraad, pensioenen enz • . • . • . • • • 
Uitkee1ingen , verschillende nitgaven, w&Chtgelden, onderatanden, gra-

tificatiën en toelagen • •• • ., • • • 
Onvoorziene nitgaven. • . • • • • • . • . • • • • • 

106,4,25.-
97,672.-
85,850.-

4,,547,821.-

l,9H,54i5.
l,969,362.08• 
l,471,589.-

8,606,181.20 
86,000.-

f 19,158,535.28• 

5 Fe/Jrwari 1895. WET, tot vaststelling van het tlfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1896. S. 21. 

Bij deze wet wordt het XIde Hoofdstuk der begrooting van Staat.anitgaven voor het dienstjaar 
1895, betreffende de 0..flOOnitme U-tlpar,it,, vastgesteld tot een bedrag van f 60,000.-. 

5 FdrlW", 1895. Wm:, tot Vlllltstelling der begrooting van ~tgaven ten behoeve van de vol-
tooiing van het veetingstelael, dienst 1896. S. 22. 

hr N.U.11 VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W11 EMMA, BNZ. • • • • • • • • • doen te weten: 
Al■oo Wij in overweging genomen hebben, dat, ingevolge de wet van 3 December 1874, (Staau

/Jfad n°. 198), houdende bepalingen omtrent het beheer der gelden be■temd tot voltooiing van het 
veating■telsel, eene afzonderlijke begrooting van de nitgaven voor dit onderwerp, voor den dienst 
van 1895, bij de wet behoort te worden vastge■teld; 

Zoo ia het, dat Wij, den Raad van State enz. 
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Art. 1. De begrooting van uitgaven ten behoeve van de voltooiing van het vestingst.elsel, aan
gewezen bij de wet van 18 April 187 4 (Staata/Jlaa n°. 64), wordt voor den dienst van 1895 vast
gesteld als volgt : 

Àrt. 1. Jaarwedden, toelagen en daggelden voor tijdelijk in dienst zijnde civiele 
ingenieurs, opzichten en teokenaa.re, toelagen voor officieren en opzichters der genie, 
reis- en verblijfkosten, bureel- en lokaalbehoeften, aankoop van instrumenten, aarten 
en verdere benoodigdheden • • . . , • • • . • • • / 70,000 

..drt. 2. Nieuwe werken met al hetgeen kan geacht worden daartoe te behooreu; 
herstellen, veranderen en verbeteren van bestaande werken met den aankleve daarvan; 
aankoop en onteigening van perceelen; koeten van exploten en processen; afkoop van 
rechten; koeten en ongelden betrekkelijk koop- en andere overeenkomsten; het doen 
van grondboringen, waterpBBBingen, opmetingen, enz.; een en ander voor de na ver
melde werken ter verbetering van de Nieuwe Hotlandsclie Waterlinie: 

1 °. Verbetering van inu.ndatiemiddelen in de geheele linie; 
2°. Verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang, aan werken in de geheele linie. 

.Jrt. S. Ale voren voor de navermelde werken ter verbetering van de Stelling van 
den Helder: 

Verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang, aan werken in de geheele Stelling. 

Àrt. 4,. Als voren voor de navermelde werken ter verbetering van de Stelling van 
Àmaterdam: 

1°. Onteigening van gronden en uitvoering van voorbereidende werkzaamheden voor 
verschillende werken in de Stelling; 

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

3°. Vergraven eu inrichten van zandophoogingen tot verdedigbare aardwerken; 
4°. Ophoogen en maken van wegen en· inu.ndatiekaden en maken van bruggen'. en 

steigers; 
5°. Maken van battèrijen aan de Zuiderzee-zijde; 
6°. Voltooien van het fort in de Zuiderzee aan het Pamp118; 
7°. Inrichten en verbeteren van inu.ndatiemiddelen ; · 
8°. Maken van loodsen, munitie- en b11SkruitJllllgSZijnen; 
9°. Aanleg van beplantingen; 

10°. Me.ken van blindeeringen , aanschaffen van rails , enz. ; 
11°. Verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang aan werken in de ge

heele Stelling. 

.Jrt. 5. Als voren voor de navermelde werken ter verbetering van de Stelling van 
•t Hottandacli IJiep en liet Volkerak: 

Verbetering van ondergeschikt belang aan werlien in de positiën van W'illematad 
en Ooltgensplaat, was.ronder het voortzetten van het maken van scherfvrije meetstatio118 
en seintoestellen en hllt leggen van de daartoe noodige kabels. 

Àrt. 6. Als voren voor de navermelde werken ter verbetering van de Stelling van 
de Monden der Maaa en liet Haringoliet: 

Verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang aan werken in de Stelling. 

.Jrt. 7. Telegraphiach en telephonische verbinding van verdedigingswerken en posten. • 
8. Materieel der genie voor het in stast van verdediging brengen der werken 

in verschillende Stellingen . • • 

50,000 

35,000 

846,000 

16,000 

4,000 
75,000 

35,000 

Tranaporteere 
1895. 

/ 1,181,000 
s 
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Per tranlpOli / 1,181,000 
M. 9. Doen van opmetingen; ,raterpauingen, giondboringen, enz. in de verschil

lende liniën en vestingen, alwaar, Ingevolge de wet van 18 April 1874, (Staat,!Jlatl 
n°. 64,), werken tot 'f'ollwSiing van het veatingstelael -langelegd of verbeterd moeten 
worden en voor welke in 1e voorgaadile artikels geene gelden zijn nit.getrokken • • 

.J.rt. 10. Onvoo-ne uitgaven . • • • • • • • • . • • • • • 
2,000 

50,000 

/ 1,188,000 
2. Tot dekking der uitgaven, begrepen in de bij artikel 1 dezer wet vastgestelde begrooting , 

wordt aangewezen: 
"· de som van een lllillioffl em lwNlertl tnj/ m ttDiralig duiutul 1tdtln, beschikbaar gesteld bij 

het Vlllste hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 18115 ; 
!J. het vermoedelijk batig slot der rekening van ontvang en uitgaaf wegens de begrooting ten 

behoeve van de voltooiing van het vestingstelsel voor den dienst van 1894,; 
c. de toevallige baten, welke gedurende het jaar 1895 uit den aanleg der vestingwerken kunnen 

voortvloeien. 
3. Wanneer het bedrag, uitgetrokken bij een der arli/:e"ln 2, 8, 4i, 6, 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 van den 5den October 1841 (staau!Jlad n°, 4,0), door 
ovenchrijving uit artiiel 10 van hetzelfde artikel 1 worden aangevuld. 

4. Op artikel 10 van artikel 1 dezer wet worden aangewezen àe tot het dienstjaar 1895 be
hoorende uitgavBD:, de voltooiing van het vestingstelsel betreffende, die hare omschrijving niet 
vinden in een der andere artilt:ttlm van genoemd artikel 1. 

Die uitgaven worden, voor elke soort afz•>nderlijk, in de rekening gebracht en omschreven. 
Laaten en bevelen, enz. 
Gegeven te '• Gmvenhage, den 5den Februari 1895. 

<,et.) E M M A.. 
JJe Minilter ""n OorlotJ, (get.) ScIDlll:IDl!:B. 

(Uït,i,. 6 Pe!Jr. 1895.) 

5 Pebrwari 1895. Wn, tot vut■telling van het tze/,tde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1895. S. 23. 

Bij deze wet wordt het VIIIste hoofdstuk der begrooting van staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1895, betreffende het Depa,te.N """ Oorw,, vutge■teld IOOBls hierna verkort volgt: 

1° Afd.: Kosten van het Departement • . • • • • • • • • • • • . / 156,560.-
2" • Tm1rtementen· en toelagen, mitsgaden schadeloosstelling voor uniform-

verandering en voor verlies van bagage, voor het IIILll■chaffim en het 
verlies van dien■tpaarden en voor verhuiakosten bij verplaat.aiog 
van den grooten atsf, den generalen stal, de intendance en de 
provinciale en plaatselijke ataven •. . • • • • • • . • • . • 265,800.-

3• • Tmktementen, toelagen en achadeloollltelling voor uniformverandering 
en voor verlies van bagage , voor het aansch&lfen en het verlies 
van diellltpurden en voor verhuiskosten bij verplaatsing van de 
ataven der vei:achillende wapens en van de officieren der wapen-
korpsen, daaronder begrepen daggelden aan militaire wachters • . • S,229,265.-

"9 • Soldijen en verdere koaten van de venchillende staven, dien■ten en 
wapenkorpsen, in de 2de, 3de en 6de afdeelingen vermeld, met 
uitzondering van de kosten, in die afdeelingeo. en in de llde af. 
deeling omsooreven, doch met inbegrip van de koaten van inatrnc
teurs beneden den rang van officier bij de ■chutterijen en vereeni-

Transporteere • • • / S,651,616.-
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Per transport 
gingen tot vrij\villige oefeningen in den wapenha1ulel en van vrij
willigers voor .IJiet resevekader . 

5• Afd. , Geneeskundige dienst. 
6• Studie en onderwijs . 
7• Artillerie-inrichtingen, materieel der artillerie, draagbare wapenen, en 

pyrotechnie, alsmede praetische oefeningen en proeven bij het wapen 
der artillerie, een en ander met inbegrip van al wat de Konink
lijke Militaire Academie en het wapen der marechaussee betreft . 

8• Materieel der genie en kazerneering, met hetgeen gerekend wordt 

9• 

daartoe te behooren, een en ander ec~t.er met nitzondering van al 
wat de Koninklijke Militaire Academie, de Cadettenschool, den 
Hoofdcnrsus te Kampen, de Normaal-schietschool en het wapen 
der marechaussee betreft. 

• • Kosten der centrale magazijnen van militaire ltleeding en uitrusting, 

35 

f 3,681,615.-

• 9,006,572.-
938,883.-
386,218.-

957,750.-

759,795.-

en der garnizoens-magazijnen van kleeding en uitrusting, benevens 
van vernieuwing en wijziging van ledergoed en paardetnig en van 
vernieuwing en onderhoud van kampementsoilffecten en van nachtleger. • 485,685.-

62,700.-
292,400.--
77,700.-

10• Militaire verkenningen en Topographische inrichting 
Verplaatsing van personen en goederen . 
V~rschillende uitgaven • . • • 
Nonactiviteits-traktementen, pensioenen, gagementen, onderstanden, 

lijfrent.en, toelagen en wachtgel~en 
Onvoorziene uitgaYen • . 
Wapen der marechaussee 
Buitengewone uitgaven • 
Voliooiing van het vestingstelsel . 

2,227,459.-
50,000.-

691,310.-
744,100.-

1,125,000.-

/ 21,402,187.-

5 Februari 1895. WET, tot vaststelling van het neg,:nde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1895. S. 24. 

Bij deze wet wordt het IXde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor bilt dienstjaar 
1895, betreffende het JJepartement van 1/Taterataat, Handel en Nijverneid, vastgest.eld zooals hierna 
verkort volgt: 

l• Afd.: Kosten van het Departement. Àrt. 1-4. . f 137,000.-
2• Waterstaat. 

A. Álflemeene Zaken. 
Árt. 5. Reiskosten en vacatiegelden van commissiën, benevens 

uitschotten daarvoor • .f 
Árt. 6. Explot.en en p:ooeeskosten 

7. Drnk- en bindwerk . 
8. Telegraphische bericht.en. 

B. 1/Taterataat en Landsgebou1Den. 
À1·t. 9. Jaarwedden van het korps ingenieurs 

• 10. Jaarwedden van het korps opzicht.ers, alsmede jaar
wedden en toelagen van de adjunct-opzichters . 

Art. 11. Reis-, bureel- en verplaatsingskosten; aankoop van 
boeken en kaarten ten behoeve van het korps .ingenieurs en 
opzichters en het verder personeel bij den waterstaat en den 

Transporteere ./ 

1,000.-
1,000.-

20,000.-
4,500.-

177,968.-;-

195,640. -

400,108.- f 137,000.-
8• 
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Per ~port •• / 
inspecteur voor de Rijnvaart; al1111ede reiskosten van den 1ilapec-
teur der Rijksbeplantingen • • . • 

.J.rl. 12. 
1 

Bezoldiging en toelagen ·v8,ll het peraoneel in de 
bureelen der ambtenaren nn den walmlt.aat . . • 

Àrt. 13. J aarwtdden , toelagen, reiskOBten en verdere nitgn-
ven voor havenmeeslera en de overige waterat.aatabeambten . • 

Àrl. 14.. Bezoldiging enz. van de machinisten en stolen bij 
de verschillende stoomwerktnigen. . • 

.J.rl. 15. Bezoldiging en toelagen van het personeel en d~n 
concierge voor den algemeenen dienst van den waterat.aat. . • 

.J.rt. 16. Waarneming van winddruk en waterhoogten, enz. 
met inbegrip van materieel. 

.J.rt. 17. W aterstaatakaart • 
18. Rivierkaarten . 
19. Onderzoek naar den wateratnatlrnndigen toestand des 

lands • 
Àrt. 20. Verspreiding van het herziene Amsterdamsche peil. • 

21. Onderhoud enz. der verkenmerken van het herziene 

Amsterdamsche peil en van de nanwkeurigheidswaterpaa11ing. • • 
Àrt. 22. Opnemtngen en peilingen enz. benevens aankoop, 

herstel en berging van instrumenten. • • 
Àrl. 23. Buitengewone correapondentie bij ijsgang en hoog 

opperwater : . 
.J.rl. 24.. IJaopruiming • • 

26. Toelage aan den inapecteur voor de Rijnvaart 
26. Toelage aan den ontvanger der directe belastingen enz. 

te Lobith voor de samenstelling der statiatieke gegevens voor de 

Rijnvaart. . -f·. · • • • • • • 
M. 27. Meten en ijken van Rijnschepen. . • 

28. Belooning der oom.missiën van deakundigen voor de 
Rijnvaart te Amaterdam, Rotterdam en Dordrecht • 

.J.rt. 29. Verbetering der rivieren de Rijn en de Lek 
30. Verbetering van de rivier de Waal. 
31. Verbetering van de rivier de IJssel 
32. Verbetering van de ri:vier de Merwede en van de Killen • 
33. Verbetering van de Dordtache waterwegen • • • 
34,. Ver betering, onderhoud en herstel van het Hollandsch 

Diep en het Haringvliet. . • 
.J.rt. 3$. Verbetering, onderhoud en herstel van de rivier de 

Maas in Limburg, Noordbrabant en Gelderland. • . • 
.J.rt. 36. Verleggen van de uitmonding der rivier de Maas, 

ingevolge _de wet van 26 Januari 1883 (Staati/Jlo,d 'n°. 4,) • • • 
.J.rt. 37. Onderhoud enz. van de werken voor het verleggen 

der Maasmonding en der werken en vaargeul op de Donge, als
mede het in werking honden der bemalingswerktuigen en de be

diening der veren tot de Nieuwe Maasmonding behoorende; 
onderhoud van de kribben in de Dintel bij Dinteloord . • 

.J.rt. 88--4.1. Bezoldiging, bureel- en lokaalbehoeften, reis
en verblijfkoaten, alamede koaten van de werkMamheden voor 

4,00,108.- / 137 ,000.-

111,000.-

94,,000.-

312,600.-

33,600.-

16,000.-

17,SS0.-
8,000.-

12,000.-

17,000.-
4.,780.-

3,000.-

11,000.-
15,000.-

1100.-

600.-
1,800.-

11,000.-
230,100.-
24.9,1100.-
93,600.-

387,600.-
4,l,700.-

37,600.-

319,000.-

1,120,1811.-

78,000.-

Tranaporteere • • / 3,619,098.- / 137,000.-
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Per transport • f 8,619,0\}8.- f 
het uitbakenen, waterpuaen enz. ten behoeve van het werk 
genoemd sub art. 36. . • 

bi. 42. Bouw van eeue brug te Heuaden • • 
• 48. Onderhoud enz. van de Nieuwe MD88, het Scheur, 

en BBn den Hoek van Holland; verbetering VBil de Nieuwe MB88 
beneden de Oostpunt van Rozenburg • • 

Árl. 44. Verbetering, ingevolge de wet van 24 Jan11ari 1863 
(Staat,/Jlad n°. 4) van den Rotterdamscheu Waterweg. • • 

Àrt. 4.IS. Onderhoud enz. der werken van den Hollandschen 
IJ"BBel, met nrdieping van de rivier beneden Gonda 

Art. 46. Verbetering van de Linge. • .. 
• 47. Onderhoud enz. van het Zwarte Water 

48. Onderhoud enz. van het Zwoleohe Diep • • 
49, Onderhoud enz. Binnen• en Buiten-A. in Groningen. • 
50. Onderhoud enz. der drie overlaten in den Waaldijk 

boven Dalem en in het Wijdachild, van de groote inundatie- of 
hnlpaluis in den Waaldijk te Dalem, de &luizen, heulen en duikers 
1e Gorinchem • • •• . • 

Àrt. 61. Onderhoud enz. der duikersluis in den Krommen Rijn 
te Wijk bij Duurstede , • 

Àrt. 52. 0nderhond enz. van de peilschalen te Elburg, Nijkerk, 
Durgerdam en IJmuiden • • • 

Àrt. 68. Onderhoud, herstel en verbetering der zee- en oever
werken, helm- en stroobeplantingen; onderhoud, verbetering en 
vernieuwing van peilschalen; van de havens te Hellevoetsluis 
en Goedereede, benevens dllBl'lllede in verband "staande uitgaven 
in Zuidholland. • • 

Àrt, 64. Id. in Noordholland, alsmede van de havens te 
Vlieland, Urk en Marken • • • • • • • 

À.rl. 61S. Id. in Zeeland, alemede van de havens te Veere, 
Vlissingen en de binnenreede van Brouwershaven • • 

Àrt, 56. Id. in Friesland • • • 
67. Id. in Overijsael. • • 
58. Id. in Groningen. • • 
69. Bijclmge in het tekort der uitgaven voor zeewering 

en oevervooniening van de calamiteuse polden in de provincie 
Zeeland, volgens de wet VBil 19 J"nli 1870 (Staat,IJlad n°, Ü9). • 

Àrt, 60, Herstel van winter- en stormschade • • 
61. Wegruimen en bergen van wrakken en hunne ladingen. • 
62. Onderhoud, herstel en verbet.ering der havens en hare 

toegangen, daaronder begrepen de rivierwerken bij de havens te 
Moerdijk en Willemstad; onderhoud, herstel en vernieuwing van 
peilachalen en daarmede in verband staande uitgaven in Noord-

brabant •• 
• Àrt. 68, Id. in Noorholland, dBSronder begrepen het Krab-

beragat • • • • • • • 
bt. 64. Id. in Zeeland, daaronder begrèpen de aanleg- en 

lospl1111ta bij de Issabella-elnis en het posthaventje te Gorishoek. • 
bt, 61S. Id. in Friesland • .. 

52,800.-
440,000.-

390,880.-

585,000.-

16,000.-
2,200.-
4,400.-

25,000.
S,200.-

6,500.-

130.-

850.-

60,760.-

191,000.-,. 

40,000.
. 23,900.-
28,800.-
19,800.-

200,000.-
60,000.-
30,000.-

11,000.-

62,020.-

25,000.-
98,700.-

37 

187,000.-

Transporteere . f 5,985,528.- / 137;000.-
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Per transport . / 
Arl. 66. Id. in Overijl!llel • . • 

67. OndeThoud enz. van het Merwedekanaal met het 
Zederikkanaal • • • • • 

Arl. 68. Onderbond enz. van de Znid-Willemsvaart • • 
• 69. Aanleg, onderbond en bediening van telegraphi&che 

verbindingen, meubilair en verder materieel . . • 
A.rl. 70. Onderhoud enz. van de gekanaliseerde Dieze . • 

• 71. Onderhoud enz. van het kanBBl van Apeldoorn naar 
den IJ88el • • 

bt. 72. Onderhoud enz. van het kanaal door Voome .• 
• 78. Onderhoud enz. van sluizen en bruggen op den 

waterweg van Amsterdam naar Rotterdam. • • • 
Art. 74. Onderbond enz. ven het Noord.hollandsch kBllJllll •• 

• 75. Onderbond enz. van het kanaal van Amsterdam naar 
de Noordzee. • • • 

Arl. 76. Vervanging van het stoomge1D&Bl te Sohellingwoude, 
met uitbreiding van het stoomverm.ogen • • • • 

A.rl. 77. Verbetering van het vaarwatQr buiten den afsluitdijk 
bij Schellingwonde • • • • 

bt. 78. Uitbreiding der haven- en sluiswerken te IJmuiden, 
ingevolge de wet van 81 Mei 1887 (StaaufJ/ad n°. 98) • • • 

bt. 79. Onderhoud enz. van het Tienhovensche bnaal • • • 
80. Onderhoud enz. van de vaart tllll8chen Amsterdam 

en Vreeswijk • • •• 
bt. 81. Onderhoud enz. van het jaagpad langs hetSpaarne. • 

82. Onderhoud enz. van het kanaal van Ter Neuzen • • 
88. Onderhoud enz. van het kanaal van Sluis naar Brugge. • 
84. Onderbond enz. van het kanaal door Zuid-Beveland. • 
85. Onderhoud enz. van het kanaal door Walcheren 
86. Onderhoud enz. van de kanalen van Dokkum naar 

Gerben-Allesverlaat en Kollnm, de Kiestrazijl, de Bnrgwerder
brng en de brug -in de Leegte, het oostelijk kanBBlboord van de 
Munnekmjlsterqjt, het Wijd der Linde 

Arl. 87. Onderhoud en werking der stoomwerktnigen van het 

Noord-Willemskanaal. • • • ·• • • 
Art. 88. Onderhoud enz. van het kanaal het Meppelerdiep. • 

• 89. Onderhoud enz. van de Willemsvaart in Ovetjjuel. • 
90. Onderhoud enz. van het Veenhnizerkanaal • . • 
91. Onderhoud enz. der Drentsche Hoofd- en Beilervaarten • 
92. Onderhoud enz. van het Noorderkanaal of de Noor

dervaart in Limburg en het zijkanaal naar de Maas in de rich-
ting tusschen Neer en Kessel • • 

A.rl. 98-108. Onderhoud, herstel en verbetering van wegen 
en bruggen en dBBrbij behoorende werken, beplantingen, bene
vens daarmede in verband staand.e uitgaven in de verschillende 
provinciën • • • 

.Á.rl. 104,. Onderbond enz. van veren en schipbruggen . • 
105. Subsidiën voor onderwerpen waarvoor reeds bij de 

laatstvoorgaande begrooting bijdragen zijn toegestaan • . • 

5,985,528.- / 
8,200.-

181,000.-
165,900.-

4,,675.-
18,000.-

24,,000.-
4.0,000.-

8,000.-
180,000.-

4,70,000.-

94.,000.-

81,00Ó.-

1,075,000.-
4,00.-

8,100.-
600.-

111,000.-
800,-

82,000.--
99,000.-

16,000.-

18,000.-
10,800.-
11,900-
6,000.-

20,600.-

6,000.-

722,920.-
68,696.-

856,416.21 

Traneporteere . / 9,798.828.21 / 

187,000.-

187,000.-
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Per transport • • .• / 11,798,828.lU / 137,000.
·Árl. 106. Bijdrage ao.n de gemeent.e Maaaalnis in de kost.en 

van onderhond der haven • . . . . • • . . . . • , • l,500,-
À1•t, 107. Bijdrage in de jaarlijksehe nitkeering aan den 

pachter .wegens de bediening vo.n het veer tnuohen Rhoon en 
Goidschah:oord • • • • • • • • . • • • • . . • • • 700.-

Àrl. 108. Bijdrage aan de gemeente Diever in de koeten van 
aanleg van een straatweg van Diever over Wateren naar den 
ktlllstweg Beuil-Elsloo . • • . • • . . • • • • • 

Àrt. 109, Bijdrage aan de gemeente Wanneperveen in de koet.en 

van aanleg van een knnatweg in die gameente • • . • • • • 
Àrl. 110. Nieuwe anbaidiën • . • • • • . • • ·• • • 

111-113. J~edden, benevena rei■•, bureel- en ver

plaataingak0&t.en van de beide Rijksbouwmèeaten en van het 
verder vaste personeel belast met het toezicht op de lands-

gebouwen • . . • • • . . . • • • . . . . . • 
,bt. 114.. Onderhoud enz. van de landsgebouwen en terreinen 

te 's Gravenhage . • • • • • • . • • • • • . • • • 
Àrl. 116. Brandweer en brandweertelegrasf; duinwater voor 

de fontein op het Binnenhof; verlichting van het Binnenhof; 
telefoonabonnement voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. • 

,bt. 116. Huur, inrichting en bewaking van lokalen tijdelijk 
in gebrnik •••••••.. ••••••..• 

Àrt. 117. Uitbreiding van het Departement van Koloniën 

C. 8poorfH1n: 

Àrt. 118 en 119. Jaarwedden, beneven■ reis- en verplaatsings

kosten "ran den Raad van toezicht op de apoorwegdienst.en • •. • 
Àrl. 120. Materieel en arbeidsloon voor dit toezicht • • • • 

121 en 121!. Jaarwedden, benevens reiakORten van den 

Rijkaoommi888ria en van den adjunct-Rijbcommi888ria bij de 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en bij de 

Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij. • . • • 
Àrt. 128. Bijdrage aan de Int.ernationale Commiasie voor 

spoorwegcongressen • . . • . . • • • . . • • 
bi. 124.. Bijdrage van Nederland in de koeten van het 

internationaal bureel te Bem voor spoorwegvervoer. • . . • • 
Àrt. 125. 1.'e~moetkoming aan den aannemer van den stoom

bootveerdienst tusschen Enkhuizen en Stavoren • . . . .. 
,Àrt. 126. Boeien in de lig- en l0&plaats in het IJ (volgens 

overeenkomst met de g-omeente A1IU1terdam) • • • . . • • • 
Àrt. 127. Vergoeding aan J. M. v AR DBR MA». o. s. ingevolge 

overeenkomst dd. 
13

1~ Apr!~ 18811 (spoorweg Z1tJal11,oe-'1 Her
ecem er 

togell!Jo,c/1 • • • • . • • • • • • • • . • • • • 
..Jrt. 128. Brug over den IJ,ael bij 1/Te4t11M1oort • • •. • • 

• 1211. Maken van een blijvend hoofdgebouw op het station 

J'lün111ea (Haven) • • • • . • . • • • • . . . • • 
Àrl. 180. Maken van eenc loods voor locomotieven op het 

station YIN,ill{len (Haven) • • • • • • • • . • • . 

28,200.-

9,500.-
2,000.-

60,170.-

70,000.-

2,1100.-

11,600.-
88,000.-

105,150.-
11,100.-

8,4.00.-

100.22• 

800.-

66,000.-

84,SIS.:..... 

1,388.88 
660,000.-

4.0,000.-

12,000.-

Transporteere . / 10,942,09S.76l / 137,000.-
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• Per transport • • • / 10,942,093.761 f 137,000.-
Àrt. 131. Uitbreiding van het station •, Hertogen!Jo,cJ,, met 

inbegrip van eene nieuwe en hoogere J)ie11elm1g • • • • • • • 

Àrt. 132. Uitbreiding van het station en van het hoofdge-
bouw op het station 0rot1i'll{/n . . .• . . . . . • 

Àrl, 133. Idem van .het station Heyelo . . . . . . . • 
134. Wijziging van het goederenstation. Nij111egdll • . • 
135. Vernieuwing van de weatelijke viaduct te .4.-1ert/a,ri, • 
136. Goederenstation van den Hollandechen Useren 

Spoorweg in de Stadlriet lafllin te Á."'8terdmti . . . . • . • 
bt. 137. Station van den Staatsspoorweg van À-1/oorl 

naar Nij,riegm te À11111r1/oorl • . . • . · . . . . . . • 
bt. 138. Uitgaven,. voortvloeiende uit art. 10, sub 1°., ! 0

., 

8°. en 5°., der overeenkomsten van 21 Januari 1890, goedge
keurd bij de wet van 22 Juli 1890 (Staat,!Jlaá n°. 184). • .• 

bt. 139. Uitgaven, voortvloeiende nit art. 20, sub 7 , der 
overeenkomsten van 21 Jannari 1890, goedgekeurd bij de wet 
v~ 22 Juli 1890 (Staatlilatl n°. 184) . . . . • • • • • 

Àrt. 140. Renten over het jaar 1895 aan Belf,ii uit te 
keeren , van de kosten van werken t.ot uitbreiding van het 
station Ba11cAn, ingevolge regeling met de Belgische Regeering 
getro:lllm, tot uitvoering van art. 17 der, voor zooveel noodig, 
bij de wet van 2! April 1880 (Staatlilatl n°. 63) bekrachtigde 
overeenkomst van 31 Oot.ober 1879 • , . . . . . • • • • . 

bt. 141. Subsidie voor den aanleg van een et.oomtmmweg 
van Blokzijl· naar Zwolle , van Alkmaar naar Purmerend , van 
Schagen naar Wognum, van Veghel over Eindhoven naar de 
Belgische grens . • ~ • • • • . . . • • • • . 

S• Afd.: Handel en Nijverheid. 

A. Ko,,i,,iliji Ned4rla""8cA JL.teorologiacl, lMlilnl. 

bt. 14!. Jaarwedden en toelagen van het penoneel • • • f 
143. Reiskosten , w1111n1emingen elden dan te Utrecht; 

gebouwen, verder materieel en arbeidsloon . • • • • • •• 

B. 7,etff/MICÀerijtfll. 

bt. 144. Jaarwedden van den secretarie van het College voor 
de zeevieecherijen, van den weteR1Chappelijken ad vieeur en de 
keurmeesters. Maandgelden van oncleropzichters • • 

Àrt. 146. Bureel- en lokaalbehoeften en reiskosten. . . . 
• 148. Verdere uitgaven voor het politietoezicht . • • 
• 147. Onderzoek en navonchingen ten behoeve van de vis

echerijen. Bevordering van den llllmrijkdom der rivieren • • • 
.4.rl. 148. Uitgaven in het buitenland ter bevordering van den 

·salmrijkdom der rivieren • • • • • • • . . • • • • • 

C. IJhoezeta. 
bt. 1411. Jaarwedden en t.oe1agen van het pel'BOneel •••• 

150. Bureel-, reis-, verplaatainge- en examenkosten • • 
• 161. Gebouwen, werktuigen, verder materieel en arbeid&-

loon . .. 
Transporteere ./ 

884,600.-

281,400.-
100,000.-
50,000.-
50,000.-

80,000.-

100,000.--;-

40,000.-

16,000.-

144,798.-

·sS,800.-

51,000.-

7,000.-
9,400.-
4,020.-

9,000.-:-

8,000.-

88,000.-
18,000.-

15,800.-

• 12,122,689.78' 

1119,820.- /12,269,1189.78• 
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Per transport 
D. Stooa,,_.,.. 

. f 219,320.- / 12,259,589.761 

.,Jrt. 1152. Jaarwedden van het penoneel. . • . . 
• · 1153. Bune1-, rei&-, verplaat.ainga- en enmenkosten. Werk

tuigen en gereedschappen . . • . • . , . • . . . • . • 
..drt. 1154. Kosten van de commiesie, ingeateld krachtens an. S 

der wet van 28 Mei 1869 (St(.l(lt,/Jlad n°. 97) . • . . . . .• 
E. M;;--. 

..drt. 155, Jaarwedden van den ingenieur en van den adjunet• 
ingeniBlll' • • . • • • . • • • • • • • • • • • •• 

..J.rt. 166. Opnemin89kosten. Reiskosten van den ingenieur en 
van den adjunet-ingenieur. • • • • . • . • • • • • 

F. Land&nwJ • 
..drt. 11>7. Subsidie aan het Nederlandsch landbouw-eomité. . • 

• 168. Toezicht op wijngaardei.., boomkweekerijen, tuinen 
en broeibssen, volgens an. 1 van het Koninklijk bealuit van 
24 December 1883 (Staat,/Jlad n°. 24i8) . • . . . • _ . . . • 

..drt. 169. Onderzoek van boter, ingevolge de wet van 23 Juni 
1889 (Staat,/Jlad n°. 82) . . . . . . • . • • • . • . • 

..J.rt. 160. Onderzoek omtrent bevloeiing van terreinen ten be
hoeve van den landbouw • • • . • • • • • , • . . • • 

..drt. 161. Voorbereiding van de aamenstelling van eene nienwe 
geologische kaart en van eene hoogtekaart van Nederland . • . • 

G. 'fTeraenillende uiig-. 
..J.rl. 162. Raad van tucht, bureelc en lokaalbehoeften, schade• 

loosstelling van getuigen, van den secretaris en den bode, vaca• · 
tiegelden en reiskosten • • . • . • • • • • • • • • • • 

..drt. 163. ED1Den1 ter verkrijging van diploma's als stnurman 
en als machinist aan boord van koopvaardij schepen . , . . . • 

..drt. 164.. Toezicht op de d.oortoeht en het vervoer van land
verhuizers, alsmede belooning aan de secretarissen van de daartoe 
aangestelde commieaiën • • • • • • • • • • • • . • . • 

..J.rt. 165. Subsidie aan de Zuidhollandsche MBBtschappij tot 
redding van schipbrenkelingen • • • • • • • • • . • . • 

..drt. 186. Ondentenning van personen, die schipbreukelingen 
hebben gered of getraeht te i,;a_den, alsmede van hunne nagelaten 
betrekkingen • . • • • • • • • • • • • • • . • . • 

..drt. 187. Onderhoud van de reddingbap op .Onrut" en van 
de gebonwtjea voor schipbreukelingen op Vlieland en Terschelling 
(Bosch plaat). Ver lichting en toezicht • • • • • • • • • • • 

..J.rt. 168. Telegraphische verbindingen voor de kustwacht, 
vergoeding voor bnitengewone diensten van telegraafpenoneel, als-
mede reiskosten • • • . • . . . . • , • • . • . . • 

..drt. 169. Gebouw voor strandvonderij op Terschelling • • •• 
• 170. Yenlagen, berichten, verordeningen en advertentiën 

betreffende handel en scheepvaart, nijverheid en landbouw, als
mede omtrent de spaar- en leenbanken • • • . . • • • • • 

..drt. '171. Jaarwedden, reis- en verplaatsingsltoet.en, alsmede 
ondencheidingsteekenen van den kommandant en van de beambten 
van het korps geleiden tot het vervoer van ontplofbare stoffen • • 

29,700.-

14,,800.-

100.-

S,1500.-

800.-

18,000.-

1,000.-

11,600.-

4,,000.-

1,000.-

2,000.-

11,000.-

8,800.-

1,000.-

860.-

8,800.-
200.-

S,400.-

8,000.-

Transporteere • . • / 330,070.- / 12,269,689.78• 
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Per transport • • . f 380.J)f0.- flS,269,589.76• 
.4.rt. 172. Snbsidiën, toelagen en verdere uitgaven in het be

lang van handel, nijverheid en· landbouw. . . • . . . • . • 
. ilrt. 173. Snbaidie aan de vereeniging .Het Buitenland" . • • 

• 174.. Subsidie ten behoeve van een museum van voor-
werpen ter voorkoming van ongelukken • . . • • . • 

Art. 175. Bijdrage van Nederland in de kosten der Internatio-
nale vereeniging tot uitgave van douanetarieven • . . • 

bt. 176. Toezicht, bedoeld bij de wet van 5 Mei 1889 
(Staau/J/ad n°. 4.8): 

a. jaarwedden van het penoneel: 
i\. f 4000. • • . • ..•. 

/J. reiskosten • • • • • • • 
11. bnreelbehoeften, achrij:8.oonen 

gaven ten dienste van het toezicht 

4• Afd.: Posterijen. 

drie Ïlls).Mtjell1"8 

. . f IS,000.-
. .• 6,000.-

en verdere 'Il it-
8,000.-

3,000.
li,Ó00.-

5,000.-

2,060.-

25,000.-

A. en B. Postdienat. .Árt. 177-190 . . • • . f li,655,270.-
C. Telegraafdienst. .4.rt. 191-199. • . • • . • 1,675,690.-
D. Vereenigde post- en telegraafdienst • .4.rt. 200-204. • 1,64,4,,880.-
E. Vereenigde posten voor B, C en D. .bt. 205-207. • e,&00.-
F. Rijbpostal'aarbank. bt. 208-213. • . • 193,200.

370,120.-

~-~--- • 9,075,490.-
Pensioenen, wachtgelden gratilicatiën enz. bi. 214.-2111. 
Onvoorziene uitgaven." Art. 220. • • • • • . • . 

360,529.-
60,000.-

f 22,125,728.76• 

6 p~,._ri 18115. WBT, tot delinitieve vaststelling van de koloniale huishoudelijke begrooting van 
Swir,ame voor het dienstjaar 1895. S. 25. 

Bij deze wet wordt de koloniale hnishondelijke begrooting van Ssri1U1rne voor het dienstjaar 
1896, voor zooveel de uitgafln betreft, definitief vastgesteld zooals hierna vel'kort volgt: 

l• Afdeeling: Gouvernements-eecretarie Koloniale Staten en algemeene dienst • f 15_2,617.50 
2• . Justitie en Politie • • • • • • , 377 ,639.-
S• Schutterij te Paramaribo. , 7,260.-
4• Administratie van Financiën 196,088.25 
ó• Immigratie en kolonisatie 102,016.-
11• Eerediensten, ond-erwijs, armenzorg en burgerlijke geneeskundige 

8• 

dienst • • • • • . . . • • . • • • • • • 
Bonwdepo.rtement • . • • • • • . • • . • 
Koloniale vaartuigen, betonning, bebakening en aeinwezeu 
Pensioenen, wachtgelden, onderstanden en toelagen • 
Onvoorziene uitgaven • • . . • • • • • • • • • 

475,136.85 
264,,24,6.-
268,1102.25 
200,424.26• 
50,000.-

f 2,094,319.11• 
Artt. 2 en 3 handelen over af- en overachr:ijving van- en betalingen nit de onvoorziene uitgaven. 
Bij Art. 4, worden tot goedmaking der uitgaven aangewezen: 

A. Directe en indirecte belaatingen, 
B. Inkomsten voo ondm:scheiden aard. 
C. Bijdrage uit 's Rijke achatkist tot aanvulling van de koloniale geldmiddelen. 
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6 F1NJruari 1895. WBT • tot vaststelling van het tiende hoofdatuk der Staatsbegrooting voor het 
dii,natjaat 1895. S. 26. 

Bl,j deze wet wordt het Xde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst-
1895 • betreff'ende het D6pt,rt-t 11an KolonU,,, vast.gesteld zooals hierna verkort volgt: 

l• Afd.: Kosten van het Depe.rtement , • • • • • • / 208,879.-
2• Uitgaven ten behoeve van de kolonie Suri,,a- • • • . • • • . • 843,630.78• 
8• Uitgaven ten behoeve van de kolonie Owaçao • • • • • • • • • 288,610.50 
~ Pensioenen en gagementen van gewmm landsdienaren in de voormalige 

Nederlaodsche bezittingen ter Kuste van Guinea eu van hunne 
nagelaten betrekkingen • • , • • • • • • , . • 18,617.-

Pensioenen• wachtgelden en gratificatiën• alamede daarmède in ver-
band staande uitgaven . • 27,285.-

40,000.-Onvoorziene uitgaven. • • .-

6 Fdlrvan 1895. Wrr, houdende teruggaaf van 
het waarbol'gkapitaal der spoorweg-concessie-
Stunt.,,ag-ü"4ri/Jo,,. s. 27. 

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

Wu EMMA, BNZ ••••••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

er termen bestaan om het aan den Staat vervallen 
waarborgkapitaal van/250,000, dat ter voldoening 
aan de voorwaarden der bij besluit van den Gou
verneur-Generaal van Nederla""6t:1'•lndië van 28 
Februari 1884, n°. 8, verleende en sedert inge
trokken concessie voor den aanleg en de exploi• . 
tatie van een apoorweg van Sa--, naar (}Mri/Jo,f 

in N ederlandsche Staatseff'ecten is gestort ten 
kantore van den agmt van het Ministerie van · 
Financiën te ÀtMtertlam, ter11g te geven indiea 
een stoomtramweg tussehen Sa,,u,,,ag en (J1'eri1Nn, 

wordt aangelegd en in exploitatie gebracht over
eenkomstig de voorwaarden• waarop door den 
Gonvemeur-Genenal van N«ierlaad,cl,.JNiië voor 
den aanl,g .en de exploitatie van zoodanigen 
atoomtmmweg vergunning ia verleend; 

Zoo ia het. dat Wij, den Baad van State, ens. 

JJniQ artil:61. 

De N ederlandsohe Staatseff'ecten , die ingevolge 
de voorwaarden, waarop bij bealnit van den Gou
verneur-Generaal van Neáerlatulacl,-ltu:lië van 28 
Februari 1884, n°. 8, concessie ie verleend l"OOr den 
aanleg en de exploitatie van een spoorweg van 
8afurflll{I . naar a,-;,-. als waarborgkapitaal 
zijn gedepnnee:rd ten kantore van den agent van 
het Ministerie van Financiën te Á1Ut4rdmtt, 

blijven voorshands bij genoemden agent berusten 
en znllen met de coupons, voor zoover die niet 

/ 1,877,022.28• 

reeds zijn afgegeven, dan· wel de geldawaarde dier
coupnn1, worden teruggegeven aan dengenen, die 
dat waarborgkapitaal hebben ~rt, of hu.nne 
rechtverkrijgenden, wanneer een atoomtramweg 
van S..arflll{I naar (Jwi/xm ml zijn aauplegd 
en in expleitatie gebracht overeenkomatig de voor
waarden, waarop bij besluit van den Gonvemeur
Generaal van Nederlandac1'-lndië van 7 December 
1898, n•. 1, voor den aanleg en de exploitatie 
van zoodanigen atoomtmmweg ve~ning ia ver
leend. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 'a Gravenhage, den 6den Febr. 1895. 

(gBt.) E M M A. 
De MimdtJr MIi Kolo1àba • (§8'.) BE&GlllfA. 

( Uilgeg. 11 FBlw. i895.) 

11 F8'Jrwari 1895. BESLUIT, tot aanvulling der 
Koninklijke besluiten van den 2den October 
1886 (Sûuda/Jllul n°. 173) en van den 9den 
Februari 1892 (8taau/Jladn°. 38), betreff'enu 
de verwiueling van 3 ½ ten honderd rente
gevende sehnldbekentenisaen tegen inaahrij
ving op het Grootboek der 3½ ten honderd 
rentegevende Nationale Schuld. S. 28. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, JlNZ. 

W11 EMMA• BNZ. 

Op de voordracht van den Minister van Finan
ciën, van den 8aten Februari 1895, n°. 48, 
Generale TheBBnrie; 

Hebben goedgevonden en verstaan i 
Art. 1 • Aan den voet der bewijzen van over

neming, bedoeld in de artikelen 1, derde lid, 
van de Koninklijke besluiten van den 2den Ooto

· ber 1886 (BtaaûAlad n°. 178) en van den 9den 
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Februari 1892 (Slaaû/Jlad n°. 88), en ..,__ 
· wijzen recht gevende op inschrijving in het &t!llot
boek der 3½ peroenta Nationale Schuld,.~ 

"i:b. de artikelen 2, letter •, van die ~. 
wordt gesteld de navolgende, door den ambtenaar 
belast met de bewaring der gelden e~ geldawaar
den bij het Agentschap van het Ministerie van 
Pinanciën te onderteekenen verklaring: •voorover
neming van eene nominale waarde van/ . ~ .... , 
&a!l schnldbekenteniBBen". Nadat die verklaring 
op de even bedoelde bewijzen zal zijn geateld, 8'1Ven 
zij recht : het bewijs van overneming op een 
bewijs als bedoeld in de artikelen· 2 , letter 4 , 

der aangmiaalde beslniten, het bewijs bedoeld bij 
laatstgenoemde artikelen, op eene inschrijving in 
het Grootboek der Nationale Schuld. 

2. Dit besluit treedt in werking op den laten . 
Maart 1895. 

De Minister van Financiën ia belast met de 
aitvoering van dit bealuit, hetwelk in het8'a.4u/JW 
en in de StliatsCOf/l'ant zal worden geplaatat. 

'•Gravenhage, .den Uden Yebni.ari 1895. 
(Det.) E M M A. 

9°. Art. 2 van evengemeld beslnit wordt ge· 
lezen ala volgt: · 

In afwijking van het bepaalde bij het vqrig 
artikel bedraagt het traktement der in■peçteun te : 

Rotterdam, directe belutingen , l • afdeeling , 
2• 
3• 

• invoerrechten en accijmien, 
, Schiedam, Delft, '&Gravenhage l• afdeeling, 

'• Gravenhage 13• afdeeling, Leiden, 
Amsterdam, directe belutingen, l • kantoor, 

2• 

• invoerrechten en accijn1en, 
Haarl11111, Nienwer-A.ma&el, Utrecht, Gronin• 

gen , l • afdeeling, Arnhem, '►Hertogenboach , 
,Rooaenclaal en Maastricht-/ 2100 '1j111111. 

Dit traktement kan worden verhoogd.: 
na vier janm onaf811broken dienst in den rang 

tot / 24.00 •• j11&1'11. 
De JJfinûur - Piu~ , , na acht juen idem. • / 2700 •,jaan . 

• SPBBNGBR VAN Etir., 
(Uitgeg. 16 Fdr. 1896.) 

) , na twaalf jaren idem • • 30 00 • 

l.4. Fm-wari 1895. BBBLUIT, houdende vutatnl
ling der trsctemen ten en toelagen van inapec
tenre der directe belutingen, invoeneah"n 
en aooijnsen. 

IN NA.A.11 VAN H. M. WILHELMINA, .-1JZ. 
Wu EMMA, uz. 
Herzi.:n de Koninklijke bealuiten van 28 .Janu• 

ari 1877, n°. 14., 24, Maart 1882, n°. 10 en. 
H Mei 1890, n°. 27; 

Op de voordracht van den Minister van Fi• 
nanciën van 14, Februari 1895, n°. 6, at.a.ling. 
Personeel; 

Hebben goedgevonden en verstaan: . 
1°. Art. 1 van het Koninklijk besluit Vlll 

24. Maan 1882, n°. 10, wordt gelesen al1volgt : 
De inspectenre der directe belaatingen, invoe~ 

rechten en accijmen worden benoemd op .an 
traktement van / 2000 •• jun. 

Dit traktement bn worden verhoogd.: 
na vier jaren onafgebroken dienst in den raQ1S, 

tot / 2200 'ajaan. 
na acht jaren idem • 
na twaalf jaren idem 
na zestien jaren idem 
na twintig jaren idem • 

• / 2400 '•j 
• • 2600 • • 

•• .• 2800 • ,7 

•• 3000 

na ..,.tien jllleD. idem • • 3300 • 
na twintig jaren idem • • • 3600 
S0

• Art. S van eveogemeld besluit wordt ge
lezen al■ volgt : 

Boven de in an. 1 en 2 genoemde trakte
. menten genieten de titnlari■ sen der na te noemen 
·inspeeti6n : 
Rotterdam, directe belastingen, 1 • afd. eene toe• 

lage ten bedrage van • • • • • • / .00. 
Rotterdam, directe belastingen, 2• afd. • • 4.00. 

• S• • • • 4.00. 
invoerrechten en aocijnr.en • • 4.00. 

Amatmlam, directe belastingen, l• bnt .• 4,00. 
• 2• • • 4.00. 

. . 
invoerrechten en 

'•Gravenhage, 1 • afdeeling 
2• 

Leeuwarden 

S• 4.00. 
,. • • 4.00. 

5• • • 4,00. 
6• • • 4,00. 

accijJlll!ll. • 4,()(). 

• • S00. 
•• 800. 
•• 200. 

Zwolle • • • • 200 • 
Nijmegen • • • 200. 
Middelburg • • • 200 • 

4°. Art. S van het Koninklijk besluit van 
28 · lanaari 1877, n°. 14, , wordt gel- ala volgt: 
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Het tractement der ad,jnnct-inspeetelll'8 dtif 
directe belastingen, invoer1-echten en acc:ijnz• 
wordt vutgesteld op f 1600 '■ jaars. 

6°. Dit besluit wordt gerekend te zijn i~ 
1 Janua.ri 1896. 

De Minister ve.n Financiën ia belast met de 
uitvoering van dit besluit, we.e.rvan afschrift z~ 
worden gesonden e.e.n de Algemeene Reken~el'. 

'sGnvenhage, den Uden Februe.ri 1896. 

(g,t.) EMMA. 

D, M,nutei- van Finaneih 
(g1t.) SPBIIINGBR VAN EYK. 

wezen is verklaard door het prooea-verbae.l , daar
van · door een bevoegd beambte opgemaakt en 
door dezen e.ls getuige ter terechtzitting na.der 
toegelicht; 

dat voorts de kantonrechter , voorop stellende, 
de.t het voor de quali:6.oatie ve.n dronkeDllllà&p
op den openbaren weg • voldoende is, dat de 
overtreder zich heeft bevonden op een weg. die 
voor ieder open staat en toegaukelijk is en ge
bruikt wordt, onverschillig e.e.n wien die weg 
toebehoort," heeft beslist dat uit de verklaringen 
der gehoorde getnigen wettig is gebleken, de.t d!i 
weg, waarop de beklaagde zich bevond tijèna de 
overtreding, is een openbare weg; 

4 Maart 189li. ABREST ve.n den Hoogen Raad del" 0. de.t bij de memorie ve.n cassatie wordt l>e-
Neclerlauden, hondende beslissing dat onder twût, dat de uitdrukking .openbare weg'• in an. 
de nitdrukking .openbare weg'', voorkomende 45S Strafrecht de uitgebreide beteekenis zoa he'Lbtn~ 
in de artt. 424, 427, 461, 45S en 457 die daare.e.n door den kantonrechter ~!'dt 141-
Strafrecht, moeten verstaan worden .e.Ile gekeud, terwijl daarbij verder wordt beto<>-', de.t 
wegen tot algemeen gebrnik bestiemd"; dat een weg eerst de.n in den zin ve.n dät e.rti~el 
dit geldt zoowel voor de wegen, die·onder een openbare ia, wanneer hij voor hei; e.lgemeea 
beheer sta.a.n ve.u het openbaar gezeg, 11ls gebruik b11temd is en bovendien eene zekere • 
voor de particuliere wegen en voorzooveel kenning ve.n het openbaar gezag beeft bekomf!j, 
deze laatste betreft, de bestemming tot e.lgê- · • waardoor de eigenaar van den grond, waarop 
meen gebruik dae.re.e.n kan worden gegeven de weg zich bevindt, niet de macht heeft dit 
zonder ,medewerking van het openbear ge- karakter van openbaarheid op elk oogenblik te 
zag door dengene, die als eigene.e.r' of uit .doen eindigen"; 
anderen hoofde daarover beschikt; voorts dat O. daaromtrent, dat onder .openbare weg'', 
de omstandigheid dat hij, die e.Idus over een welke uitdrukking, behalve in bovengenoemfl 
particulieren weg beschikt, in die bestem- artikel, in het Illde boek van het Wetboek ook 
ming v~randering kan brengen, niet belet voorkomt in de e.rtt. 424, 427, 451 en 467, 
dat zoolang de bestemming tot e.lgemeen ge- blijkens de geschiedenis en de strekking van die 
brnik gehandhaafd wordt, de weg het karakter artikèien, verstaan moeten worden .alle ~n 
van openbaren weg behoudt. tot algemeen gebruik !Je,tnnd"; 

De Hooge Raad enz., de.t dit geldt zoowel voor de wegel(~ die 
Gelet op het middel van C888&tie, door den onder ~eer ste.e.n ve.n het openbaar gezag, alii 

req. voorgesteld bij memorie: voor de particuliere wegen, en dat, wat "à'e&e 
Schending door verkeerde toepassing van art. 453 laatsten betreft, de bestemming tot algemeen ~ 

Strafrecht en ni*toepassingvanart.216Strafvord.; llruik de.e.raan ke.n worden gegeven, zonder mede-
Overwegende dat aan den gerequireerde is ten werking ve.n het openbaar gezag, door dengene, 

laste gelegd, dat hij den 7 Ootober 1894, cirea die ala eigenaar of uit anderen hoofde daarover 
Il½ uur des na.middags, te Horst-Helenaveen, beschikt; terwijl de omstandigheid dat deze in 
zich in kennel ijken ste.e.t ve.n dronkenschap heeft • die bestemming v~randering ke.n brengen, niet 
bevonden ter hoogte van de herberg van A. W. llel.et, dat zoolang de bestemming tot e.lgemttn 
op den weg, loopende over den oostelijken oever -gebruik gehandhaafd wordt, de weg het karakter 
van het kanaal de Helenavae.rt, welke weg door van openbaren weg behoudt; 
of ne.mêns de maataehappij Helena.veen ten dienste O. dat hieruit volgt, dat, nu blijkens de ge
van het algemeen gebruik is aangelegd. en ala tuigenverkle.ringen we.e.rop de kantonrechter de 
zoodanig door het publiek wordt gebruikt; openbaarheid van den weg e.e.nue.m, de weg door 

. 0. dat dit feit, voor zoover betreft den ste.e.t eene maatschappij, bij wie hij sedert jaren in ge
ve.n dronkenschap, waarin de gerequireerde zou j bruik en onderhoud was, voor het publiek is 
hebben verkeerd, bij het bestreden vonnis b&- opengesteld, door ieder wordt gebruikt en daarop 

1895. 4 



46 6-14 MAART 1895. 

zelfs een weekmarkt wordt gehouden, daaruit 
terecht ia afgeleid dat in den zin van art. 453 
Strafrecht die weg ia een openb&l'e weg; 

dot het middel van C11111&tie mitodien ia onaan
nemelijk; 

Gezien art. 370 Strafvordering; 
Verwerpt het beroep; de koaten te dragen door 

den Staat. 

6 Maart 1895. BESLUIT, houdende machtiging . 
tot uitgifte vnn sehatkiatbiljetten en achot
kiatpromeuen wlgena de wetten ven 
l April 1870 (Staat86lad n°. 62) en van 
5 December 1881 (StaaûlJladn°. 185). S. 29. 

12 4"aarl 1895. BESLUIT, tot wijziging van 
8!b.. 11 van het Koninklijk beslnit van 
-rliecem.ber 1881 (Staat,lJlad n°. 189), 

~ffende de regeling der gunizoenaindee
-i!ii" van het Leger , zooals dat artikel is 
"';~igd bij het Koninklijk besluit van 

2 F~brnari 1885 (Staat,lJlad n°. 64.) S. 30. 

IN N U.lll VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 

W1.1 EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Oorlog 
vil! 21 Februari 1895 , Kabinet, Litt. IJ• ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
lden Maart 1895, n°. 17); 

Gezien het - nader rapport van den Minister 
van Oorlog van den 9den Maart 1895 , Kabinet, 
Litt. N••; 

Mbben goedgevonden en verstaan te bepalen : 
. -..\_rt. 2 van het Koninklijk besluit van 5 De
c~ 1881 (StaaûlJlad n°. 189), zooals dat is 
111111fijzigd bij het Koninklijk besluit van 2 Fe
lp9i 1885 (StaaûlJlad n°. H) wordt gelezen 
ilte volgt: 

Art. 2. Voor zoover de troepen thans no!( 
niet, overeenkomstig de bij art. 1 bedoelde in
deeling, in de op die tabel vermelde garnizoenen 
verblijf honden, en voor zoover zij - hoezeer 
thans aldaar aanwezig - er niet behoorlijk 
kunnen worden gehnisvest of wel voor zoover 
andere legerbelangen hunne aanwezigheid. elders 
noodzakelijk maken, wordt aan het in die tabel 
verordende eerst uitvoering gegeven zoodra en 
naarmate hiertoe, door verbetering van bestaande 
of aanbouw van nienwe militaire gebouwen of 
wel door voonienîng in de bedoelde belangen de 
gelegenheid zal zijn ontstaan. 

In verband hiermede kunnen bij Koninklijk 

'besluit, voor zoo veel en zoolnng dat in het 
belang van de goede verpleging der troepen of 
wel met het oog op andere legerbelangen noodig 
ia, andere plaatsen - ook zoodanige, welke 
niet op de Tabel voorkomen - aan de troepen 
tot verblijf worden aangewezen. 

De Minister van Oorlog i ■ belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
StàaûlJlad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift 1\1\n den Raad van State gezonden zal 
worden. 

's Gravenhage, den 12den Maart 1895. 

EMMA. 

D11 Mi•ûft1r oan Oorlog, {.g11t.) ScHNBIDER. 

( Uitgdg. 16 Haart 1895.) 

13 Mtu1rl 1895. BESLUIT, tot echoning van 
art. 26a der A.lgemeene Politieverordening 
voor de gemeente Tîlln,rg. S. 31. 

011,c/ior,t tot 1 J•li 1895. 

14 Maart 1896. B.&SLUIT, bepalende de plaatiing 
in het Staat,lJlad van de den Uden Fe
brnari 1895 te Br.aul, tn1111Cheo Ntldllrla.d 
en B11lgii gesloten additioneele overeenkomst, 
hÖudende uitbreiding tot de Nederlandsche 
koloniën van het uitleveringsverdrag van 
31 Mei 1889. S. S2. 

hr NAAM VAN H.M. WILHELMINA, BNZ. 

Wu EMMA, ENZ. 

Gezien de op 14 Februari 1896 te Br.a,111 
tnsscheo Ntldllrla.d en B11lgië gesloten additio
neele overeenkomst, houdende uitbreiding tot 
de Nederland.ache koloniën van het uitleverings
verdrag dd. Sl Mei 1889, van welke additio
neele overeenkomst , met vertaling , een afschrift 
aan dit besluit gehecht blijft en daarvan een 
onafscheidelijk deel uitmaakt ; 

Gelet dat genoemde additioneele overeenkomst 
door Ons , namens de Koningin , den 2Ssten Fe
bruari 1895 , is bekrachtigd, alsmede dat de 
akte houdende die bekrachtiging den 5den Maart 
danmanvolgende te Bru,111 is nitgewi888ld te@ea 
de akte van gelijke strekking van Zijne Majeeteit 
den Koning der B11lg1111; 

Op de voordmcht van den Minister van Bni
tenlandsche Zaken van den llden Maart 1895, 
n°. 260S, Eerste A.fdeeling en Algemeen Secre
tariaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan de bekend 
making .van Woelde additioueele overeenkomst, , 
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met hare vertaling, te bevelen door plaatsing 
van dit besluit in het Staat,lJlad. 

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

's Gravenhage, den 14den Maart 1895. 

(9,t.) E M M. A. 

De Minute,- r,an BNitenlandlclie Zaken, 
(9,t.) J. RöBLL. 

(Uitg,g. 1 4.pnl 1895.) 

VBRTALING. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en in Hoogatderzelver naam Hare Majesteit de 
Koningin-Wed uwe, Regentes van het Koninkrijk, 
en Zijne Majesteit de Koning der Belgen, nuttig 
geoordeeld hebbende het verdrag betre1fende de 
uitlevering van misdadigers, den Sl Mei 1889 
te Brussel gesloten, tot de Nederlnndsche kolo
niën uit te strekken door middel eener addi
tioneele overeenkomst, hebben te dien einde tot 
Hnnue gevolmachtigden benoemd, te weten: 

Hare Majesteit de Kouingin-W ed uwe, Regentes 
van het Koninkrijk: den heer baron GBRICKK 

v AN HERWIINEN , ridder Grootkruis der Orde 
van den Nederlnodschen Leeuw; ridder late klasse 
der Orde van den Gouden Leeuw van het Huis 
van NB1811u, Grootkrnis der Orde van Leopold 
van België enz. enz., Buitengewoon Gezant en 
Gevolmachtigd Minister van Hare Majesteit de 
Koningin der Nederlanden bij Zijne Majes~it 
den Koning der _Belgen ; 

en Zijne Majesteit de Koning der Belgen: den 
heer graaf v AN Ms&oDE W ESTERL00, ridder der 
Orde van Leopold, Grootkruis der Orden van 
den Verlouer van Griekenland, van de Ster van 
Rumenië enz. enz., lid van de Kamer van Ver
tegenwoordigers, Hoogetdeszelfs Minister van 

.Buitenlundsche Zaken, die·, na elkander hunne 
volmachten te hebben medegedeeld, welke in 
goeden en behoorlijken vorm zijn bevonden , 
omtrent het volgende zijn overeengekomen : . 

Art. 1. De b.epaliogen van het verdrag, be
treffende de uitlevering van misdadigers den 
8lsten Mei 1889 te Brussel gesloten, zullen 
van toepassing zijn op de koloniën en vrePmde 
bezittingen der Nederlanden, doch; gegrondvest 
zijnde op de wetgeving van het moederland, 
zullen deze bepalingen slechts worden nageleefd 

voor zooverre zij bestaanbaar zijn met de wetten 
in die koloniën en bezittingen van kracht. 

In afwijking van artikel 10 der bovenvermelde 
overeenkomst, zal de termijn voor de invrijheid
■telling drie lDIIBnden bedngen. 

2. De tegenwoordige additioneele overeenkomst 
zal in werking treden drie maanden na de nit

. wi11eling der akten van bekrachtiging. 
· Zij zal van kracht blijven tot zes maan<leu 
na verklaring in tegenovergestelden zin door 
eene der beide Regeeringen gedaan. Desniet• 
tegenstaande ml zij geacht worden ·te zijn opge
zegd door het feit der opzegging van de over
eenkomst van 81 Mei 1889. 

Zij zal worden bekrachtigd en de akten van 
bekrachtiging ervan zullen worden uit~~d , 
binnen den termijn van eene maand ~ 4Îo 
mogelijk, vroeger. 

Ten blijke wanrvan de wederzijcl3 "ol• 
machtigden het tegenwoordig verd~ ha)>ben 
onderteekend en van hunne zegels vo~en. 

In dubbel opgemaakt te Brnssel dlh flfeJl'Fe
braari 1895. 

(.,. g.) L. G1mcu:. (L • . 8.) 

MBBODE WBSTERLOO. (L. S.) 

19 J[aart 1895. BESLUIT, hondende organiBDt1e 
van het wapen der Koni11-ltlijlce MarechallB_lllf. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA. ÊNZ. 
Wu EMMA, ENZ. 

Op~ de voordraeht van den Minister van OorlOfJil 
van 7 Maart 1895 , Kabinet, Litt. D 1 1 ~. 

Gezien het mpport van den Minister van Jua
titie van IS Moa.rt 1895, 2e Afdeeling ~<IM.ili.; 

Overwegende , dat het noodig ia wijzi-
gill:g te brengen in de Orgmnisatie von h4'-Wipen 
der Koninklijke Marechaussee ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be~en.: 
1•. In Art. 1 van het Koninklijk Beslnit van 

S0 Maart 1894,, n°. 9 wordt in plaata van: ,..Ja: 
"2de divisie en de Sde tlivisie zijn elk verdeelÎ 
,.over drie districten; de 4,de divisie is ver
"deeld over t11Jee districten", gelezen: .de 2de 
"diviaie, de Sde divisie en de 4ide divisie zijn 
· ,.elk verdeeld over drie districten". 

2°. De Tabel, Bijlage .4. van h~ sub 1°, ver; 1 

meld Koninklijk Be1lnit, zooals die Tabel i1 
gewijzigd bij het Koninklijk Beslnit van .llS Fe
brnari 1895, n°. 36, :wordt ingetrokken en ver• 
vangen door de bij dit Beslnit gevoegde Tabel, 
-Bijlage .4.. 
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3°, In de Tabel, Bijlage B van meervermeld 
Koninklijk Besluit wordt in de Kolom .Stand
plaateen van de Distritaeommandanten" achter 
.IV" .LHruDartJe,," in plaate van • LetnltlldrM 
en 'Tl'sMcMttm" gelezen: .~. Grningn, 
en .AMm". 

4,0, De Minister van Oorlog wordt gemach
tigd, aan de bepalingen van dit Besluit, voor 
zoover deze nog niet in werking lijn getreden , 
uitvoering te geve11, naarmate de aan het aantal 
officieren, onderofficieren en manachappen van 

BehOQrt bij het Koninklijk besluit van 
Hl Maart 1895, n°. 27. 

het wapen te geven uitbreiding, zull:s zal toe
laten. 

De Minister van Oorlog is belast met de llit
voering van dit Besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Ministers vaq ;Justitie, 
van Binnenlandsche Zaken en van Financiën, 
alsmede aan de Algemeene Rekenkamer. 

'• Gravenhage, den 19den Maart 1895. 

(u11t.) EMMA. 

IJe Müwtn- oan Oorw,, (get.) Scmrnm:n. 

BULAGlli A. 

SAMENSTELLING van ket wapen der Koninklijke MareckauaBe. 

11:N 

S AMEN STELLING. 

1 °. De late J)ivilie. 

Jilitenant-Kolonel of Majoor, Di-
visie-commandant • 

Kapitein, toegevoegd aan den In
specteur der Cavalerie, belBBt 
met het algemeen toezicht over 

• lM..irapen. 
Kapiteins of Luitenante, District&• 

ooftull,lmdanten •• 
Eerst~ elf Tweede-Luitenant-Kwar-

tiermeester. • • 
Opperwachtmeester • 
W~tmeesters • • • • 
Brigadiers. • • • 
Schrijver • • • • 

ha { 
der late klBBse • 

.;Ma.ree ussees der 2de klasse 
Hoefsmeden. • • • • • • • 

Totaal ,. 
2°. IJe 2de Dif!Uie. 

Lnitenant-Kolonel of Majoor, Di
vieie-Commandant • , • • • 

Kapitein of Luitenants, Districts-
commandanten • . • 

Opperwachtmeester • 

= :i 
0 

!:El 
0 

1 

1 

' 
1 

Troepen, 

Onder
officieren 
en man
schappen. 

1 

...... 
8 

16 

74 

1 
10 
21 

1 

98 

Paarden 
van: 

B -

2 

8 

8 
ll'i 

'1IJ 

- - 2 - -
-7Q7133 "" 

1 

8 

ll 

8 
- - 1 - -
- Il 4 - 9 Wachtmeesters 

Brigadiers. • - 18 10 - 18 
Transporteere ,u 15s""ii" 

BIIZONDll:RE BEPALINGEN. 

a. Van de r,óer Divisie-comman
danten kunnen ttDee den rang 
va11 laitenant-lwlonel hebben. 

IJ, De opperwachtmeesters bij de 
2de, 3de en 4de Divisie zijn 
tevens dienstdoend kwartier
meester. Zij, alsmede die bij 
de late Divi1ie, hebben den 
graad van adjudant-ofoier. 

c. De wachtmeesters hebben den 
graad van .rerg11ant-ftflljoor. 

tl. Van de wachtmeesters te ~ 
der lste Divisie ia er éen be
stemd om te worden werkzaam 
gesteld bij den Inspecteur der 
Cavalerie, belast met het alge• 
meen toezicht over het wapen. 

11. Bij een incompleet aan waclat
-ter.r, waarin niet dadelijk 
kan worden voorzien door be
vordering van' /Jrigatliera, kan 
het aantal brigadien tijdelijk 
met zoovelen worden vermeer
derd, als-het aantal ontbrekende 
wachtmeesters bedraagt. 
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Troepen. 

STERKTE 
Onder-

officieren 

EN 

SAMENSTELLING. 
~ 

en man-
schappen. 

·s 
1 ea 1i 0 

0 .,,. I> ., .s ~ 

{ 25 111 
- . 1 

92 46 

Per transport 
Sehrijver • 
...-___ J der lste klasse 
.......,.,haussees l der 2de klasse 
Hoefsmeden • • • . • . • 

Totaal 

3°. De 3de Di"~

Lnitene.nt-Kolonel of Majoor, Di
l!J viaie-Kommandant • • • • • 
Kapiteins of Luitenants, Districts-

comme.ndanten 
Opperwachtmeester • 
Wachtmeesters 
Brigadiers. 
Schrijver . • 
Marechanueea J der lste klasse 

l der 2de kl81188 
Hoefsmeden , , . , . . , 

Totaal • 

Luitenant-Kolonel of Majoor, Di-
visie-commandant . . . 

Kapitein of Luitenants, District&-
commandanten 

Opperwachtmeester . 
Wachtmeesters 
Brige.dier3. 
Schrijver· . ..... - . 
M { der late klasse 

arechaWl!leeB der 2de kl8888 
Hoefsmeden , 

Totaal . 
50, Het wapen der Koninklijke 

JfarecliaU8aee. 

De lste Divisie. . 
• 2d.e ,. 
• Sde • 
• 4de • . 

Totaal 

--
4 

1 

3 

-
ITf 

13 
24 

2 

64 

1 

1 

- 109 -

- 1 1 
4 147 8 

1 - -
3 - -- - 1 

- 14 -
- 32 -
- - 1 

- 155 -
- 2 1 . 
-- -- -s 4 203 

7 97 lSS 
4 117 64, 

4 147 s 
4 203 s 

19 1164 208 

1895. 

Paarden 
van: 

gl 

i:i = i:i 
~ 8. f -~ ~ 

' ië~ 
~ ~ 
1 ä 
0 

8 ~Il 
- ·-
- 112 

- -
8 ITf 

2 -
6 -

- -
- 18 
- 24 
- -
- 109 

- 1 
-8- 147 

2 -
6 -- -

- 14, 

- 82 
- -
- 1611 

- 2 --
8 SOS 

12 116 
8 117 
8 ,147 : 
8 SOS -- --

86 668 

/. 

,. 
.l. 

'i. 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 

De brige.dien hebben den graad 
van aerg.-. 
De marechaussees en de lllief
smeden hebben den graaif ve.n 
1:orporaal, 
Van de marechaussees te paard 
der late Divisie ia er één be
stemd voor oppasser van den 
Kapitein, toegevoegd aan den 
Inspecteur der Cv. valerie, belast 
met het algemeen toezicht over. 
het we.pen. 

Die mareehanssee is rtÏII be
reden. 

De marechaussees der 2de klasse 
worden bij goed gedrag en dienst
ijver, na zes jaren dienst VJ .let 
1f' apert tot de lste klasse be
vorderd, 

De mareehanssees der 2de 
kl8888 genieten de 10ldij, valt-
gesteld voor de marechaussees 
in de Tabel, behoorende bij het 
Koninklijk beslnit van 31 De
cember 1887, n°. 29, die der 
late klBSse genieten die "'soldij 
met eene verhooging van/ 0.10 
per dag. 

• 

Mij bekend, 
De Minister Mn Oorlog, (!let,) ScHNEIDER, 
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20 Maart 1895. B:ii:sLUIT, tot wijziging van het 
Koninklijk beslnit van 26 Juli 1893 (Staau
/Jlad n°. 129), houdende vergnnning tot 
oprichting van een kranbinnigengesticht te 
Haarleni aan de Nieuwe Gracht en bepaling 
van het mnrimnm van het aantal verpleegden 
en het, minimum van het getal geneeskun
digen. S. 38. 

IN NAAM: VAN H.M. WILHELMINA, ENZ. 
Wu EMMA., BNZ. 

Op de voordracht van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken van 18 Maart 1895, n°. 1169, 
afdeeling Medische Politie; 

GIJ.let op de wet van 27 April 1884 (Staat,
/Jlad n°. 96). gewijzigd bij art. 10, sub 46°., 
van de wet van 16 Aprill886 (Staau/Jlad n•. 64); 

Hebben goedgevonden en verstaan , te bepalen: 

Emig 1,1rtiul. 

In art. 2 van het Koninklijk besluit van 
26 J"uli 1893 (Staata/Juid n•. 129), waarbij aan 
A. 1. CAJIPBELL vergunning is verleend tot op
richting van een krankzinnigengesticht aan de 
Nieuwe Gracht te Haarlem, wordt voor .81 De
cember 1896" !flllezen: .Sl December 1899". 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be

last met de uitvoering van dit bèslnit, dat in 
het Staata!Jlad zal · worden geplaatst. 

"s Gravenhage, den 20sten Maart 1895. 
(get.) EMMA. 

1Je Min. f'an Binnenl. Zaken, ($et.) VAN HOUTEN, 
(Uitgeg. 27 Haart 1895.) 

22 Haart 1895. BESLUIT, tot nadere vaststelling 
van de sterkte, samenstelling en iudeeling der 
dienstdoende schutterij vau Rottd-dam eu van 
de samenstelling en indeeliug van het 6de ba
taljon rnstende geh uttetjj in Zuidlwluin.d. S. 84. 

IN NAAM: VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 
w,, EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Miniater van Binnen• 

landsche Zaken van 16 Februari 1895, n°. 251 S., 
Afdeeling Militie en Schutterijen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 Maart 1896, n°. 16); 

Gezien het nader rapport van genoemden Mi
nister van 20 Maart 1895, n°. 540 S., Afdee
ling Militie en Schntterijen ; 

Overwegende, dat ten @l!Volge van de vereeni• 
ging der gemeenten &tterdas Kralinger, en 01,;ir
loi, bij de wet van 6 December 1894 (Staaû6W 
n°. 184,) - welke vereeniging op 28 Febrnari 1896 
is tot stand gekomen - nadere regeling noodig 

ia van de sterkte, ~enstelling en indeeling 
1hr dienatdoende schutterij van Rotterdam, vast
g"el'teld bij Koninklijk besluit van 26 April 1886 
(StaatJJl«d n°. 100), gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 22 December 1890 (St1,14ta6uid n°. 188) 
en tot nadere voorziening gehandhaafd bij Ko
ninklijk besluit van 24 Januari 1895 (Staa'86lad 
n°, 11), en dat de vereeniging van bovenge
noemde gemeenten tevens wijziging wenschelijk:1 
maakt van de in den staat B, gevoegd bij Koninklijk 
besluit van 22 Januari 1868 (Staata!Jlad n°. 11), 
aangeduide samenstelling en indeeliug van het 
6de bataljon rustende schutterij in Zuid!,ollt,n,d; 

~ien art. 28 der wet van 11 April 1827 
(Staata!Jlad n°. 17) en het Koninklijk besluit 
van 28 J"anuari 1886 (StiMta/Jlad n°. SS); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
1 °. de sterkte , saménstelliug en indeeliug van 

de dienstdoende schut.terij der gemeente Rotterdam 
vast te stellen gelijk is aangeduid op den bij 
dit besluit behoor11nden staat, die geacht wordt 
daarmede éin geheel uit te maken ; 

2°. te bepalen, dat de dienstdoende schutterij van 
Rotterdatt& voor den dienst der infanterie bestemd ia; 

8°. met wijzi[ting in zoover, voor zoo veel be
treft het 6de bataljon rustende schutterij in Z.id-
1,ollan.d: van den staat B, gevoegd bij het Ko
ninklijk beslnit van 22 J"annari 1868 (Staat.r/Jlad 
n°. 11), te bepalen, dat genoemd bataljon be
staat, behalve uit den staf, uit drie compag
nieën, en dat de niet tot den staf behoorende, 
ingevolge de wet van 11 April 1827 (StaatlfJW 
n°. 17) tot dienst verplichte leden van vermeld 
bataljon worden ingedeeld als volgt: 

bij de late compagnie, zij die behooreu tot 
de rustende schutterijen van KetAd, Ower1t:Aie, 
&Aie!Jroel: en Berl:t,I; 

bij de 2de compagnie, lij die behooren tot de 
rustende schutterijen van Hilkger•Hrf! , Berg• 
acl,er,lwtrl: en Zne,,Auiun; en 

bij de 3de compagnie, zij die behooren tot de 
rustende schntterijen van JfoordrecAt, NÏer#tler
url: aan den [Jaael en Capelle «an den IJasel. 

De :Minister van Binuenlandache Zaken ia be
last met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staat.r/Jlad zal worden geplaatst en waarvan 
afschriften znllen worden gezonden aan den Mi
nister van Oorlog en aan den Raad van State. 

'e Gravenhage, den 22aten Maart 1895. 
(gn.) EMMA. 

1Je Jlia. fJan Binne•l. ZaJ:en, (§11.) VAN HoUTBN, 
{ Uitgeg. 4 ,;1.pril 1896.) 



17 

,. 

,700 3,574 

1 

1 

STA À T, aanduidende de aterlcte, aamenatelling en -indeeling "der dienatdoende ackutterij te Rotterdam. 

1 

Getal 
der 

4 16 1 2 2 1 1 4 1 

STA 1<'. 

1 '3 1 4 1 4 1 
, 

' 

1 In> 1 4 1 1 

Offi- Onder• 

eieren. officieren. 

1 2 1 6 1 8 3 

.J. .J.N MERK INGEN. 

In de sterkte, in de 2de kolom ver
meld, tellen niet mede z\j die, 
niet door de wet tol den dienst 
geroepen, vr\)willig bij de schutter\) 
dienen, daaronder begrepen zij die 
ingevolge art. 23 ,Ier wet van 
11 April 1 Bs7 (Staatsblad no. 17) 
naar de reserve 1.\jn overgegaan, 
ook dan wttnneer z~j niet verlangd 
hebben in t\ld van vrede van het 
dragen van wapr.nen of van andere 
schutterl\jke dienolen verschoond 
te bl\jven, en z\j die, ofäcl10on 
recht op finaal ontslag verkregen 
hebbende, geen gebrnik hebben 
gemaakt van de hun bij de 2de 
zinsnede van art. 25 dier wet ge
geven br.voegdheid. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 22 Maart 1895 (Staatablad n°. 34). 
Mij beken,l, 

1Je Miniater van Binnenla,u/,scke Zaken, (,get.)1 v AN HOUTEN. 

.... 
00 
c:o 
?' 
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23 Maart 1895. BESLUIT, waarbij an.njonkheer . pleegden wordt opgedragen aan.ten minste twee 
G. G. DE VILLlll.NEUVE en B. DE VRIES te geneeeknndigen, die gevestigd moeten zijn in 
'a Gravrmliage vergunning wordt verleend, eene woning op het teITein van het krankzinnigen• 
op een terrein, gelegen in de gemeente gesticht en buiten het gesticht geene geneès• 
Hoogland; een gesticht voor krankzinnigen knndige praktijk mogen uitoefenen. Zoolang 
op te richten. S. 35, het aantal verpleegden niet meer dan 200 be-

IN NA.Alii VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. draagt, kan de geneeelmndige behandeling aan 
Wu EMMA , l!INZ. t.en minste één geneeskundige zijn opgedragen. 
Op de voordracht van den MiniBter van Bin- · De Mmister -van Binnenlandache Zaken ia belut 

• nenlandsche Zaken van 21 Maart 1895, n°. met de uitvoering van dit beslnit, dat in het 
1276, afd. Medische Politie, betreffende een StaatdJlad zal worden geplaatst. 
verzoek van jonkheer G. G. DE VILLENEUVE en '•Gravenhage , den 23sten Maart 1895. 
B. DE V&n:s te '11 Oror,11nl,ag11 om vergunning (gt1t.) EMMA. 
tot het oprichten vnn een getticht voor krank- JJe Mi11i8tt1r van Binnrmlandsc/i.e Zaken, 
zini,'\gen op een terrein, gelegen in de gemeente (get.) VAN HoUTEN, 

Hoogland aan den Coelhorsterweg tnsschen Àmers- ( Uitgeg. 5 À.pril 1895.) 
foort en Baarn, .kadaster sectie E; 

Gelet op de artt. 7 en 8 der wet van 7 April 
1884 (StaataMad n°. 96) , gewijzigd bij art. 10 , 
anb 46°., der wet van lli April 1886 (Staata-

1,lad n°. 64) ; 
Hebben goedgevonden en verstaan , te bepalen : 
Art. 1. Aan jonkheer G, G. DIi VILLKNEUVE 

en B. DE VRIES t.e '11 Omoimliage · wordt ver
gunning verleend, op een terrein, gelegen in de 
gemeente Hooglp.nd aan den Coelhorsterweg tusschen 
Àmersfoort en Baarn, kadast.er sectie E , een 
gesticht voor krankzinnigen op te richten, over
eenkomstig · de door hen overgelegde teekeningen 
en beschrijving. · 

2. In het gesticht, bestaande oit drie pa vil~ 
joenen voor mannen, drie paviljoenen voor 
vrouwen en de noodige diens~bonwen en obser
vatiekwartieren, mogen niet meer dan 350 krank
zinnigen, 17.5 DllUlDen en 175 vrouwen, ver
pleegd worden. De Minister van Binnenlandsche 
Zaken bepaalt na de voltooiing \'an elk paviljoen 
het tijdstip, waarop dit in gebruik mng worden 
genomen , en het wa:dmum van het getnl ver• 
pleegden, dat daarin mag worden opgenomen. 

3. In elk, voor meer dan één verpleegde be
stemd, slMpvertrek wordt op eene duidelijk 
zichtbare plaat.s het aantal personen aangewezen, 
waarvoor het bestemd ia. 

4. Zonder goedkeuring van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken mag noch in de lokalen 
noch in hunne best.emmÎllg eene verandering ge
maakt worden, die invloed heeft op de ploatB
ruimte of den 81\nvoer van versehe lucht in de 
voor de verpleegden bestemde dag- of nacht
verblijven. 

5. De geneeskundige behandeling der ver-

25 Maárt 1895. BESLUIT, tot vaststelling van 
nieuwe formulieren van de beschrijving&
biljetten voor de belasting op bedrijfs... en 
andere inkolllBten. S. 36. 

1M NA.All VAM H. M. WILHELMINA, lilN'Z, 

W11 EMMA, l!INZ. 

Op de voordracht van den Minister van Fi• 
nanciën van 16 Februari 1895, n°. 82, af• 
deeling Directe belastingen; 

Gelet op art. 12, § 1 der wet van 2 Octo• 
her 1893 (Staatablad n°. 149) tot helling eener 
belasting op bedrijfs- en andere inkomsten; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 Maart 1895, n°. 11); 

Gezien het nader rapport van den Minister 
van Financiën van 22 Maart 1895, n°. 70, eJ.. 
deeling Directe belastingen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Benig artikel. 

Met intrekking van het Koninklijk besluit 
van 18 April 1894 (Staatsblad n°. 55) worden 
de formulieren der beschrijvingsbiljett.en voor de 
belasting op bedrijfs- en andere inkomsten voor 
1895/1896 en volgende dienstjaren vastgeatelcl 
overeenkomstig de bij dit . besluit behoorende 
modellen. (1) 

Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na dien der dagteekening van het StaatdJW 
en de Staataeosra1Jt waarin het geplaatst is. 

De Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatablad 

(1) Deze modellen zijn hierna niet opgenomen, 
omdat ze van Rijkswege worden uitgereikt. 
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en ~lijktijdig in de Staatacourant zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 25sten Maart 1895. 
(.get.) E MM A. 

lJe Mini,ter van Financiën , 

.(get.) SPRENGBR VAN EYK. 

( Uitg,g. 29 Ápril 18911.) 

26 Maart 1896. BESLUIT, tot aanwijzing van 
eenige getuigschriften en d_iploma's, als 
bedoeld in de artikelen 3 en 9 der wet 
van 25 December 1878 (StaatafJlad n°. 222), 
houdende regeling der voorwaarden tot ver
krijging der bevoegdheid van e.rts, tand
meester, apotheker, vroed vrouw en apothe
kenbediende, aangevuld bij de wetten van 
28 Juni 1881 (StaatafJlad n°. 103) en van 
26 October 1889 (StaaûfJlad n°. 137) en 
gewijzigd bij de wet van 12 December 1892 
(8taat8'Jlad n°. 261). S. 37. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, BNZ. 
Wn EMMA, nz. 
Op de voordracht van den Minister van Bin

nenlandsche Zaken van 11 Februari 1895, n°. 693•, 
efdeeling Medische Politie; 

Gelet op de artikelen 2 ., 3 , 6 , 8 en 9 der 
wet vnn 25 December 1878 (StaatafJlad n°. 222), 
houdende regeling der voorW{lllrden tot verkrij
ging der bevoegdheid van arts, tandineester, 
apotheker, vroedvrouw en apothekersbediende, 
aangevnld bij de wetten van 28 Juni 1881 
(StaaûfJlad n°. 103) en van 26 October 1889 
(StaaûfJlad n°. 137) en gewijzigd bij de wet 
van 12 December 1892 (8taat8'Jlad n°. 261); 

Gezien de adviezen van ieder der senaten d~ 
Rijb-universiteiten; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van 
12 Maart 1895, n°. 14); 

.Gelet op het nader rapport . van den voor
noemden Minister van 23 Maart 1895, n°. 1203, 
afdeeling Medische Poli tie; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
Art. 1. Zij, die in Nederlandsch-lndië, na 

afgelegd examen, het recht tot uitoefening der 
geneeskunst in haren geheelen omvang verkregen 
hebben, kunnen . toegelaten worden tot het 
afleggen van het practisch arts-examen, bedoeld 
bij artikel 2 der wet van 25 December 1878 
(StaatafJlad n°. 222), en genieten vrijstelling van 
de overlegging van de verklaring en ·het bewijs, 
omschreven in het derde lid vau dat artikel, 

op -vertoon van het getuigschrift van !tet met 
goed gevolg afgelegd practisch arts-examen , afge
geven overeenkomstig de voorschriften van het 
.Reglement op den burgerlijken geneeskundigen 
dienst in Ned.erland.sch Indië" van 30 Maart 1882 
(StaatafJlad van N ed.erland.sch-lnd.ië, 1882, n'- \17). 

2. Zij , die in België , Duitschland., Groot
Britannië en Ierland., Frankrijk, Oostenrijk, 
Zwitserland., Suriname' of CuJ'BÇBO, na afgelegd 
examen, het recht tot nitoefening der geneea. 
knust in haren geheelen omvang verkregen 
hebben, kunnen toegelaten worden tot het afleggen 
van het theoretisch geneeskundig examen, bedoeld. 
bij p.rtikel 6 der wet van 25 December 1878 
(StaatafJlad n°. 222), en genieten vrijstelling van 
d.e overlegging van d.e verklaring en het bewijs, 
omschreven in het d.erd.e lid. van artikel 2 dier 
wet, op vertoon van een der navolgende getuig
schrifüm of d.iploJDa's: 

a. het diploma van .docteur en médicine, 
chirurgie et accouchements", afgegeven overeen
komstig d.e voorschriften van de .Loi du 
10 avril 1890 sur la, collation des grad.es acad.é
miqnes et Ie programme des examens 11Diveni
taires" (Moniteur Beige van 6 Augnstus 1891, 
n•. 217); 

fJ. het diploma van .Approbation als Arzt", 
afgegeven overeenkomstig d.e voorschriften van 
d.e .BeJmnntmachung betreffend. die iirztliche 
Prüf=g für das Dentsche Reich" ~an 2 Juni 1888; 

c. het getuigschrift of diploma, op grond. 
waarvan inschrijving in • the medica! register", 
bedoeld. bij .the medical act, 1858 (21 en 
22 Vict. cap. 90)", heeft plaats gehad, alsmede 
van het bewijs van die inschrijving; 

d. het diploma van .doctetn- en médecine", 
afgegeven overeenkomstig d.e voonchriften van . 
d.e .Loi sur l'exercice' d.e la méd.ecine" van 
30 November 1892 (Journal officie! d.è la Répu
bliqne Fr11!1çaise van 1 December 1892, n°. 326); 

e. het getuigschrift van .Doctor der gesamm• 
ten Heiikund.e", afgegeven overeenkomstig d.e 
voorschriften van d.e • Verordnung des Osterreichi
schen Ministers für Cultus und Unterricht" 
van 15 April 1872 (Reichs Gesetzblatt 1872, 
Stö.ck XXII, n°. 57); 

f. het getnigschrift van met goed gevolg 
afgelegd .examen prof~ssionnel Jes médecina", 
afgegeven overeenkomstig d.e voorschriften van 
het .Arrèté d.u Conseil Féd.éral Suisse concer
nant le règlement pour les examens féd.éraux d.e 
méd.ecine" van 19 Maart 1888; 
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!I· het getuil!Bchrift van het met goed gevolg 
afgelegd• emmen, bed~d bij artikel 12, c, van 
de .Wet van 24 Januari 1838, betrekkelijk de 
uitoefening der geneeskundige wetenschappen in 
de kolonie Suriname" (Gonvernemçntsblad van 
SllrujlPle, 1838, n°. 2).; 

i. het ptqigechrift van het met goed gevolg 
afgelegd e1nmen, bedoeld bij artikel 1, c, van 
de • Verordening, regelende de uitoefening der 
genees-, heel- en verloskunst in de kolonie 
Curaçao" van 30 October 1873 (Publicatieblad 
van Cnraçao A0

• 1874, n°. ö). 

3. Zij, die in België, Dnitsehland, Groot
Britannië en Ierland, Frankrijk, Oosteu~ijk , 
Zwitserland, Nederlandsch-lndië, Suriname of 
Curaçao, na afgelegd examen , het recht tot 
uitoefening der geneeeknnet in haren geheelen 
omvang verkregen hebben, kunnen toegelaten 
worden tot het afleggen van het. practiech eiamen 
ale tandmeester, bedoeld bij artikel 8 der wet 
van 25 December 1878 (Staau/Jlad n°. 222), op 
vertoon van een der getuigschriften of diploma's, 
genoemd in de artikelen 1 en 2. 

4. Zij, die in N ederlandech-lndië, na afgelegd 
emmen, het recht tot uitoefening der tandheel
kllilllt verkregen hebben, knnnen toegelaten worden 
tot het afleggen van het pl'lllltiech e1amen ale tand
meester , bedoeld · bij artikel 8 der wet van 2ö De
cember 1878 (St~tablad n°. 222), 011 vertoon van 
het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegd 
p1·actisch exame; als tandmeester, afgegeven over
eenkomstig de voorschriften van het .Reglement 
op den bllq!lll'lijken geneeskundigen dienst in 
Nederlandech-Indië" van 30 Maart 1882 (Staat,

IJ/ad van Nederlandech-Indië, 1882, n°. 97). 
5. Zij, die in België, Doitechland, Groot

Britannië en Ierland, Frankrijk, Zwitserland of 
Curaçao, na afgelegd examen, het recht tot 
uitoefening der tandheelknnet verkregen hebben> 
kunnen toegelaten worden tot het afleggen van 
het theoretisch e1amen in de tandheelkunde, 
bedoeld bij artikel 9 der wet van 2ö December 1878 
(Staat,IJ/ad n°. 222), op vertoon van een der 
Da!olgende getuigschriften of diploma's: 

a. het getuigschrift van .capacité de dentiste", 
afgfgeven overeenkomstig de voorsehriften van 
het .Arrêté royal appronvant lee programmee 
des examens à subir pour l'obtention du certificat 
de capacité de dentiste, de drugniste et de sage
femme et presorivant les règlee à snivre pour 
ces eIB.mene" vnn 30 December 1884 (Moniteur 
Beige van 6 Januari 1885, n°. 6); 

IJ. het diploma van .Approbation als Zahn
arzt", afgegeven overeenkomstig de voorschriften 
van de 0 Bekanntmachnng betreffend die Prüfnng 
der Zahnärzte für das Dentache Reich" van 
6 Juli 1889; 

c. het getuigschrift of diploma, op grond 
waarvan inschrijving in .the dentist& regiater''· 
bedoeld bij "the dentiste act, 187 8 ( 41 en 
42 Vict. cap. J3)", heeft plaats gehad, alsmede 
van het bewijs van die inschrijving; 

d. het diploma van .chirurgien-dentiste", 
afgegeven overeenkomstig de voorschriften van 
de .Loi snr l'e1erciee de la médecine" van 
30 November 1892 (Journal officie! de la Répn• 
bliqne Française van 1 December 1892, n°. 826); 

11. het getnigachrift van met goed gevolg ..!ge
legd .examen professionnel des dentistes", afge
geven overeenko1D1tig de voorschriften van het 
.Arrêté dn Conseil Fédéral SuiBBe concernant Ie 
:règlement pour les eiamens fédéraux de médecine" 
van 19 Maart 1888; 

/. het getnigechrift van met goed gevolg afge
legd eumen, bedoeld bij a.:rt. ] , IJ, van de 
•Verordening, regelende de uitoefening der tand
heelkunst in de kolonie Curaçao" van 13 Juli 1887 
(Publicatieblad van Cnraçao A0

• 1887, n°. 22). 
6. De getuigschriften en diploma's in België, 

Duitachland, Groot-Britannië en Ierland, Frankrijk, 
Oostenrijk, Zwit~land, Nederlandsch-Indië, 
Suriname en Curaçao, aan wier bezit v66r het 
in werking treden van dit besluit dezelfde be
voegdheden toegekend zijn als aan de getuig
echrüten en diploma's, genoemd in de artikelen 1, 2, 
4 en ö , worden met laatstgenoemde gelijk gesteld. 

De Minister van Binnenlandeche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het StaaulJlad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's Gravenhage, den 26sten Maart 1895. 
(J;11t.) E M MA. 

/Je Miraut11r Wlll Biunlatulacke Zal:et,, 
(!;et.) VAN HOUTEN. 

(Uitg"!I. 10 Àpnl 1895.) 

3 À.pril 1896. BESLUIT, bepalende de plaatsing 
in het Staal61Jlad van de den 29sten Oo
tober 1894 te Madrid tuBBchen Nederland 

en Spa,f;e gesloten overeenkomst tot regeling 
der wederzijdsche uitlevering van misdadi• 
gen soowel in het moederland als in de 
koloniën. S. 38. ·I 
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IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
Wu EMMA, ENZ. 
Gezien de op 29 October 1894 te MadridtTJB

schen Nederland en Spa•je gesloten Övereenkomst 
tot regeling der wederzijdsche nitlevering van 
misdadigers, zoowel in het moederland als in 
de koloniën , van welke overeenkomst met ver
taling een afdruk 1111n dit beslnit gehecht blijft 
en daarvan een onafscheidelijk geheel uitmaakt; 

Gelet, dat genoemde overeenkomst door Ons, 
namens de Koningin, den 2d~n December 1894 
is bekrachtigd., alsmede dat de akte houdende 
die bekrachtiging den 24sten December daaraan
volgende te Madrid is uitgewisseld tegen de 
Spaansche akte van gelijke strekking; 

Gezien het proces-verbaal dier uitwisseling, 
volgens hetwelk die overeenkomst op 1 Mei 1895 
in werking zal treden ; 

Op voordracht van den Minister van Bniten
landsche Zuken van den laten April 1895, 
n•. 3633, Afdeeling Algemeen Secretariaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan, de bekend
making van bedoelde overeenkomst met hare 
vertaling te bevelen door plaatsing van dit be
sluit in het Staatablad. 

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

's Gravenhage, den 3den April 1895. 
(get.) EMMA. 

.De Minister tJan Buitenlandacl,e &,!een, 

(get.) J. RöELL. 
( Uitgeg. 8 Ápril 1895.) 

VERTALING. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en in Hoogstderzelver naam Hare Majesteit de 
Koningin-Regentes van het Koninkrijk, en Hare 
Majesteit de Koningin-Regentes van Spanje, in 
naam van Hoogstderzelver Doorlnchtigen Zoon, 
Zijne Majesteit Koning Don Alphonsns XIII, in 
gemeenschappelijk overleg overeengekomen zijnde 
een nieuw verdrag t~ sluiten betreffende de uit
levering van misdadigers, hebben te dien einde 
tot Hunne gevolmachtigden benoemd, te weten: 

Hare Majesteit de Koningin-Regentes der Ne
derlanden: 

Zijne Excellentie baron KAREL GEtUCKE VAN 
HER WIJNEN, ridder der orde van den Neder- .. 
landschen Leeuw, Hoogstderzelver Bnitengewoon 
Gezant en Gevolmachtigd Minister, enz.;enz., enz., 

en Hare Majesteit de Koningin-Regentes van 
Spanje: 

Zijne Excellentie UoN SEGISKUNDO MoRET Y 

PRENDERGAST, li:d. der Co~s, hoogleeraar aan 
de nniversiteit te Madrid, Groot-Krnis van de 
Koninklijke en gedistingeerde orde van Kuetjll, 
van den Nederland.schen Leeuw, van Leopold 
van Oostenrijk, van de Heiligen Maurits en 
Lazarus van Italië, van den Rooden Adelaar 
van Dnitschland , van Dannebrog van Dene
marken, van het Legioen van Eer van Frankrijk, 
van Osmanieh van Turkije , enz. , enz., enz. , 

die, na elkander hunne volmachten te hebben 
medegedeeld , welke in goeden en behoorlijken 
vorm zijn bevonden, omtrent de navolgende be
palingen ·zijn overeengekomen: 

Art. 1, De Regeering der Nederlanden en de 
· Regeering van Spanje verbinden zich, volgens 
de voorschriften bij de volgende artikelen vast
gesteld, met uitzondering hunner onderdanen, 
wederkeerig aan elk,mder uit te leveren de per-

. souen, welke veroordeeld of beklaagd zijn ter 
zake van een der feiten hieronder vermeld, ge
pleegd buiten het grondgebied van den Staat aan 
welken de uitlevering wordt aangevraagd: 

1°. a. aanslag tegen het leven van den Koning, 
van de regeerende Koningin , van den Regent of 
van een ander Hoofd van een be vrienden Staat; 

/J. aanslag tegen het leven van de niet-rege1;
rende Koningin , van den vermoedelijken Troon
opvolger of v:an een lid van het Vorstelijk Huis; 

2°. doodslag of moord, onverschillig den leef-
tijd van het slachtoffer , met inbegrip van vader
moord , kindermoord en vergiftiging; 

S•. bedreigingen , schriftelijk en onder eene 
bepaalde voorwMrde gedaan, voor zoover de wetten 
der beide Landen op dien grond uitlevering toe
laten; · 

4°. het opzettelijk veroorzaken van de afdrij
ving dei· vrucht van eene vrouw; 

5°. verwonding aie zwaar lichamelijk letsel of 
den dood ten gevolge heeft, verwonding met 
voorbedachten rade of zware verwonding; 

6°. verlçrachting; feitelijke aanranding van de 
eerbaarheid; het feit van buiten ècht vleesche
l~ke gemeenschap te hebben met een meisje of 
eene vrouw beneden den leeftijd van zestien jaren • 
of met eene vron w boven dien leeftijd, wunneer 
de schnldige weet dat zij in staat van bewuste
loosheid of onmacht verkeert; outnchtige liande
lingen, wanneer de schnldige weet dat de per
soon met welke hij ze pleegt in staat van be-
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wusteloosbeid of onmacht verkeert, of wauneer 
die persoon den leeftijd van zestien jaren niet 
heeft bereikt; verleiding van een persoon, be
neden dien leeftijd , tot het plegen of dnlden van 
ontnchtige handelingen of tot het hebben bniten 
ec~ van vleeschelijke gemeenschap met een derde; 

7°. opwekking van minderjárigen tot het plegen 
van ontuchtige handelingen en iedere daad welke 
ten doel heeft de ontucht van minderjarigen te 
begunstigen, strafbaar volgena de wetten der 
beide Landen ; 

8°. dubbel huwelijk; 
9°. oplichting of wegvoering, verberging, weg

making of onderschuiving van een kind; 
10°. oplichting of wegvoering van minder

jarigen; 
11 °. het namaken of vervalschen van munt

speciën of muntpapier met het oogmerk om die 
muntspeciën of dat mnntpapier als echt en on
vcrvalscht uit te geven of te doen uitgeven of 
bet op1.ettelijk in omloop brengen van valsche 
of vervalschte muntspeciën of mnntpapier ; 

12°. het namaken of vervalschen van van 
Rijkswege uitgegeven zegels en rijksmerken of 
van meesterteekenen door de wet gevorderd; het 
namaken of vervalschen van biljetten eener krach

, tens wettige verord,mingen opgerichte circulatie
bank, voor zoover de wetten dér beide Landen 
op dien grond uitleverintc toelaten; het in voor
raad hebben of invoeren uit het buitenland van 
gezegde .bankbiljetten met het oogmerk om die 
als echt en onvervalscht nit te geven, ingeval 
de dader, toen hij die stukken ontving, met de 
valschheid of vervalsching bekend was ; 

13°. vaÎschheid in openbare of authentieke ge
schriften, in handels- of onderhandsche geschriften, 
het met opzet gebruik maken van het valsche of 
vervalschte geschrift, voor zoover de wetten der 
beide Landen op dien. grond uitlevering toelaten ; 

14°. meineed of valsch getuigenis; 
15°, omkooping van· openbare ambtenaren voor 

zoover de wetten der beide Landen op dien grond 
uitlevering toelaten; knevelarij; verduistering of 
ontvreemding door ambtenaren of daarmede ge
lijkgestelden ; 

16°. opzettelijke brandstichting, indien daarvan 
gemeen gevaar voor goederen of levensgevaar voor 
een ande_r te d nchten is; brandstichting met het 
oogmerk om zich of een ander, ten nadeele van 
den verzekeraar of van den wettigen houder van 
een bodemerijbrief, wederrechtelijk te bevoor
deelen; 

17°. opzettelijke en wederrechtelijke vernieling 
van een gebouw hetwelk in zijn geheel of ge
deeltelijk aan een ander toebehoort of van een 
gebouw of getimmerte, indien daarvan gemeen 
gevaar voor goederen of levensgevaar· voor een 
ander te dnchten is; 

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

19°. het opzettelijk en wederrechtelijk doen 
zinken of doen atral)den, vernielen, oubrnikbaar 
maken of beschadigen van een schip, indien 
daarvan levensgevaar voor een ander te duch

ten is; 
20°. muiterij en verzet van passagiers aan 

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

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

22°. diefstal ; 
23°. oplichting ; 
24°. misbruik van eene handteekening in blanco; 
25°. verduistering; 
26°. bedriegelijke bankbrenk. 
Onder de voorgaande qnalifioatiën zijn begre

pen de poging en de medeplichtigheid, voor 
zoover zij strafbaar gesteld zijn bij .de wetgeving 
van het Land, aan hetwelk de uitlevering wordt 
gevraagd. 

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

gepleegd en de Regeering van dien Staat de 
uitlevering aanvraagt; 

2°. wanneer de aanvrage dnartoe geschiedt op 
grond van hetzelfde feit, waarvoor de opge
eischte persoon in het Land, waaraan de uit
levering wordt aangevraagd, heeft tereebt gestaan 
en ter zake waarvan hij aldaar is veroordeeld , 
van rechtsvervolging ontslagen of vrijgesproken ; 

3°. indien de vervolging of de opgelegde straf 
· naar de wetgeving des Lands, waaraan de uit
levering wordt aangevraagd, verjaard is v66r de 
aanhouding van den opgeëischten persoon of, 
zoo er nog geene aanhouding heeft pl~ts gehad, 
voor de oproeping om door de rechtbank te 
worden gehoord. 

3. De uitlevering zal geen plaats hebben 
zoolang de opgeëischte persoon in het Land, 
waaraan de uitlevering wordt aangeVl'aagd, ver
volgd wordt ter zake van hetzelfde feit. 

4. Indien de opgeëischte persoon vervolgd 
wordt of straf ondergaat wegens een ander 
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misdrijf, dan dat waarvoor zijne uitlevering 
wordt aangevraagd, zal zijne uitlevering niet 
worden toegestaan , dan na &:doop. der vervolging 
ingesteld in het Land waaraan de nitlevering 
wordt aangevraagd en, in geval van veroordee
ling, nadat hij de hem opgelegde straf zal hebben 
ondergaan of hem daarvan gratie zal zij~ ver
leend. Indien evenwçl , volgens de wetten van 
het Land dat de uitlevering aanvraagt, dat 
tijdsverloop de verjaring der vervolging ten . 
gevolge zou kunnen hebben, zal zijne uitlevering 
worden toegestaan, tenzij er bijsondere redenen 
mochten aanwezig zijn die er zieh tegen verzetten 
en onder gehoudenheid tot terugzending van den 
uitgeleverde, zoodra de vervolging in genoemd 
Land zal zijn afgeloopeq. 

5. De uitgeleverde persoon zal niet mogen 
worden vervolgd noch gestraft in het land, 
waaraan de uitlevering ia toegestaan, ter zake 
van een strafbaar feit niet in het tegenwoordig 
verdrag genoemd en vóór zijne uitlevering ge
pleegd , nooh aan een derden Staat uitgeleverd 
sonder de toestemming van den Staat , die de 
uitlevering heeft toegestaan , tenzij hij de vrijheid 
hebbe gehad om het eentgenoemde Land weder · 
te verlaten plurende ééne maand nadat de ~n 
hem ingestelde vervolging zal zijn afgeloopen en 
hij , in geval van veroordeeling, de hem opge
legde straf zal hebben ondergaan of hem daarvan 
gratie zal zijn verleend. 

mf zal evenmin mogen worden vervolgd of 
gestraft ter zake van eenig strafbaar feit in het 
tegenwoordig verdrag genoemd en vóór de uit
levering gepleegd zonder de toestemming der 
Regeering, die den uitgeleverde heeft overge
geven, en die , indien zij znlb wensehel11k aeht, 
de overleggiDg .zal kunnen vc,rderen van een der 
l>eseheiden in art. 7 van het tegenwoordig ver
drag vermeld. IntDBBchen zal die toestemming 
niet noodig zijn, wanneer de beklaagde nit eigen 
beweging zal hebben verzocht terecht te staan 
of zijn straf te ondergaan of wanneer hij binnen 
den boveJigenoemden t.erm.ijn het grondgebied 
van den Staat, waaraan hij ie uîtgeleverd, niet 
zal' hebben verlaten. 

6. Dé bepalingen van het tegenwoordig ver
drag zijn niet toepaeeelijk op staatkundige mie
dtjj-ven. Hij die, ter zake van een der in art. 1 
genoemde gemeene feiten , ie uitgèleverd, kan 
derhalve in geen geval worden vervolgd of ge
strafd in den Staat, waaraan de uitlevering ie 
toegestaan, ter zake van een staatkundig misdrijf 

door hem gepleegd v66r zijne uitlevering, noeh 
van eenig feit met zoodanig staatkundig misdrijf 
samenhangende, tenzij hij de vrijheid heb be 
gehad het Land weder te verlaten gedurende 
eene maand nadat de tegen hem ingestelde ver• 
volging zal zijn afgeloopen , en hij , in geval van 
veroonleeling, de liem opgelegde straf zal hebben 
ondergaan of hem daarvan gratie zal zijn verleend. 

7. De uitlevering zal worden a.nngevrnagd 
langa diplomatieken weg en alleen toegestaan 
worden op vertoon van het oorspronkelijke o 
van een authentiek afschrift hetzij van een vonnis 
van veroordeeling, hetzij van eeiie beschikking 
tot i11, staat van beachuldigingstelling of van 
eene beschikking waarbij rechtsingang is verleend 
met bevel tot gevangenneming, hetzij van een 
bevel van gevangenneming, afgegeven in de vormen 
vooigesehreven door de wetgeving van den Staat, 
die de aanvrage doet , en waarbij het feit 
waarv&11 sprake is op zoodanige wijze wordt 
omschreven dat de Staat, waaraan de uitlevering 
wordt gevraagd, in staat zij te beoordeelen of 
het volgens zijne wetgeving een geval daarstelt 
in het tegenwoordig verdrag voorzien, alsmede 
vermeldende de op het lei t toepasselijke straf
bepaling. 

8. Do óp en bij den opgeëischte in be1lag 
genomen goederen zull~n worden overgegeven 
aan den opeischenden Staat, indien de bevoegde 
maeht van · den Staat, waaraan de uitlevering 
wordt aangevraagd, de overgave daarvan heeft 
bevolen. 

9. In afwachting van de aanvraag om uitle
vering langs diplomatiekeu weg zal de voor
loopige aanhouding van den persoon, wiens 
uitlevering volgens het tegenwoordige verdng 
kan gevnagd worden, kunnen verzocht worden 1 

van de zijde van Nederla11d, door eiken officier 
van jutitie of door eiken rechter van instructie 
(rechter-commissaris); 

van de zijde van Spanje , door den rechter of 
de rechtbank die van de zaak kennis neemt of 
_genomen heeft. 

De voorloopige aanhouding is onderworpen 
aan de vormen en de regels voorgeschreven door 
de wet.geving van den Staat, waaraan de uit

. levering gewaagd wordt. 
10. De vreemdeling, die krachtens de bepa

lingen van het voorgaand artikel voorloopig ia 
aangeho11den, zal, ten ware hij uit anderen 
,hoofde behoorde in heehtenis te blijven, i!1 
,nijheid worden gesteld, indien niet binne11 
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twintig dagen na de dagteekening van het bevel 
van voorloopige aanhouding de R&uvmge tot 
n.itlevering langs diplomatieken weg ge11Chied ia, 
onder overlegging der bescheiden bij het tegen
woordig verdrag voorgeschreven. 

11. Wanneer bij vervolging ter zake van een 
gemeen misdri,jf ee.ne der Regeeringen het hooren 
van getni"8n, die zich in den anderen Staat 
bevimlen, noodig oordeelt al daartoe eene roga
ic,ire commiS&ie langs diplomatieken weg gezonden 
worden eu zal daaraan gevolg gegeven ·worden 
met inachtn~ming der wetten van het land, 
waar de getuigen zullen worden nitgenoodigd te 
venchijnen. lntnl!llChen zal in apoedeisohende 
gevallen eene rogatoire commissie rechtstreeks 
door de rechterlijke overheid iu den eeuen Staat 
kunnen worden toegezonden aan de rechterlijke 
overheid in deu anderen Staat. · 

Elke rogatoire commiasie strekkende tot aan
vrage van een getuigenverhoor zal van eene 
Fransche vertaling vergezeld moeten zijn. 

12. In1lie~, in eene 1trafZ11Bk een gemeen 
miadrijf betreffende, de persoonlijke verschijning 
van een getuige in het andere Land noodig is 
-of verlangd wordt, zal zijne Regeering hem 
verzoeken nan de tot hem te richten nitnoodiging 
~volg te geven en , in geval hij daaraan voldoet, 
zullen hem reis- en vdblijfkoaten worden toege
kend volgens de tarieven en reglementen van 
kracht in het Land, waar het verhoor zal 
moeten plaata hebben, behoudens het geval dat 
de aanvragende Regeering het noodig zal achten 
hoogere schadevergoeding aan den ~ige toe te 
kennen. 

Een getnige van welke nationaliteit ook, die 
in een van beide landen opgeroepen vrijwillig 
voor de rechten van het andere Land venehijnt, 
zal aldlUll niet kunnen worden vervolgd of aan• 
gehouden ter zake van vroeger door hem begane 
strafbare feiten of tegen hem wegens misdrijf 
nitgesproken veroordeeli~, zelfs niet onder 
voorwendsel vau medeplichtigheid aan de feiten 
die het onderwerp uitmaken vau het geding, 
waarin hij ala getuige optreedt. 

13. Wanneer in eene strafzaak een gemeen 
miadrijf betreffende, de confrontatie van mi• 
dadigers, gedetineerd in den anderen Staat, of 
·wel de mededeeling van overtnigingsstnkken of 
van bescheiden, welke zich in handen bevinden 
der autoriteiten van het andere Land, nuttig of 
Jioodig :zal worden geoordeeld, al de daartoe 
strekkende aanvraag langs diplomatieken weg 

pschieden en zal daaraan gevolg gegeven worden, 
tenzij er bijzondere redenen mochten bestaan die 
i,r zich tegen . verzetten, en onder gehoudenheid 
tot terugzending van de misdadigers en van de 
atnllen. 

14. De doorvoer over het grondgebied van 
eeu der contracteerende Staten, van een door 
eene derde Mogendheid aan de andere Partij 
uitgeleverden persoon , die niet behoort tot het 
Land · door hetwelk de doorvoer plaats heeft, 
zal worden toegestaan op het eenvoudig vertoon 
hetzij van het oorspronkelijke, hetzij van een 
,authentiek af~hrift, van een der atnllen, 
genoemd in art. 7 , mits het feit , waarop de 
nitlevering gegrond is, in het tegenwoordig ver
drag vermeld zij en niet valle onder de bepa~ 
lingen voorzien bij de artt. 2 en 6 , en mits de 
doorvoer, wat het medegeleide betreft, ge
schiedde met medewerking van beambten van 
het land dat den doorvoer over 1ijn gron~bied 
·heeft toegestaan. 

De kosten van doorvoer zullen komen voor 
rekening van den Staat die de uitlevering heeft 
aangevraagd. 

15. De wederzijdache Regeeringen doen over 
en weder afstand van alle aanvrage om terug
betaling vau de kosten van onderàond, van 
vervoer en andere die, binnen de grenzen van 
haar wederzijdsch grondgebied, zonden kunnen 
voortvloeien nit de uitlevering van beklaagde, 
in etaat van beschuldiging gestelde of veroor
deelde personen , evenals van die voortvloeiende 
uit de tenuitvoerlegging van :rogatoire commiaaiën, 
nit het vervoer en de terngzending van misdadi
gers ter confrontatie en uit de toezending en 
terugzending der overtnigingastnkken of der 
bescheiden. 

Ingeval het vervoer over zee verkiealijk mocht 
worden geacht, :zal de uit te leveren persoon 
worden overgebracht naar de haven, aan te 
wijzen door den diplomatieken of consnlairen 
agent van den Staat , die de uitlevering heeft 
aangevraagd, en op wiens kostén hij zal worden 
ingeacheept. 

16. De bepalingen der tegenwoordige over
eenkomet znllen toepaaselijk aijn op de Koloniën 
en Buitenlandsche Bezittingen der beide Hooge 
·contracteerende Partijen, doch, gegrond zijnde 
op de wetgeving van het moederland, zullen zij 
wederzijds slechts worden opgevolgd voor zoo

verre zij vereenigbur znllen zijn met de wetten 
in die Koloniën en Bezittingen van kracht. 
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De aanv'rage tot uitlevering van den misdadi
ger, die de wijk genomen h~ft naar eene Kolonie 
of bnitenlaudsche Bezitting van de andere Partij, 
zal ook rechtstreeks kunnen gericht worden tot 
den Gonvemenr of eersten ambtenaar van die 
Kolonie of Bezitting door den Gouverneur of 
eersten ambtenaar der andere Kolonie of Bezitting, 
voor zoove1Te de beide Koloniën of buitenlandsche 
Bezittingen gelegen zijn in Azië en Australië. 

Dezelfde regel zal worden gevolgd, indien de 
beide Koloniën of bnitenlandsche Bezittingen 
gelegen zijn in Amerika. 

De ~noemde Gouverneurs of eerste ambtenaren 
zullen de bevoegdheid hebben om hetzij de uit
levering toe te staan, hetzij de aangelegenheid 
aan hunne Regeering te onderwerpen. 

In alle andere gevallen zal de aanvrage tot 
uitlevering plaats vinden langa diplomatieken weg. 

De termijn voor de invrijheidstelling, bedoeld 
in artikel 10, zal zestig dagen bedragen. 

17. Het tegenwoordig verdrag zal eerst in 
werking treden te rekenen van den twintigaten 
dag na zijne afkondiging in de vormen bij de 
wetten der beide Landen voorgeschreven. 

Te rekenen van zijne inwerkingtreding zal het 
verdrag van 6 Maart 1879 ophouden van kracht 
te zijn en vervangen worden door het tegen
woordig verdrag, dot vnu kracht zal blijven tot 
zes maanden na verklaring in tegenovergestelden 
zin door eene der beide Regeeringen gedaan. 

Het zal, worden bekrachtigd en de akten van 
bekrachtiging zullen zoo spoedig mogelijk worden 
uitgewisseld. 

Ten blijke waarvan de wederzijdsche gevol
machtigden het tegenwoordig verdrag hebben 
onderteekend en van hunne zegels v.o~rzien. 

In dubbel opgemaakt te Madrid, den 29sten Oc
tober 1894. 

GBRICKJI. (L.-8.) 
s. MORBT. 

3 Ápril 1895. BEBLU1T, bepalende de plaatsing in 
het Staata!Jlad van de den !Oden Maart 1894 
te '• Grao,m!iag11 tnsschen Nederland en 
Prwiun gesloten overeenkomst tot ver
betering van het grensged~lte van den 
Oudm IJml. S. ~9. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
Wu EMMA, ENZ. 

Gezien de op 10 Maart 1894 te•, Gt'4f11!11Mlf/8 
tusschen Nederland en Prui88tm gesloten overeen- . 
komst tot verbetering van het grensgedeelte van 

den Otulim IJ1111l, van welke overeenkomst een 
afdruk aan dit beslnit geheeht blijft en daarvan 
een onafacheidelijk deel uitmaakt; 

Gezien de wet vRn 12 Januari 1895 (Staala
/Jlad n°. 5); 

Gelet dat genoemde overeenkomst door Ons, _ 
namens de Koningin, den 18den Maart 1895 is 
bekrachtigd , alsmede dat de akte , houdende die 
betrachtiging, den 25sten Maart d. a. v. te 
•, fb,ar,nl,age is nit(El'wisseld tegen de akte van 
1!5lijke ■trekking van Zijne MaJesteit den Keizer 
van Dt,itackland, Koning van Prui881111; 

Op de voordracht van den Minister van.Bniten
landsche Zaken van den !sten April 1895, Al
gemeen Secretariaat, n•. 3686; 

)lebben goedgevonden en verstaan de bekend
making van bedoelde overeenkom,t (1) te bevelen 
door plaatsing van dit besluit in het Sttiata/Jlad. 

De Ministers, Hoofden van Departementl!ll 
van .A1gemeen Bestuur , worden belast , ieder 
voor 1ooveel hem .betreft , met de uitvoering der 
bepalingen in meergenoemde overeenkomst vervat. 

's Gravenhage, den 8den April 1895. 
iJJel.) EMMA. 

De Miaialer tian Buitmlarulael,e 7,ain, 
(§el.) l. RöKLL. 

( Uit!l"I· 9 Àpril 1895.) 

6 Ápril 1895. BBBLUIT, tot vaststelling van 
een reglement voor de Koninkl~lce Militaire 
Academie. S. 40. 

IN NA.AH VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 
Wu EMMA, ENZ. 

Op de voordmcht van de Ministeré van Oorlog 
en van Koloniën, dd. 6 Februari 1895, Kabi
net, Litt. Y • en van 6 Febrnari 189 5 , Letter 
C, n°. 54 ; 

Overwegen~e, dat, ingevolge art. 48 der wet 
van 21 Juli 1890 (Staat8/Jlad n°. 126), tot 
:regeling van het Militair Onderwijs bij de Land
macht , voor zoover daarbij de. opleiding voor 
den olliciersmng en de hoogere vorming van den 
officier zijn betrokken, de reglementaire bepalin
gen bedoeld bij de artt. 7 , 9, 10, 25 , 81 en 
32 der wet voor zooveel. de Koninklijke Militaire 
Aeademie betreft, bij algemeenen maatregel van 
bestu nr moeten worden vastgesteld ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
5 Maart 1895, n°. 22); 

(1) Zie deze overeenkomst, opgenomen in de 
-wet van 12 Januari 1895 , S. 5. 
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Gezien het nader rapport van de voornoemde 
Ministers dd. 1 April 1805, Kabinet, Litt. B 1 

• 

en van 4 April 1895, Litt, C, N°. 39; 
Hebben goedgevonden en vent.aan: 

1 °. vast te stellen het bij dit bealnit gevoegde 
Reglement voor de Koninkljjke Jlilitaire Àcadeinie; 

2°. te bepnlen, dat dit reglement in werking 
treedt: 

a. op 10 Mei 1895 , voor zooveel het toelatings
examen tot genoemde Academie betreft, en 

/J. op 16 September 1895, voor sooveel de 
overige in dat reglement vervatte bepalingen 
aangaat. 

De Ministers van Oorlog en van Koloniën 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk met het 
daarbij behoorend reglement in het Staatsól,ad 

zal worden geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State zal worden medegedeeld. 

's Gmvenhage, den 6den April 1895. · 
(get.) EMMA. 

De Jlinister tJan Oorlog, (let.) ScJINEIDBR. 

De Jlinister tJan Kolo,,ii,,, (get.) BBBGSJU. 

(Uitgeg. 16 Àpnl 1895.)" 

Behoort bij het Koninklijk beslnit van 
6 April 1895 (Staatsólad n°. 40). 

REGLEMENT VOOR DE KONINKLIJKE 
MILITAIRE ACADEMIE, lwwdende óe
paliagea tot •Ïtl/Ol11'Ïng tJan art. 48 der 

""11 tJall 21 Jwli 1890 (Staatsblad n°. 126), 
tot ,-egeli"{/ tJan l,et Jlilitair Ollderroij11 
ói.i de l,,uulmacl,t , tJoor ll/0011e1· daarbij de 

opleiding tJoor den offieur11ra"{/ en de 

lwogere fJOl"lnÎtlg i,an den oj/ieier zii• óe-
tro/&/&e,i. ' 

EERSTE HOOFDSTUK. 

' INWENDIGE REGBLING. 

l. À/gemeene ó,palingen. 

Art. 1. Het toelatingsexamen tot de Konink
lijke Militaire Academie wordt hier te lande 
jaarlijks afgenomen in de maanden Jnli en Angns
tns en, zoo noodig, in de eente dagen van 
September, met dien verstande evenwel, dat het 
minstens veertien dagei;i vóór de toelating , be
doeld bij art. 6, moet zijn e.fgeloopen. 

Het tijdstip was.rop dit examen. 11Bnvangt wordt 
door den Minister van Oorlog bepaald. 

Volgens bij Koninklijk besluit , in overeen-

stemming met dit• reglement vast te stellen be
palingen, kon voorts a11n jongelieden, die aan 
de bij art. 25 der wet onder II gestelde eischen 
voldoen, worden vergund in Nederlandack-Iiadië 
het toelatingsexll.men voor de Koninklijke Mili
taire Academie af te leggen, doch alleen voor 
het wapen der infanterie bij het leger in Neder

la,ukcA-Iiadii, 
Het aantal, ten behoeve van di;ze jongelieden 

open te stellen plaatsen , bedraagt in den regel , 
jaarlijb niet meer dan ze11. 

Voor sooveel de plaateen, respectievelijk voor 
adspiranten hier te lande of in Nederlandllc• 

Iiadië, bij het wapen der infanterie van net 
Indische leger opengesteld, niet worden vervuld, 
kunnen deze worden ingenomen door jongelieden, 
die in Nederlandach-Iiadië of hier te lande aan 
het examen voor vermeld wapen hebben •voldaan 
en voor den dienst daarbij geschikt zijn bevonden. 

In verband daarmede zendt de Gouverneur
Generaal van Nederlandllck-I11dië onmiddellijk na 
afloop van het aldaar gehouden toelatingsexamen, 
&&n den Minister van Koloniën per telegram 
opgave van de namen en de volgnnmmen van 
alle jongelieden, die aan dat examen hebben 
voldll8n. De Minister van Koloniën brengt deze 
opgave onverwijld ter kennis van den Minister 
van Oorlog, die dadelijk nadat de toel11ting der 
adspiranten door hem is vastgesteld, daarvan 
mededeeling doet aan eerstgenoemden Minister. 

De Minister van Koloniën stelt Rl&dan den 
Gouverneur-Generaal, per telegram in kennis 
met de namen der voor de infanterie van het 
leger in Nederlandllch-Iflfiië toegelaten jongelieden, 
voor zooveel deze het examen daar te lande heb
ben afgelegd. 

2. Ten aanzien van den zoon van een Euro
peesph of daarmede gelijkgesteld ingezetene der 
koloniën of bezittingen Vlln het Rijk in andere 
wereldd.eelen, e.ls bedoeld. bij a.rt. 25 der wet 
onder Il , die aan het toel!),tingsexamen wensch t 
deel te nemen met het doel om voor den dienst 
hier te lande te worden opgeleid , doch die de 
hoedanigheid van Nederlander, volgena de wet 
van 12 December 1892 (Staau/Jlatl n°. 268), 
niet bezit, moet eene g.ilegaliseerde verklaring 
van den vader, de moeder of den voogd worden 
overgelegd, waaruit blijkt dat het den belang
hebbende bekend is , dat de bedoelde adspirant 
eventueel niet tot officier voor vermelden dienst 
kan worden benoemd, dan nadat hij geu"aturali
seerd is. 
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3. Jaarlijks wor.l.en - in verband met hef· 
géstelde bij art, 6ó van dit Reglement - door, 
den Minister van Oorlog bepBBld : 

lil. de 1&menatelling van de commiesiën, hier 
te lande te belaaten met het geneesknndig on,, 
derzoek der adspiranten; 

'IJ. de tijdstippen waarop bedoeld onderzoek-, 
wo:rdt gehonden ; 

e. de gemeenten, waar dat onderzoek door dit 
bij art. 25 der wet onder II bedoelde adspiran
ten, moet worden ondergaan. 

De officier van gezondheid der Cadettenschool 
heeft ambtahalve zitting in de commiBBie, BBn 
welke hJt geneeskundig onderzoek van de adspi• 
ranten, afkomstig van genoemde inrichting, ia 
opgedragen. 

4 . Hij, die in verband met den uitslag van 
het hier te lande of in Nederlandlt:A-Indië af. 
gelegd emmen en van het ondergane geneeskundig 
onderzoek tot de Koninklijke Militaire Academie 
wordt toegela~n , ontvangt van den Minister 
van Oorlog een bewijs van benoeming als cadet 
aan deze Academie. 

5. De toelating tot de Koninklijke Militaire 
Aoademie heeft jBBrlijks plaats tnsschen half 
September en begin October. 

De juiste data, waarop de cadetten, leerlingen 
der Cadettenschool en de overige jongelieden, 
die tot de Academie wo:rden toegelaten, aldaar 
moeten aankomen, worden telken jare door den 
Minfster van Oorlog bepaald. 

Voor zooveel betreft de toepassing van het 
bepaalde bij a.rt. 25 dei- wet onder II bij lil, 

wordt het leerjaar gerekend aan te vangen op 
16 September. 

6. De leSBen vangen aan onverwijld nadat de 
vacantie, vermeld btJ art. 57 onder 8°., ie 
geëindigd. 

Voor het geval, in verband met hetgeen in 
het tweede lid van art. 5 is voorgeschreven , de 
cadetten met groot verlof der Cadettenschool en 
de jongelieden bedoeld bij art. 30 der wet vroeger 
mochten BBnkomen, dan de cadettenleerlingen 
der Cadettenschool, wordt BBU de aldus vroeger 
aangekomenen, gedurende den tijd dat zij zich 
alléén BBn de Koninklijke Militaire Academie 
bevinden , nitsluitend onderricht gegeven in 
infanterie-exercitiën en lichBBmsoefeningen en met 
hen theorie p;ehouden over eenvoudige militaire 
onderwerpen. 

7. Met inachtneming van het bepaalde bij 
art. 57 , ontvangen de cadetten onderwijs tot een 

1895. 

door den Minister van 001·log vast te stellen 
tijdstip. 

In verband daarmede worden tevena door dien 
Miniater de data oangegcven, waarop de overganga• 
en de eindemmena zullen alnvangen. 

Gednrende de drie weken welke aan deze 
examens voorafgaan, wordt door vermindering 
van het aantal lee.uren de gelegenheid tot eigen 
stndie uitgebreid. 

Voor zoo veel de cadetten, die niet in allên 
deele BBn het overgangsexamen hebben voldaan, 
een nader examen in Un vak of in meer vakken: 
moeten afleggen, heeft dat nader examen plBBtl 
voor den aanvang van het nieuwe leerjur. 

De overgang naar het hoogere studiejBBr wordt 
gerekend in te gaan voorde cadetten, die hebben 
voldaan oan : 

"· het overgangsexamen: op deu datum waarop 
de bij art. 57 onder 3°. bedoelde vacantie aan

vangt: 
'IJ. het nader examen : op den datum waarop 

de uitslag daarvan bekend wordt gemBBkt 
8. Na afloop der overgangsexamens heeft voor 

de cadetten van het eerste en het tweede studie
jaar de detacheerlng plaats bedoeld bij art. 31 
der wet. 

De cadetten van het eerste stndiejBBr kunnen 
evenwel nog gedurende hoogstens 14, dagen, na 
avengemeld tijdstip, BBD de Academie worden 
gehouden , ter behandeling van onderwerpen , 
met de bedoelde detacheering verband houdende. 

De cadetten worden in den regel gedetach~ ; 
"- die van het eerste sto.diejBBr: 
in den graad van korporaal-titnlair of kor-

poraal; 
'IJ. die van het tweede stndiejaar: 
in den graad van seri,;eant-1;:itnlair of sergeant, 
met dien verstande, dat hun de titulaire graad 

wordt verleend, zoo zij 1111n de eischen van het 
overgangsemmen niet hebben volda1n of het 

. nader eI!llllen bedoeld bij a.rt. 7 moeten afleggen. 
Deze graden worden in den regel toegekend ' 

onmiddellijk na het afleggen der overgangsexamens. 
De dnnr der detacheering, de wijze waarop 

deze plBBts heeft en de bijzondere oefeningen vnn 
het wapen , welke door de bedoelde cadetten 
worden bijgewoond, worden nader door den 
Minister van Oorlog bepBBid. 

Ten eanzien van hen , die, wegens ziekte of 
uit anderen hoofde zich de vereischte theoretische 
~ practische. kennis, om in de onder lil bedoelde 
pden dienst te doen, niet hebben kunnen 

5 
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eigen maken, worden door den Minister van 
Oorlog bijzondere maatregelen getroffen. 

9. Het geneesknndig ondenoek, waaraan de 
oadetten, die aan het einde:r:amen deelnemen, 
moeten worden ondtirworpen, heeft vóór aen 
aanvang van dat ei:amen plaats. 

De regeling geschiedt , voor zooveel noodig, 
overeenkomstig het bepaalde bij de artt. 3 en 66, 
met dien verstande evenwel, dat de chef van den 
~eeskundigen dienst bij de Koninklijke Militaire 
Academie ambtshalve zitting heeft in de oom• 
miaasie, aan welke het geneeu:nndig onderzoek 
ie opgedragen. 

Aan hen, die bij dat onderzoek voor den mili• 
tairen dienst onge~chikt worden bevonden , kan 
niettemin worden vergnnd het eindexamen af te 
leggen, zoo zij het verlangen daartoe schriftelijk 
aan den gouverneur te kennen geven. 

10. Na afloop van het eindexamen worden aan 
de cadetten van het hoog1te studiejaar de na• 
volgende bestemmingen gegeveu: 

a. Zij, die volgens de nitspraak der examen
commissie aan het eiude1amen hebben voldaan, 
en ook in verband met het bepaalde bij art. 82 
der wet in alle andere opzichten voor eene l,e.: 
noeming tot officier in aanmerking knnneu worden 
gebracht, wonen, gedurende een door den Minister 
van Oorlog VB&t te stellen tijd, belangrijke prac• 
tisehe oefeningen bij van door dien Minister aan 
te wijzen wapens. 

Aan de hierbedoelde cadetten wordt daarna 
gelegenheid gegeven duurzame versterkingen -
wat de cadetten der genie betreft ook die welke 
eventueel in aanbouw zijn - zoomede eenige 
voor hunne opleiding van belang geachte bouw- . 
werken en burgerlijke of militaire inrichtingen 
te bezichtigen. 

Vervolgens wordt hun, in afwachting hnnner 
benoeming tot officier, verlof verleend. 

IJ. Zij , te aan de eischen van het eindexamen 
hebben voldaan; doch wier practisohe geschikt-

• 

0

heid en bruikbaarheid onvoldoende zijn geoor
deeld, of die wegens hun gedrag niet dadelijk. 
voor eene benoeming tot officier kunnen worden 
voo:rge~n, ~n, nadat lij hebben deelge
nomen aan de oefeningen en beziohtigingen , waar
van onder a melding wordt gemaakt, gedetacheerd 
op den voet van art. 8, gedurende eep. door den 
Minister van Oorlog te bepalen tijdperk. 

,:. Zij , die het eindei:amen met onvoldoenden 
uitslag hebben afgelegd nemen_ geen deel aan de· 
bij a bedoelde oefeningen en bezichtigingen, doch 

worden, tot dén aanvang van het bij art. 67 
onder 8°. bedoelde verlof, gedetacheerd op den 
voet van art. 8. 

11 . Ten aanzien van de bij art. 10 onder IJ 
bedoelde cadetten wordt tegen het einde van het 
aldaar bedoelde tijdperk, door den commandant 
van het korpa, onder wiens bevelen zij sijn ge• 
plaatst, aan den Minister van Oorlog een rapport 
nitgebraeht aangaande hnn gedrag en hunne prao
tische geschiktheid en bruikbaarheid. 

Dit rapport wordt ·ingesonden door tUBsehen• 
komst en vergezeld van de adviezen van de 
militaire autoriteiten, onder wie dat korpa is 
gesteld, zoomede van den inspecteur van het 
Militair Onderwija. 

Naar aanleiding van de in bedoeld rapport 
nitgebrachte beoordeeling · en van de door ver• 
melde autoriteiten nitgebrachte adviezen, wordt 
door den Miniater van Oorlog beslist, of een 
leerling, ala hierbedoeld, al dan niet voor eene 
benoeming tot tweede-luitenànt iJI aanmerking 
komt. 

la die beslissing ontkennend, dan ia het be
paalde bij art. 40 onder IJ op hem van toepassing. 

f 2; '1Y erl:iring n IJer1oegdlwid van dm, go1111tlrn8fU', 

12. De gonverneur van de Koninklijke Militaire 
Academie wordt bij Koninklijk besluit als wo
danig benoemd en ontslagen. 

13. Hij ataat onmiddellijk onder de bevelen 
van den inspecteur van het Militair Onderwijs, 
aan wien hij voor de behoorlijke vervulling van 

. zijn werkkring verantwoordelijk is. 
Hij zendt aan vool'melde,:i in1pecteur : 
1°, alle van hem gouverneur uitgaande voor

stellen, aanvragen, rapporten, verzoeken en voor• 
drachten - óók die waaromtrent de bealiBBing 
niet tot de bevoegdheid van dien inapectenr be
hoort - tenzij omtrent de toezending van enkele 
dier bescheiden uitdrukkelijk andere• bevelen 
worden gegeven; 

2°. de door den Minister van Oorlog aan te 
wijzen periodieke stukken. 

Van belangrijke buitengewonl! voorvallen bij 
de Koninklijke Militaire Academie brengt hij 
onverwijld rappo1-t uit aan den inspecteur en 
aan den Minister van Oorlog. 

14. Hij oefent het gezag uit van korpscom
mandant over het aan de inrichting verbonden 
militair penoneel, voor zooveel het niet recht
streeb onder de bevelen van eene andere militaire 
autoriteit is ge1teld, met dien ventande even-
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wel, dat hij de bevoegdheid mist om de 
van degradatie op te leggen en , wat het 
kennen van graden aan het vaat personeel be,;. 

neclen den offlciera-mng betreft, alleen de be,.. 

voegdheid heeft dien van kotporaal aan de kob 
in de cadettenkenken, zoomede dien van sergeut-i 
majoor en van adjudant-onderofficier te verlemum..' 

15. Hij regelt het onderwijs in overeens~ 
ming met het vustgestelde leerplan. 

Hij zorgt voor den goeden gang van dat onder
wijs en bakent, in verband daarmede, na den 
bij art. 18 bedoelden eerste-officier en zoo noollig 
de hoofden van onderwijs, bedoeld bij art. Ul, 
te hebben gehoord, de grenzen af van in elkander 
grijpende studievakken. 

Het jaarlijb, vóór den aanvang van den 
zomer- en vóór dien van den winterdienst, door 
den eente-officier aan hem in te dienen tableau 
van lessen en oefeningen , wordt , na door hem 
te zijn goedgekeurd, tijdig aan de bealiBBing van 
den inspecteur van het Militair Onderw:ijs onder
worpen. 

Hij overtuigt zich of het onder zijne benlen 
geplaatste personeel zich naar behooren van zijne 
taak kwijt. 

Mede in verband met de beschikbaar gestelde 
gelden, draagt hij zorg voor de aanschaffing der 
benoodigde hulpmiddelen voor het onderwijs, 
waartoe hem door den eerste-officier de vereisehte 
voorstellen kunnen worden gedaan, met dien 
verstande evenwel, dat : 

"· door hem het voor het onderwijs benoodigde 
artillerie-materieel aan den Minister vnn Oorlog 
wordt aangevraagd; 

b, de illlnvnlling en de verwisseling van paarden, 
ten behoeve van het rijkunstig onderricht , in 
overleg met den inspecteur der cavalerie plaats 
heeft. 

·1 6. Voor zoover het aan de Koninklijke Mili
taire Academie aanwezige artillerie-materieel be

treft, voert hij het administratief beheer op 
overeenkomstige wijze als de commandant der 
vesting-artillerie. 

Hij waakt voor den goeden ataat van de ge
bon wen en van het materieel. 

Hij doet in den regel bij de indiening van de 
jaarlijksohe begrooting van kosten voor de Konink• 
lijke Militaire Academie , aan den inspectenr van 
het Militair Onderwijs de noodige voorstellen 
voor het aanschaffen of het onderhoud van een 
en ander. 

17. Hij kan zich in zijn persoonlijk belang, 

gedurende hoogstens vier dagen binnenslands van 
sijne standplaats verwijderen. 

Van zijne afwezigheid geeft hij vooraf kennis 
aan den inapectenr. 

Voor langer binnenlandseh en voor buitenlandach 
verlof :..... óók gedurende de tijdperken en dagen 
bedoeld bij art. 58 ondt;r 1°. en 8°. - zendt 
hij eene aanvraag aan den inapeetenr. 

Bij ziekte of afwezigheid van den gouvernenr 
wordt in afwachting dat, zoo noodig, in zijnen 
dienat zal zijn voorzien, het bestuur van de 
Academie waargènomen en de dienstcorrespo11dmiie 
.op laat" gevoerd door den eerste-officier, of, bij 
ziekte of afwezigheid van dezen, door den oud.et 
in rang zijnden officier, die, hetzij als hoofd van 
onderwijs, hetzij als commandant eener cadetten
compagnie, aan de inrichting verbonden en daarbij 
Ull.Wezig ia. 

§ 3. PerMJ»eel aan de K011tld-lijte Milit11ir11 
.J.cademie t11 veroiriden of daarbij in 

t11 deelen. 

18. De gouverneur wordt in het bestuur der 
Koninklijke Militaire A~emie bijgestaan door 
een hoofdofficier, die den titel voert van eerstet 
officier. 

De werkkring van dien eerste-officier, die bij 
Koninklijk besloit als zoodanig wordt bcpoemd 
en ontslagen, wordt door den Minister van 
Oorlll!J bepaald. 

19. De leiding van en het toezicht op het 
·onderwijs in de navolgende vijf groepen van 
vakken en oefeningen, zijn, voor elke groep af. 
zonderlijk, opgedragen aan een hoofd vun onderwijs. 
· Deze groepen omv11tten: 

1 °. de wis-, natunr- en acheiknnde en het 
meetk11Dstig teekenen; . 

2°. de aÎgemeene tactiek, de strategie en 
krijgageschiedenis, het militair strafrecht, het 

· reglement van krijgstucht, de oorlogsgehrniken, 
de militaire atll:drijkskunde, het theoretiach en 
het pl'IMltiach onderricht in den velddieDBt , zoo
mede het lijn- en het topographisch teekenen 
voor de cadetten der infanterie en der cavalerie; 

:1°. het gedeelte der tactiek , meer in het bij. 

zonder betrekking hebbende op de cavalerie, de 
· reglementen, de exercitiën en de bilzondere ot,fe
ningen voor dat wapen, de rij- en africhtings
kunst, de paardenkennia en het paardrijden r 
, 4.0 • de artillerie-wetenschap in haren vollén 
-Omvang, de daarmede verband houdende theore
tische en praeti1che oefeningen en het maken van 

5• 
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de daarop betrekking heb bende teekeningen, be
nevens het topographiS("h teekenen voor de ca
detten d:er artillerie; 

5°. de geniewetenschap in haren vollen om
vang - daaronder de geodesie , zoomede het 
land.meten en waterpassen begrepen - , de daar
mede verband hondend~ theoretische en practisehe 
oefeningen en het maken van de daarop betrek
king hebbende teekeningen, benevens het topo
graphisch teekenen voor de cadetten der genie. 

De betrekking van hoofd van onderwijs wordt . 
vervnld: wat betreft 

a. de onder 1 °. · bedoelde groep, door een 
kapitein of een bn:rger lee raar ; 

b. die onder 2°., dooreen kapitein of ritmeester; 
c. die onder 3°., door een ritmeester; 
d. die onder 4°., door eenkapiteinderartillerie; 
e. die" onder 5°., door een kapitein der genie. 
In verband met hetgeen onder 8°., 4°. en 5°. 

wordt vermeld is aan de onder c, d en e ver• 
melde hoofden van onderwijs tevens de opleiding 
van de cadetten, respectievelijk van de càvalerie, 
de artillerie en de genie , tot den graad van 
korporaal en tot dien van sergeant toevertrouwd, 
~or zoover daarmede niet gemoeid is het bij 
art. 20 bedoelde onderwijs. 

De werkkring der hoofden van onderwijs wordt 
door den Minister van Oorlog bepaald. 

Onder hen zijn officieren of bnrgerleeraren 
met het geven va.n onderwijs belast in de vakken, 
waarvan de leiding en het toezicht aan deze 
hoofden van onderwijs is toevertrouwd. 

Het onderwijs in de paardenkennis wordt ge

geven door den paardenarts der Koninklijke Mi
litaire Academie. 

Het onderw~s in de Maleische taal en de 
land- en volkenkunde van Nederlandack-Indië is 
aan eenen afzonderl\J1ten leeraar opgedragen, wiens 
verdere werkkring door den Minister van Oorlog 
wordt bepaald. 

20. Het onderwijs in de .infanierie-e:i:ercitiën, 
de dienst- en de el[ercitiereglementen en de dienst
'voorschriften der infanterie, de _a.lgemeene wetten, 
reglementen en dienstvoorschriften, de dienstcor
respondentie, de militaire administratie en het . 
schijfschieten benevens het toezicht op de lichaams• 
oefeningen, is opgedragen aan een der kapiteins 
van de infanterie, commandanten van de hiern11 
te noemen cadetten-oompagnieën. 

Aan dien kapitein is tevens toeveitronwd de 
opleiding van de cadetten der infanterie tot den 
gaad van korporaal en tot dien van sergeant. 

Bedoelde kapitein wordt hij de verv nlling dezer 
. teat 'lerzijde gestaan door bij de cadetten-compag
meën ingedeelde luitenants, en bij uitzondering 
door oflicieren-leemren. 

21. Het cadetten1wrps is in twee compagnieën 
ingedeeld. 

Het vaste personeel beneden den officiersrang 
_i. tot één c~mra~ie samengevoegd. 

22. Het bevel over de eene cadetten-compagnie 
wordt gevoerd door den bij art. 20 vermelden 
kapitein. 

Het bevel over de andere cadetten-compagnie 
is mede opgedragen aan een kapitein, die .tevens 
optreedt als commandant der compagnie bedoeld 
in het tweede lid van art. 21. 

23. Van de bij de cadetten-compagnieën inge
deelde lnitenents wijst de gouverneur er eenige 
aan om ook dienst. te verrichten hij de COD).pagnie 
bedoeld in het tweede lid van art. 21. 

24. De in het tweede lid van art. 22 bedoelde 
kapitein houdt het toezicht op de dielll!ten ven 
inwendigen en huishondelijken aard. 

Voor de vervulling van deze diensten worden 
hem bij de cadetten-compagnieën ingedeelde ofli. 
cieren toegevoegd. 

25. De verdere werkkring van de bij de artt. 
20, 22, 28, en 24 bedoelde officieren wordt, 
voor zooveel noodig, door deo Minister van 
Oorlog bepaald. 
. 26. De officieren- en de hnrgerleeraren heb
ben - voor zooveel eersthedoelden betreft, noch-

. tans behoudens bnitengewone omstandigheden, 
ter beoordeeling van den gonvernenr - geeilerlei 
bemoeienis met de diensten , bij art. 24 ve1·
meld. 

27. De bij het reglement gevoegde tabel wijst 
aan: 

1°. de semtmstelling van het bij de artt. 18 
tot en met 24 reeds vermelde , en van het ver• 
der vut aan de Koninklijke Militaire Academie 
verbonden leeraars- en ander personeel ; 

2°. de in acht te nemen regelen hij de vBSt• 
stelling van : · 

a. het aan den gouverneur, zoomede aan de 
vo.ste bu:rgerleeraren - het hoofd van onderwijs 
bij art. 19 onder a bedoeld eventueel daaronder 
begrepen - toe te kennen traktement, zoomede 
a.e geldelijke vergoedingen, te verleenen aan de 
burgerleeraren niet behoorende tot het vaste 
personeel en aan de burgerbeambten , die in het 
belang van het onderwijs hij de Koninklijke 
Militaire Academie diensten bewijun ; ' 
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IJ. de toelagen van den eerste-officier 
de overige aan de Koninklijke Militaire 
mie verbonden officieren ; 

c. de toelage van gepenaionneerde ka.piteiu 
of lnitenanta, tijdelijke leeraren; 

d. de ann het militair personeel beneden ,il._ 
rang van officier toe te kennen daggelden, ec,l
dijen en toelagen; 

3°. het aantal dienstpaarden het'!l'elk de g,a
vemeur en de bij punt 2° onder IJ van dit ar
tikel bedoelde officieren gereohtigd zijn te houden. 

28. De gonvemeur , alsmede de officieren en 
de bnrgerleeraren, wijden bijzondere zorg aan de 
lll!d.elijke vorming en de karaktervorming van de 
cailetten. 

In het bijzonder rlli!t op de commandanten 
van de cadetten-compagnieën en op de bij die' 
compagnieën ingedeelde luitenants de verplichting 
om den cadetten goede mili~ire llegin.aeleu in 
te prenten en er voor te waken , dat de eischen 
die, ook nit het OO!ij>nnt van opvoeding en be
achaving aan toekomstige officieren moeten wor• 
den gesteld, door hen worden nageleefd. 

f 4. 11" erkm,ig era IJnoegdlleid oan tin raall 
oan IJjjstand. 

29. De gonvemeur roept den raad van b~ 
stand, bedoeld bij art. 46 der wet, bijeen tot· 
het uitbrengen van advies nopens de toepuaing 
van een der maatregelen vermeld bij de artt. 
82, 41, 48, tweede lid, li], en ó2. 

Bedoeld advies en de uitslag van de daarmede 
verband houdende stemming worden door den 
gonvemenr, bij de desbetreffende voordracht 111111 

den Minister van Oorlog , overgelegd. 
30. De gouverneur kan omtrent overige onder

werpen, het bestuur der Aeademie rakende , het 
advies van den raad van bijstand inwinnen, zoo 
hem dit nuttig voorkomt. 

f ó. Cadet tera. 

31. Op den dag hunner BBnkomst bij de 
Koninklijke Militaire Academie gaan de tot d.ie 
inrichting toegelaten jongelieden, bedoeld bij 
art. 30 der wet, schriftelijk de verbintenis un • 
waarvan bij dat artikel sprake ia. 

Onmiddellijk daarnn worden hun de krijga• 
artikelen voorgelezen ; het bewijs,• dat zulks ge
schied ia, wordt door hen onderteekend. 

Op dien .dag vervalt voor hem, die zich i:eeda 
als vtjjwilliger in militairen dienst bevond, de 
als zoodanig aangegane verbintenis. 

32. In het eerste, en bij uitzondering ook in 
een hooger .studiejaar, kan verandering worden 
gebracht in de bestemming van een eadet: 

a. wanneer blijkt , dat hij de stndiën of oefe
ningen voor het wapen waarbij hij werd inge
deeld, bezwBBrlijk kan blijven volgen, terwijl de 
opleiding voor een and<:r wapen meer in zijn 
belang en in dat van het Rijk wordt geacht en 
meerdere waarborgen voorhanden zijn, dat hij , 
door een dergelijke verandering. van bestemming, 
den officiersrang zal bereiken, met dien verstande 
evenwel dat deze VeJ'l!-nderiog, voor een eadet 
als hierboven bedoeld , beperkt blijft tot het 
leger waarvoor hij oorspronkelijk bestemd werd; 

IJ. zoo daartoe door den vader, de moed.er of 
"den voogd, het verzoek wordt gedBBn en daarvoor 
overwegende redenen, ter beoordeeling van den 
Minister van Oorlog, worden aangevoerd; 

c. zoo hij voor het wapen of voor den dienst, 
WBBrvoor hij wordt opgeleid, lichamelijk onge
achikt is geworden, en daarentegen voor een 
ander wapen of voor den anderen dienst wel 
geschikt is bevonden. 

De bepalingen van dit artikel zijn niet van 
toepusing op den cadet, die ingevolge art. 40 
onder a, zoude moeten worden ontalagen. 

Ten aanzien van de voordrachten voor de 
veranderingen bedoeld onder a en c alsmede van 
de onder IJ gemelde verzoeken beslist de Minister 
van Oorlog, na gebonden overleg, zooveel noodig, 
met den Minister van Koloniën. 

De hierbeaproken veranderingen van bestemming 
geschieden in den regel bij den aanvang vo.n het 
leerjur en kunnen gepaard gaan met verplBBtaing 
in een ander stndiejaar. 

33. Van htt betalen der bijdrage bedoeld bij 
art. 10 der wet, wordt - met inachtneming, 
van het bepaalde bij art. 84, tweede lid, van 
dit reglement - verleend: 

a. gekeele f!rfistlllliag ten behoeve van: 
1°. den eadet, bestemd voor den dienst in 

N~diJrlandsck-Indië; 
- 2°. den cadet, bestemd voor den dienat hier 
te lande, wiens vader in den dienst van ded' 
S'8at geaneu veld of binnen één jlllll', ten gevolge 
van In dezen dienat Toor den vijaud bekomen 
wonden , overleden i1; 

i. gedeeltelijl:e flrij81elli-.g, ten behoeve van 
den cadet, zoon van : 

1 °. een officier, een eer,vol ontalagen of een 
ie}ienaienneerd officier, hetzij in leven of reeda 
Ol'erled..en; 
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2°. een verdienstelijk onderofficier ~f gepen
aionneerd onderofficier, hetzij in leven of reeds 
overleden; 

en zulks voor zoo:veel men tot het betalen van 
de geheele bijdrage, voor een cadet als ouder 
1°. of 2°. bedoeld, niet in ,taat i1; 

e. f1t:lleele of t1etkelteliju oij8telli"t1, ten 
behoeve van den cadet , die, tijdens zijn verblijf 
aan de Koninldi.J'à:e Militaire Academie, zijne 
onders of een hnnner nrlieat en voor wien de 
bijdrap;e dientengevolge verder niet meer of slechts 
geilee)telijk kan WOMBJ:! betaald. 

34. De vrijstellingen, bedoeld onder b eu c 
van art. 33, worden jaarlijks bij Koninklijk 
besluit bepaald. 

Aan niet meer dan ¼ van het aantal der 
ead.etten, die in de drie 1tndiejaren voor den 
dienst hier te lande zijn geplaatat, mag gedeelte
lijke vrij.telling worden verleend. 

Wanneer het aantal van hen , die voor ge
deeltelijke vrijstelling in de termen vallen , het 
in het vorige lid aangeduide manmum over
■chrijdt, komen opvolgend voor de toekenning 
ilaarvan in aanmerking: 

1•. de reeds aan de Koninklijke Militaire 
«:cademie p;eplaat1te cadetten, voor zoover zij 
dit door gedrag en 1tndie verllienen; 

2°. de nieuw aan deze inril'htinp: benoemde 
Clldetten, afhankelijk van het door hen bij het 
toelatingaexamen verkregen rangnummer, met dien 
-.el'lltande dat: 

11. de gewer.en cadetten der Cadetten■chool , · 
die aldaar reeds TI'ij1telling hebben genoten en 
daarop aan■praak blijven bonden, den voorrang 
hebben; 

6. de overblijvende plaat.en .,;orden verdeeld 
over de overige rechthebbenden onder de categorie 
van de gewezen cadetten der CadetteDBChool en 
onder die der jongelieden, bedoeld bij IIJ't. 30 
der wet, en wel naar verbonding van de sterkte 
dezer beide categorieën. 

Mochten één of meer der be■chikbaar gestelde 
j)llaataen, ten behoeve van één der bij 2°. onder 
6 bedoelde categorieën onvervuld blijven, dan 
komen der.e ten ~e aan de @dere categorie. 

35. De ad■pinnt, die in de termen valt voor 
toekenning van geheele TI'ij■telling , op grond 
van het bepaalde bij an. 38 onder 11, bij l°., 
dan wel voor gedeeltelijke vrijatelling op grond 
van het bepaalde bij genoemd artikel onder b, 
wordt niet tot cadet benoemd, dan nadat door 
borgiitelling, bij authentieke akte, voldoende 

1 

zelreruid i, verkregen, dat de som, voor welke 
vr~lling zal worden verleend , zal worden 
terugbetaald , ingeval de cadet op verzoek wordt 
ontalagen, of om andere redenen afhankelijk van 
eigen wil of van eigen toedoen zijne bestemming 

niet volgt. 
Het model van de bedoelde authentieke akte 

' wordt door den gouverneur der Koninklijke 
Militaire Academie aan belanihebbenden toe
~nden; daarvan moet door hen een eel'llte 
groae in ei:ecmtorialen vorm aan dien gonvernllUJ' 
worden ingediend. 

36. De bijdrage wordt betaald aan den raad 
van admiuiatratie der Koninklijke Militaire Aca
demie en wel : 

a. voor de e11detten in hun eerste verblijfjaar: 
de eerate helft vcSór of bij de annkomat aan de 
Koninklijke Militaire Academie , de tweede helft 

vcSór of op 1 Apr,i1; 
6. voor de overi,re cadetten: de eente helft 

vcSór ot op 1 Oetober; de tweede helft vcSór o! 

op 1 AlJl'Ïl. 
37. De bijdrage ie niet ver■cbuldi~ over de 

nog niet illl!"tn,den maanden ..-an het leerjaar, 
en wordt, voor zooveel zij reeds betaald ia, 
te~ven : 

I. indien een cadet: 
11. krachten, het bepaalde bij art. 5S, wegen& 

ziekte bij zijne betrekkingen wordt verpleegd ; 
6. ontheven wordt van de dienstverbintenis 

bedoeld bij de artt. 18 en 30 der wet ; 
e. ,red.urende zijn verblijf aan de Koninklijke 

Militaire Academie overlijdt; 
II. wanneer het onderwije aán de Koninklijke 

Militaire Academie, lrrachtens het bepaalde bij 
art. 12 der wet, ge■cbont wordt. 

In de bij I onder a en bij II bedoelde ge
vallen, moet, bij terugkeer van den cadPt aan 
de inricbtin11:, de bijdrage voor hem evenwel 
voldaan worden , te rekenen van den aanvang 
van de aladan ingetreden maand. 

In de p;evallen bij I onder /J en c vermeld , 
blijven de boeken en de teekeuinstrnmenten van 
den Clldet het eigendom van de Koninklijke 
Militaire Academie en wordt de waarde zijner 
kleeding berekend naar den onver■cbenen dl'IIChttija. 

In geval van ont.heflin,: blijft de kleeding in 
het bezit van den betrokken cadet, <loch moet 
de waarde door oudel'II of vC>Of!den worden ver
goed; bij overlijden van den cadet kunnen deze 
betrekkingen zoo zij het verlan~n , de kleeding 
overnemen, inagelijka tegen vergoeding der waarde, 
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38. De cadetten worden voor rekening van 
het Rijk gekleed , gehuisvest en gevoed , alsmede 
van leerboeken , atlassen, achrijf• en teeken• 
behoeften voorzien. 

De bovenkleeding van het 68D de Koninklijke 
Militaire Academie verbonden of du.rbij gedeta
cheerd militair pe111oneel wordt, evenala die van 
de cadetten , bij Koninklijk beeluit vastgesteld ; 
de huisvesting en de voeding der cadetten 
worden geregeld in het ' bij art. 61 vermelde 
voonchrift. 

Het bedrag van het aan de cadetten wekelijb 
uit te keeren zakgeld wordt bij Koninklijk be
slnit bepBald. 

39. De cadetten over wie, gednrende den 
tijd, wBarin het onderwijs oon de Koninklijke 
Militaire Academie , kraehtena het bepaalde bij 
art. 12 der wet ,' geachonit is, in het belang van 
's lands verdediging wordt beschikt, ontvangen 
gelijke soldij, en ook overigens gelijke ver
strekkingen en vergoedingen, als de met hen in 
positie of in graad gelijkstaande militairen van 
het korps waarbij zij alsdan zijn ingedeeld. 

40. Een cadet wordt ontslagen en, in verband 
daannede, van de door hem · aangegane dienst
verbintenis ontheven, wanneer: 

a. h~ het overgangsexamen naar het tweede 
of het derde studiejaar, dan wel het eindexamen, 
voor de tweede maal met onvoldoenden uitslag 
heeft afgelegd en zulke niet kan worden t.oe
geschreven Ban d,i omstandigheid, bedoeld bij het 
tweede lid van art. 9 der wet ; 

6. hij, in verband met het nitgebrachte rapport, 
bedoeld bij art. 11, niet voo1• eene benoeming 
tot tweede-lnitenant in Mnmerking kan kOinen; 

o. hij , wegens ontstane ziela- of lichaams
gebreken, ongeschikt is voor den militairen dienst; 

d. onders of voogden langer dan drie maanden 
in gebreke blijven de bepaalde bijdrage te voldoen; 

e, hij , verkeerende in de omstandigheid , be- . 
doeld in art. 32 . onder a of o, de overplMtsing 
bij een ander wapen of bij een anderen dienst 
niet wenscht ann te nemen. 

41. Een cadet kan worden ontalagm en, in 
verband daarmede, van de door hem aangegane 
dienstverbintenis worden ontheven: 

•· op verzoek van sijne ov.ders of voogden, 
mits daarvoor geldige redenen bestaan ; 

/i, wanneer blijkt, dat hij wégens gemis aan 
ijver de studiën niet kan volgen. 

42. In geval van ontslag, overeenkomstig het 
bepaalde bij art. 40 onder b of d of bij '!rl· 41 

onder a of b, kan geheele of 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 besliRBing omtrent het verleenen van ont
slag in de gevallen, bedoeld bij de artt. 40 en 
41, en omtrent de terngbetnling van gelden, 
bedoeld in het eerste lid, geschiedt door den 
Minister van Oorlog, ,·oor zoo.veel nood.i1t, na 
gehouden overleg _met den Minister van.Koloniën. 

De oudere of vOOf'den van een cnlet wien ont
•i. is verleend, worden dBarvan door of van
wege den Minister vnn Oorlog onderricht , in 
voorkomend geval met mededeeling van de be
aliasing omtrent de terugbetaling van gelden, 
ingevolge het voorgaande lid genomen. 

43. De minderjarige cadetten sijn verplicht op 
Zon- en fees~n de godsdienstoefening van 
hnnne gezindte bij te wonen, tenzij hunne ouden 
of voogden aan den gouverneur schrif~l~1i: hebben 
te kennen gegeven, dat zij nitdrnkkelijk verlange~ 
hunne zonen of pupillen daarvan te zien vrij
gesteld. 

44. Tot het doen geven van godsdienstonder
wijs, als bedoeld bij art. 5 der wet, treedt de 
gonvernenr in overleg met de godedienstl~ 
van de lH.trokken gezindten in de gemeente Breda. 

Zij, die met het geven van dat onderwijs 
worden belast, w01-den jaarlijks door den gonver

. nenr bij den Minister van Oorlog in aanmerking 
gebracht voor eene vergoeding te dier mke. 

Het bedrag dier vergoedingen voor allen te 
zamen mag een bij Koninklijk beslnit te bepalen 
som niet te boven gaan, 

46. Aan de cadetten wordt gelegenheid gegeven: 
a. tot nitapanning in d1LRrvoor bestemde lokalen_. 

wu.rbij evenwel alle hazardspelen ten strengs-Ie 
sijn verboden ; 

6. tot het vrijwillig honden van lich68ma
oefeningen en van schietoefeningen met :flanbert
geweer of revolver. 

46. Het gebruik van sterken drank aan de 
Koninklijke Militaire Academie is den cadetten 
ten ltrengate verboden. 

4 7, Aan de cadetten kan worden vergnnd , in 
hnnnen vrijen tijd voor eigen rekening, les te 
nemen in de mnziek en het dansen. 

48. Aan cadetten, die zich zoowel door hnn 
gedrag , als door hunnen ijver bij de studiën, 
gunstig onderscheiden , kunnen door den gonver
nenr bijzondere voorrechten worden verleend. 

Een of hool!ltens twee cadetten van het derde 
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studiejaar, die , gedurende hun vèrblijf aan de 
Koninklijke Militaire Academie zeer bijzonder 
heb.ben u.itgemnnt, zoowel wat gedrag als studiën 
betreft, worden vóór zij de Koninklijke Militaire 
Academie ·verlaten, door den gouverneur bij den 
Minister van Oorlog tot het bekomen van eenen 
eereptjjs in aanmerking gebracht. 

De op de verstrekking van zoodanige eere
~n vallende kosten worden ten laste van 
's Rij ks"'llllhatkist verrekend. 

49. Het 1/pleggen van straffen aan de cadetten, 
.gedmende hnn ve~blijf aan de Koninklijke Aca• 
demic, geschiedt naar de beginselen nedergelegd 
in de artt. 53 en 54 van het Reglement van 
Krijgstncht voo11< het krijgsvolk te liwde. 

Deze straffen zijn in volgorde van haar gewicht: 
a. afzonderltjke berisping door den eerste-officier 

of door den commandant der betrokken cadetten
compagnie; 

b. afzonderlijke berisping door den gouverneur, 
al dau niet in tegenwoordigheid van den eerste
officier, den commandant der betrokken cadetten
compagnie en van één of meer der officieren of 
bnrgerleeraren ; 

c. het intrekken der vergunning tot uitgaan ; 
d. arrest in een der leerzalen op Zon- en feest

dagen of op andere dagen, waarop aan de cadetten 
het uitgaan is toegestaan ; . 

e. arrest in de politiekamer, waaraan de in
trekking der vergunning tot uitgaan gedurende 
een bepaalden tijd, na afloop van het arrest, 
kan worden verbonden ; 

f. arrest in de provoost, hetzij met gewone 
voeding hetzij om den anderen dag te water en 
te brood, en met toepaasing van de intrekking 
van de vergunning tot uitgaan als onder e vermeld. 

De straffen onder c · en d worden, telkens voor 
niet langer dan ééne maand, toegepast; die van 
arrest in de politiekamer en in de provoost voor 
niet langer dan acht dagen. 

Een ·cadet, die met provoost is gestraft, woont 
geene lessen, godsdienstoefeningen of diensten bij. 

50> Gedurende het bij art. 8 bedoelde deta
cheeringstijdperk wordt, ten aanzien van het op
leggen van straffen aan cadetten, gehandeld oYer
eenkomstig de bepalingen van het Reglement van 

Krijgstucht. 
51 . Een cadet wordt van de Koninklijke Mili

taire Academie verwijderd, in verband daarmede 
van. de door hem aangegane dienstverbintenis 
ontheven, en naar zijne betrekkingen terugge
zonden: 

a. wegens zedenbederf of ondeugden, die hem 
voor anderen gevaarlijk kunnen doen worden; 

b. wegens doorgaand slecht gedrag, ook blij
kende uit ongevoeligheid voor straffen en ver
maningen; 

c. wanneér hij door den militairen of den 
burgerlijken rechter is gevonnist en zijne ver• 
wijdering in het belang der andere cadetten 
noodig wordt geoordeeld; 

d. wanneer znlks i'n het belang der handha
ving van orde en tncht aan de Koninkli,jke Mi
litaire Academie noodzakelijk is. 

52. Omtrent de verwijdering van cadetten van 
de Koninklijke Militaire Academie beslist de 
Minister van Oorlog. 

Wordt ~en gegrudueerd cadet verwijderd op 
grond van punt a, b of c van art. 51, dan 
wordt hem bij zijne verwijdering zijn graad ont
nomen. 

Ten aanzien van een gegradneerd cadet, die 
op grond van pnnt d van genoemd artikel wordt 
verwijderd , beslist de Minister van Oorlog of 
hem zijn graad al of niet zal worden ontnomen. 

De op de verwijdering betrekking hebbende 
voordracht wordt, met inachtneming van het 
bepaalde bij art. 29, door den gouvernenr inge
diend, ook wanneer deze voordracht geschiedt 
op grond van gedragingen gedurende het detachee
ringstijdperk, waarop bij art. 50 wordt gedoeld. 

53. Cadetten, die in de ziekeninrichting zijn 
opgenomen, kunnen, bijaldien daartoe door onders 
of voogden aan den gonvernenr het verzoek wordt 
gedaan en zij ,. naar het oordeel van den chef 
van den geneeskundigen dienst bij de Koninklijke 
Militaire Academie, vervoerbaar zijn, naar de 
woonplaats en naar het hnis van hnnne ouders, 
van hnnne voogden of van andere betrekkingen 
worden overgebracht , ten einde aldaar op hnnne 
kosten te worden verpleegd. 

De gonverneur stelt, eventneel in overleg met 
genoemden chef van den geneeskundigen dienst , 
en zooveel mogelijk tegemoetkomende aan de ten 
deze door onders of voogden kenbaar gemaakte 
wenachen, de vereischte orde op het vervoer 
van den zieke. 

Op overeenkomstige wij7.e wordt gehandeld ge
durende het . detacheeringstijdperk, in verband 
waarmede ouders 9f voogden zich tot den be
trokken korpsèommandant of commandant der 
onderdeelen van dat korps, waarbij de hierbe
doelde eadetten dienen, hebben te wenden. 

54. Bij overlijden van een cadet wordt het 
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lijk met dezelde eerbewi,jzen ter aarde besteld, 
als dat van een onderofficier van het leger. In 
het geval; bedoeld bi,j art. 2 der wet van 22 Juli 
1885 (Staat11Jlad u.0 • 188), kan, ter beoordeeling 
van den Minister van Oorlog, de begrafenis met 
dezelfde eer~ewijzen plaats hebben. 

§ 6. H•lpmiddelm fJ001' "8t o.denoija: 

55. De aan de Koninklijke Militaire Academie 

verbonden bibliotheek, zoomede de kaarten, de 
Ülltnunenten, de modellen en de andere bij de · 
inrichting voorhanden hulpmiddelen voor het 
onderwijs zijn ten dienste van de officieren, de 
hugerleeraren en de cadetten, overeenkomstig 
de bepalingen dienaangaande te stellen in het 
voonchrift op den inwendigen dienst, bedoeld 
bij art. 61. 

Eene afdeeling der bibliotheek is bestemd voor 
nitspanningsleot11ur der cadetten. 

56. In den ?ef!lll wordt bij het onderwi,js van 
leerboeken of autographieën gebruik gemaakt; 
slechts bij uitzov.deriug van dictaten. 

§ 7. JT aea,atii,a en fJtn-lm,n. 

57. Voor vacantiën. zijn bestemd: 
1 °, 10 à 12 dagen tegen het einde van het jaar; 
2°. de dagen van Goeden Vrijdag tot en met 

den dag na Paschen ; 
8°. twee à drie weken vóór het begin van het 

nieuwe leerjaar, 
De data van begin en einde der sub 8°. be

doelde vaeantie worden jaarlijks door den Minister 
van Oorlog bepaald. 

58. Aan cadetten kan verlof worden verleend : 
1 °. gedurende de bij art. 57 bedoelde tijd

perken; 
2°. op Zon- en algemeen erkende Christelijke 

feeatdagen; 
8°. aan hen, die den Israëlitischen godsdienst 

belijden , op de voor dien godsdienst gezteld e 
feestdagen; 

met dien nrstande, dat het onder 2". en 3°. 
genoemde verlof alleen -wordt verleend, voor 
zoover het minderjarige cadetten betreft, zoo een 
dBBrtoe strekkend verzoek door ouden of voogden 
schriftelijk aan den gouverneur wordt ingediend 
en dat, om voor het onder 2". bedoelde verlof 
in aanmerking te komen, de cadetten zich gunstig 
door studie en gedrag moeten onderscheiden. 

Voor zoo-reel de belangen van den dienst dit 
toelaten kan gedurende de tijdperken en de dagen, 
hiervoren bij 1°., 2°. en 3°. bedoeld en gedurende 

dat, voor de detacheering der cadetten bestemd , 
verlof worden verleend: 

tt. aan de burgerambtenaren; 
IJ. aan de officieren , doch hoogstena gedurende 

zes weken; 
e. aan het VBBte penoneel beneden den rang 

van officier , doch hoogstens voor ééne maand. 
Overigens mag alleen in dringende gevallen 

verlof worden toegestaan. 
Bijaldien de gouverneur en de eersft!•ofllcier 

zich gelijktijdig met verlof bevindetf, zal ten 
minste een kapitein of ritmeester, hoofd van onder
wijs of een kapitein, commandant eener cadetten
compagnie, te Breda moeten aanwezig zijn. 

Bovendien zal aldaar minstens een der luitenants, 
belast m,et den inwendigen dienst en bij afwezig
heid van den ritmeester, een luitenant der cava
lerie moeten achterblijven. 

59. De officieren, aap wie, in verband met 
het bepaalde bij art. 58 onder Il, een verlof voor 
langer dan 80 dagen wordt verleend , behouden , 
ook gedurende den langeren duut van dat verlof 
hnn volle traktement met de daaraan verbonden 
toelage. 

De onderofficieren en verdere militairen beneden 
den rang van officier, behoorende tot het vaste 
personeel van de Koninklijke Militaire Academie, 
blijven, gedurende een hun krachtens art. 68 
verleend verlot, gehandhaafd in het genot van 
eoldi,j, 

f 8. .J.dmir1iatratie. 

60. De administratie wordt gevoerd volgens 
de in .het Reglement van administratie bij de 
landmacht" voorkomende bepalingen, behoudens 
de bijzondere voonchriften voor de Koninklij_ke 
Militaire Academie vastgesteld of nader VBBt te 
stellen. 

§ 9. Inwtmdige dienat. 

61. De inwendige dienst bij de Koninklijke 
Milit.11ire Academie wordt geregeld bij een atzonder
lijk voorschrift , hetwelk aan de goedkeuring van 
den Minister van Oorlog wordt onderworpen. 

TWEEDE HOOFDSTUK. 

TOlliLATINGSBXAKlliN HIBII. TB LANDB, 

§ 1. Sameutelli"!I d6r e--..eommiane. 

62. De commissie met het afnemen van het 
toelatingsexamen tot de Koninklijke Militaire 
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Academie te belasten , wordt jaarlijks door den 
Minister van Oorlog benoemd. 

Deze commissie wordt B11mengesteld als volgt: 
Lid en voorzitter: 
de eerste-officier der Koninklijke Militaire Aca

demie of een ander hoofdofficier van het leger; 
Leden: 
eenige .officieren en burgerleemren, ten deele 

helloorende tot het personeel van de Koninklijke 
Militaire Academie en van de Cadettenschool ; 

Secretarl1 : 

een officier. al dan niet behoorende tot het 
personeel van de Koninklijke Militaire Academie. 

Wat den voorzitter en de leden betreft. kan 

zich de kenze ook vestigen. respectievelijk op een 

hoofdofficier of op officieren, die gepenaionnecrd 
zijn of zich op non-activiteit bevinden. 

§ 2. BescMiden Tiii de fl4nl'lll!ldû,g OfJer te leggen. 

63. Ten 1111nzien van: 

a. de cadetten leerlingen .Ier Cadettenschool , 
'1. de cadetten met groot v.erlof dezer inrichting, 
die in de termcm vallen om het toelatings-

examen voor de Koninklijke Militaire Academie 
af t.e leggen, wordt tijdig door den directeur 
der Cadettenschool eene opgave 1111n den Minist.er 
van Oorlog gedaan. 

Bij deze opgave worden medegezonden : 
I. de indertijd hij de aanmelding voor de Ca• 

dettenschool overgelegde béscheiaen, waarvan bij 

art. 67 van het reglement voor deze inrichting 
melding wordt gemaakt, met dien verstande, dat 
de bij dat artikel aangeduide stnkken worden 
vervangen: 

1°. dat onder 2°.: door een extmct stamboek; 

2°. dat onder 4°.: 
voor de onder a bedoelde cadetten, door een 

extract-strafregister, en 
voor de onder b bedoelde cadetten, door een 

bewijs van goed gedrag af te geven door den · 

bnrgemeester der gemeent.e of de burgemeesters 
der gemeenten, waai' de cadet het hem toegestane 

groot verlof heeft doorgebracht; 

II. Verklaringen van ouders of voogden nopens . 
het wapen waarvoor de cadet wen~ht te worden 
opgeleid, dan wel de volgorde der wapens, waarop · 
ten deze de kenze wordt gevestigd. 

64. De adspiranten, vermeld bij art. 25 der 
wet onder Il, moeten bij de aanmelding, waar

van onder b van dit artikel sprake is , de navol

gende bescheiden overleggen, boven en behalve , 

in voorkomend geval, de verklaring waarop in 
art. 2 van dit reglement wordt gedoeld: 

1°. eene verklaring, waaruit blijkt dat de 
adspirant Nederlander is, volgena .de wet van 
12 December 1892 (Staat1'1lad n°. 268) of zoon 

van een Europeesch of daarmede gelijkgest.eld 
ingezetene der koloniën of bezittingen van het 
Rijk in andere werelddeelen; 

2°. een extract nit het regist.er der geboorten 
(geboorte-akte) betreffende den adspirant; 

3°. een ·bewijs inhoudende de verklaring van 
een geneeeheer, dat de adspirant gevaccineerd is 
of de kinderpokken heeft gehad ; 

4,0 • een bewijs van goed gedrag, af te geven 

door den bnrgemeester der gemeente of de bnr• 

gemeesters der gemeent.en, waar de adspirant 
gednrende de laatst.e drie jaren heeft gewoond; 

5°. eene gelegaliseerde toestemming van VIider, 

moeder of voogd tot het aangaan van eene mili
taire dienstverbintenis ; deze toestemming kan 
ook worden verleend door eenen daartoe bij nota
rieële akte apeciaal gemachtigde, .mits onder over

legging der akte ; 
6°. het bewija, dat door den adspirant aan 

zijne verplichtingen ten aanzien van de Nationale 

Militie, voor zoover die te verTI11len waren, is 
voldaan. 

Voor den adspirant, die zich reeda in mili
tairen dienat bevindt worden de onder 2°. en 
onder 4°. genoemde bescheiden reapeetievelijk ver
vangen door, hem betrell'ende, extmcten nit het 
stam boek en ni t het strafrilgister. 

Indien voor een der in dit artikel bedoelde 

adspirant.en aanspraak wordt gemaakt op plaat
sing , ingevolge het bepaalde bij het slot van 

art. 28 der wet, moet daarvan bij de aanmel-
. ding met opgaaf van redenen kennis worden 

gegeven. 

Adspiranten , die bij het toelatingsexamen 
proeven van bedrevenheid in het exerceeren uit 
de recrotenschool wenschen af te leggen , moeten 

daarvan bij de aanmelding doen blijken. 

§ S. Oproepi,rg tJOOr /,et genee,kutulig ondenoei 

· en ooor !,et examen. 

65. Hij die tot het afleggen van het examen 

ia toegelaten, wordt, door of vanwege den Mi
nister van Oorlog opgeroepen , om zich op een 

bepaald tijdstip , en op eene bepaalde plaats aan 
t.e melden tot het ondergaan van het genees
knndig onderzoek en tot het afleggen van het 
schriftelijk gedeelte van het examen. 
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Het geneeskundig onderzoek heeft plaats v66r 
den aanvang van het schriftelijk examen. 

Adapiranten , die bij dat onderzoek worden 
afgekeurd, mogen niettemin , de1verlangd , deel
nemen aan het schriftelijk examen, indien zij 
verzoeken zich aan eene herkeuring te onder
werpen. 

Op overeenkOIIllltige wijze wordt gehandeld ten 
aanzien Tan hen. die in den ~telag van eerst
bedoeld onderzoek aanleiding vinden andere 
wapens aan te vragen dan oorspronkelijk door 
hen was geschied. 

De herkeuring wordt in elk geval toegestaan. 
Zij geechiedt voor de cadetten leerlingen en 

de cadetten met groot verlof der Cadettenschool 
zoodra mogelijk; voor de overi,re adspiranten 
v66r den aanvang van het mondeling examen en 
wel ter plaa~, waar, in verband met het be
paalde bij art. 69 , dit gedeelte van het examen 
wordt gehouden ; de adspiranten ontvangen de 
hiertoe veteischte oproeping van den voorzitter · 
der commissie, bedoeld bij art. 62. 

§ 4.. Progna••· 
66. Het programma voor het toelatingse:ramen 

omvat het navolgende: 

•· Rekenkunde. 

De hoofdbewerkingen met geheele getallen. 
gewone en tiendeelige breuken , zoomede de eigen- . 
schappen waarop die bewerkingen berusten ; het 
metrieke stelsel van maten en gewichten ; de 
kenmerken van deelbaarheid en de leer der even
redigheden met hare voomaam1te toepassingen; 
oplouing van vraagstukken. 

IJ. Stelkunst. 

De lagere stelkunst in haren gebeelen omvang, 
waartoe ook gerekend worden te behooren : de 
be!liinselen van de leer der rekenkundige reeksen 
van hoogere orde; de leer der permutatiën en 
combinatiën en het binomium vau NBWTON. 

c. Meetkun1t. 
1°. ,k olaUe meethaut: (kennis van de leer 

der transversalen en der harmonische snijding 
wordt niet gevorderd); meetkunstige constrn~tiën 
van etelkunstige vormen; oplouingen van vraag

stukken ; ook met toepassing ván ~e stelkunst; 
2•. ,k meethnut i11 tk rwimte: de theorie van 

de lifq!'inp; en_ snijding van lijnen en vlakken; 
de eigenschappen van de drie- en veelvlakkige 
hoeken ; de eigenschappen en de berekening van . 
de oppervlakken . en inbonden van veelvlakkige 

lichamen, van den cilinder, den kegel en den 
bol, zoomede van sommige deeleu dier lichamen 
benevens de meetkunstige eigenschappen van den 
bolvormigen driehoek. 

d. Gonio- en trigonometrie. 

De vooom1U1111Jte t'iOniometrische formnles; in
richting en gebruik der goniometrische tafels, 
berekening van recht- en scheefhoekige drie
hoeken , met toepassing op eenvoudige vnag
stnkken nit de werkdadige meetkunst; inhouds
bei-J.ing van sommige vlakke figuren; oplouing 
van eenvoudige goniometrische vergelijkingen. 

e. Beginselen van de J,eschrijventfe 
meetknnst. 

Werkstukken betreffende de rechte ~ij11, het 
platte vlak en deu drievlak~igen hoek ; het 
projecteeren van veelvlakkige lichamen. 

f- Beginselen van de theoreti c he en 
t oegepaete mechanica. 

Samenstelling, ontbinding en even]ht van 
krachten die op één punt werken; enwicht 
van krachten in een plat vlak en in d ruimte; 
theorie der zwaartepunten; evenwicht bij enkel• 

voudige en. eenige samengestelde werktutn , met 
inachtneming der wrijving; toepassing van het 
beginsel der virtueelo snelheden ; wetten der een
parige en eenparig veranderlijke beweging; bewe
ging van voortgeworpen lichamen in het lucht
ledige; algemeene eigenschappen der kromlijuip;e 
beweging; theorie van den enkelvondigen en samen
gestelden slinger; de botsing; de leer van het 
bebond van arbeid~vermogen. 

!/• Natuurkunde en hare voornaamste 
toepassingen. 

De proefondervindelijke natuurkunde en de 
belangrijkste toepUBingen die daarvan in het 
dagelijksch le-v:en voorkomen, omvattende: de 
algemeene eigenschappen van lichamen ; de zwaarte
kracht en hare verschijnselen en wetten bij vute 
lichamen, vloeistoffen en gassen; de leer van de 
wannte; de Illllf!Deetkracht; de electriciteitsleer; 
de leer van het geluid en de theorie van het 
licht, met dien verstande dat van dere ~tste 
de moeilijker gedeelten, als: dubbele breking, 
interferentie en polarisatie van licht- en warmte
stralen, niet gevorderd worden. 

.t. Scheikunde en hare voornaamste 
toepusingen. 

De ke~nis van de anorganische en van de 
hoofdpunten der organische scheikunde. 
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•· Beginselen der coamogr'aphie. 

De gedaante en de afmetingen der aarde, zoo. 

mede de wijze waarop deze bepaald worden ; de 
plaatsbepaling op de opperv lakt.e der aarde en 
aan den hemel; de vel'llChijnaelen die ontstaan 
door de beweging van de aardas, door die van 
de aarde en van de planeten o~ de zon en door 
de beweging van de wachtel'il; algemeene wet 
der aantrekking en bewegingswetten van KEPLER; 

algemeene beschouwingen over kometen, vaste 
sterren en nevelvlekken. 

k. Gronden van de gemeente•, provin
ciale- en staatsinrichting van 

Nederland. 

De inrichting van het bestnnr van het Rijk, 
de provinciën en de gemeenten ; bekendheid met 
de voornaamste daarop betrekking hebbende wet
ten; kort overzicht van de regeling van het be
stnnr in de koloniën en bezittingen van Neder
land in andere werelddeelen. 

l.. Staathuishoudkunde en ststi stiek, 
inzonderheid van Nederland en 

zijne koloniën en bezittingen 
in andere werelddeelen. 

De hoofdbeginselen van de leer van de voort
brenging, de verdeeling , den omloop, den ruil 
en het verbruik der maatschappelijke goederen, 
van belas tin~ en van pnblieke schuld, van vrij 
verkeer en de beperking daarvan ; de voornaam• 
ste hulpbronnen voor de statistiek, inzonderheid 
voor die van Nederland; beknopt overzicht van . 
den toestand van land bon w, nijverheid, handel 
en financiewezen in ons v~erland en in Neder
lanrkc!,-Indil. 

Bij een en ander behoort kennis van veel cij
fers niet te worden gevorderd. 

m. Aardrijksknnd~ 

Klimaten; zeestroomingen; heerschende winden ; 
ode verspreiding van planten, dieren en men• 
schenrassen over de oppervlakte der aarde ; de 
natnnr- en de staatkundige gesteldheid der we• 
relddeelen, meer in het bijzonder van Nederland 
en zijne koloniën en bezittingen. 

"· Geschiedenis. 

De onde geschiedenis en die der middeleenwen 
en meer uitgebreid de nieuwe geschiedenis, 
waarhij vooral het karakter van de hoofdtijd
vakken en het kenmerkende van den toestand, 
waarin de verschillende volken in elk tijd vak 

verkeei-den, op den voorgrond dienen te staan; 
de geschiedenis van Nederlaltd vooral in zijne 
ver honding tot andçre Enropeesche Staten ; de 
regeeringsvormen, die in ons vaderland aan den 
tegenwoordigen zijn voorafgegaan; geschiedkundig 
overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling 
der koloniën en bezittingen van Nederland in 
andere werelddeelen. 

o. Nederlandsche taal- en letterkunde. 

Grondige kennis van de Nederlandsche taal; 
vaardigheid om zich zoowel mondeling als schrifte
lijk, met behoorlijke inachtneming van de regelen 
der spraakkunat en van den stijl, in beschaafd 
Ncderlandsch uit te drnkken: bekendheid met 
de hoofdtrekken der geschiedenis van de Neder• 
landsche letterkunde en met enkele van hare 
voornaamste voortbreng&elen, meer in het bij
zonder uit de 17de, de 18de en de Hlde eenw. 

p. Fransche; Hoogdnitsche en Engel-
sche taal- en I etterknn~e. 

Vaardigheid om zich , zonder grove fonten 
tegen de regelen der. spraakkllil8t, van deze talen 
schriftelijk te bedienen en zich redelijk daarin 
uit te drnkken; bekendheid met de hoofdtijd
valtken der letterkundige geschiedenis en van 
enkele der voornaamste voortbreng&elen der 
létterknnde, inzonderheid van dat tijdvak waarin 
zij bijzonder heeft gebloeid en van den laatsten 
tijd. 

IJ· Hand- en rechtlijnig teekenen. 

Vaardigheid in het teekenen van eene niet te 
ingewil:biae vlakversiering naar plaat; in het 
schetsen en schaduwen naar de natunr van een
voudige voorwerpen en van een eenvoudig reliëf
ornament; in het op verkleinde schaal projec
teeren en zuiver in teekening brengen van een 
eenvoudig voorwerp. 

De ad.spiranten kunnen behoorlijk gewaarmerkte 
teekeningen, onder toezicht van hnnnen leeraar 
gemaakt, bij het examen vertoonen. 

f li. Regelffl volg/1118 welke /,et examen 
tlJOl'dt afgerwmn. 

A. .J.lgemeene bepalingen. 

67. Het examen heeft ten doel te onderzoeken, 
of de adspiranten voldoende algemeene ontwikke
ling en genoeg degelijke kennis bezitten , om de 
vakstudiën aan de Koninklijke Militaire Academie 
met Vl'Ucht te kunnen volgen. 

In verband daarmede moet het onderzoek naar 
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de kennis der ad.spitanten zich r.ooveel mogelijk 
bepalen tot de hoofdzaken in de verschillende 
"likken van wetenschap, terwijl niet te veel ge· 
wicht moet worden gehecht aan het weten van 

- bijzonderheden van ondergeschikt belang. 
Yooral moeten geen te hooge eisohen aan het 

geheugen worden gesteld. 
De grondigheid van kennis en de mate van 

algemeene ontwikkeling, waarvan bij het examen 
in een of ander vak wordt blijk gegeven , be
hooren in de eerste plaats in aanmerking te 
worden genomen bij de beoordeeling der ad.
•piranten. 

68. Het examen in de bij art. 66 onder a 
tot en met q genoemde pkken wordt afgelegd door: 

a. de cadetten met groot verlof, bedoeld bij 
art. 19 en door de adspiranten , bedoeld bij 
art. 21i der wet onder II : schriftelijk en mondeling ; 

1,. de cadetten leerlingen der Cadettenschool: 
alleen 1ohriftelijk. 
• Het bepaalde bij dit nrtikel kan door den 
Minister van Oorlog gewijzigd worden. 

69. Het examen wordt afgenomen: 
a. aan de cadetten , leerlingen der Cadetten• 

achool en aan de cadetten met groot verlof dier 
inrichting te Alkmaar; in welke plaat& tevens 
door hen het geneeskundig onderzoek en c. q. 
de he:rke11ring wordt ondergaan bedoeld bij art. 61i ; 

1,. aan de ad.spiranten bedoeld bij art. 21i der 
wet onder II : 

1 °. schriftelijk: in de gemeenten bedoeld bij 
art. 8; 

2°. mondeling: te Breda. 
70. De examen-commissie wordt voor het af

nemen van het examen door den voorzitter ver
deeld in snb-commissiën, elk meer bepaaldelijk 
be)B&t met het ondengek in één of meer der 
volgende groepen van vakken: 

A. ·wia- en werktuigkunde (de vakken a tot 
en met / van art. 66) ; 

B. Natunrknndige wetenschappen (de valcken 
g tot en met ä van art. 66) ; 

C. Geschiedknndige en staatswetenschappen 
• benevens de aardrijkskunde (de vakken f tot en 

met • van art. 66); 
D. Taal- en letterkunde (de vakken o en p 

• van art. 66) ; 
E. Hand- en rechtlijnig teekenen (vak q van 

art. 66). 
Eenzelfde lid der commissie kan in verschillende 

s11b-commissiën zitting hebben. 
71. Voor ieder vak of onderdeel dRarvan, 

1 
tot een der bij art. 70 bedoelde groepen behoo• • 
rende , worden twee leden van de betrokken ! snb-commissie door den voorzitter . aangewezen , 

1 

ten einde het daarin gemaakte schriftelijk werk 
na te zien en te beoordeelen en, wat het te 
honden mondeling gedeelte van het examen 

1 betreft, als examinator op .te treden, dan wel 
bij dat gedeelte tegenwoordig te zijn. 

B. Fij:ze fJalJ l>eoortl#lit,g der tlllapirtnte11. 

72. De beoordeeling der ad.spiranten geschiedt 
door middel van de cijfers 10-1 welke d~bij 
de beteekenis hebben hieronder naast elt tlier 
cijfers aangeduid: 

10 uitmnntend; 
9 zeer goed ; 
8 goed; 
7 ruim voldoende; 
6 voldoende; • 
5 even voldoende ; 
4, onvoldoende ; 
8 gering; 
2 slecht; 
1 zeer slecht. 

73. De bij art. 71 bedoelde leden beoordeelen, 
ieder voor zich, welk cijfe! 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 ad.spimnt 
voor elk antwoord wordt toegekend. Oordeelell 
zij daaromtrent 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 op overeenkomstige wijze gehandeld. 

74. Het gemiddelde van de beoordeeling■• 

_ cijfers , overeenkomatig het bepaalde bij art. 7 8 , 
toegekend voor de onderscheidene schriftelijkd 
antwoorden in eenig vak, wordt tot één decimaal 
nauwkeurig berekend en met 10 vermenigvuldigd~ 

Voor ad.spiranten die ook mondeling examen 
afl.eggen wordt ten aanzien van de gegeven mon• 
delinge antwoorden op overeenkomstige wijze te 
!"erk gegaan , met dien verstande, dat het toege
kende cijfer den algemeenen indruk, door een 
adspirant bij dit gedeelte van het examen gemaalct, 
teruggeeft. 

Vervolgens wordt van de beide aldus verkre
gen gemiddelden opnie11w het gemiddelde geno
men ; het daarbij gevonden getal is het eindcijfer 
voor bedoeld vo.k, 
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C. Besli8aing omtrent dei, r,,itslag vai, ket 
exammi. 

75. Voor zooveel eene plaatsing voor de 
infanterie of de cavalerie betreft, worden geacht 
aan het examen te voldoen: 

1°. <).e cadetten, leerlingen der Cadettenschool, 
aan wie voor elk der bij art. 70 vermelde groepen, 
als eindcijfer 50 of meer is kunnen worden 
t.oegekend, verkregen door het gemiddelde te 
nemen van de gemiddelden, welke in de onder
scheidene vakken tot de groep behoorende, 
rtljlillllltievelijk op het examen en blijkens de 
&tndielijsten, gedurende het afgeloopen jaar 
werden behaald, of van wie , hoewel hnn op de 
vorenomschreven wijze in de groepen vermeld 
onder A, B, C en D, het eindcijfer 50 of meer 
wel, doch in de groep vermeld onder E van 
genoemd artikel dat eindcijfer ·niet is knnnen 
worden toegekend , het examen door de commissie 
evenwel als voldoende wordt aangemerkt. 

2°. de cadetten met groot verlof der Cadetten
school en de adspiranten, bedoeld bij art. 25 
der wet onder II, die, met betrekking tot de 
bij het examen verkregen eindcijfers, in het 
geval verkeeren, hiervoren bij 1°. aangeduid. 

76. Voor zooveel eene plaatsing voor de 
artillerie of de genie betreft, worden geacht aan 
het examen te voldoen, de cadetten, leerlingen 
der Cadettenschool en de overige adspiranten die 
aan de bij art. 75 van dit reglement, respectie
velijk onder 1 °. en 2°. gestelde eischen beant
woorden en bovendien als eindcijfer 50 of meer 
pnnten hebben behaald in elk der onderstaande 
tot de bij art. 7 0 onder A bedoelde groep behoo-
7ende vakken, te weten : 

a. de stelkunst; 
b. de meetkunst; 
c, de gonio- en trigonometrie; 
d. de beschrijvende meetknnst. 

D. Ra11{lsckilcking der adllJJiranten. Opmalcen 

van ket Ver slag. 

77. De rangschikking van de adspiranten, die, 
in verband met het bepaalde bij art. 7 ~, aan 
het examen, voor zooveel eene plaatsing bij de 
infanterie of de cavalerie betreft, hebben voldaan, 
geschiedt afzonderlijk ten aanzien van: 

1 °. de cadetten , leerlingen der Cadettenschool 
en de cadetten met groot verlof dier inrichting, 
naar de som der eindcijfers verkregen door: 

a. voor de in de eerste plaats bedoelde cate-

gorie van adspiranten, de bij het schriftelijk 
gedeelte van het examen behaalde eindcijfers te 
vermeerderen met de som der door hen gedu
rende den loop · van het laatste leerjaar behaalde 
gemiddelde driemaandelijksche beoordeelingscijfers 
en van het alsdan verkregen totaal de helft te 
nemen; 

ll. voor de in de tweede plaats bedoelde cate
gorie van adspiranten: de door hen bij het 
examen behaalde eindcijfers bij elkander op te 
tellen; 

2°. de adspiranten bedoeld bij art. 25 der wet 
onder II op den voet als bij I onder Il is bepaald. 

78. De rangschikking van de adspiranten, die, 
in verband met het beptalde bij art. 7 6 , aan 
het examen, voor zooveel eene plaatsing bij de 
artillerie of de genie betreft, hebben voldaan, 
geschiedt op den voet respectievelijk bij art. 77 
onder 1°. en 2°. aangednid, met dien verstande 
evenwel, dat vooraf de toegekende pnnten voor 
elk der vakken, t.ot de bij art. 7 0 onder A , 
bedoelde groep behoorende , met den coëfficiënt 3 

, worden vermenigvuldigd. 
. 79. De rangschikking van de niet geslaagde 
adspiranten wordt op overeenkomstige wijze als 
bij de artt. 77 en 78 is aangeduid, bepaald. 

80. Is het totaal van de eindcijfers in de bij 
art. 66 bedoelde vakken, naar welke de rang
schikking geschiedt, voor twee of meer der bij 
de artt. 77, 78 en 79 bedoelde adspiranten 
gelijk, dan is hunne plaats op de ranglijst 
opvolgenderwijs afhankelijk vim: 

a. het aantal pnnten aan hen t.oegekend in 
het exerceeren nit de recrutensehool, wat de 
cadetten, leerlingen der Cadettenschool, betreft , 
uitsluitend afteleiden uit de gemiddelden te dien 
opzichte van de studielijs_ten; 

ll. het grootste aantal punten in een der bij 
art: 70 bedoelde groepen behaald; 

c. het lot. 
81. Van de rangschikking der adspiranten 

·worden, met inachtneming van het bepaalde bij 
de artt. 77 t.ot en met 80 , opgemaakt in 
tweevoud: 

1 °. algemeene ranglijsten betreffende: 
a. de cadetten leerlingen en de cadetten met 

groot verlof der CadettenschoQl ; 
ll. de adspiranten bedoeld bij art. -25 der wet 

onder II ; onderscheidenlijk voor hen die wèl en 
voor hen die niet aan het examen hebben voldaan; 

2°. bijzondere lijsten nopens de geslaagde 
adspiranten en wel afzonderlijk, zoowel betreffende 
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de bij 1 °. onder a en de bij 1 °. onder ~ bedoelde 
adspiranten , als voor hen die zich !eapectievelijk 
voor infanterie of (en) canlerie, dan wel voor 
artillerie of• (en) genie hebben aangemeld, onge• 
aoht of zij ook nog voor eene plaatsing bij 
andere wapens in aanmerking wën.sohen te komen. 

Uit de onder 1°. en 2°. vermelde ranglijsten 
moet tevens c. q. knnnen worden nagegaan. 
voor welk: wapen en voor welk legm- de adspirant. 
in verband met het aantal opengestelde plaatsen 
aan de Koninklijke Militaire Academie. kan 
worden toegelaten. 

82. Dadelijk nadat de in artikel 81 bedoelde 
lijsten door de commissie zijn vast~teld, worden 
deze aan den inspecteur van het Militair Onder
wijs toegezonden , die daarvan onmiddellijk een 
exemplaar aan den Minister van Oorlog doet 
toekomen. 

Op du.elfde wijze wordt gehandeld ten opzichte 
van het later door de commiBBie eveneens in 
tweevond nit te lirengen venlae:, bedoeld bij 
art. 8 dv wet. 

Al de hiergenoemde bescheiden worden, namens 
de commiesie • door den voorzitter en den secre
taris onderteekend. · 

83. De bepalingen bij het afnemen, zoowel 
van het schriftelijk ale van het mondeling 
gedeelte van het toelatingae:i:amen op te volgen, 
worden , zoover de voorgaande artikelen daarin 
niet voorzien. door den Minister van Oorlog 
vaatgesteld. 

DERDE HOOFDSTUK. 

EINDKXAJIKN. 

§ 1. Same,utelling der Oo,,,mûne._ 

84. De commissie , voor het afnemen van het 
eindexamen aan de Koninklijke Militaire Aca
demie, wordt jaarlijks bij Koninklijk besluit 
benoemd. 

Deze l)ommissie wordt samengesteld al& volgt: 
a. Lid en voorzitter: 
de inapecteur van het Militair Onderwijs of 

een ander opper· of hoofdofficier; 
/J. Leden: 

1 °. de gonverneur • zoo hij geen voorzitter is ; 
de eerste-officier ; de hoofden van onderwijs en 
één of meer der leeraren van de Koninklijke 
Militaire Academie, die aan het derde atndiejaar 
onderricht geven ; 

2°. officieren niet tot liet peraoneel van de 
Koninklijke Militaire Academie behoorende, onder 

wie ten minste twee van het leger in Neder
landsck-Indië, met dien verstande dat elk van 
de wapens - infanterie, cavalerie, artillerie en 
genie - minatens door één officier ie vertegen• 

·woordigd. 
Een der officieren van de Koninklijke Militaire 

Academie, dan wel een der bij /J onder 2°. 
bedoelde leden ia aeoretaria der commiBSie. 

Aan de commiesie kUDDen door den Minister 
van Oorlog leeraren van de Koninklijke Militaire 
Academie, die niet als leden der commiBBie 
optreden, worden toegevoegd , ten einde de leden 
bij het nazien en de beoordeeling van het echrü
telijk werk , of bij het afnemen van het mondeling 
of practisch examen ter zijde te staan. 

Wat de onder /J bij 2°. bedoelde leden bet1-eft, 
kan zich de kenze ook veatigen op officieren die 
gepensionneerd zijn of zich op non-activiteit 
beTinden. 

§ 2. Progrtt:1Rma. 

85. Het programma van het eindexamen aan 
de Koninklijke Militaire Academie omvat het 
navolgende: 

A, Inf@terü hier te lande. 

a. Militaire a11rdrij ks kun de. 

De' geographische toestand van Nederland uit 
een militair oogpunt beschouwd; de hoofdbegin
selen van ons vestingatelsel; de inrichting onzer 
verdedigingsliuiën en stellingen in hoofdtrekken; 
ovenicht van het ve11tingatelsel van Be~• 
D,,iucllland en Fra.nlwijll, in· verband met de 
staatknndige en geographische toestanden in die 
rijk.en. 

ll. Strategie en krijgsgeschiedenis. 

Aard en doel van den oorlog; het karakter 
der in den oorlog werkzame krachten ; verklaring 
der meest gebruikelijke atrategische knnettermeu ; 
hoofdbegrippen omtrent het strategisch gebruik 
der atrijdkrachten en strijdmiddelen tot bereiking 
van het oorlogsdoel ; voldoende kennis der krijge
g eschiedenia om de theorie der oorlogavoering 
door voorbeelden te kunnen toelichten. 

,:, Tactiek. 

De :tactiek der verschillende wapens afzonderlijk 
en in onderling verband ; toepassingen op de 
kaart. 

d,' Oorlogsgebruiken. 

Een overzicht van het recht en de gebruiken 
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in den oorlog te land en ter zee, alsmede van 
de rechten en de plichten der neutralen. 

e. M i I i t ai r s tra fr e c h t. 

1°. De ontwikkelingsgeschiedenis en het tegen
woordig standpunt van het militair strafrecht; 

2°. krijgstuchtelijke overtredingen en straffen; 
algemeene beginselen van strafrecht; militaire , 
gemengde en commune misdrijven en daarop ge

stelde straffen ; 
3°. de vormen der rechtspleging in Nederland. 

f. Art i 11 er i e -wet e n scha p. 

1 °. Inrichting van de draagbare wapenen bij 
het Nederlandsche en het Nederlandsch-Indische 
leger in gebruik en van de daarbij gebezigde 
munitiën, zoomede in hoofdtrekkeu de handvuur
wapenen en de daarbij behooreude munitiën van 
enkele vreemde mogendheden; 

2°: de inrichting van het geschut der Neder
landsche landmacht en van de daarbij gebezigde 
munitiën en ontstekingsmiddelen; 

3°. de gedaante en de eigenschappen der kogel
baan; de wijze van vuren uit geschut en hand

vuurwapenen; de uitwerking van geschut en 
geweren; 

4°. het gebruik van het geschut bij den aanval 
en de verdediging van forten, liuiëu en stellingen. 

g. Pionier- en verste
1
rkingskunst. 

1 °. Pionierkunst: de voor infanterie meest be

langrijke pionierwerkzaamhedeu ; 
2°. Veldveraterkingakunst : dekkingen; hinder

nissen; tactische steunpunten ; v'ereischteu en in
richting van versehanste stellingen ; 

3°. Tijdelijke en duurzame 'Dersterkingskunst : 
overzicht van de ontwikkeling van den vesting
bouw; inrichting van bestaande duurzame ver

d!ldigiugswerken; nieuwste denkbeelden omtrent 
vestiugbo11w; tijdelijke versterkingen; overzicht 
van den aanval en de . verdediging van forten, 
liuiëu en stellingen. 

k. Rechtlij uig en topographisch 
tee ken en. 

Het vervaardigen van terreinschetsen in zwarte 

en gekleurde teekens met 0. I. inkt, potlood en 
waterverf; het teekeneu van voorwerpen nit de 
versterkingskunst of de artillerie-wetenschap; het 
vervaardigen van graphische voorstellingen. 

i. Dienst- en exercitiereglementen, 
benevens dienstvoorschriften. 

1 °. de dienst- en exercitiereglementen voor het 
wapen der infanterie; 

2°. de algemeeue reglementen en dienstvoor
schriften, voor zoover de kennis daarvan van 
den luitenant der infanterie, bij de vervulling 
van de hem op te dragen diensten, moet ge
vorderd worden. 

k. M i I i t a i r ·e w e t t e n. 

Bekendheid met de voornaamste bepalingen 
uit de wetten, welke met de inrichting van het 
Nederlaudsche krijgswezen verband honden. 

l. Militaire administ..ratie. 

De administratieve bepalingen, waarmede een 

luitenant, die bij den troep dienst doet, bekend 

moet wezen. 

m. Dienste orresp on den tie. 

n. E x e r c i t i ë n. 

o. Gymnastiek en Schermen. 

p. P aard rij de u. 

B. Ca11akrie kier te lande. 

a. Militaire aardrijkskunde. 

Als bij A onder a. 

b. Strategie en...krijgsgeschiedenis. 

Als bij A onder b, doch, voor zooveel de 
krijgsgeschiedenis betreft, meer beknopt. 

o. Tactiek. 

Als bij A oncl.er c, doch , meer in bijzonder

heden de- tactiek der cavalerie. 

d. Oorlogsgebruiken. 

Als bij A onder d. 

e. M i Ii t a i r s tra fr echt. 

Als bij A onder e. 

f. Art i 11 e r i e -wet e n scha p. 

Als bij A onder /. 

g. Pionier- en versterkingskunst. 

1 °. Pionier kunst: de voor cavalerie meest be-

langrijke piouierwerkzaamhedeu. 

2°. } { 2°-
eu Als bij A onder il en 
30_ 30. 

li. P a a r d e n k e u u i s. 

Beoordeeling van het paard naar het uitwendig 

voorkomen; uitwendig waarneembare gebreken, 
levensfnnctiën, hoefbeslag, leeftijdskennis, statiek 

en mechaniek van het paardenlichaam. 

i. Rij- en africht i ugs kunst. 
Voorschrift op het africhten van paarden van 

de cavalerie. 
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1:. Rechtlijnig- en to pographi sch 
teekenen. 

Als bij A onder !. 

l. Dienst- en exercitiereglementen, 
benevens dienstvoorschriften. 

1°. De dienst- en exe1·citiereglementen voor 
het wapen der cavalerie; 

2°. de e.lgemeene reglementen en dienstvoor• 
schriften , voor zoover de kennis daarvan van den 
luitenant der cavalerie, bij de vervulling van de 
hem op te dragen diensten, moet gevorderd 
worden. 

m. Militaire wetten. 

Als bij A onder 1:. 

n. :Militaire administratie. 

Als bij A onder l. 

o. D i e n s t c o r r e s p o n d e n t i e. 

p. Exercitiën. 

q. Gymnastiek en Schermen. 

·,-. F° aar d rij den. 

C. Àrtilkrie kier te lande. 

a. Mechanica. 

Evenwicht van krachten in het platte vlak en 
in de ruimte; theorie der zwaartepunten; buig
bare koorden ; beginsel der virt ueele snelheden 
met toepassingen. 

Wetten van beweging van een stoffelijk punt 
en van een stelsel punten, waartusschen ver
bindingen bestaan ; theorema v11n D' ALBIJOIERT; 
draaiing om een vaste as ; theorema's voor de 
beweging van het zwaartepunt, voor de momenten 
van de hoeveelheid van beweging en voor de 
levende krachten; botsing. 

/J. Waarschijnlijkheidsrekening. 

Waarschijnlijkheid à pr1or1 en à posteriori; 
theorie der fouten; methode der kleinste vier
kanten. 

c. Strategie en krijgsgeschiedenis. 

Als bij B onder /J. 

d. Tactiek. 

Algemeene begrippen omtrent de tactiek der 
verschillende wapens, afzonderlijk en in onde11-
ling verband; enkele eenvoudige toepasaingen op 
de kaart. 

e. 0 o rl o g s ge b r u i k e n. 

Als bij A onder d. 
1895. 

f. Militair strafrecht. 

Als bij A onder e, doch wat'puut 1°. betreft 
minder uitgebreid. 

g. Artillerie-wetenaçhap. 

1°. Buskruit en andere ontplofbare stoffen; 
2°. ernstvnnrwerken en mnnitiën;-
30. de inrichting van het geschut, de a:ffniten 

en voertuigen der N ederlandsche landmacht; 
4°. het schieten; 
5°. orgu.nisatie van het wapen: der artillerie; 

tactiek der artillerie te velde ; 
6°. batterijbouw. 

~ Pionie~ en versterkings~nnsL 

1°. Pionierktmtt: de voor artillerie meest 
belangrijke pionierwerkzaamheden; 

2°. veldo,,,.sterl:i11gskuul: als bij A. onder g, 

bij 2°.; 

3°. tijdelijke en duurzame oersterkingslnlnst: 
overzieht van de ontwikkeling van den vesting
bouw; inrichting van bestaande duurzame ver-

. dedigingswerken; nieuwste denkbeelden omtrent 
vestingbouw; inriehting van tijdelijke verster
kingen; toepassingen van pantseringen in den 
vestingbouw. · 

i. Tactiek van den aanv,al en de 
verdediging van duurzame werken. 

Beknopt geschiedkundig overzicht van den 
vestingoorlog; aanval en verdediging van duur
zame werken. 

1:. Paardenkennis. 

Als bij B onder .i, doeh minder uitgebreid.. 

l. Rechtlijnig en topographisch 
tee kenen. 

Teekenen van artillerie-materieel naar con
structieplaten en naar model; teekenen van voor
werpen uit de versterkingskunst; het vervaardigen 
van topographische teekeningen en van graphische 
voorstellingen. • 

•· Dienst- en exercitiereglementen, 
benevens dienstvoorschriften. 

1 °. Dienst- en exercitiereglementen bij de 
vesting-artillerie in gebruik; 

2°. de algemeene reglementen en dienstvoor
achriften, voor • zoover de kennis daarvan van 
den luitenant der artillerie, bij de vervulling 
van de hem op te dragen diensten, moet gevor
derd worden. 

n. Militaire wetten. 

Als bij A onder 1:. 
6 
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o. 'Militaire administratie. 

Ale bij A onder l. 

p. Dien stcorrespo n den tie. 

9.. Exercitiën. 

r. Gymnastiek en Schermen. 

1. Paardrijden. 

D. Genie !,ie,• te lande. 

a. Mechanica. 

Als bij C onder "· 

IJ. Toegepaate mechanica. 

Leer der elasticiteit en vastheid ; berekening 
van bouwconstructiën; hydroatatica; hydrody• 
namica; hydraulica. 

c. Land meten, waterpassen 
en geodesie. 

Algemeene gang van het landmeten en water
paeeen en de daarbij voorkomende berekeningen; 
trigonometrische en barometrische hoogtemeting; 
tachimetrie ; geodesie; opmeting van uitgestrekte 
terreinen; kaartprojectiën en eterrekundige plaats• 
bepaling. 

d. Strategie en krijgsgeschiedenis. 

Ale bij B onder 6. 

è. Tactiek. 

Ale bij C onder d. 

/. Oorlo gage bruik en. 

Ale bij A onder d. 

g. Militair strafrecht. 

Ale bij C onder f. 
A. A rti Il er ie-weten ec ha p. 

Ale bij A onder f. 

i. Tactiek van den aanval en de 
verdediging van duurzame werken. 

Als bij C onder i. 
k. Versterki ngskunet en militaire 

bouwkunde. 

1 °. Veldverateriing1kunat : als bij A onder g, 

bij 2°.; 
. 2°. tijdelijke en duurzame fler1terking1kM1t11t: 

als bij C onder A, bij 8°.; 
8°. militaire lxmwkunde: algemeene beginselen 

en vereiechten voor de inrichting van militaire 
gebouwen; bijzondere inrichting van de meest 

belangrijke. 

l. Geniereglementen. 

l O• Pio11ierkunst : legering van troepen te 
velde; gemeenschapsmiddelen te velde; 

2°. mine,ulnmlt: samenstelling, eigenschappen, 
ontsteking, uitwerking en toepaeeing van ont
ploffingamiddelen ; 

3°. militaire telegrafie: organisatie en materieel 
· van den militairen telegraafdienst in Nederland; 

4°. organuatie', uitM11ting en materieel der 
Nederlandeche genietroepen. 

m. Burgerlijke en schoone bouwkunde. 

1°. lJurgerli,iu bouwkunde: onderdeelen van 
gebouwen; luchtvervenching; verlichting; afvoer 
van water en onreinheden; watervoorziening en 
verwal'ming; 

2°. 1clwrme l>ouwkundo: over&icht der bouw
stijlen; bouwkundige vormen; grondbeginselen 
bij het ontwerpe11 van gebouwen. 

"· Waterbouwkunde. 

Bruggen; sluizen ; duikers; rijswerken ; dijken 
en zeeweringen ; rivieren en rivierverbetering; 
stnwen; kunstwegen; spoorwegen. 

o. Hydrographie van Nederla11d. 

Polders en dJ"OOgmakerijen; Nederlandeche 
hoofd!i vieren; beheer van rivieren, waterkeeringen 
en w11terechappen; karakter v:in het terrein in 
onze vooffl88lllllte innndatieliniën; militaire inun• 
datiën. 

p. Wetten en voorschriften betreffende 
de uitvoering van geniewerken. 

Organisatie vau het personeel van het wapen ; 
voorbereiding van de uitvoering van geniewerlren; 
administratief beheer van geniewerken; verboden 
kringen ; onteigening. 

9.. Rechtlijnig én topographiech 
teekenen. 

Het verv.aardfgen van topographieche teeke
ningen ; het constrneeren en teelrenen van onder
deelen van gebouwen; het ontwerpen van een
voudige gebouwen; het teekenen van eenvoudige 
toepaasingen op het gebied der echoone bouw

kunde ; het ontwerpen en teekenen van een
voudige waterbo11wknndige werken en van vluchs 
tige, tijdelijke en duurzame verdedigingawerken. 

;. Dienst- en e:s:ercitiëreglementen, be-
nevens dienetvoorschri Cten. 

1°. E:s:ercitiereglementell zoomede dienstregle
menten, behalve die onder l genoemd, voor de 
genietroepen; 
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2°. de .Jgomeeno i:e,lelllenten en dilllllltvoo . 
■chriften , voor zoo11er de kennis !l!ll'van va~ 
den luitenant der genie, b:ij de vervulling van 
de hem op te dragen dien■te!I , kan gevorderd. 
worden. 

8. Militaire wetten. 

.A.la bij A onder k. 

t. Militaire admini ■ tratie. 

Als bij A onder I. 

u. Dienstcorrespondentie. 

,,: Exercitiën. 

v. G:ymnaatiek ,en Schermen:. 

z. Paardrijd_en. 

E. lnfanteri4 tJa11 lid kger in Nederlant:'8c4-
ladiii. 

a. Maleycpe taal. 

Kennis van de hoofdzaken uit de Maleiache 
spraakkunst; vertalen 11.it het Maleiach in het 
Nederlandsch en omgekeerd, overbrengen van een 
niet te moeilijk Maleisch handschrift in Latijnache 
karakters en omgekeerd. 

6. Land- en yolkenknnde van Neder
la r,d,c 4-1 r,dii. 

Algemeene kennis van de Nederlau.dach-Oost
Indische bezittingen; st11,Btsinrichting; de góds
diensten van lndii inzon~rheid de Ia)am; de 
talen van ladië; venchillende mBBtschappelijke 
gebruiken en instellingen bij de inheemsche be
vollrlng. 

c. Oost-In disc he .~rij gsge ■ chiedenis. 

Hoofd.begrippen omtrent de toepBBBing, der 
tactische beginselen op lndiache terreinen en tegen 
inlandsche vijanden; algemeen denkbeeld om~nt 
IIBllllln&telling , indeel~g en llitrn&tûJg van In
dische expeditiën, alsmede omtrent de verdediging 
van Jam tegen een Enropeeschen vijand; vol
doende kennis der Indische krijgsgeschiedenis om 
een en ander door voorbeelden te knnnen toe
lichten. 

d. Tactiek. 

Als bij A onder c. 

~ Oorlogsgebrniken, , 

Ale bij A onder d. 

f. Militair strafrecht. 

1°. Als bij .A. onder e bij 1°.; 
2°, als bij A onder e bij 2°.; 

3°. de vormen der rechtspleging in Neder• 
· la""8c4-lntlië. 

g. Artillerie-weten ■ chap. 

1°. Als bij A onder bg 1°.; . 
2°. als bij A onder f bij 2°. , doch met be• 

treklrlng tot de Nederlandsch-lndische landmacht ; 
S0

• als bij A onder f bij S0.; 

4°. ala bij A onder f bij .. 4~. 

4. Pi_onier- en versterkingsk1Ln1t. 

1°. Pioni8rbNJt: de voor de Nederlandsch• 
Indiache infanterie meest belangrijke pioniernrk• 
ZBBDlheden ;. 

2°. tJelther1tllrking1b,wt: als bij A onder g 
bij 2°.; . 

3°. tijdeljjli:e en ~ oer1tllrH-,,but: 
overzicht v11n de ontwikkeling v11n den vesting• 
bouw; inrichting van bestaande d1Lnua1ne ver• 
dedigingswerken; nie1LWBte denkbeelden omtrent 
vBtltingbonw; tijdelijke venterkingen ; 

4.0. versterkingen tegen een inlandachen vijand. 

,. Rethtlijnig en topográphisch 
tee kenen. 

Als bij A onder 4, 

k. Dienst- en exercitiereglementen, 
benevens d ienstv~onohriften. 

1°. de exercitiereglementen als bij A oni).er i 
bij 1°. ; 

2°. de algemeene reglementen en dienstvoor• 
l!Chriften, voor ZOOVl!J" de· kennis daarvan van 
'den luitenant der infanterie in Nederlaruuc4-
lndii, bij de vervolling van de hem op te dra
gen diensten, moet gevorderd worden. 

l. Militaire administratie. 

, De administratieve bepalingen, waarmede een 
} uiterunrt die bij den troep _ in Nederla""8c4-
l111lii dienst doet , bekend moet zijn. 

m. Dienstcorrespondentie. 

-. El'erci tiën. 

o. G:,:mnastiek en Schermen. 

p. Paardrijden. 

F. Oaf/illerÎ4 van het kger i,i Nederlaad,ç4-lrtdil, 

a. Maleisohe taal. 

Als bij E onder a, 

I. Land- en volkenkunde van Neder
laad,c 4-1 •dii. 

Als bij E onder 6. 
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c. Oo s t-lndi-sch e krijgsgeschiedenis. 

Als bij E onder c, doch minder uitgebftid 
wat de voorbeelden betreft. 

d. T!lctiek. 

Als bij B onder c. 

e. 0 orlogsge brni ken. 

Als bij A onder d. 

f. Militair strafrecht. 

Als bij E onder f. 
g. Artillerie-wetenschap. 

Als bij E onder g. 

k. Pionier- en versterkingsknnst. 

1 °. Pionierlcunst : de voor de N ederlandsch
Indische Cllvalerie meest belangrijke pionierwerk
zaamheden; 

2°. tJeldve,·aterkingalcumt : als bij A onder (/ 
bij 2°.; 

3°. en 4°. tijdelijke en duurzame tJeraterkinga• 

lcunat: als bij F. onder k bi;J 3°. en 4°. 

i. Paardenkennis. 

Als bij B onder k. 

k. Rij- en africhtingskunst. 

Als bij B onder i. 

l. Rechtlijnig en•topographisch 
teek enen. 

Als bij A onder k. 

m. Dienst- en exercitiereglementen, 
benevens dienstvoorschriften. 

1 °. De exercitiereglementen als bij B onder l 

bij 1°.; 
2°. de algemeene reglementen en dienstvooi::

schriften, voor zoover de kennis daarvan van 
den luitenant der cavalerie in Nederlandsck-Indië, 
bij de vervulling van de hem op te dragen 
diensten moet gevorderd worden. 

n. Militaire administratie. 

Als bij E onder l. 

~ Dienstcorrespondenti& 

p. E xerc i ti ën. 

q. Gymnastiek en Schermen. 

r. Paardrijden. 

G. ÀrtillerÜJ van ket leger in Nederlandsck-lndië. 

a. Mechanica. 

Als bij C onder a. 

b. W aarschi;i!tt"lij,khe i dsr~$kening. 

Als bf C on'i!èr .b. 

c. Maleische taal. . 
Als bij E onder a. 

d. Land- en volkenknnde van 
Neder landack-lndië. 

Als bij E onder b. 

e. Oost-Indische krijgsgeschiedenis. 

Als bij F onder d. 

f. Tactiek. 

Als bij C onder à. 

g. Oorlogsgebrniken. 

Als bij A onder d. 

k. Militair Strafrecht. 

Als bij E onder f. 

i. Arti 1 Hirie-wete nsch ap. 

1°. Als bij C onder g bij 1°.; 
2°. als bij C onder g bij 2°.; 
3°. de inrichting van het geschut en van de 

affuiten der Nederlandsch-lndische landmacht; 
4°. als bij C onder g bij 4°.; 
5°. als bij C onder g bij 5°.; 
6°. als bij C onder g bij 6°.; 

k. Pionier- en verst er kings kn nst. 

1°. Pionierlcunat: de voor de Nederhmdsch-
lndische artillerie meest belangrijke pionierwerk
zaamheden; 

2°. 1Jeld1Jeraterl,i"(lakunaf: als bij A onder g 
bij 2°.; 

3°. tijdelijke en duurzame veraterkingakunat : 
als bij C onder k bij 3°. ; 

4°. als bij E onder k bij 4°. 

l. Tactiek van den aan val en de ver
dediging van dnnrzame werken. 

Als bij C onder Î. 

m. PaardenkenniL 

Als bij C onder k. 

11. Rechtlijnig- en topographisch 
teek enen. 

Als bij C onder l. 

o. Dienst- en exercitiereglementen, 
benevens dienstvoorschriften. 

1 °. De exercitiereglementen: als bij C onder 
m bij 1°.; 

2°. de algemeene reglementen en dienstvoor
schriften, voor zoo ver de kennis daarvan van 
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den luitenant àer ar!lllétie in Ne~k-Indië, 
bij de vervfling van de hem óp te dilgen dien• 
sten moet ~vorderd worden. 

p. Militaire administratie. 

Als bij E onder 1. 

• q. Dienstcorrespondentie. 

r. Exercitiën. 

,. Gymnastiek en Schermen. 

t. Paardrijden.· 

H. Genie van het leger in Nederlandack-Indië. 

a. Mechanica. 

Als bij C onder a. 

b. Toegepaste mechanica. 

Als bij D onder b. 

c. Landmeten, waterpassen en 
geodesie. 

Als bij D onder c. 

eischten van gebouwen tot troepenverblijf in een 
tropisch klimaat; inrichting van militaire ge bon• 
wen en kampementen ~ Nederlandaclz-Indië. 

n. Geni e-rel;lementen. 

Als bij D onder 1, doch met betrekking töt 
Nederla,uucA-Indië. 

o. Burgerlijke en schoone bouwkunde. 

1°. Burgerlijke Bouwkunde: als bij Donder m, 
bij 1°., met uitzondering van verwarming; 

2°. ackoone bouwkunde: als bij D onder m, 
bij 2°.; 

3°. Indiackfl burger lij lee en militaire bouw

kunde: bouwstoffen, werklieden, gereedschappen 
en hulpmiddelen; onderdeelen van gebouwen. 

p. Waterbonwknnde. 

Als bij D onder n. 

q. Wetten en voorschriften betreffende 
de uitvoering van geniewerken. 

d. Maleische taal. De voornaamste administratieve wetten en 

Als bij E onder a. voorschriften betreffende den • dienst van den staf 

e. Land- en volkenkunde van Neder- der genie in Nederlandaclz-Indië. 

landsclz-Indië. 

Als bij E onder b. 

/. Oost-Indische krifgsgeschiedenis. 

Als bij F onder c. 

g. Tactiek. 

Als bij C onder d. 

k. 0 orlo gsge brniken. 

Als bij A onder d. 

i. Militair strafrecht. 

Als bij E onder / . 

k. A rtill erie-w e tenschap. 

Als bij E onder g. 

1. Tactiek van den aanval en de ver
dediging van dnnrzame werken. 

Als bij C onder i. 

m. Versterkingsknnst en militaire 
bonwknnde. 

1°. 'J"eldveraterki,,gakun.rt: als bij A onder g 
bij 2°.; 

2°. en 3°. tijdelijke en duurzame veraterki"fla•· 

kunst en militaire bouwkunde: als bij D onder k, 
bij 2°. en 3°.; 

4°. Nederlanásck-Indiscke veraterki"flakutut en 
militaire bouwkunde: versterkingen tegen een 
inlandschen vijand; algemeene beginselen en ver-

r. Rechtlijnig en topographisch 
teekenen. 

Als bij D onder q. 

a. Dienst- en exercitiereglell\enten, 
benevens dienstvoorschriften. 

1°. exercitiereglementen: als bij D onder r 
bij 1°.; 
· 2°. de algemeene reglementen en dienstvoor

schriften , voor zoover , de kennis daarvan van 
den luitenant der genie in Nederlandack-Indië, 
bij de vervulling van de hem op te dragen 
diensten kan gevorder.J. worden. 

t. Militaire administratie. 

Als bij E onder 1. 

u. Dienstcorrespondentie. 

v. Exercitiën. 

w. Gymna_stiek en Scher~en. 

z. Paard rij den. 

De hiervoren onder A bij i en k, onder B bij 
en m, onder C bij m en n, onder D bij r en 

a, onder E bij k, onder F bij m, onder G bij o 
en onder H bij a bedoelde reglementen, voor
schriften en wetten worden in het leerplan van 
het 3de studiejaar der Koninklijke Militaire 
Academie nader omschreven. 
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S 8. Regelen tJOlgffl8 welke Aet examen watdt 

ofg111lmen. 

A. Algemene IJ~lángeii. 

86. Het eindexamen wordt afgenomen: 
a. uitsluitend mondeling in: de dienst- en de 

~xereitiereglementen (met uitzondering van d,e 
geniereglementen voor de cadetten van dat wapen); 
• ó. uitslufümd praetisch in: de exercitiën, de 
gymnastiek, het schermen en het paardrijden; 

c. schriftelijk en practiseh in : de taeticlr , met 

dien verstande dat het examen in de oefeningen 
op de kaart uitsluitend practisch wordt afgenomen; 

tl. uitsluitend schriftelijk in: alle overige vakken. 
De bedrevenheid der adspiranten in het tee

kenen wordt beoordeeld nit de door hen over te 
leggen lijn- en topographische teekeningen. 

Deze teekeningen moeten onder het t.oezicht 
van de betrokken leeraren zijn vervaardigd waar

van uit eene daarop gestelde verklaring moet 
bliJ1ren. 

vakken het eiDdcijfer 50 wol is waar niet hebben 
bereikt, a"och vari wie de commissie het examen, 
over het algemeen genomen , niettemin als vol
doende beschouwt. 

Alvorens omtrent den uitslag van het examen 
van de onder ó bedoelde adiipiranten te beslissen, 
overweegt de commissie· de beteekeniii van het 
vak of de vakken waarin zij een onvoldoend 
examen aflegden, met het oog op de eischen van 
den dien1t bij het wapen of hei leger waarvoor 
de adspirant is opgeleid ; voorts wordt daarbij 
in aanmerlöng genomen, zoowel de stand v11,11 

het door hem afgelegd examen in de overige 
vakken, als die · van de studielijsten in het laatste 
leerjaar. 

De hiervoren bedoelde beslissing wordt bij meer
derheid van stemmen genmµ.en; bij staking van 
stemmen wordt de uitslag van het examen als 
onvoldoende beschouwd. 

D. Jlaag11c1iltlting tkr ad8Jiirarittm. 

Het bepaalde bij• dit artikel kan door den , 92. De rangschikking van de adspiranten die, 
Minister van Oorlog gewijzigd worden. in verband met het bepaalde bij art. 91, aa,n 

87. De examen-commiBBie wordt door den het examen hebben voldaan, geschiedt door: 
voorzitter voor het afnemen van het examen in 1 °. de som te bepalen van de bij het examen 
de onderscheidene vakken in sub-commissiën behoolde eindcijfers. nadat v~ore.f deze eindcijfers, 
verdeeld; ieder dezer sub-commissiën bestaat ten wat de bij art. 98 vermelde vakken betreft, 
minste uit twee leden. 

B. "lraj:ze van DeO{Jrtleeling tkr ""8piranter,. 

88. De beoordeeling der adspiranten geschiedt 
vo~ns het bepaalde bij art. 72. · 

89. De leden van de bij art. 87 bedoelde 
sub-commi88Ïën handelen bij de beoordeeling der 
adspiranten op den voet a!B bij ·art. 73 is voor
geschreven. 

90. Het gemiddelde van de beoordeelingscijfers, 
overeenkomstig het bepaalde bij art. ' 89 toe
gekend voor de onderscheidene antwoorden in 
eenig vak, wordt tot één decimaal nanwkeurig 
berekend. 

Dat gemiddelde wordt met 10 vermenigvuldigd; 
het daarbij gevonden geheele get.al is het eind-
cijfer voor dat vak. · 

C. Be11lûllir,g omf.rtmt den sitllfag r,an Aet 

ezamtm. 

91. Aan het examen worden geacht te voldoen : 
a. de adspiranten die voor alle v~kken als 

eindcijfer 50 of meer hebben behaald; 
IJ. de adspiranten, die in één of meêr der 

vermenigvuldigd zijn met de aldaar aangeduide 
coëfficiënten; 

2°. het dubbele van de vorenbedoelde som te 
vermeerderen met ~e som van de gemiddelden 
der beoordeelingseijfers, welke aan de adspiranten, 
gedurende· den loop van het laatste leerjaar vol
gens de studielijsten , . voor de onderscheidene 
vakken zijn toegekend , nadat vooraf ook deze 
beoordeelingecijfers, voor zooveel noodig, met de 
voormelde coëfficiënten zijn vermenigvuldigd. 

Is het totaal van de ond~r 2 vermelde sommen 
voor twee of meer cadetten gelijk, dan is · hunne 
plaats op de ranglijst opvolgenderwijs afhanke
lijk van: 

a. de som der behaalde eindcijfers , bedoeld 
· bij punt 1 °. van dit artikel ; 

ó. het totaal aantal punten bij het examen 
behaald in de vakken bedoeld in art. 86 onder ó; 

c. den ouderdom in hun graad; • 
tl. het lot. 
De volgorde van de niet geslaagde adspirant.en 

wordt op overeenkomstige wijze bepaald. 
93. De b~ artikel 92 bedoelde coëfficiënten. 

zijn: 
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a. voor alle cadetten: 
militaire administratie . 
schermen . 
gymnastiek 

.. 
T• .. 
T> 
1, 
T> 

dienstcorrespondentie ¾ ; 
b. voor de cadetten der infanterie en der 

cavalerie: 
teekenen 1, 

T• 
c. voor de cadetten der infanterie en der genie: 

paardrijden. 4-. 
Bij Koninklijk besluit kunnen de voormelde 

coëfficiënten worden gewtjzigd en kan ook voor 
andere vakken een zoodanigen coëfficiënt worden 
bepaald. 

E. Uit3Praak betreffende de adspiranten. 
Opmaken van liet Derslag. 

94. Na afloop van het examen stelt de com• 
missie de ranglijsten vast, alsmede het , inge• 
volge art. 8 der wet, te maken verslag. 

In verband met het bepaalde bij art. 32 der 
wet beslist de commissie vervolgens of de cadetten 
voldoende practische geschiktheid en bruikbaar
heid bezitten en van goed gedrag zijn. 

Afgescheiden van de door den gouverneur van 
de Koninklijke Militaire Academie nopens de 
hierbedoelde cadetten te verstrekken mondelinge 
of schrit'telijke inlichtingen, worden tot voor
schreven einde aan de commissie ook ter inzage 
gegeven de ten aanzien van de adspiranten uit
gebrachte rapporten , na afloop der detacheering 
bedoeld bij art. 8. 

95. In hei bij art. 94 bedoelde verslag ver• 
meldt de commissie voorts de opmerkingen en 
de voorstellen, waartoe zij , op grond van het 
afgelegde examen, in het belang van het onder• 
wijs aan de Koninklijke Militaire Academie, aan• 
leiding mocht vinden. 

Van de beslissing liedoeld bij het tweede lid 
van art. 94 wordt, in een afzonderlijk, met 
redenen omkleed ~pport, aan den Minister van 
Oorlog mededeeling gedaan; daarbij worden be• 

treffende de examinandi, die aan het eindexamen 
hebben voldaan, overgelegd : 

a. extracten-stamboek , en 
b. extracten-strafregister. 
Voorts nopens die examinandi, welke voor den 

dienst hier te lande worden opgeleid: 
c. de bewijzen van NMerlanderschap, dan wel 

de schriftelijke verklaring bedoeld bij art. 2. 
· Vorenbedoeld verslag en rapport, ~nevens dé 

ranglijst der adspiranten, worden in tweevoud 
opgemaakt, en wanneer de inspecteur van het 
Militair Onderwijs niet is voorzitter der oom• 
miBSie, worden de laatstbedoelde twee stukke~ 
ten spoedigste aan dien inspecteur gezonden. 

De in1pecteur doet daarvan, evenals van het 
eventueel later bij hem ingekomen verslag, on• 
middellijk een exemplaar aan den Minister van 
Oorlog toekomen. 

Treedt genoemde inspecteur op als voorzitter 
der commissie, dan handelt hij in lBStstbe
doelden zin. 

Al de hiergenoemde bescheiden worden, namens 
de commissie, door den voorzitter en den secre
taris onderteekend. 

96. Aan de cadetten, die aan het eindexamen 
hebben voldaan, doch die om eenige reden - mits 
niet ter zake van minder goed gedrag - niet 
voor eene benoeming tot officier in aanmerking 
kunnen worden gebracht, kan desverlangd, op 
voordracht der examen-commiBBie en van den 
inspecteur van het Militair Onderwijs, door den 
Minister van Oorlog een bewijs worden uitge
reikt, vermeldende dat zij bedoeld examen met 
voldoenden uitslag hebben afgelegd. 

97. De regelen bij het afnemen van het eind• 
examen in acht te nemen , worden, voor zoover 
daarin bij de voorgaande artikelen niet is voor
zien , door den Minister van Oorlog vastgesteld. 

Ons bekend: 

De Minister oan Oorlog, (get.) ScHNEIDBR. 

De Minister oan Kol<Jniën, (get.) BEIIGSJU. 
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Behoort bij het REGLEMENT VOOR DJ: KoNl!UH,IJKE 
MILITAIRE AcADEMilll, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 6 April 1895 (Staatsblad n°. 40). 

TABEL aanduidende de aamenatelling van l,,et aait de Ko11inklijke Militaire 
.Acade'mie te verbinden pet·aoneel, zoomede de regeling voor de vaatatelling der 
traktementen , toelagen , daggelden , aol,J;jen, en a.ndt!Te vergoedingen van dat 
peraoneel, enz. 

PERSONEEL. 

A. Staf. 

Gouverneur . 

Eerste-Officier 
Adjudant van den gouverneur • 
Kwartiermeester . . . • • • 

RÁngen , graden, 
hetrekkingen, 

of bestemmingen. 

Opper• of Hoofd
officier. (') 

Hoofdofficier. ( 1 ) 

Eerste-luitenant. (') 
Kapitein-kwartier• 

meester. ( 1 ) 

Administmteurvan kleeding,enz. Kapitein of Ee:nite-

1 
1 
1 

1 

luitenant. ( •) 1 

l =~-;:~d ~!;- ;:: l l 
klasse of offic. van ge-

0111.cieren van gezondheid , • zondheid lste kl. (,) 
Officier van gezond• 

Paardenarts . 
Bibliothecaris 

heid 2de klasse. (') 1 
2de of 3de klasse. ('} 1 

Burgerambtenaar. 1 

B. O.fftcieren ingedeeld bij de 
cadettencompagniën. 

Commandanten • Kapiteins der infan• 
terie. ( ') 2 

Overige officieren Luitenants der infan-
terie. ( 1 } 6 

C. Ondenoijumtl per110N1el. 

Kapitein of Rit-

! meester. (1) (•) 
Hoofden van onderwijs . . • Ritmeester. ( •) (1 ) 

Kapit.derartil. (1 )(1 ) 

Ka pit. der genie. ( 1 }( •) 

Hoofd van onderwtjs in de wis-, 1 Kapitein (•) (') 
natuur- en scheikunde. • • of burgerleeraar. 

Leeraren in de wiskunde, de l 
natuurkunde, de scheikunde, Luitenants (,) (•) 
de land- en volkenkunde van 
Nederla,uucn-Indië en de Ma- of burgerleeraren. 
leieche taal • • • • • . 

1 
1 
1 
1 

1 

9 

Leeraren in de militaire en aan- te_rie,. cavalerie! 24 1 
Luitenants der infan- ~ 

verwante vakken . • • • artillene en geme 

D. Y aat militair per4oneel lle
neden den oj/icieruang. (•) 

Militaire onderwij- j gym.
zere beneden den \ nastiek 
mngvanofficierin schermen 

of bmgerleeraren. 

Sergeant. (•) 
Idem (•) 

1 
2 

Bijzondere bepal\ngen. 

a. Het traktement van den gouverneur 
en de toelage van den eerste-officier 
en verdere officieren , behoo:rende 
tot het leger hier te lande zoo
mede die van de gepensionneerde 
officieren, tijdelijke leeraren, als be
doeld onder e; de traktementen en de 
toelagen van de officieren, hehoorende 
tot het Nederlandsch-Indische leger ; 
de traktementen van de vaste bm
garleemren en beambten; de dag
gelden, de eoldijen en de toelagen 
van het vaste personeel beneden 
den rang van officier, worden bij 
Koninklijk besluit geregeld. 

/J, De geldelijke vergoeding, toe te 
kennen aan de burgerleeraren en 
de burgerbeambten, bedoeld onder.e, 
wordt voor ieder hunner door den 
Minister van Oorlog_ bepaeld. 

e, De gouvernenr, de eerste-officier en 
de paardenarts zijn gerechtigd tot 
het houden van één, de officieren 
der cavalerie , aan de inrichting 
verbonden, tot het houden van 
twee dienstpaard.en. De overige 
officieren, bij de Academie werk
zaam, zijn niet gerechtigd tot het 
houden van een of meer dienst
paard.en. 

d. NIIILl gelang van de behoefte kun
nen worden verminderd of ver
meerderd: 

bij Koninklijk besluit de aan
tallen officieren- en burgerleeraren ; 

bij Ministerieele beschlkking de 
aantallen onderofficieren , korporaals 
en manschappen , behoorende tot 
het vaste pereoneel. 

e. Het geven van onderricht kan ook 
worden opgedragen aan gepeusion
neerde officieren of aan burgerleeraren 
van eeue inrichting van middelbaar 
of hooger onderwijs, terwijl in het 
belang van bedoeld onderwij B ook 
van de diensten van burgerbeamb
ten kan worden partij getrokken. 



PERSONEEL. 

Conducteur der artillerie • . • 
Belast met het toezicht op en 

de administratieve werkzaam
heden verbonden aan , 

den inwendigen en den hui11-
houdelijken dienst . • . . 

de vernieuwing en het onder
houd van de gebouwen, het 
meubilair, enz. • 

de voeding • . . . . . • 
Vuurwerker • • • • • . • 
Ad1ninistruteur der compagnie 

oppassers . • . . . • • 
Administratenr der cadetten-

compagnieën • • . • 
Fourier der infanterie. • • • 
Schrijver op het bureel van den 

gouverneur • • • • • • 
Schrijver op het bureel van den 

kwartiermeester . • • . • 
Onderofficier in het physisch 

kabinet en het scheikundig 
laboratorium • . 

Onderofficier in de bibliotheek 
Onderofficier in de lithographie 

Voor het practisch onderricht 
der cadetten en voor het ver
richten van huishoudelijke, 
inwendige en andere diensten. 

Sergeant- of korporaal-tamboer • 
Hoefsmid. • • . • • • • 
Timmerman ....• 
Koks, cadettenbuken • • 
Bijkoks, cadettenkeuken • 
Kok onderofficieren. 

• manschappen . 
Machinist-stoker • 
Hnlpetoker . . . . . . 
Oppasser in de lithographie. 

Oppaueni . .• 

Ziekenopzichter • 

Ziekenoppassers • 

6 APRIL -1895. 

Rang11n, graden, 
betrekki. 

of bestemmingen. 

late of 2de klasse. 

Acljndant-onderofficier 

Idem. 
Idem. 

Sergeant-mlijoor. 
Sergeant-majoor der 

infanterie. 

Idem. 
Fonrier. 

Sergeant. (0
) 

Idem. (') 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

2 
1 

2 

1 

Idem. 1 
Idem. 1 
Idem. 1 

Sergeanten der infan
terie of van het 

korpsgenietroepen, 17 wachtm. der cavale-
rie, serg. of wachtm. 

der artillerie. 
Korporaals der infan-

terie. 2 
Idem der cavalerie. 2 

Tamboers. 6 
Sergeant of korporaal. 1 

Korporaal. (•) 1 
(•) 1 

Korporaal. 3 
Solilaat. 4, 
Idem. 1 
Idem. 1 
Idem. 1 
Idem. 2 
Idem. 1 

Soldaten der infante-

! rie, cavalerie, l lló 
veatingartillerie en 

l 
ge:;:;:t:n· } 

bij uitzondering 1 
Sergeant-majoor. 

1 
Soldaten. 

1 
2 
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Bijzondere bepalingen. 

f. Het aantal paarden voor het geven 
van rijkllDlltig onderricht wordt, 
naar gelang van de behoefte, door 
den Minister van Oorlog bepaald. 

·c•) De gouverneur en de overige offi
cieren van de Koninklijke '.Militaire 
Academie worden in hunnen rang 
overcompleet gevoerd bij den staf 
van het wapen of het dien■tvak, 
woartoe zij behooren. 

(•) Knnnen bij uitzondering en tijde
lijk ID!ijOOr zijn. 

( 1 ) Kunnen bij uitzondering en tijde
lijk kapitein zijn. 

( •) De tot dit personeel behoorende 
militairen worden gedetacheerd bij 
de Koninklijke Militaire Academie 
en bij het korp■, waartoe zij be
hooren, boven de formatie gevoerd. 

( •) Eén kan den graad van sergeant
majoor bekleeden. 

<•) Vallen in de termen van het 
Koninklijk besluit van 4, Maart 
1892, n°. 36. (R. M. 1892, blz. 78.) 

(•) Valt in de termen van het Konink-
1\k beslnit van 4, Maart 18112, 
n • 36. (R. M •. 1892, blz. 78.) 

(•) Is - ook wat het penaioen be-
treft - gelijk gesteld aan den 
graad van korporaal of sergeant 

• Ons bekend: 

Da Miniatt!r van Oorlog, (geteektmd) ScmraIDER. 

Da Mi•Ïltt!r van Koloniën, BERGS][A. 
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8 Ápril 1895. BBIILUIT, tot naderetoepassingvan 13 .,Jp,il 1895. BBSLUIT, houdende instelling 
artikel 8 der wet van 20 Angnstns 185\! van een afzonderlijk Kruis, ter uitreiking 
(Staatsblad n°. 95) op een deel der gelden, aan allen zonder onderscheid van rang of 
nagelaten door vrouwe CLARA JANSDOCBTER graad, die deel hebben nitgeme.akt van de 
VAN SPARWOUDE, weduwe van Mr. ARENT eq,editie tege11 Lombol:. s. 42. 
VAN DBR Mu&. S. 41. IN NAAX VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. Wu EMMA, BNz. 
W1;r EMMA , BNZ. Overwegende: 
Op de voordracht van den Minister van Fi- dat Leger en Vloot bij de krijgsverrichtingen 

nanciën van 4 Maart 1895, n•. 94·, Generaal , ,_ tegen Lom/Jol: in 1894 zich op buitengewone 
Secretariaat; wijze hebben onderscheiden door dapperheid en 

Gelet op· artikel 8 der wet van 20 Angnstns zelfopoft'ering; 
1859 (Staatsblad n°. 95), houdende voorziening en willende 88Il allen, die van die Expeditie 
in het beheer bedoeld bij artikel 11 der wet van deel hebben nitgèmaakt, of daarbij in eenig bûr: 
.6 Maart 1852 (Staatsblad n°. 45) tot regeling van _gerlijk ambt of bediening plaatselijk zijn werk
de zaken der voormalige Wees- en Momboirkamers; zaam geweest, een blijk geven van bijzondere 

Gezien het Koninklijk besluit van 14 Novem- waardeering; 
ber 1869 (Staatsb.f,ad n°. 168); Gelet op het Koninklijk besluit ven 19 Fe-

Overwegende, dat het wenschelijk is een Jan- brnari 1869, n°. 18 (Staatsblad n°. 24); 
geren termijn toe te staan voor de indiening van Op de gemeenschappelijke voordracht van 
bewijsstukken ter bekoming van de zoogen88.Illde de Ministers van Koloniën en van Marine, dd. 
huwelijksgelden uit het fonds der vrouwe CLARA . . 11 .Lpri! 1895 , .f116iMI , litt. E• ; 
·JANSDOCHTER VAN SPARWOUDII, weduwe van Mr. ll April 1~95 , B•NÎÎjÎ B, IIO. 144 9el&ei• ;· 

AuNT v AN D~R MEE& ; Hebben goedgt,vonden en verstaan : 

Den Raad van State gehoord (advies van den .Art. 1. Ter uitreiking aan allen, zonder on-
26 Maart 1895, n°. 15); dencheid van rang of graad, die tosschen 26 Juni 

Gelet op het nader rapport ven voorp.oemden · . en 24 December 1894 deel hebben nitgemaakt 
Minister van 4 April 1895 • n°. 25 G. S; van de naar Lombok gezondên erpeditionaire 

Hebben goedgevonden en: verstaan te bepalen: troepen of zeemacht, of die bij die erpeditie in 

Eeaig a,·til:el. 
eenig burgerlijk ambt of bediening plaatselijk 
zijn werkzaam ge;n,eat, wordt een afzonderlijk 

De aan het alot van artikel 2 van het Kon ink- krni■ ingesteld. 
lijk besluit van 14 November 1869 (Staatsblad 2. Het voormelde kruis wordt vervaardigd uit 
n°. 168) voorkomende bewoordingen : · · het op ' Lombol: gedurende die erpeditie veroverde 

.-t dien oei·ata'Nk ttmwt!l dat ik uitl:eering · bronzen geschut. · . 
1kcl,ts plaats keft te11 l,el,oer,e oan ik pertNmen wier · Het is vierarmig, de armen aan de beide hoeken 
,,_,oelijl: sedert 1°. Nooemher flan liet onmi.ddellijl: · gepareld, 881nengevoegd door een medaillon. 
fJOOr!1aande jaar ;, ooltrol:l:e11" worden vervangen Het dnagt : 
door: met dien verstande eoenwel dat de uit!ceering aan de voorzijde: op het medaillon: de beel• 
alecl,ts plaats Àee.ft ten bel,oeoe va11 die personen, tenis van de Koningin, ·en op de armen de woorden 
fl1ier Àawelijl: niet langer dan d,-ie jarm tJÓÓr de .Lombok" .Mat.Bram" • Tjakra Nega.m" .1894"; 
aa,une'/ding l,eeft plaats !1"1,.ad m 10ell:e te dier aan de keerzijde: op het medaillon : het rijks-
11al:e "°!I !1"t!M witl:eering /iel,l,en !1ll110tm. wapen omgeven door een lauwerkrans, en op de 

De MiniBter van Financiën is belast met de . armen de woorden · .Hulde -aan" .Leger'' 0 en" 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats-·· • Vloot". 
/,'/ad zal worden geplaatst en waarvan afschrift. Het wordt op de linkerborst gedragen aan 
Hl worden gezonden aan den Raad van State. een lint ter breedte van S.8 centimeters, be· 

'a Gravenhage, den 8aten April 1895. staande uit vijf oranje, afgewisseld door vier 
v,11t.) EMMA. Nassaneeh-blanwe vertieale strepen, alle :van ge-

Be Minuter oan Financiën, lijke breedte. 
SPRENGE& VAN EYK. Het lint wordt niet zonder het kruis gedragen. 

( TJit!1e!1. 16 Ápril 1895.) Het kruis wordt slechts eennu,al uitgereikt. 
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3. De toekenning geschiedt bij brevet, vol•· 
gene hieraan gehecht model. 

4. Op het verbenren van het krui, i1 van 
toepaesing de regeling, vastgesteld bij Koninklijk 
bealnit van 22 Augustus 1877, n°. 9 (Staall
lJlàd n•. 172). 

&. De kosten uit dit beeluii voortvloeiende 
komen ten laste ven: 

,. de begrooiing van uitgaven voor Neder
landach-Indië voor sooveel betreft hen, die van 
de expeditie deel hebben uit.gemaakt en niet tot 
de seemachi behooren; 

IJ. hoofdstuk VI der Nederlandache- Staatsbe
grooting (Departement van Marine) voor zooveel 
de zeeD111cht betreft. • 

De Ministers van Koloniën en van Marine 
zijn belast met de nitvoering van dii beslnii, 
hetwelk in het Staat11Jlad hier ie lande en in 
Nederland1ch-Indië, alsook in de N11"6rla11&1C"8 
St(l4tlCOIU'dl&t en in de Jar,41c"8 Ct:n,ra,u zal 

worden geplaatst en waarvan afschrift sa1 worden 
pronden aan den Kanselier der Nederlandsche 
Orden, aan de Ministers van Oorlog, van Binnen-· 
en van Bnitenlandache Zaken , van .T uatitie en 
van Financiën , aan den Raad van State, aan 
den Chef van het Militair huis der Koningin, 
aan het Hoog-Militair Gerechtshof en aan de 
Algemeene Rekenkamer. · 

'• Gravenhage, den 13den April 1895. 
<,,t.) EMMA. 

D11 Jlûeuu,· fJQ& Koloniëa , c,,t.) BIIBGBllA._ 

IN Jfû,iaur fJaa Mariu, <,11t.) VAN Dl& WJ.JCK. 

( U•igeg. 18 ..qril 1896.) 

MODEL-BREVET. 

De Minister van Koloniën , 
De Mini■ter van Marine, 
De Go11vemeur-Generaal van Nederlandach-Indië, . . 
Gezien hebbende het Koninklijk beelnit van den 

lBden April 1895, n•. 37, waarbij ie iugesteld 
eén a&onderlijk kruis, vervavdigd uit het op 
Lot,,,/Jol: veroverde geschut , ter uitreiking aan 
allen, zonder onderscheid van rang of graad, die 
tusschen 26 Juni en 24 December 1894, deel 
hebben uitgemaakt van de naar Lom/Jol: gezonden 

expeditionaire p,lepen of zeemacht of die bij die, 
expeditie in eenig burgerlijk ambt of bediening 
plaatselijk zijn 41Verkzaam geweest, 

verklaart dat: 
•••• N.N .•.... 

gerechtigd i1 tot het dragen van het voormelde 
k:rois, hebbende hij als (4) • • • • • • • 
M deel uitgemaakt van de na&I' Lombok- ge-

zonden expediüonaire tt0epea. 
&eelll&ChL 

,, 8raTenhage , 
Baitonzorg, 

den 

D11 Miaut" van Koloaïë,,, 

IN 11finut11r fJan Alarin11, 

De Gou11ern11Ur-G11neraal -van Nederlandac!J.l,uliii, 

Behoort bij Koninklijk be'1uit van 13 April 
1895 n°. 37 (8tG11t16lad n°. 4o2). 

Ons bekend, 

J)/1 Jliaüter vaa KololHi• , C,111.) BEBGBlll. 

IN Miaüt117: fJaa Mariw, C.,111.) VAN DE& W1.1c1t. 

17 .April 1895. Bur.urr, waarbij de dienst
doende schutterij te •, Hertogt1NJ<McA in 
haar geheel voor den dienst der infanterie 
wordt beatemd. S. 4o3. 

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

WI.J EMMA. ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken van 18 April 1895, n°. 7_14S., 
afdeeling Militie en Schutterijen ; 

Gezien de wet van 11 April 1827 (Slaatdlad 
n•. 17); 

Gelet op het Koninklijk bealoit van 23 Fe
bruari 1868 (Staaû/Jlad n6• 26); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Met intrekking van het.geen snb 3°. van het 

Koninklijk besluit van 28 Februari 1868 (Stilata

lJlad n°. 26) en in de noot 1 in den staat A, 
gevoegd bij dat besluit, ten aanzien van de 
dienstdoende schutterij te •, H~togen/JwcA i1 
bepaald, die schutterij in haar geheel voor den 
dienst der infanterie te best.emmen. 

De Minister van Binnenh.ndsche Zaken ia 
belaet met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het St(l4u/J/ad zal' worden geplaatst en wa&l'Van 

(a) Rang, graad, ambt of bediening invullen. 
(*) Voor burgerpenonen wordt dit slot gewij

zigcl als volgt : .diensten bewezen in het belang 
der expeditie". 
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afschrift zal worden gezonden aan den Minister 
van Oorlog. 

's Gravenhage, den 17den Apfl 1895. 

(get.) EMMA. 
IJe Minister van Binnenlandscke ?,aken, 

(get.) VAN HOUTEN. 
(Uitgeg. 23 April 1895.) 

19 April 1895. BESLUIT, · wearbij, met vernie
tiging eener nitspraak van Gedeputeerde 
Staten van Limburg, de aanwijzing tot den 
dienst bij de militie van den loteling 
P. H. VINKEN uit Eekt wordt gehandhaafd. 
s. 44. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA' ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

HENDRIKUS HUBRRTUS VAN WEGBERG te Echt, 

loteling voor de lichting der nationale militie 
van 1895, tegen de uitspraak van Gedeputeerde 
Staten van Limburg van 1 Februari 1895, 
2de afd B, Litt. 676/4 L., wearbij . zijn mede

loteling PETRUS HuBERTUS VINKEN van den 

militiedienst is vrijgesteld; 
Den Raad van State, afdeeling voor de .ge

schillen van bestuur, gehoord (advies van 

27 Maart 1895, n°. 26); 
Op de voordracht van den Minister van Bin

nenlandsche Zaken van 17 April 1895, n°. 655 M., 

afJeeling Militie en Schutterijen; 
Overwegende : 

dat bij de loting voor de ingeschrevenen in 
de gemeente Echt voor de lichting der nationale 
militie van 1895 genoemde VINKEN n°. 8 en 

zijn tweelingbroeder . GREGORIUS n•. 7 heeft 
getrokken, welke laatste wegens lichaamsgebreken 

van den dienst werd vrijgesteld; 
dat de militieraad in het tweede militiedistrict 

van Limburg PETRUS HUBERTUS VINKEN tot 

den dienst heeft aangewezen op grond dat het 
bepaalde bij art. 52 der wet betrekkelijk de 

Nationale Militie in casu niet van toepassing 
was, omdat van de tweelingbroeders VINKEN 

niet zou knnnen gezegd worden; dat zij dienst• 
plichtig zijn' vermits aan GBEGORIUS VINKEN' 
die het laagste nummer getrokken had, vrij

stelling van dienst werd verleend en diensvolgens 

op zijn tweelingbroeder PETRUS HUBERTUS niet 
de laatste zinsnede van art. 49 der militiewet, 
maar de algemeene regel , in de eerste zinsnede 

van dat wetsartikel vervat, toepasselijk zou zijn ; 
dat de militiecommissaris tegen die aan wijzing · 

bezwaar heeft ingebracht bij Gedepu:jlerde Staten 
van Limburg, die bij besluit van 1 :F\bruari 1895, 
2de afd. B, Litt. 676/4L., voormelde uitspraak 

van den militieraad hebben vernietigd en PETRUS 
HUBERTUS VINKEN van den militiedienst hebben 

vrijgesteld op grond dat het woord dienstplicktig 
in genoemd art, 52 niet beteekent: aange,oezen 
tot den dienst, maar : deelnemende aan de loti'll{I; 
dat volgens de laatste zinsnede van art. 49 hij, 
die het laagste nummer heeft getrokken, voor 
den dienst moet worden aangewezen , tenzij 
tusschen belang-,,.ebbenden anders mocht zijn 

overeengekomen, hetgeen in casu niet heeft 

plaats gehad ; e1;1 dat de wet geene uitzondering 
behelst voor het geval dat de broeder , die het 
laagste nummer heeft getrokken, wegens lichaams
gebreken moet worden vrijgesteld, zoodat op 
grond van art. 52 der militiewet, in verband 

met de laatste zinsnede van art. 49 , de loteling 
PETRUS HUBERTUB VINKEN als houder van het 

hoogste nummer niet voor den dienst kan worden 

aangewezen; 

dat de loteling H. H. VAN WEGBERG, die 
aau de beurt was om in de plaats van P. H. VIN• 

KEN opgeroepen te worden, tegen die uitspraak 
van Gedeputeerde Staten bij Ons in beroep is 

gekomen, Ons verzoekende haar te vernietigen 

en P. H. VINKEN alsnog voor den dienst aan 
te wijzen, tot staving dearvan in hoofdzaak 

aanvoerende, dat het woord dienstplicktig in 
_art. 52 der militiewet beteekent: aangewezen 
voor den dienst, en dat hij , die van deu dienst 
wordt vrijgesteld, niet kan gezegd worden »dienst

plichtig'' te zijll, zoodat in dezen art. 52 niet 
toepasselijk is en de algemeene regel van art. 49 
hier moet gelden, weshalve van de twee broeders 

VINKEN één moet dienen; 
Overwegende : 

dat de militieraad te recht geoordeeld heeft, 
dat na de aan den tweelingbroeder GREGORIUS 
VIN KEN verleenile vrijstelling wegens lichaams

gebreken, het bepaalde bij art. 52 der wet be

trekkelijk de Nationale Militie hier niet van 
toepassing is ; 

dat toch evengenoemd artikel alleèn toepassing 

kan vinden, wanneer, zonder toepassing van den 

vrijdom uit dat artikel, van twee of meer in 
hetzelfde jear dienstplic~tig geworden broeders 

meer dan de helft, of bij oneven getal, meer 

dan de kleinste helft voor den dienst zou worden 

aangewezen; dat dit geval niet aanwezig is, 
wear , zooals ten deze , van twee in hetzelfde 
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je.ar gebore~ broeders één op grond van a.rt. 47 
van vermei.\, wet van den dienst is vrijgestel 
en uit dien \.oofde ook slechts één tot den dienst. 
wordt aangewezen ; 

Gezien de wet betrekkelijk de Nationale Militie; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van de uitspraak van Gedepu~ 
teerde Staten van Limburg van 1 Februari 1895, 
2de afd. B • Litt. 676/4 L., de door den militie

raad in het 2de militiedistrict van genoemde 
provincie uitgesproken aanwijzing tot den dienst 
van den loteling PETRUS HUBEBTUS VnntEN te 
handhaven. 

De Minister van Binnenlandache Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit , dat in 
het Staatsblad geplaatst en tegelijk met de in 
den hoofde dezes vermelde voordracht van ge

noemden Minister in de Nederlarulscl,e Staat,
courant opgenomen zal worden en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State, afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

's GJ"avenhage, den 19den April 1895. 
(.uet.) EMMA. 

De Miaiater 11an Binaenlarul.cl,e Zaken, 
f.91Jt,) VA!t HOUTEN, 

( Uiig~. 30 April 1895.) 

19 .April 1895, BESLUIT , tot verlenging der 
schorsing van het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Z.idlwlland van 24 December 1894 
houdende goedkeuring van een besluit de; 
Vereenigde Vergadering van het waterschap 
.de O!lenoaard" tot wijziging der keur of 
politieverordening betreffende de wateront
lastende en waterkeerende werken, benevens 
het peilmalen in den hoogen en lagen boezem 
van het waterschap. S. 45. 

Yer'leagd tot 15 Dec1111Wer 18911. 

20 Áprü 1895. WET, verklarende het algemeen 
nut der onteigening van eigendommen voor 
den aanleg van een doorloopenden loswal 
langs de haven in de gemeente Bll!let'flJijk. 
s. 46. 

20 Ápril 1895. WBT, tot bekrachtiging eener 
provinciale heffing in Prie1laad. S. 4,7. 

Bij deze wet wordt bekrachtiging vtrleen~ aan 
de heffing, gedurende vijf jaren, ten behoeve 
van de provincie Fneiland, vau kanaal- en 
schutgelden bij het Buitenstverlaat onder Drach
ten, bij het Bunrsterverlaat in Drachten, hij het 

Ureterperverlaat, bij het Frieschepaalaterverlaat 
en bij het yt te Bakkeveen, alle ~legen op 
het kanaal Dryhten-U~Bakkeveen-Ko• 
lonievaart, 

20 April 1895. WET, tot bekrachtiging eener 
provinciale heffing in Prie,land van kanaal
en andere gelden op de Opsterlandsche en 
Ooststellingwerfsche Compagnonsvaart of 

. A ppelsehastervaa.rt. S. 48. 
Bij deze wet wordt bekrachtiging verleend aan 

d~ heffing gedurende vijf jaren ten behoeve van 
de provincie Frieilaad van kanaal-, schut- en 
uitvaa.rtsgelden bij de verlaten te Gorredijk, te 
Lippenhuizen, te Hemrik, te Wijnjeterp, te 
Nanninga en te Fochteloo, aan het Stokera
verlaat, aan het Bovenstverlant en aan de Dam
sluis, alle gelegen op de Opsterlandsche en 
Oostatellingwerfsche Compagnons-nart, zoomede 
vau dnaigelden aan de over die vaart gelegen 
bruggen te Gorredijk, te Donkerbroek en te 
Ooeterwolde, en van wal- en opslaggelden te 
Gorredijk, te Donkerbroek en te Appelscha. 

20 April 1895. WBT, tot bekrachtiging eener 
provinciale heffing in Frie,land van kanaal
en andere gelden op het Tjongerkanaal en 
de Beneden-Tjouger c. a. S. 49. 

Bij deze wet wordt bekmchtiging verleend aan 
de heffing gedurende vijf jaren ten behoeve der 
provincie Prie1land van kanaal- schut- wip
opslag- en doorvaartsgelden op h:t Tjon~kanu.Ï 
c. a. en op de Beueden-Tjonger. 

20 April 1895. WBT, verklarende het algemeen 
nut der onteigening van eigendommen voor 
den aanleg eener etraat tussohen het va~ 
Hogendorpplein en den Haarlemmerweg te 
Á•lterdam. S. 50. 

20 .,/pril 1895. WBT, houdende -qziging en 
aan volling van het llll!lentie hoofdetnk B 
der Staatsbegrooting voor het dienstje.ar 1895. 
s. 51. 

Bij deze wet wordt na aanvulling van de 
5de Afd. met . een nieuw art. 366i.r het totaal 
der 5de Afd. gebracht op f 4,622,821 en het. 
eindcijfer op f 19,288,585.28•. 
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20 April 1895. WlliT, tot goedkenring der rni
ling van grond onder Gim,ekm en Bavel, 
Pri,uen!,age en Gilze ffl Bij1n, met Mr. W. 
H. E. Baron "°AN DER BORGH, te.Gi,.,.,,ken. 
s. 52. 

:20 April 1895. Wn, tot goedkeuring van den 
onderhandschen verkoop van een stuk ge
slechten vestinggrond te Delfzijl, aan P. J. 
VERSCHOOR aldaar, S. 53, 

20 April 1895. Wn, hondende nadere bepalingen 
omtrent de heffing van -invoerrecht naar de 
waarde der goederen. S. 54. 

Bijl. Hand. 2• Kenner, 1894/95 n•. 88, 1-3. 
Hand. 2• Kamer 1894/95, !Jladz. 801-830, 

-832-834, 882. 
Hand. l• Kamer 1894/95, !Jladz. 300, 303, 316. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

Wu EMMA, ENZ ••••••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het noodig is de wettelijke bepalingen omtrent 
de heffing van invoerrecht naar de waarde der 
goederen te wijzigen en aan te vullen ; 

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

i A. Benadering en waardeoei•lwÓging. Beroep. 

Zoolang de verklaring niet is nedergelegd, kan· 
~ aangever de aangegeven waarde tot een door 
den inspecteur of diens plaatsvervanger voldoend 
geacht bedrag verhoogen. 

2. Op verzoek van den aangever kan de directeur 
der invoerreeh_tell de benadering vernietigen of de 
waarde der goederen vaststellen op een lager be
drog dan door de visiteerende ambtenaren daar
aan is toegekend. 

3. De aangever, die geen genoegen neemt met 
de benadering of met de waardebepaling door de 
visiteerende ambtenaren of door den directeur, 
kan de beslissing inroepen van de Commissie 
Vim beoordeelinl(, 

De Uommissie vernietigt de benadering als de 
aangegeven waarde haar voldoende voorkomt. 
· Zij kan de waarde vaststellen op eene andere 
som dan de door de ambtenaren of door den 

directeur bepaalde. 
4. De directeur en de aangever kunnen van de 

besli1111ing der C',ommissie in beroep komen bij den 
Raad van beroep. 

In geval van vernietiging van de besliBBing 
der Commissie omtrent de benadering geeft de 
Raad daaromtrent eene nienwe beslissing. 

In geval van vernietiging van de beslissing der 
• Commissie omtrent de waarde, stelt de Raad de 

Art. 1. Wanneer bij de visitatie van goederen, . waarde vast. 
onderworpen aan een invoerrecht naar de waarde, 
de daarmede belaste ambtenaren oordeelen dat de 
.aangegeven waarde van de geb.eele partij of van 
een of meer gedeelten, waarvoor in de aangifte 
-een afzonderlijk bedrag is vermeld, te laag is, 
deelen zij dit, des verlangd, schriftelijk mede 
aan den aangever, of, zoo hij ~et tegenwoordig 
is, aan den perBOon, die de goederen ter visitatie 
.aanbiedt. . 

t Zij knnnen dan de goederen, die zij te laag 
.aangegeven achten, benaderen, of wel daarvoor 
·eene hoogere dan de aangegeven waarde vaststellen. 

De beslissing in den eenen of den anderen zin 
wordt door hen niet vroeger dan 12 en niet later 
dan 24 uren na voormelde mededeeling, den 
Zondag niet medegerekend, ter kennis gebracht 
van den aangever, door te zijner beschikking eene 
schriftelijke verklaring daaromtrent nedçr te leggen 
ten kantore van den ontvmger, bij wien de aan
gifte der goederen is geschied. De inspecteur 
der invoerrechten of zijn plaatsvervanger kan, 
op schriftelijk verzoek van den aangever, de voor
melde termijnen verdubbelen of wel eerstgenoemden 
termijn verkorten. 

t B. Ge,oolge11 van de benadering. 

5. In geval van benadering wordt, behoudens het 
bepaalde bij art. 9, het bedrag der aangegeven 
waarde, bedoeld in art. 1 , eerste lid, door de 
bensderaars betaald aan den aangever door neder
legging van het bedrag ten kantore van den ont
Tllnger, bij wien de aangifte geschiedde. 

Door deze betaling gaan de goederen met de 
emballage, wanneer de benadering definitief is 
geworden, in eigendom over aan de benaderaars . 
Zij betalen het invoerrecht naar de waarde, door 
den directeur te bepalen. 

Als de betaling aan den aangever niet is ge
aehied op den derden werkdag na clien, waarop 
den benacleraars is gebleken , dat de benadering 
definitief is geworden, wordt het aan den aan
gever verschnldigd bedrag verhoogd met één 
percent. 

Heeft dê betiLJ.ing ook den daarop volgenden 
dag niet plaati gi;hacl, clan is de benadering, 
indien de aangever zulks verkiest, van on waarde, 

_ in welk geval de benaderaars aan den aangever 
-.e schadevergoeding van drie percent der aan• 
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gegeYen waarde moeten voldoen, en aan het Rijk 
het invoerrecht moeten betalen over het verschil 
tnsachen de aangegeven en de door den direc
teur bepaalde waarde. Een en ander wordt dea
noods verhaald op hunne bezoldiging. 

Wanneer de aangever de nedergelegde benade
ringuom in ontvang neemt geeft de ontvaugv 
hem tevens het bij de aangifte betaalde invoer
recht terng. 

f C. Gnolgm der toa11rdeoer/tooging. 

6. In geval de aangegeven waarde overeen
komstig art. 1 , laatste lid is verhoogd. , ia boven 
het invoerrecht over de som, waarop het aange• 
geven bedi"Bg is gebracht, door den aangever 
eene verhooging te betalen van vijfmaal het in
voerrecht, berekend over het verschil t nsschen 
de evengemelde som en de aanvankelijk aange
geven waarde. 

7. Boven het invoerrecht . over de waarde, 
door de visiteerende Billbtenaren, den directeur, 
de Commissie of den Raad VBStgesteld , is door 
den aangever eene verhooging verschuldigd ten 
bedrage van tienmaal het invoerrecht , berekend 
over het verschil tUSBchen die waarde en de 
aangegevene. 

§ D. lntJentarisatie der goederen en gnolgn 
daarr:an. Bewari11g , afgifte enz. 

8. Na de mededeeling , bedoeld in art. 1, 
eerste lid, worden de goederen door de ambte
naren gesteld onder bewaring van den ontvanger, 
ten wiens kantore de aangifte geschiedde en ten 
zijnen overstaan geïnventariseerd. · De aangever 
of iemand van zijnentwege kan daarbij tegen• 
woordig 1ijn. 

De inspecteur of zijn plaatsvervanger bn, 
wanneer de omlitandigheden dit wenschelijk maken, 
voorschrijyen dat de inventariaatie niet of slechts 
gedeeltelijk zal plaats hebben. 

Hij kan mede voorschrijven dat de aangever 
de goederen voor de inventarisatie moet doen 
ontpakken. Bij weigering om hieraan te vol• 
doen , geaohiedt de ontpakking op kosten en 

· risico van den aangever. 
9. Blijkt bij de inventarisatie dat de soort 

der goederen onjuist ia aangegeven , dan vervalt 
de benadering zoo deze reeds werd uitgesproken , 
blijven de voorschriften dezer wet verder buiten 
toepaasing en wordt art. 21S der Algemeene Wet 
van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n". S81 op
gevolgd. 

Blijkt bij de inventarisatie dat de goed.eren 
bestaan uit afgescheiden gedeelten van een ge
heel - geen zelfstandige handels-artikelen zijn
de - dan kan de directeur de benadering, zoo 
deze reeds werd uitgesproken, op verzoek van 
de benaderaare vernietigen en wordt de waarde 
door de ambtenaren alsnog bepaald overeenkom
stig art. 1, behoudens toepaumg van de artt. 2, 
3 en 4. · 

Wordt bij de inventariBBtie minder bevonden 
dan de aangegeven hoeveelheid, dan wordt de 
volgens art. ö in geval van benadering te beta
len som in eve~igheid verminderd. Blijkt dit 
onmogelijk ten gevolge van aangifte van ver
schillende soorten of qualiteiten van goederen in 
eene som, dan kan de benadering worden ver
nietigd door den directeur, en worden op lijn 
last de goederen vrijgelaten als de aangegeven 
waarde voldoende voorkomt of wordt de waarde 
alsnog overeenkomstig II rt. 1 llepaald door de 
ambtenaren, behoudens toepassing van de artt, 

· 2, 3 en 4. 
Wordt bij de inventariBBtie meer bevonden 

dan de aangegeven hoeveelheid, dan kunnen de 
ambtenaren niettemin tot 1:Îenadering overgaan 
of de reeds uitgesproken benadering in stand hou
den, mits zij vóór de BBnvaarding der goederen 
ten kantore van den ontvanger , bij wien de aRn• 
gifte geschiedde , voldoen de boete volgens art. 216 
der voormelde Algémeene Wet. Het bedng 
daarvan zal &trekken in mindering der door hen 
volgens art. 5 aan· den benaderde uit te betalen 
som, die daarentegen in evenredigheid van de 
bevonden goederen zal worden verhoogd. Wen
schen de ambtenaren de benadering niet in stand 
te houden, dan vervalt deze en wordt door hen 
de waarde alsnog overeenkomatig art. 1 bepuld 
behoudens toepassing van art. 215 der voormelde 
Algemeene Wet en van de artt. 2, 3 en 4 
dezer wet. 
· Bevinding van meer of minder heeft , inge,-al 
de amb,tenaren de waarde overeenkomstig art. 1 
verhoogden , eene nieuwe bepaling vnn de waarde 
ten gevolge. 

• De waardebepaling volgens dit artikel wordt 
door eene verklaring al& bedoeld bij art. 1, 
derde lid, ~r keonis van den aangever gebracht. 
De dáár voorgeschreven termijn • is ten dezen 
niet toepa1111elijk. Het nederleggen dd' verklaring 
wordt door de ambtenaren eau den aangever 
medegedeeld. 

10. In gel'al vuu benadering blijven de goederen 
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onder bewaring van den ontvanger, totdat dlllll'
over door de benaderaars, na betaling van het 
door hen aan den aangever en aan het Rijk ver• 
schnldigde, kan worden beschikt. 

Is geene benadering ingesteld, of is de be
nadm-ing vervallen volgens art. 9, tweede, derde 
of vierde lid, dan knnnen de goederen desver
langd dadelijk aan den aangever worden afge
geven tegen borgstelling voor hetgeen later blijken 
zal Vlll'llchnldigd te zijn wegens invoerrecht, ver
hooging en kosten, mits: 

a. tnsechen de ambtenaren ·en den aangever 
geen verschil besta over de hoeveelheid der 
goederen; 

~- naar het gevoelen van den inspecteur of 
zijn plaatsvervanger de waarde kunne worden 
beoordeeld naar aan te houden stalen of monsters 
of naar beschrijvingen of afbeeldingen; 

tl. die stalen, monsters, beschrijvingen of af
beeldingen doot de ambtenaren en den aangever 
worden gewaarmerkt. 

De inspecteur of zijn plaatsvervanger kan voorts 
toestaan, dat, in plaats van stalen of monsters 
van al de goederen, een of meer gewaarmerkte 
voorwerpen als typen worden aangehouden, mits 
schriftelijk door de ambtenaren en den aangever 
worde overeengekomen omtrent de verhouding, 
welke tusschen de waarde der als typen aange
honden voorwerpen en die der overigen bestaat. 

Zijn op dezen voet stalen, monsters of typen 
genomen of wel beschrijvingen of afbeeldingen 
vastgesteld, dan bepalen de Commissie van be

oordeeling en de Raad van beroep de waarde 
der goederen naar die voorwerpen, beschrijvingen 
of afbeeldingen, met inachtneming van de ver
honding, bedoeld bij het vorig lid. 

Het aanhouden van monsters, stalen of typen 
of het vaststellen van beschrijvingen of afbeeldingen 
kan, met toestemming van den iuspecteur of zijn 
plaatsvervanger, vervangen worden door de schrif
telijke .belofte van den aangever om de goederen 
op de eèrste · aanvraag te znllen vertoonen aan 
de Commissie van beoordeeling, den Raad van 
beroep of de leden van een dier oollegea , zoowel 
als aan de door een van beiden aangewezen diis
knndigen. 

Verzuim van vertoon op eerste aan~raag heeft 
ten gevolge dat het bezwaar of het be~ep van 
den aangever wordt afgewezen en dat, ingeval 
de directeur in beroep kwam , de waarde, door 
de ambtenaren of door hem volgens art. 1 of 
art. 2 bepaald, wordt gehandh~d. Hetzelfde 

geldt indien, bij tioepassing van het vorige lid, 
naar het oordeel van de C',ommissie of van den 
Raad de indentiteit der goederen niet vaststaat. 

Zoolang de benaderde goederen onder bewaring 
van den ontvanger zijn, mogen geen stalen of 
monstera daarvan genomen worden, andere dan 
die, welke noodig tjjn voor de beoordeeling door 
de ambtenaren der invoerrechten , de leden van 

· de Commissie of van den Raad en van de aan
gewezen deskundigen. Evenmin mogen de goederen 
gedurende dien tijd geheel of ten deele aan andere 
personen worden vertoond. 

11. Door betaling van het invoerrecht met de 
verhooging vervalt alle recht van den aangever 
om tegen de bepaljng van de waarde op te komen. 

Evenzeer vervalt het recht van den aangever 
oin tegen eene benadering op te komen , wanneer 
hij de benaderingssom van de benaderaan heeft 
in ontvangst genomen. 

12. De goederen, die onder den ontvanger 
berusten, zijn ter beschikking van den aange;er 
zoodra vaststaat dat zij niet verbeurd zijn en 
dat daarop geen recht van verhaal kleeft, of 
wel dat de verhooging der waarde ie te niet ge
daan of de benadering ie vervallen zonder door 
verhooging der waarde gevolgd ~ zijn. 

Is door den aangever niet over de goederen 
beschikt binnen een je.ar nadat hij d11arover kon 
beschikken, dan worden zij beschouwd ale aan 
de admillistratie afgestaan en behandeld op den 
voet van art. 117 der meergenoem~e Algemeene 
Wet. 

f E. Ter111f ,se,._ Kennugeoill!fe,.. 

13. De besli88ing van den directeur, bedoeld 
bij art. 2, wordt ingeroepen door indiening van 
een bezwaarschrift ten kantore van den ontvan
ger, bij wien de aangifte is geschied, uiterlijk 
op den eersten werkdag na dien, waarop de 
verklaring, bedoeld bij art. 1, derde lid, is 
nedergelegd. 

14. De beslissing van de Commissie van 
beoordeeling wordt ingeroepen door indiening 
van een bezwaarschrift ten kantore van den ont
vanger, bij wien de aangifte is ~echied, uiterlijk 
op den achtsten werkdag na dien, waarop de 
verklaring bedoeld bij art. 1, derde lid, is neder
gelegd, of waarop, in het geval van art. 2, de 
beslissing van den directeur aan den aangever is 
verzonden. 

Zijn van de goederen volgens art. 10, tweede 
lid sta.Jen , monsters of typen genomen of wel 
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beschrijviugen of 11fbeeldiugen gemaakt, da11 
wordt, zoo de aaugever dit in het bezwaars(!hrifl 
verlangt, de behandeling der r.aak uitgesteld tot; 

na afloop van een door hem opgegeven tèrmijn 
van niet lauger dau drie maanden ua de dag
teekeniug van het bezwaarschrift. 

15. Het beroep, bedoeld in art. -', wordt; 
iugesteld door den directeur uiterlijk op den 
derden, door den aangever uiterlijk op den 
achtsten werkdag na dien, waarop het bericM 
van de besli8"siug der Commiuie ' aan hem ia 
verzonden. 

De inatelling van het beroep gtlllehiedt door 
schriftelijke kenniegeviug aau den voorzitter van 
den Raad en, zoo het is ingesteld door den 
aangever, bovendien door schriftelijke keunis
geviug ten kantore van den ontVBDgÇr, bij wien 
de aaugifte is gedaan. 

De aangever kan, desverkiezende, zijne kennis
geviug aau den voorzitter zendeu aan den direc
teur, in welk geval kenniegeviug ten kantore 
van den ontvanger niet noodig is. 

16. Oversehrijding van de termijnen of ver
WIIIIJ'loozing van de voo1·schriften omtrent de 
indiening van het bezwaarschrift of van de ken
nisgeving van het beroep, heeft nietigheid van 
de indiening ten gevolge. 

Zoolnog nog de gelegenheid bestaat om tegen 
eene bealiBBing op te komen, treedt deze niet 
in werking. 

Alle kennisgeviugen of mededeelingen, bij deze 
wet voorgeschreven, geschieden - voor zoover 
daarbij niet andere is bepaald - bij aang.,tee
kenden brief of tegen gedagteekend ontvangbewijs. 
Als dagteekening van de kennisgeving of mede
deeling geldt die van de aanteekening of van 
het ontvaugbew:ij1. 

; F. &merutelling en ttJerniju oa11 de O,m
miaaiën oan /Jeoordeeling m 1Jan den 

Raall - #rwp. 

1 7. In elke provincie is eene Comm~ie van 
beoordeeling, ten ware door Ons mocht worden 
bepaald dat er eene Commill8Ïe voor twee · of 
meer provinciën zal zijn. 

De leden der Commissie worden benoemd 
voor een deel door den Minister van Financiën , 
voor een deel door de Arrondissements-rechtbank 
of -rechtbanken , binnen haar ressort gevestigd, 
en voor een deel door de Kamers van koop
handel en fabrieken , daartoe door Ons aan te 
wijr.en. 

1895. 

Het getal leden , door den Minister van 
Financiën en doo~ elk der genoemde colleges te 
benoemen, wordt door Ons vastgesteld, des 
oohter dat het getal leden, door den Minister 
te · benoemen, het een derde van het gezamenlijk 
getal niet over11Chrijde. 

Om de twee jaar treedt een deel der leden af 
volgen& door Ons te geven voorschriften. 

De aftredenden zijn opnieuw benoembaar. 
De Minister en de voormelde colleges knnneu 

de door hen benoemde leden bij een met redenen 
omkleed besluit ontslaan. 

18. De Commissie vergadert t-er plaatse, door 
den directeur voor elk geval te bepalen. 

Zij beslist met drie ledeu, door den directeur 
voor elk geval aan te wijzen, met diea ver
stande, dat altijd \ién lid door den Minister 
VILn Financiën , één lid door een .der Arrondisse
JDents-rechtbankeli. en één lid door een der Kamen1 
van koophandel en fabrieken benoemd, te gelijk 
zitting nemen. 

Het door den Minister benoemde lid is voor• 
zitter. 

19. De Commissie beslist bij meerderheid 
van stemmen. 

Indien er bij de bepaling van de waarde 
geene meerderheid is, wordt de waarde v1111tge

.ateld op het cijfer, dat noch het hoogste _p.o«. 
het laagste is van de drie door de leden opge
gevene. 

20. De Raad van beroep bestaat uit 24 leden, 
waarvan worden benoemd zes door Ona op voor
&acht van den Minister van Financiën, drie 
door de Arrondissements-rechtbank te À11Uterda111, 
drie door die te Rotterda111 en twee door ieder 
van de zes Kamers van koophandel en fabrieken, 
daart,oe door One aangewezen. 

Om de twee jaar treedt een deel der leden af 
volgens door Ons vast te stellen bepalingen. 

De aftredenden zijn opnieuw benoembaar. 
. De door. Ona benoemde leden kunne• door 
Ons bij een met redenen omkleed besluit worden 
·ontslagen. Gelijke bevoegd.heid berust bij de 
-voormelde college■, voor zooveel de door hen 
benoemde leden betreft. 

De voorzitter en zijne plaatsvervangen worden 
uit de leden gekozen door den Minister van 
Financiën. 

21. De Raad vergadert ter plaatse door den 
yoorzitter te bepalen. 
, De Raad beslist met zeven leden , den voor-
1itter daaronder begrepen. De voorzitter wijst 

7 
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voor elk geval de zes leden aan, die met hem 
zitting zullen nemen , met dien verstande dat 
van hen, die tot de beslissing medewerken, 
'altijd twee behooren tot de door Ons benoemde, 
twee tot di'e, benoemd door een of twee A:rron
dissements-rechtbanken en de drie overige tot 
die, benoemd door een of meer Kamer■ van 
koophandel en fabrieken. 

Leden van eeoe Commissie kunnen geen leden 
zijn van den Raad van beroep. 

22. De Raad beslist bij meerderheid van 
stemmen. 

lJldien er bij de bepaling van de waarde geene 
vofstrekte meerderheid is, worden de door de 
verschillende leden opgegeven cijfers te zamen 
geteftl en het totaal, gedeeld door zeven, als de 
waarde der goederen aangenomen. 

23. De CommiBBie van beoordeeling en de 
llaad van beroep stellen den aangever in de ge
legenheid, zijne bezwaren in persoon of bij 
wemachtigde mondeling nader toe te lichten. 

Zij kunnen zich door deskundigen doen voor
lichten. 

Is de door de Commissie of door den Raad-· 
bepaalde waarde niet hooger dan de aangegevene 
of wordt door de Commissie of door den Ra.ad 
eene benadering vernietigd, dan kan de Com
tn•e of de Raad aan den aangever eene schade
vergoeding ten laste van het Rijk toekennen 
n81!" aanleiding van het. oponthond der goederen, 
voor zopver de aangever dat niet ·heeft knnnen 
voorkomen. De vergoedinp: bedraagt ten hoogste 
oijftun percent van de WBBl"de der opgehonden 
goederen, in geval van benadering te berekenen 
naar de aangegeven waarde. 

Omtrent de toekenning der vergoeding wordt 
niet lflist v66r dat de aangever of zijn gemach
tigde en een door den directenr der invoerrechten 
•gewezen persoon in de gelegenheid zijn ge1teld 
on,, inlichting te geven over de Vl"Bllg in hoever 
terma tot vergoeding bestaan en over het be
drag. 

Geldt het eene benadering dan kan het bedrag 
der vergoeding, ter beoordeeling van den Minister 
van Financiën, geheel of gedeeltelijk op de 
benaderaars worden verhaald. 

24. De leden van de Commissiën van beoor
deeling en die van den llaad van beroep leggen, 
alvorens hnnne betrekking te aanvaarden, in 
handen van den Commi88Bl"is der Koningin in 
de provincie, waarin hunne woonplnatsisgelegen, 
den volgenden eed of belofte af: 

de Com.Ik zweer (beloof) dat ik als lid van ~ 

mi11ie van beoordeel\ng d h llin invoer 
RaQd van beroep voor e e g van • 

rechten overeenkomstig de bepalingen der wet, 
met nanwgezetheid en onpartijdigheid en volgens 
mijn geweten zal handelen. 

Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig 1 (Dat 
beloof ik)." 

Van deze handeling wordt proces-verbaal op
gemaakt. 

Wegens het afleggen van den eed of de belofte 
en het opmaken van het proces-verbaal zijn geen 
kosten verschuldigd. 

In geval van nieuwe benoeming van denzelfden 
persoon wegens periodieke aftreding wordt geen 
nieuwe eed of belofte gevorderd. 

25. Aan de behandeling van en de beslissing 
omtrent aangiften, waarbij eeu lid van de Com
miBBie van beoordeeling of van den Raad van 
beroep betrokken is, neemt dat lid geen deel. 

26. Reglementen. van orde voor de Commissiën 
van beoordeeling en den Raod van beroep worden 
door Ons vastgesteld. 

De vergoedingen, aan de leden der voormelde 
colleges toe te kennen , zoowel wegens vacatie
gelden als wegens reia- en verblijfkosten en 
verdere vergoedingen wegens te ··maken kosten, 
worden door Ons ger_egeld. 

§ G. 4fgemeene bepalingen. 

27. Wanneer de aangever volgens art. 3 de beslia
sing heeft ingeroepen van de Commissie van be
oordeeling en deze de beslissing van de ambte
naren of van den directew handhaaft, of wel 
aan de goederen eene hoogere waarde toekent 
dan de aangegevene, is de aangever aan het Rijk 
eene vergoeding van kosten verschuldigd., ten 
bedrage van de helft van het enkelvoudig recht 
over het verschil tnsschen de aangegeven en de 
verhoogde waarde der goederen of wel, in geval 
van benadering, ten bedrage van één ten honderd 
van de aangegeven waarde. 

Gelijke vergoeding is in dezelfde gevallen ver
schuldigd wegens beroep van deu aangever op 
den Raad. 

Wordt door den Raad aan de goederen eene 
andere waarde toegekend dan door de Commissie, 
dan worden beide vergoedingen naar het versehil 
tnsschen de aangegeven en de door den Raad 
vastgestelde waarde berekend. Wanneer door den 
Raad de aangegeven waarde bevestigd of de be-
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nadering te niet gedaan wordt, is ook voor het 
beroep op de Commissie geene vergoeding_ ver
schnldigd. 

28. Het invoerrecht, de verhooging daarvan 
en de vergoeding van kosten, volgens deze wet 
door d,en aangever verschnldi8'\_ wegens goederen, 
waarvoor de aangegeven waarde verhoogd is, 
kunnen, zoo daarvoor geene zekerheid gesteld is, 
op die goederen worden verhaald. 

Vergoeding van kosten, door den aangever 
verschuldigd wegens beroep in zake van benade
ring, kan op last van den directeur ten behoeve 
van het Rijk worden ingehonden op het bedrag, 
dat de ambunaren den benaderde hebben te betalen. 

De toepassing, zoo noodig, van andere wette
lijke dwangmiddelen tot betaling van het ver• 
echnldigde is door het vorenstaande niet nitge
aloten. 

29. Wanneer bij invoer van belaste voo?werpen, 
die zich onder de bagage van reizigers bevinden, 
de visiteerende ambtenaren met de aangegeven 
waarde geen genoegen nemen, kan ile aangever 
deze waarde tot een door hen te bepalen bedrag 
verhoogen. 

Maakt de aangever hiervan geen gebrnik, dan 
moeten, met afwijking van art. 1, derde lid, de 
ambtenaren zich dadelijk na de visitatie uit
■preken omtrent de verhooging der waarde of 
omtrent de benadering. Zij geven daarvan aan 
den aangever eene echriftelijke verklaring, welke 
voor de toepassing dezer wet in de plaats· treedt 
van de verklaring, bedoeld bij genoemd art. 1 , 
derde lid. 

30. Op goederen, waarvan de waarde is aan
gegeven overeenkomstig de volgens art: 123 der 
voormelde Algemeene Wet uitgegeven prijscourant, 
sijn de vorenstaande bepalingen niet toepasselijk. 

Die bepalingen sijn mede niet toepasselijk op 
goederen, die worden doorgevoerd. Bestaat, bij 
aangifte van de goederen voor doorvoer met 
transito-paspoort, t1188chen de visiteerende amb
tenaren en den aangever verschil omtrent de 
waarde, dan beslist de inspecteur of zijn plaats
vervanger. 

Afstand van den doorvoer met zoodanig doen
ment kan alleen plaats hebben na eene nienwe 
aangifte op eene losplaats of een mntoor, aan
gewezen voor de betaling van invoerrechten, 
waarbij de aangever echter niet gehonden is aan 
de waarde in het paspoort nitgedrukt. In dit 
geval zijn de voorachriften der Al('emeene Wet 
en van deze wet toepasselijk alsof de goederen 

dadelijk bij den invoer werden aangegeven voor 
verbmik. 

31 . De stukken, krachtens deze wet op te 
maken of uit te vaardigen, zijn vrij van zegel 
en van de formaliteit van registratie. 

32. Aan art. 120 der vorengenoemde A.lge
meene Wet worden, na 8°., de twee volgende 
zinsneden toegevoegd : 

.Onder den loopenden prij• hier te laude wordt 
ventaan de aom, die gerekend wordt op den dag 
der aangifte voor levering hier te lende te kunnen 
worden bedongen door de eerste hand in het 
buitenland, verminderd met het invoerrecht vol
gens het- tarief. Voor goederen, waarop het vlhn
staande niet kan worden toegepast, dne.ronder 
begrepen die, welke door aard, bestemm.iJ« of 
opschriften voor anderen dan voor wie zij bestemd 
1ijn .- eene mindere waarde hebben , wordt de 
waarde gesteld op den prijs bij aansohsffing uit 
de eerste hand ter plaatse vsn herkomst, ver
meerderd met de kosten vsn emballage, transport_, 
assurantie en colDlDiBBie; terwijl voor afgescheiden 
gedeelten van een geheel - geen zelfstandige 
handelsartikelen zijnde - de wR&rde wordt be
paald in verhonding tot den prijs van het geheel, 
waartoe zij gerekend worden te behooren. 

De Minister van Financiën is bevoegd voor
schriften te geven omtrent de inrichting van he} 
biljet van aangifte , na daarover het ad vieitvan 
den Raad van beroep te hebben ingewonnen~ 

Het tweede lid van art. 128 derzelfde '4w-et 
vervalt. 

Aan art. 192, eente lid derzelfde wet wordt 
het volgende toegevoegd: 

.Bij de visitatie van goederen, naar de waarde 
belast en aangegeven ten invoer, is de aangever 
verplicht den ambtenaren , desgevorderd,lf-e goe
deren, die in de aangifte afzonderlijk zln ver
meld, bijeen en afgescheiden van andere te ver
toonen. 

Bij niet-voldoening daaraan kunnen de~te
naren hierin op koeten en risico van den aapgever 
voorzien." 

.Aan art. 215 derzelfde wet wordt het volgende 
toegl,voegd : 

• Voor goedel'811, belast naar de waarde en 
aangegeven ten invoer, wordt voormeld bedrag 
van een twaalfde bepaald op een twintigste." 

Het 22ste Hoofdstuk derzelfde wet en art. 8 
der wet van 28 December 18711 (Staah/Jladnn. z50) 
vervallen. 

33. De ambtenaren der invoerrechten en de 
7• 
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leden der CommiBBiën van beoonleeling en van 
den Raad van beroep bewaren het geheim om
irent bijzonderheden, w:elke zij bij de uitvoering 
dezer wet leeren kennen, zoolaug de mededeeling 
daarvan aan belanghebbenden nadeel zon kunnen 
toebrengen, ten ware zoodanige mededeeling voor 
die nitvoering gevorderd wordt. 

34. De wet komt in werking op den door 
Ons te 'bepalen dag eu wordt binnen vier jaren 
herzien. 

De artikelen 17 , 20 , 24 en 26 treden echter 
reeds in werking-op den dag der afkondiging. 

Op benaderingen , aangezegd vóór .den in het 
eetste lid bedoelden dag, blijven de vroegere 
bepalingen toep888elijk. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 20sten April 1896. 

(set.) EMMA. 
1H Minuter van Finaneiën, 

(set.) SPRENOER VAN EYJC. 
( Uitgeg. 26 À.pril 1895.) 

20 À.pril 1895. Wrr, tot aanvulling en ver
hooging van het negende hoofdstuk der 
Staatsbegrootiog voor het dienstjaar 1895. 
(Verbetering van d4 Do•JMl.) S. 65'. 

Bij deze wet wordt~ t1111schen de artikelen 
109 en llO van hoofdstuk IX der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1895 ingelascht het navolgende: 

.Árt. 109bu. Bijdrage in de- kosten der ver
be1"ering van de Dommel f 70,000. 

Ten gevolge van voorachreven aan vulling en 
verhooging wordt het totaal der 2de Afd. en 
het eindcijfer van dit hoofdstuk eveneens ver
hoogd met f 70,000. 

20 .&,il 1896. WET, tot het toestaan van 
kredieten ten laste der begrooting van 
?feder"landaclt-Indië voor 1895 ter betaling 
van tot afgesloten dienstjaren behoorende 
9Rverevende vorderingen. S. 56. 

Bij deze wet worden ter voldoening van de 
vorderingen betreffende de begrootingen van Nerler
"land,c~Indië over de ja.ren 1889 tot en met 
1898 , op de bij de wet gevoegde zes staten 
vermeld en niet vóór de afsluiting der betrokken 
diensten verevend, opnieuw kredieten toegestaan 
en wel voor zooveel betreft den dienst van 1889 
tot een bedrag van f 16,00, van 1890 van 
f 288.00, van 1891 van f 882.98, van 1892 
van fl,261.281 , van 1898 van fá.40, te bestrijden 
uit de sommen voor onvoorsiene 11,itgaven toe-

gestaan bij de onderafdeelingen van het late 
of het Ilde hoofdstuk der begrooting van Netkr
landacli-Indië voor 1895. 

20 À.pril 1895. W-.:r, tot vast8telling van het 
slot der rekening van de koloniale ni tga ven 
en ontvangsten voor Suriname over het 
dienstjaar 1889. S. 57. 

Het slot der rekening ve.n de koloniale uit
gaven en ontvangsten voor StlrÎIIISllle over het 
dienstjaar 1889 wordt vastgesteld als volgt : 

De uitga11f bedraagt f 1,583,886.69'. 
De ontvangst bedraagt f 1,450,495.35. 
Het nad.eelig slot der rekening bedraagt alsoo 

f 133,841.84•. 

20 Àpnl 1895. WET, tot vaststelling ve.n het 
slot der rekening van de koloniale uitgaven 
en ontvangsten voor Surinasie over het 
dienstjaar 1890. S. 58. . 

Het slot der rekening van de koloniale uit
gaven en ontvangsten voor S,,ri,aa,ne over het 
dienstja&r 1890 wordt vastgest.eld als volgt: 

De uitgaaf bedraagt f 1,548,472.08. 
De ontvangst bedraagt f 1,632,816.62. 
Het nadeelig slot der rekening bedraagt alzoo 

f 16,155.66. 

20 À.pril 1895. WBT, houdende teruggaaf van 
het waarborgkapitaal door de Bataviasche 
Oosterapoorwegmaatschappij gestort ter zake 
van haar verleenden voorrang voor eene spoor
wegeoncesaie Kedon, Getk-Clteri/Joa. S. 119. 

IN NA.All v"ur H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1:1 EMMA, ENZ. • • • • • • doen t.e weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er termen bestaan tot teruggaaf aan de Ba
taviasche Oosterdpoorwegmaatschappij van het 
aan den Staat vervallen waarborgkapitaal, dat 
zij in 's Rijks schatkist gedeponeerd heeft ter 
voldoening un de voorwaarden waarop haar door 
den Gouverneur-Generaal van Nederlandlclt-Indië 
voorrang is verleend voor eene conceHie be
treffende den aauleg en de exploitatie van eenen 
spoorweg van Kedoettfl Getk naar CÁerilJofl; 

Zoo ia het, dat Wij, den Raod van State enz. 

Eei,ig artikel. 

De N ederlandsche Staatseffeeten, die ingevolge 
de voor.narden, waarop bij besluit van den 
Gouverneur-Generaal van Nederta11dsc~IndiiJ van 
den 19den Jnni 1889 n°. 5, aan de Bataviasche 
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Oosterspoorwegmaatechappij voorrang ie verleend 
voor eene concessie betrelrende den aanleg en de 
exploit.atie van eenen spoorweg van Kedoetl{I 
Gede naar 0/aerilJon, als w'aarborgkapitaal Zijn 
gedeponeerd ten kantore van den agent van het 
Ministerie van Financiën te Amsterdam, worden 
met de coupons van 1 September 1892 en 
volgende, .dan wel met de geldswaarde dier 
coiipone voor zoover zij reeds te 1,relde zijn ge• 
maakt, aan de Bataviasche Oosterspoorwegmaat
achappij teruggegeven. 

Lasten en bevelen , enz. 
·Gegeven te 's Gravenhage, den 20sten April 1895. 

(get.) E M M A. 
De Minil#er t1an Koloniën, (get.) Bli:RGBMA. 

(Uitgeg, 2 7 April 1895,) 

20 .A.pril 1895. WET, tot achoning der heffing 
van het uitvoerrecht van sniker in Netkr
landacn-Indië. S. 60. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 
W11 EMMA, ENZ .•• , •• , doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat de moeilijkheden waarin zich de suiker
cnltunr op Jat1a bevindt, aanleiding geven tot 
eene tijdelijke vermindering van lasten; 

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

Eenig artikel. 

Gedurende één jaar, te rekenen van 1 Juni 1895, 
is het bij de wet vau. 16 April 1886 (Staa~ 
/Jlad n°. 72) vastgestelde recht bij den uitvoer 
van suiker niet verachnldigd. 

La»ten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 20sten April 1895. 

(get.) E M M A. 
De MiflÛter """ Koloniéll, (J,et.) BHGBJl:A, 

( Uitgeg. 27 April 1895.) 

20 April 1895. WETTBN, houdende naturali
satie vnn: 

Georg Wilhelm Ludwig Knobloch. 
s. 61. 

Johann Julius Adolph van Dre-
veldt. S. 62, 

Karl August Glogau. S. 63. 
Georg Matthias Cromme. S. 64. 
Heinrich Bernard Paul Ambrosius 

Hungelmann. S. 65. . 
Fritz Ferdinand Gastav Ludwig 

Ka ul bach. S. 66. 
Friedrich Wil h~ lm D ickmann, S.67. 

20 Ápril 1895. WET, tot verlenging van den 
duur der werking van de wet van 4 April 1892 
(Staaulilad n°. 56), houdende voorziening 
ter tijdelijke versterking van de nationale 
militie. 8. 68. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, KNZ. 

W11 EMMA, ENZ. , ••••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het noodmkelijk is den duur der we1·kinf van de 
wet van 4 April 1892 (Staat1/Jlad n°. 56), hou
dende voorziening ter tijdelijke "tersterking van 
de nationale militie , te verlengen; 

Y.oo is het, dat Wij , den Raad. van State enz. 
Art. 1. In de tweede zinsnede van den annhef 

van artikel° 1 der wet van 4 April 1892 (Staat1-
,/Jlad n°. 56) wordt in plaat& van .l895" ge· 
lezen • 1898". 

2. Deze wet treedt in werking op den S0sten 
April 1895. 

lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te 'sGr11venhage, den 20sten April 18115. 

(ge#.) E MM A. 
De Jtliwter t1an Oor'/og , (!let.) ScBNBmER. 

De Minilter t1an Marine, (!let.) VAN DER Wuo1t. 
De Mlniatn- """ Binnenlandack Zdn, 

{!161,} VAN HOUTEN. 
fUitg~. 25, April 1895.) 

20 .A.pril 1895. Wn, houdende goedkenring 
der op 5 Jnli 1894 te Lia,a/Jo11 geteeltenie 
verklaring met bijbehoorend protocol tot 
vQOrloopige. regeling der handelsbetrekkingen 
tnsschen Nederland en Portugal. S. 69. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
W11 EMMA, BNZ •••••••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging hebben genomen, dat 

in de verklaring tot voorloopige regeling der 
handelsbetrekkingen tlll!schen Nederla1Ul en Por
twgal, met het daarbij behoorend protocol den 
öden Juli 1894 door weden:ijdsche gevolmach• 
tigden te Lil,a/Jon geteekend, bepalingen Toor
komen die wettelijke rechten betrelreu ; 

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

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

Enig artikel. 

De neven& _deze wet in afachrift gevoegde ver
klaring (1) tot voorloopige regeling der handela-

(1) Deze verklaring wordt hierna niet opge
nomen, omdat de bekendmaking van den Neder
landschen tekst bij Koninklijk besluit nog volgt. 



98 20 APRIL 1895. 

betrekkingen tusschen Nederland en Port"!lal met 
Wl&l'bij behoorend protocol den 5den .T uli 1894 
door wederzijdsche gevolmachtigden te Lüaalxm 
geteekend, wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 201ten April 1896. 

(.get.) E M MA, 
JJe Mi,aûter flan Buit ml. Zaken, (.get.) .T, RöELL. 

:Ikllfn. flan Waterataat , Handel m N ijtJerlieid, 

(get.) VAN DBK SLIIYDBN. 

lJe Mia. fJa» Fiu■t:iifl, (get.) 8PBIDIGB1t VAN Eu:. 
De Hiaüter fJ,.,. Koloaiiia, (.get.) BERGSJU. 

(Uitgeg. 10 Mei 1895.) 

20 .April 1895. WET, tot bekrachtiging van 
eene overeenkomst met de Hollandsche 
IJzeren Spoorweg-Maatschappij, betreffende 
den door deae Maatschappij aan te leggen 
spoorweg van .,/_//;maar over He,r!,"!lo,caard 

no.ar Hoof'11. S. 70. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 

W1.r EMMA, ENZ. , ••••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodmkelijk is de verhonding te regelen 
van den Staat tot de Hollandsche I.Tzeren 
Spoorweg-Maatschappij, met betrekking tot den 
door deze Maatschappij aan te leggen spoorweg 
van Állmtaar over Heerl,ug011Jaard naar Hoorn, 

en dat de te dien einde door de Ministers van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid en van Fi
nanciën met genoemde :Maatschappij f!llSloten 
overeenkomst bij de wet behoort te worden be
krachtigd; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. Wordt bekrachtigd de in afschrift bij 

deze wet gevoegde overeenkomst, door cle Mi
niaters van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
en van Financiën , als daartoe door Ons ge
machtigd, onder dagteekening van 22/30 Jannari 
1895 met de Hollandsche IJzeren Spoorweg
Maatschappij aangegaan betreffende den door 
deze Maatschappij aan te leggen spoorweg van 
Álimaar over Htlff'!,ugtnDaartl naar Hoorn. 

2. Deze wet verbindt met den dag harer af
kondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 20sten April 189S. 

(.get.) EMMA. 
lJe Mi•. 11<Z11 1/Tater,taat , Halltlel e" Nij1Jt1rlurid, 

(.get.) VAN DER 8LEYDEN. 

lJe Min. va11 Fi11a,aciii,,, (.get.) SP.BBNGER VAN ETK. 

( Uitgeg.) 4 Mei 1895. 

AFSORBIPT. 

Tusschen den Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid en den Minister van Financiën, 
tot het aangaan van deze overeenkomst ge
machtigd door de Koningin-Wednwe, Ree:entes, 
en als zoodanig den Staat vertegenwoordigende, 
partij ter eene , 

-en de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maat
schappij , in deze overeenkomst aangeduid als 
.de Maatschappij", vertegenwoordigd door haren 
Raad van Administratie , tot het aangaan van 
deze overeenkomst gemachtigd door de Algemeene 
Vergadering van Aandeelhouders der Maatschappij, 
partij ter andere , 

is, onder voorbehond van bekrachtiging door 
ae Wet, het volgende overeengekomen : 

Art. 1. De overeenkomst van 21.Tannari 1890, 
bekrachtigd bij de wet van 22 .Juli 1890 (Staata

blad n•. 134), z11l, behoudens hetgeen hieronder 
bij artikel 2 is bepaald,. van toepassing zijn op 
den door de Maatschappij BBB te leggen spoor
weg van Álnuzar over Heerl,tlfl~ naar 
Hoor11 , waarvoor concessie is verleend bij reso-
1 ntie van den Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid dd. 22 September 1898, zoodra 
gezegde spoorweg voor het openbaar verkeer zal 
zijn opengesteld. 

2. Ingeval de Staat de eigendommen der 
Maatschappij naast overeenkomstig artikel 39 
der overeenkomst van 21 .TanTIBri 1890 voor
noemd , of wel ingeval de Maatschappij , inge
volge artikel 27 van die overeenkomst, van 
hare rechten wordt vervallen verklaard, zal de 
in artikel 1 genoemde spoorweg door den Staat, 
ingevolge artikel 39, 3°. der overeenkomst , 
mede worden overgenomen. 

Het bedrsg dat de Staat alsdan voor de over
neming aan de Maatschappij zsl hebben te be
talen , wordt op de volgende wijze bepaald. 

De Maatschappij legt aan eene rekening, 
waarop, op den laatsten dag van elke maand, 
voor het laatst op den dag der afsluiting van 
de rekening, in het debet worden gebracht de 
sommen, welke voor den BBBleg van den spoor
weg en voor de exploitatie daarvan worden uit
gegeven. Onder deze nitgaven worden begrepen 
alle kosten der ontwerpen voor den spoorweg, 
welke door de Maatschappij ge1111111kt of aan 
haar door derden geleverd zijn. Daarunder 
worden niet begrepea dil .kosten v&n aanschaffing 
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van voorwerpen, omschreven in artikel 11 der 
meergemelde overeenko.mat van 21 Jnnnari 1890. 

Op de in het vorige lid bedoelde rekening 
worden in het credit gebracht: 

a. op den laatsten dag dèr maand, waarin 
zij zijn betaald, de sommen , welke door de 
Provincie Noord-Holland en door de gemeente 
Alkmaar als renteloos voorBChot of subsidie aan 
de Maat?chappij zijn toegekend; 

l,, op den laatsten dag van elke maand, voor 
het laatst op den dag der afslniting van de 
:rekening, alle ontvangsten (behalve rentelooze 
voorschotten en subsidiën) uit welken hoofde 
ook , ter zake van den spoorweg door de Maat• 
schappij geïnd. 

Op de rekening wordt voorts, bij hare af• 
sJniting in het debet en in het credit gebracht 
eene rente van 31 ten honderd in het jaar over 
de in het debet en in het credit der rekening 
geboekte posten , berekend van den dag, waarop 
die posten in deze rekening zijn geboekt. 

V 66r 1 Mei van elk jaar zeudt de Maatschappij 
aan den Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid eene gespeeifi.ceerde en van de noodige 
toelichtende bescheiden vergezelde opgave van 
den stand der rekening op den 3lsten December 
van het afgeloopen jaar, Na verificatie daarvan 
wordt het bedrag van de tot laatstgenoemd tijd
stip gedane nitgaven b1j prooea-verhaal vastgesteld. 

De :rekening wordt afgesloten en de aanleg 
wordt geacht voltooid te zijn op den 3bten De: 
cember van het jaar, volgende op dat, waarin 
de spoorweg over zijne volle lengte voor het 
verkeer. ie open!(!lsteld; bij vroegere nB11Bting of 
vervallenverklaring, op den dag voorafgaande 
aan dien , waarop de Staat in het bezit treedt 
van de eigendommen der Maatschappij. 

Het Mldo, hetwelk de rekening zal aanwijzen 
op het tijdstip waarop de Staat in het bezit 
treedt van de eigendommen der Maatschappij, 
maakt het bedrag nit dat ingevolge het bepaalde 
bij artikel 3 9 , litt. j, der overeenkomst van 
21 Januari 1890 voornoemd door den Staat 
voor dezen spoorweg lllln de Maatschappij ver
schuldigd is, behoudens de wijzigingen welke 
gezegd bedrag zal ondergaan ten gevolge van de 
toepuaing der overeenko1D1t van 21 Januari 1890 
voornoemd. 

Hei rollend materieel, de exploitatie-inrich
tingen en de 1118f1i11Zijngoede1-en, brandstoffen enz. 
voor den spoorweg aangeschaft, worden, bij 
naaating of vervallenverklaring door den Staat 

overgenomen op den voet ve.n hetgeen ia be· 
paald. bij artikel 39 litt. d, e, en f, en 4,11 

van de overeenkomst van 21 Janllll?i 1890 
voornoemd. 

3. De Staat ml in de in het eerste lid van 
artikel 2 genoemde ge'fllllen, gestand doen de 
verbinteniBSen , welke de Maatschappij tegenover 
de provincie Noord-Holland, te,· zake van het 
door de provincie voor den apoorwegi Yerleen.41 
renteloos voo1·schot heeft aangegaan bij de akte 
van 7/12 December 1894,, waarvan afschrift bij 
deze overeenkomst ie gevoegd. 

4. Deze overeenkomst vervalt in de gevallen, 
oD1BChreven in de artikelen l!l en 24 van de 
in artikel 1 dezer overeenkomst genoemde 
conceaaie. 

Aldus overeengekomen en geteekend in twee-
•, Gra11nluzge 22 . 

vowJ te_ hiterdam , op den SO Januari 1800 

vijf en negentig. 

JJe Mill. van Waterstaat, Handel en Nij11erMid; 
(Det,) VAN DEIi SLEYD.11:N. 

JJe .Mmuter win Fiaatu:ÜII, 
(Det.) SPBBNGIIR VAN Eu .. 

JJe Raad 11a11 .J.dmilli81ratie der Hollattdlt:"4 
Ihern Spoonoeg-XatlÜt:Nlppji, 

(Det.) F. T.11. W.lb'TERWOUD't, 

Voorzitter. 
{,§et.) W. Ro11LL, &cretaria. 

Voor eensluidend afschrift, 
JJe &crttaru-Generaal 11an !,et lJepartl!tlletlt 1/Qtl 

Water1taat, Hawl e11 Ni,11er"4id, 
{,§et.) DE Bosca KEMPER. 

Al"SC.IIKIJT. 

De Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maat.achappij, 
gevestigd te Amsterdam, vertegenwoordigd door 
haren Raad van Administratie, verbindt zich bij 
deze tegenover de provincie Noord-Holland, 
voor wie deze verbintenie door Gedeputeerde 
Staten wordt aanvaard, tot teruggaaf van het 
haar door de provincie, baehtens besluit VOD 

Provinciale Staten van Noord-Holland van 19 No
vember 1891 n°. XIII · en Bealnit van Gede
puteerde Staten van 2 Angnstua 1893 n°. l!S, 
voor 4m a,anleg van een normaal-spoorweg 
tnsschen Alkmaar en Hoorn over Heerhugowaard 
uit te keeren renteloos voonchot van tweehonderd 
dnizend gulden (f 200,000.-), op den voet in 
eerstgenoemd besluit omschreven, te weten: 

• Het voorschot moet aan de Provincie worden 
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• tel'ngbetaald uit de bruto opbrengst der lijn , 
~zoodra die zal gestegen zijn boven het bedrag van 
.zeven en zeventig duizend gnlden (f77,000.-f 
,,per joar. 
_ .In dat geval wordt de helft dier meerdere 
,.opbrengst uit11:ekeerd ann de provincie. 

.Bovendien ia het voorschot of wel het onaf
.geloste gedeelte daarvan in eens opvorderbaar 
.bij •oop van de lijn aan anderen dan aan 
.den Staat." 

Wijders verbindt de Hollandsche IJzeren . 
tlpoorweg-Maatschappij zich tegenover de Pro
vincie Noord-Holland jaarlijks een staat der 
brnto opbrengst van den voornoemden spoorweg 
aan Gedeputeerde- Staten mede te deelen en aan 
hen alle inlichtingen omtrent de onderneming te _ 
ftl'Btrekken, die zij znllen verlangén, totdat het 
voorschot geheel zal zijn terugbetaald. 

Aldus in tweevoud geclnan en onderteekend te 
Amsterdam, den 7 den December en te Haarlem 
den 12den December 1800 vier en negentig. 

IJe Gedep,lteerde Staten van Noord-Holland, 
(get.) ScHORER, Yoorzitter. 

A. A. LAND, Griffier. 

IJe Hollaruucke IJzeren SpooNIJtl!l•Maatac!,appij, 
· JJc Raad flan .J.d.miniatratie, 

(get.) F. TH. WEBTERWOUDT, 

Yoorzitter. 
/get.) W. Roi!LL, &cretaril. 

Behoort bij overeenkomst van °/22/S0 Janu
ari 1895. 

IJe Min. van 71'"aterataat, Handel en Ni,"oerkeid, 
(get.) VAN DER SLIIYDEN. 

-IJe Jfü,iater oan Fiunrim , 
(get.) SPR:ENGER VAN EYK. 

IJe Raad oan Administratie der Hollandacke 
IJzerer, Spoor111eg-Maatscllappij. 

(get.) F. TH. WEBTERWOUDT, 

Yoorflitter. 

(get.) w. Rol!LL. Secretaru. 

Voor eensluidend ofschrift, 

Be Secretam-Ger,eraal flan ket :Defiartement 
oan Water,taat, Handel en Nijoerkeid, 

(get.) DE Boscra Ki:HPER. 

20 À.pril 1895. WET, tot regeling von het 
bakenwezen op openbare wateren. S. 71. 

Bijl. Ha•d. 2• Kamer 1894/95, n°.49, 1-7. 
Hand. 2° Kamer 1894/95, blad#. 800. 
Hand. 1° Kamer 1894/95, /Jladfl. 305, 817. 

IN NAill VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

Wu EMMA, BNz ••••• _ •• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de wet van 80 December 1865 (Staata/Jlad 
n°. 173) aangevuld' door die van 22 December 1867 
(Staata/Jlad n°. 158), regelende het loods- en 
bakenwezen op eeruge wateren en stroomen, 
herziening vordert; 

Zoo is het, dat Wij , den Ra.ad van State enz. 
Art. 1. De bebakening, in het. belang der 

scheepvaart, van de openbare wateren, door Ons 
bij algemeenen maatregel van beetunr aan te 
wijzen, geschiedt van Rijkswege. 

2. Op de wateren, in art. 1 bedoeld, wordt 
ter zake van verlichting en bebakening geenerlei 
betaling, op welken grond of onder welke bena
ming ook, gevorderd, met uitzondering alleen van : 
· a. vnnrgelden in bijzondere plaatsen geheven 

voor havenlichten, niet in het belang der alge
meene stroombevaring, maar alleen in dat van 
de vaart naar die plaatsen ontstoken; 

1,. bakengelden voor de afbakening van kreken 
en kleine vaarwaters , naar bijzondere plaatsen 
leidende en enkel in het belang der VBSrt naar 
die plaatsen -dienstig. 

3. EigeDBal'11, beheerders en gebruikers van 
gronden, werken of wateren zijn gebonden alle 

· voorwerpen die in het belang van den bakendienst 
in of op die gronden, werken of wateren van 
Rijkswege noodig worden geoordeeld, te dulden 
en alle tot de plaatsing, de instàndhonding, de 
wijziging of de verplaatsing dier voorwerpen 
strekkende werkzaamheden toe te laten. 

De schade die daardoor moeht ontstaan, wordt, 
indien dit door de belanghebbenden wordt ver
langd, door den Staat vergoed; kan het bedrag 
dier schadevergoeding niet in der minne worden 
vastgesteld, dan wordt het door den kanton
rechter bepaald. 

· 4. Eigenaars, beheerders en gebruikers van 
gronden, werken of wateren zijn · gebonden te 
dulden, dat ·de bakenmeesters en de ambtenaren, 
met het toezicht op het vaarwater en het baken
wezen belast, ten allen tijde toegang hebben tot 
de bakens en andere teekenen , die ten behoeve 
van de echeepvaart van Rijkswege op of in 
hnnne gronden , werken of wateren gesteld zijn. 

5. Het aantal bakenmeesters, hunne bezoldi
ging, de wijze en voorwaarden van hunne be
noeming en ontslag, alsmecle de wijze, W88l'Op 

· hnn dienst geregeld wordt, worden door Ons 
vastgesteld. 
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6. Met het opsporen der overtredingen van 
deze wet zijn, bebal rn de ambtenaren, genoemd 
in artikel 8 van het Wet.boek van Strafvordering, 
belast. de bakenmeesters. 

7. Deze wet treedt in werking op 1 Mei 1895. 
Te gelijker tijd vervallen de wetten van 

80 December 1866 (Staat6/Jlad n°. 178) en van 
22 December 1867 (Staat8/Jlad n°. 1118). 

Laat.en en bevelen, enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den 20sten April-1896. 

(get.) E M MA. 

Ik Jli11. r,an .,,,-aterataat, -HaNllel e11 Nit1erl,eid, 
(get.) VAN DEIi. SLBYDBN. 

De Miniater van Marine, 
VAN DEIi. WIJCK, 

( Uitgeg. 29 .April 1896.) 

20 .April 1895. Wn, tot w:ijzigiug en aan volling 
. van de wet betrekkelijk de Nationale Militie. 

s. 72. 
Bïl. Hand. 2• Kamer 1894/96, n°. 79 ; 1-7. 
Hmui. 2• Kamer 1894/911, /Jltuk. 1044-1048. 
Hand. l• Kamer 1894/96, /Jltuk. 800, 806, 810. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA' 11.NZ. 

WIJ EMMA, ENZ ••••• : • doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
het noodzakelijk is de wet betrekkelijk de Natio
nale Militie te wijzigen en nan te vullen; 

Zoo ia het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De na te noemen artikelen der wet 

betrekkelijk de Nationale Militie worden gewij
zigd en ungevuld als volgt: 

.Art. 118 wordt gelezen als volgt: 
.Het ter inlijving of ter indienststelling bij 

de militie oproepen, het overbrengen en het 
a:fleveren van hen, die bij uitspraak van Gede
puteerde Staten of in hooger beroep tot de dienst 
1ijn aangewezen , en in het algemeen van alle 
op een ander tijdstip dan dat in art. 112 be
doeld, bij de militie in te lijven of in dienst 
te stellen 1118D8Chappen geschieden overeenkom
stig de utt. 111, tweede zinsnede, 118 en 114." 

.Art. 129, troeede tntufUltk. 
De woorden: • wordt slechts verleend" worden 

't'llft-8gen door: • wordt in _gewone tijden niet 
geweigerd". 

.Art. 187. De woorden: .en gedurende drie 
maanden gehouden" worden vervangen door : 
.en daarin gedurende ten heogste twee maanden 
gehouden. De duur van deze dienst wordt be-

paald door den Minister van Oorlog zoo de 
verlofganger tot de militie te land behoort, door 
den Minister van Marine zoo de verlofganger 
tot de zeemilitie behoort." 

.Art. 144. De woorden : • wordt onder de 
wapenen geroepen en van drie tot zea maaaien 
gehouden" worden vervangen door: • wordt in 
werkelijken dienst geroepen en daarin gedurende 
ten hoogste drie maanden gehouden. De duur 
van deze dienst wordt door den Minigter van 
Oorlog bepaald." 

Àrl. 172. De eente zinsnede wordt gelezen 
als volgt: 

• De ter inlijving opgeroepen V{ijwilliger voor 
de militie en ' hij, die ingevolge deze wet ter 
inlijving of ter indienstatelling bij de militie ia 
opgeroepen, word~, zoo hij niet aan de oproeplng 
heeft voldaan, zoodm hij wordt ontdekt, gebragt 
voor Gedeputeerde Staten der provincie, voor 
welker B.BDdeel in de ligting hij moest worden 
ingelijfd of in dienst gesteld." . . 

.Art. 173. Aan dit artikel wordt als zesde 
zinsnede toegevoegd : 

.Het bepaalde in de eerste zinsnede is niet 
toepasselijk ten aanzien van de personen in 
art. 17 5 bedoeld , nooh in de gevallen waarin de 
wet inlijving of indienststelling voor k011er tijd 
voorschrijft dan in die zinsnede is aangeduid, 
In die gevallen is de tweede zinsnede toepaBSelijk, 
met dien verstande, dat de tijd, aldaar bedoeld, 
dien, voor welken de inlijving of indienststelling 
plaats had, niet kan overschrijden." 

.Art. 181. In de ~te zinsnede wordt het 
bepaalde sub 8°. vervangen door het volgende: 

.3°. die niet aan de ingevolge deze wet gedane 
oproeping ter iulijving of ter indiellllt&telling bij 
de militie hebben volde.an; 

.4°. die, als plaatsvervanger of als nummer
verwisselaar toegelaten, niet • ter inlijving zijn 
opgekomen op den in art. 111 bedoelden tijd." 

Àrt. 184. Sub 2°. van dit · artikel wordt 
g_elezen: 

.2". hij , die niet aan de ingevolge deze wet 
gedane oproeping ter inlijving of ter indienst
stelling bij de militie heeft voldaan." 

2. Tussclten de artikelen 163 en 154 wordt 
een nieuw artikel ingevoegd, lnidende: 

• .Art. 158/Ji.r. De manschappen der zeemilitie, 
· dit: hnnne eonte oefening hebben volbragt en 

niet in werkeJijke dienst zijn, komen in het derde 
dienstje.ar eenmaal te zamen om gedurende niet 
langer d an zes weken te worden geoefend, tenzij 
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Wij het raadzaam mogten oordeelen, dat zamen
komen geheel of gedeeltelijk achterwege te laten." 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 'sGravenhage, den 20sten April 1896. 

(get.) E M.M A. 
Dd. Mi,iiater var, Bi,.,.e,ilandsclu &ün, 

(§et) VAN HOUTEN, 
De Mmiater var, Oorlog, (get.) ScHNIIIDBL 

De Mmiater van MariM, 
(get.) VAN DER W1.rcK. 

( Uitgeg. 8 Mei 1896.) 

22 À.pril 1895. BESLUIT, tot aanwijzing der 
kringen V'1) de commissiën van aanslag voor 
de beluting op bedrijfs- en andere inkomsten 
~ van hare 1tandplaataen.. S. 73. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, t:NZ. 

Wu EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Finan
ciën van den 9den April 1896~ n°. 89, Directe 
belastingen; 

Herzien het Koninklijk beslnit van 28 Oeto
ber 1898 (Staatl!Jlad n°. 167); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
16 April 1895, n°. 10); 

Gelet op het nader rapport van · den voor
noemden Minister dd. 20 April 1896, n°. 28, 
Directe belBStingen ; 

Hebben besloten en beslniten: 
Art. 1. De st1111t gehecht aan het Koninklijk 

besluit van 28 October 18118 (Staau/Jladn°.167) 
wordt gewijzigd als volgt: 

Jle gemeenten Kralingçn en C!,ar/oi., vervallen; 
de gemeenten Capelle a/d IJ11el en Nuawr• 

k11ri a/d [hiel vervallen bij de standpl1111ts der 
lll(lmmissie van aanslag te Rottertlaa en worden 
gevoegd bij de gemeenten behoorende tot de in 
de eerste pl1111ta vermelde standplaats der com
miHie van BBllBlag te Gouda; 

het ontvangkantoor der directe bela1tingen te 
Rotterda• (4de afdeeling) wordt gevoegd bij dat 
der late afdeeling aldaar, waarvoor Rotterda• 
in de eerste plaats als &tand plaats der commÎBSÎe 
van 1111nslag is vermeld; 

de in de 4de plaats vermelde commissie van 
88ll8iag te Rotterd«. vervalt ; 

À,utertlam, Directe Belastingen lste en 2de 
kantoor vervalt en daarvoor wordt gelezen: 

Àmat11rdaa, Directe Belastingen lste kantoor; 
Àm1t11rdaa, Directe Belastingen 8de en 6de 

kantoor vervalt en dasrvoor wordt gelezen : 
À•1'8rda•, Directe Belastingen 2de kantoor; 

Á.'1Ultert/a•, Directe Belastingen 4de en 6de 
kantoor vervalt en daarvoor wordt gelezen: 

À'1Ulûrdam , Directe Belastingen Sde kantoor; 
voor elk der kantoren Á.11Uterdam, Directe 

Belastingen 4de, 6de en 6de kantoor wordt eene 
afzonderlijke commissie van aanslag ingesteld met 
Àm1terdam als stand plaats ; 

de gemeenten Hedikl,uizen, lJrwun en Nieuw• 
nji,k vervallen bij de standplaats der commissie 
van 1111nslag te '1 H11rtogen/Jo1c/, ; 

de gemeenten 1)1'11,MJ& en Niea10nijk worden 
gevoegd bij de gemeenten behoorende tot de 
standpl1111ts der commissie van aanslag te "/Yaal-
10jik; 

de gemeente HediHuiz~• wordt gevoegd bij 
de gemeenten behoorende tot de standplaats der 
commissie van BW1siag te Hewdea. 

2. Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na dien der dagteekening, waarop he~ in 
het Staat1!Jlad en de Staat1coura.t is geplaatst. 

De voornoemde Minister is belut met de uit
voering van dit beslnit, 't welk in het Staat1!Jlad 
en in de Nederlawcl,e Staat1co,uaat zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift 'zal worden ge
zonden aan den Raad Vllll State en aan de Al
gemeene Rekenkamer. 

Amsterdam, den 22ste1r April 1896. 
(get.) E M M A. 

De Mmiater va• FffllUWië,,, 
(§et.) SPHENGER VAN En:. 

( Uitgeg. 29 Àpnl 1896.) 

22 À.pril 1896. BESLUIT, betreffende collegiën 
van zetters voor 's Rijke directe belastingen. 
s. 74.. 

1N NAAM VAN H.M. WILHELMINA, ENZ. 

Wu EMMA, JCNZ. 

Op de voordmcht van den Minister van Finan
ciën van den 9den April 1895, n°. 40, Directe 
belastingen ; 

Herzien het Koninklijk beslnit van 8 MBBrl 1894 
(Staata!Jlad n°. 4,3); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
16 April 1896, n°. 11); . 

Gelet op het nader rapport van den voor
noemden Minister dd. 20 April 1895, n°. 29 , 
Directe belastingen i 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. De eerste zinsnede van art. 2 van het 

Koninklijk beslnit van 8 Maart 1894 (Staau/Jlatl 
n°. 48) wordt gelezen als volgt: 

Voor d~ belasting op bedrijfs- en andere ia-
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komsten worden in de gel!loemde gemeenten. col
legiëu van zetters ingesteld, bestaande uit den 
voorzitter en vier leden , te weten: 

een collegie VILil zetters voor elk der zes kan-
toren te Asukrt/mt&; · 

een collegie van zetters geamenlijk voor de 
eerste en vierde afdeeling, een voor de tweede _ 
afdeeling en een voor de derde afdeeling allen 
te :Rotterdam; 

een collegie van zetters voor elke der twee 
afileelingen te •, Ortnnl,age. 

2. Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na dien der dagteekening van het Staata61MJ 
en van de Staatscourant waarin het is geplaatst, 

De voo!'noemde Minister is belast met de uit
voering van dit besluit, 't welk in het Slaata-
6lad en in de Nederlmul8cl,e Staauco11ra•t zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

Amsterdam, den 22sten April 1895. 

(get.) E M MA. 
Da Mi,iuter war, Finat1CÎii11 , 

(get.) SPUNGBR VAN En:. 

( Uitgeg. 29 April 1895.) 

22 April 1895. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van het Koninklijk beslnit van 4 Jnni 1878 
(Staat8"lad n°. 81), houdende voorschriften 

_ter nitvoering van arl. 14 der wet op het 
notarisambt. S. 75. 

IN NAA.ll VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA. ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van 

Jnstitie, van den 8sten Maart 1895, n°. 121, 
lste afdeeling; 

Gelet op art. 14, tweede lid, van de wet op 
het notarisambt, zooala dit is nstgesteld bij de 
wet van 6 Mei 1878 (Staat16lad n°. 29); 

Overwegende, dat het wenschelijk is wijziging 
te brengen in hjlt bij Koninklijk besluit van 
23 Mei 1892 (StaatdJlad n°. 127) gewijzigde 
artikel 3 van het Koninklijk besluit van 4Jnni 1878 
(Staata6lad n°, 81), houdende voorschriften ter 
nitvoering van voormeld arlikel der wet op het 
notarisambt; 

Den Raad van State p;ehoord (advies van den 
2den April 1895, n°. 12); 

Gelet op het nader rapport van den · voor
noemden Minister, van den 18den April 1895, 
n°. 129, lste afdeeling; 

Hebben besloten en besluiten: 
In de tweede zinsnede van het laatste lid v11n 

artikel S van het Koninklijk beslnitvan 4J uni 1878 
(Staat,6/ad n°. 81), zooals het gelezen wordt 
ingevolge het Koninklijk beslnit van 23 Mei 1892 
(Staa.tdJIMJ n°. 127), worden de wooaden: .één 
dag" vervangen door: .twee achtereen-v11lgende 
dagen". 

De Minister v11n Justitie is belast met de 
uitvoering van dit l!esluit, hetwelk i)l het Staat,-
6lad zal worden geplaatst. 

Amsterdam, den 22sten April 1895. 
(get.) E MM A. 

De Minuter van JU8tititJ, (get.) VAN DER KAU, 
(Uitgeg. 26 .April 1895.) 

24 April 1895. BBBLUIT, tot wijziging' van 
artikel 2 van het Koninklijk beslnit van 
den 22sten Jnli 1892 (Staat.6lad n°. 179), 
hondende t~delijke wijziging van eenige be
palingen van de Koninklijke besluiten van 
17 December 1861 (Staat,6lad n°. 127) en 
van 8 Mei 1862 (Staat8"l41l n°. 46), be
treftimde voorsehriften tot nitvoering der wet 
van 19 Angnstns 1861 (Staat8"lad n°. 72) 
betrekkelijk de Nationale Militie. S. 7 6. 

IN NAAll VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
Wr;r EMMA, ENZ. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van de 

Ministers van Oorlog, en van Marine en van 
Binnenlandsche Zaken van 30 Maart 1895, litt". 
W 1 • , van 30 M118rt 1895, Borea1! B, n°, 32, 
en van 1 April 1895, n•. 638 M, afdeeijpg 
Militie en Schutterijen; 

Overwegende, dat, bij verlenging van den dnnr 
der werking van de wet van den 4den April 1892 
(Sltuds/Jlad n°. 56), hondende • Voorziening ter 
tijdelijke versterking van de Nationale Militie", 
wijziging noodig is van artikel 2 van·het Konink
lijk besluit v11n den 22sten Jnli 1~92 (Staata• 
6lad n°. 179); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
9 April 1895, n°. 9); 

Gezien het nader rapport van de voormelde 
Ministers, van 20 April 1895, Kabinet litt&. 
J• •, van 20 April 1895, Bnrean B, n°. 29, en 
van 22 April 1896 , n•. 754 M., afdeeling Militie 
en Schutterijen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Benig artil:û. 

In artikel · 2 van het Koninklijk beslnit vau 
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den 22stcn Juli 1892 (Staau/Jlad n°. 179) wordt 
- te rekenen van den tweeden dag na dien der 
dagteekening van het Stoata/Jlad en van de Staau
cm,rant waarin het tegenwoordig besluit geplaatst 
is - in stede van • 1896" gelezen .1898", 

De Mini»ters -v:oornoemd zijn, ieder voor zoo
veel hem betreft, belast met de nitvoering van 
dit besluit, dat in het Stoat.J/Jlad en gelijktijdig 
in de Stoat8COUl"ant zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worde!i gesonden aan den 
Raad van State. 

.Amaterdam, den 24eten April 1895. 
(get.) EMMA. 

De M,.uter van Oorlog, (,1111.) SCHNBIDIIR. 

De Minialer van Marine, (get.) VAN DER 'WJJCK. 

De Minuter van BiuenlandJcke Zakn, 
(,1111.) VAN. HOUT1l:N. 

( Uitgeg. 27 Ápril 1895.) 

26 .J.pril 1895. BESLlJIT, houdende nadere wij
ziging van het bij de Koninklijke besluiten 
van 4 Juni 1878 (Stoau/Jladn°.86), 22Juli 
1893 (Staau/J"lad n°. 119) en 28 Juli 1894 
(Stoat.J/J"/ad n•. 140) gewijzigde Koninklijk 
besluit van 27 April 1877 (Staau/Jlaà n•. 87), 
waarbij de in de artikelen 84, 88 en 92 der 
wet van 28 April 1876 (Staats/J"lad u•. 102) 
bedoelde e:i:amens en promotiën zijn vu~ 
ateld. S. 77. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W11 EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken, van 9 Februari 1895, 
n°. 6609•, afdeeling Onderwijs; 

Gezien de Koninklijke besluiten van 27 April 
1877 (Stoat.Jölaà n•. 87), 4 Juni 1878 (Stoat.J• 
/Jlaà n°. 86), 22 Juli 1893 (Staau/J"lad n•. 119) 
en 28 Juli 1894 (Staat.J"lad n°. 140); 

Gezien de adviezen van ieder der senaten der 
Rijbuniveraîteiten; 

Den Raad van State gehoord (~vies van den 
26 Maart 1895, n•. 14); 

Gelet op het nader rapport van den voor
noemden Minister, van 23 April 1895, n•. 1827, 
afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
Art. 1. Artikel 14 van het Koninklijk besluit 

van 27 April 1877 (Stoat.J/J"/ad n°. 87) wordt 
gelezen als vo~ : 

Om tot de promotie te worden toegelaten, 
wordt vereischt: 

1°. het bewijs, dat het doctoraal-examen in 

die der in artikel 83 der wet van 28 April 1876 
(Staat.Jlatl n°. 102) vermelde wetenschappen, 
waarin de graad van doctor wordt verlangd, met 
gunstig gevolg ia afgelegd ; 

2°. a. in de fanltéit der recl,ügeletJrdllilid: 
het schrijven van een proefschrift met minstens 

twaalf stellingen 6f het sehrijven van mi~tens 
vier en twintig stellingen ter keuze van den 
doctorandus ; 

/J. i• de openge f-Ueitn: 
het schrijven van een proefschrift met min

st.ene twaalf st.ellingen. 
2. Artikel 15 van het Koninklijk besluit van 

27 April 1877 (Staau/Jlad n°. 87) wordt gelezen 
als volgt: 

Het proefschrift en de stellingen hebben be
trek:ling tot de wetenschap, waarin het doctoraat 
wordt verlangd. 

Het proefschrift bestaat in eene verhandeling 
of in uitgewerkte opmerkingen over één of meer 
onderwerpen. 

De taal, waarin het proefschrift en de stel
lingen worden geschreven, is de Nederlandscbe, 
of, wanneer de wenschelijkbeid daarvan, ter be
oordeeling van de :faeulteit, mocht blijken, eene 
andere taal; voor het doctoraat in de klassieke 
letterkunde wordt het gebruik der Latijnsche 
taal gevorderd. 

3. Artikel 16 van het Koninklijk besluit van 
27 April 1877 (Staat.JIJ/ad n•. 87) wordt gelezen 
als volgt: 

Het BCbrijven van een proefschrift wordt niet 
vereischt: 

a. i• de f-Unt der gnueslmnde: 
1°. voor de doctoren in de geneeskunde, ter 

verkrijging van het doctoraat in de heelkunde; 
2°. voor de doctoren in de geneeskunde, ter 

verkrijging van het doctoraat in de verloekunde; 
b. in de fanltnt der w- en sat11urlmnde:. 
voor de doctoren in een of meer der onder

deelen van deze faculteit, ter verkrijging van 
het doctoraat in een of meer der andere onder
deelen; 

c. ia de faewltnt der ktteren en ,mjMJttgHrle: 
voor de doetoren in een of meer der onder

deelen van deze :faeulteit, ter verkrijging van 
het doctoraat in een of meer der andere onder
deelen. 

De doctoren, in dit artikel bedoeld, zijn• 
wanneer zij geen proefschrift begèeren te ver
vaardigen, verplicht tot het schrijven van min
stens vier en twintig stellingun. 



29 APRIL 1895. 105 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk: in het Staats/Jlad zal worden geplaatst en 
WBBJ'Van afschrift zal worden gewnden aan den 
Raad van State. 

Amsterdam, den 26sten April 16915. 
(In.) EMMA. 

De Jfinûter flan Binnenlandtclie Zaken, 
f.8111.) VAN Houn:N.-

(Uitgeg. 8 Jfei 1896.) 

29 Äpril 1896. Wn, t.ot aanvolling van het 
aclsûte lioofdstok der Staatsbegrootiog voor 
het dienatjlllll' 1896. S. 78. 

Bij deze wet wordt het totaal der 16de Afd. 
van dit hoofdstuk gebracht op/ 8,140,900 en 
het eindcijfer nader vutgesteld op f 28,798,987. 

29 À.pril 1896. WBT, tot BBovulling eo ver-
. hooging van het flierde hoofdstuk der Staata
begrooting voor het dienstjaar 1895. S. 711. 

Bij deze wet wordt het totaal der 7 de Afd. 
van dit hoofdstu.lr. nader vutgesteld op f 465,821 
en het eindcijfer op/ 6,887,062. · 

29 .J.pril 1896. Wn, tot nadere vaststelling 
van de samenstelling en indeeling der dienat
doende aohutterij te •• Grrsf!ffllsage. S. 80. 

IN N,U.I,[ VAN H. M. WILHELMINA, BNZ. 
Wu EMMA, BNZ. 

Op de voordracht van den Minister van Bin-

nenlandsch, Zaken, van 26 April 1896, n°. 727 S., 
afdeeling Militie en Schutterijen; 

Overwegende, dat eenige verandering we11.11Che
lijk is in de bij Koniuklijk besluit van 22 Jano• 
ari 1868 (Staau/Jlad n°. 11) vast@estelde samen• 
stelling en indeeling van de dienstdoende BChu,tterij 
te '1 GrafffUl,age; 

Gezien de wet van 11 April 1827 (Staat•• 
6/ad n°, 17); 

Hebben goedgevonden en ,entaan : 
Met intrekking van hetgeen sub 8°. van het 

Koninklijk besluit van 22 Januari 1868 (Staaûl>lad 

n°. 11) en in de vierde en volgende kolommen 
van den ataat A, gevoegd bij dat bealuit, ten 
aanzien van de dienstdoende BChntterij te •, Gra
Hl&ilage is bepBBld, de samenstelling en indeeling 
van deze sc$utterij vast te stellen gelijk ie aan• 
geduid op den bij dit besluit behoorenden staat, 
die geacht wordt daarmllde één geheel uit te 
maken. · 

De Minister van BinnenlandBChe Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staat16lad zal worden geplaatst en WBBl'VBn afschrift 
zal worden gezonden aan den Miniater van Oorlog. 

Londen, den 29sten April 18915. 

(In.) EMMA. 

De Minûter van Binnenlandscne Zake,i • 
(let.) VAN Hovu:N, 

(Uitgeg. 8 Mei 1896.) 



f 
S T A Ajr I aa11duidMtk tie ,lerltk I Mme,uèelli,.,- en Î11tkelÎ119 t,ail tk dienatdoende 1cAtdlwij k '1 (ha.fJftliage. 

Infanterie. 
Veeting-

artillerie. 

GEMEENTE. 
á t 

á ... 'I ., . , "§i = = 0 i ~ .,.. .,.. 
-! a :;! a 

0 0 
.D " .. " 
t t t t 

<'d <'d <'d <'d 

1 '3 '3 3 ., ., ., 
t!) t!) t!) t!) 

1 Gravenhage. 78405 1568 2 Il l s 

s 
8 

1i 
0 

l-;; 
t~ 
l! = 
] ä 
.... 
0 

.i = ..s 
~ 

l 

STA F. 

Infanterie. 
1 

Ve■t~ 
artillerie. 

Getal officieren, . onder
officieren, korporaal,, tam

boers of hoornblazers 
bij iedere compagnie infan

terie of vestingartillerie. 

Ofll. 1 Onder
cieren. officieren. 

2122221211111 1216182 
(l) (1) 

.4..4.NJI BBK INGBN. 

In de aterkte, in do 3do kolom vermeld 
tellen niet , mede dJ die , niet door do 
wet tot don dielllt geroepen, TJII~~ 
bil de 1cbnttet11 dienen, daaronder .,.,. 
pepon IIJ die Ingevolge ad. i3 der wet 
T&D 11 April 1827 (S~ no. 17) 
naar do rotterTe IIJn OY0IJ'lpaD, ook 
du wanneer IIJ niet ndangd bobben 
In 'ljd T&n nede nn het dJBren nn 
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artillerie kan den rang nn luitenant 
kolonel bobben. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 29 April 18116 (8taat1fJlad n°. 80). Mij bekend., 
1H Mirtilt~r 11a1J Bi1JMNlalflllc!,e Zdn, (g.t.) VA.N Homo. 
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29 .4.pril 1895. BESLUIT, bepalende de plaatsing 
in het Staat116lad van de op 11 April 1895 
te '11 Gra1'er&kage tnsschen Nederland en 
België gesloten overeenkomst tot regeling 
van de internationale telephoon-gemeenschap 
tusschen beide Staten. S. 81. 

IN NAAlll vb. H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1;s EMMA, ENZ. 

Gezien de, op 11 April 1895 te '11 GratJenkage 
tnsschen Nederland en België gesloten overeen
komst tot regeling van de internationale tele
phoon-gemeenschap tnBBchen beide Staten , van 
welke overeenkomst, met vertaling, een llfdru 
aan dit besluit gehecht blijft en daarvan een on
afscheidelijk deel nit=kt; 

Op de voordracht van den Minister van Bniten
landscbe Zaken van 25 April 1895, n°. 4,34,4,, 

Algemeen Seoretariaa t ; 
Hebben goedgevonden en verstaan , de bekend• 

making van bedoelde overeenkomst, inet hare 
vertaling, te bevelen door plaatsing van dit be
sluit in het Staatsblad. 

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

Londen, den 29sten April 1895, 

(get.) E M M A. 

De Minister 1'ati Buitenk,itkcke Zaken, 
(get.) J. RölllLL. 

( Uitgeg. 8 Mei 1895.) 

VERTALING. 

Hare Majesteit 'de Koningin der Nederlanden 
en in Haren naam Hare Majesteit de Koningin
W ednwe, Regentes van het Koninkrijk, en Zijne 
Majesteit de Koning der .Belgen, wenschende den 
dienst der telephoongemeenschap t1188Chen Neder
land en België te regelen en gebruik makende 
van de bevoegdheid, die Hun is verleend bij 
artikel 17 ·van de Internationale Telegraafovereen
komst, op 10/22 Juli 1875 te St. Petersburg 
geteekend, hebben besloten een overeenkomst te 
dezel' zake aan te gaan, en tot H nnne gevol
machtigden benoemd, te weten : 

Hare Majesteit de Kooingin-Wednwe, Regentes 
van het Koninkrijk der Nederlanden: 

Jhr. JOAN RöELL, Minister vanBnitenlandsche 
Zaken, en den heer PHILIPE WILLEH VAN DER 

SLEYDEN, Minister van Watentaat, Handel en 
Nijverheid; 

en Zijne Majesteit de Koning der Belgen : 
Graaf DE GRELLE·R0GIER, Zijn Buitengewoon 

Gemnt en Gevolmachtigd Minister bij _het Hof 
van Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen, 

welke gevohnacbtigden, na elk11nder wederzijds 
hunne volmachten , die in behoorlijke orde zijn 
bevonden, te hebben medegedeeld , omtrent de 
navolgende bepalingen zijn overeengekomen: 

Art. 1. De dienst der telephoongemee"bap 
tnsschen Nederland en België wordt door de Tele
graafadministratiën der beide Rijken geëiploiteerd. 
Hij wordt uitgeoefend door de ambtenaren dezer 
Administratiën, voor zooveel ieders grondgebied 
betreft, of door andere ambtenaren, die door die 
Administratiën daartoe zijn aangewezen. 

2. Voor den telephÖondienst wordt gebruik 
gemaakt van geleidd:raden, waarvan de middellijn, 
het geleidingsvermogen en de isolatie in overeen
stemming zijn met de voorwaarden, waaronder 
de gemeenschap moet plaats vinden. 

Die draden worden zoodanig aangelegd, dat 
de invloed van inductie zooveel mogelijk wordt 
voorkomen. 

Elke der beide Administratiën doet op haar 
grondgebied de werken voor den aanleg en het , 
onderhoud der telephoonlijnen voor hare rekening 
uitvoeren. 

3. De verbindingen, die in het bijzonder voor 
den dienst der telephoongemeenschap zijn tot 
stand gebracht, zullen uitslnitend voor dien 

· dienst bestemd worden, tenzij door de beide 
Administratiën anders worde beslist. 

De Administratiën kunnen na onderling goed
vinden voor het wisselen van telephoongesprekken 
draden bezigen, die reeds voor het telegraafver
keer zijn bestemd. 

4. De telephoonverbindingen eindigen in cen
tmalbnreelen, welke de gemeenschap tot stand 
brengen tnBSChen de aangesloten perceelen der 
geabonneerden en de publieke epreekcellen, 

5. De aangenomen eenheid, zoowel voor 'te 
helling der taksen als voor den duur der ver• 
bindingen, is het gesprek van vijf minuten. 

Ten gevolge van overeenstemming tusschen de 
beide Administratiën kan deze duur ten allen 
tijde tot drie minuten worden teruggebracht , 
hetzij eenvormig in den geheeleu dienst, hetzij 
ten opzîobte van zekere verkeersverbindingen, 
hetzij ten behoeve van bepaalde oategoriën van 
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gesprekken of gednrende zekere tJr-val:tm van 
den dag of den nacht. 

6. Tnsschen twee zelfde personen kunnen niet 
meer den twee achtereenvolgendii gesprekken 
worden gevoerd, tenzij geen andere aan naag 
vócSr of gedurende die tw~e gesprekken is ge
daan. Het gabruik van den telephoontoelltel, 
de volgorde waarin de geeprekbii worden ge
voerd , de verschillende dieDBtregelen zullen in 
gemeen overleg door de beide Administrstiëu 
worden VBlltgesteld. 

De Regeeringsgesprekken genieten · den voor
rang, toegekend aan de Regeeringste1egrammen 
bij artikel 6 van de Internationale Overecnkomat 
v11n St. Petenburg dd. 10/22 J'nli 1876. De 
duur van Regeeringagesprekken is' niet beperkt. 

7. De taks van het enkel vondig gesprek tullllChen 
twee willekeurige plaatsen in Nederland en België 
wordt eenvormig bepaald op/1.46 voor Nederland 
en op frs. 3 voor België. 

De to.ks wordt voldean door den persoon, die 
de verbinding vraogt. Elke Administratie houdt 
aanteekening van dé te heffen taksen en zoigt 
voor de inning er van op de wijse, welke zij 
daartoe geschikt oordeelt. 

8. In den dienat der telephoongemeenschep 
tqasohen Nederland en België kunnen op vB11te 
tijdstippen abonnementen worden toegestaan, welke 
per dag ten minste den dubbelen duur der tijds
eenheid per gesprek toelaten. De duur van het 
abonnement loopt ten min,te over één maand, hij 
wordt stilzwijgend van maand tot maand 't'erlengd. 

De maandelijksohe taks per tijdeeenheid van 
tien minuten bedraagt / 43.50 voor Nederland 
en frs. 90 voor België. 

Het abonnementabedng wordt bij vooruitbe
taling geheven. 

Het abonnement kan van weeJ'IIZijden worden 
opgezegd, mits daarvan uiterlijk 14 degen te voren 
worde kenniB gegeven. 

9. De geabonneerden erlangen ~e gt1mtienschep 
op het juiate oogenblik in gemeen overleg be
~d, tensij een gesprek tnll8Chen twee andere 
personen gaande is. 

De ongebruikte minuten van een &preekbeurt 
kunnen niet aan eene andere spreekbeurt ten 
goede komen. 

Is het niet-gebruik echter te wijten aan eene 
atoring in den dienst , dan wordt de vergoeding, 
voor zoover mogelijk, op denzelfden dag, van 
middernacht tot middernacht, aan den geabon
neerde toegestaan. 

10. Op de tab wordt geen korting verleend • 
wanneer de dienst gedurende minder dan vier en 
twintig uren geatoord ia. 

Na verloop van die vier en twintig uren wordt 
voor elk nieuw tijdvak van vier en twintig uren 
atoring een dertigste (l) van het maandelijksch 
abonnementsbedrag aan den ~bonneerde terug
betaald. 

11 . De adm.inistratiën wijzen in gemeen over
leg de voor de abonnementagesprekken bestemde 

clraden en uren aan. 
Totdat het tegendeel door de beide Admini

strotiën is overeengekomen, worden de abonne
mentsgesprekken niet toegelaten gedurende de 
uren, waarop de telephonisoh verbonden beurzen, 

open zijn. 
12. De helft van de opbrengat der Neder

landach-Belgische telephoongeaprellen wordt aan 
elk der beide Administratiën toegekend. 

De ontvangsten van den tele11hoondienst wor
den door elke Administratie afzonderlijk in reke
ning gebracht , onafhankelijk van de rekening 
der telegraafontvangsten. 

13. Elk der contracteerende par1.ijen behoudt 
zich voor om den telephoondienst nithoofde van 
de openbare orde geheel of gedeeltelijk te sta
ken , zonder tot eeniga achadevergoeding verplicht 
te zijn. 

14. De beide Adm.inistratiën dragen geenerlei 
verantwoordelijkheid ter zake van den dienst 
der particuliere gemee1111Chep lauga telepho
niechen weg. 

15. De bepalingen van deze overeenkoJDBt 
zullen worden aangevuld met een dienstregle
ment, dat ten allen tijde in gemeen overleg 
door de Telegraafadministratiën der beide Rijken 
kan worden gewijsigd. 

16. Deze overeenkomst zal in werking treden 
op den dag, die door de Administratiön dq 
beide Rijken zal worden bepaald ; sij zal van 
kracht blijven gedurende drie maanden na de 
opzegging , welke ten allen tijde door een der 
contracteerende Partijen ml kunnen geschieden. 

Ter oorkonde waarvan de respeetine geyol
machtigden deze overeenkomst hebben ondertee
kend en van hunne zegels voorzien. 

Gedaan, in tw66vond, te •s Gravenhage, den 
11 April 1896. 

(L. 8.) c,,,.) :1. RiiBLL. 

VAN DER 8LBYDBN. 

Graaf DE GRICLLB-ROGIBR. 
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• ,0 Ápril 1S95. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende beslissin11: dat de 
uitzondering, in art. 31 letter a der wet 
van 28 Mei 1869 (Staatablad n°. 97) ge
maakt , is op te vatten als beperkt tot het 
gehrnik dat men van een stoomketel maakt 
voor huishondelijke doeleinden in woningen 
en ~eze deshalve niet mag worden uitgebreid 
tot stoomketels , zij het slechts tot verwar
ming gebezigd in de loeatiteiten eener fabriek, 
waarin sigaren worden gefab~ieeerd en ge
droogd. 

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

req. voorgesteld bij pleidooi: 
Schending of verkeerde toepassing van de .,arlt. 

1 en 31 der wet van 28 Mei 1869 (Staatsblad 
n°. 97), doordien is overwogen: dat een stoom
ketel dienende tot verwarming van de locali
teiten eener fabriek, waarin sigaren worden ge
fabriceerd en gedroogd en door middel waarvan 
geen arbeid wordt veiTicht, niet uitsluitend tot 
huiselijk gebruik dient; 

Ten aanzien van het voorgestelde middel : 
Overwegende dat bij het bestreden vonnis als 

bewezen is aangenomen het den requiranten bij 
de dagvaarding ten laste · gelegde feit van als 
sigarenf~brikanten, handelende onder de firma 
Gebr. H., te zijn bevonden op 5 Juni 1894 in 
hunne sigarenfabriek te 's Hertogenbosch, gele~en 
aan de Vuchterdijk, te zamen en in vereeniging 
den stoomketel in werking te hebben, zonder 
voorafgaande vergunning van of namens den Mi
nister van Waterstaat, Handel en Nijverheid; 

0. dat voorts bij dat vonnis feitelijk is beslist, 
dat die stoomketel diende tot verwarming van 
de loealiteiten dier fabriek, waarin sigaren werden 
gefa brieeerd en gedroogd ; 

0. nu, dat bij het bestreden vonnis die stoom
ketel is geQOrdeeld onderworpen te zijn aan het 
voorschrift van art. 1 der wet van 28 Mei 1869 
(Staatsblad n°. 97), volgens hetwelk voor het in 
werking brengen van een stoomketel, on versehillig 
tot welk einde dit geschiedt, de voorafgaande 
vergunning des Ministers wordt vereiseht, terwijl 
bij het cassatiemiddel wordt volgehouden, dat 
dit voorschrift niet toepasselijk is op dezen stoom
ketel, omdat hij uitsluitend zou diènen tot huise
lijk gebruik en dus zou vallen in de vrijstelling, 
verleend bij art. 31 letter a der aangehaalde wet, 
vermits, gelijk in deze feitelijk vaststaat, de in
houd van den stoomketel, vermenigvuldigd met 

1895. 

de drukking, die de stoom tegen de wanden uit
oefent, niet overschrijdt ile grens, bij het Ko
ninklijk besluit van 24 September 1869 (Staats
blad n•. 154) gesteld; 

0. hieromtrent, dat de algemeenheid der be
paling van voormeld art. 1, aan niemand ver
oorlovende zonder voorafgaande vergunning van 
of namens den Minister, een stoomketel, onver
.rckillig tot welk einde, in werking te brengen , 
verbiedt met de req uiranten die bepaling te be
perken tot stoomketels wier werking arbeid teweeg 
brengt, of van die bepaling uit te zonderen stoom
ketels, nitslnitend tot bezorging van verwarming 
strekkende, al mochten requiranten kunnen aan
voeren , dat ketels, gelijk de onderwerpelijke, 
van deze soort en strekking bij het in werking 
brengen der voormelde wet waren onbekend; 

0. dat uit de algemeenheid dier wetsbepaling 
tevens volgt, dat art. 31 letter a - hetwelk 
o. a. art. 1 der wet niet van toepassing verklaart 
op de daarbij aangewezen stoomketels, uitsluitend 

dienende tot liuiaelijk gebruik - als nitzondering 

van beperkte strekking moet worden opgevat ; 
0. nu, dat, blijkens inhoud en geschiedenis 

der wet, haar doel is in het publiek belang Staats
toezieht te vestigen en te regelen omtrent het 
gebruik , dat men van stoomtoestellen maakt in 
zijn bedrijf en bij elke andere, het publiek rakende, 
zaak, onverschillig of de stoomketel tot het vormen 
van beweegkracht, tot verwarming, of welk ander 
einde dient; 

dat zich hierm,ede volkomen verdraagt vrijstel
ling van St~tstoezieht voor stoomketels, waar
mede het publiek niet in aanraking komt, en dat 
dus de uitzondering in art. 31 letter a der wet 
gemaakt voor stoomketels uitsluitend dienende tot 
huiselijk gebruik, is op te vatten als beperkt tot 
het gebruik dat men van een stoomketel voor 
hnishoudelijke doeleinden in woningen maakt; 

0. dat deze uitzondering derhalve niet mag 
worden uitgebreid tot stoomketels, zij het slechts 
tot verwarming, gebezigd in de localiteiten eener 
fabriek, waarin sigaren worden gefabriceerd en 
gedroogd; 

0. dat mitsdien de bestreden beslissing tegenover 
het cassatiemiddel moet worden gehandhaafd; 

Gezien art. 370 Strafvordering; 
Verwerpt het gedaan beroep in cassatie en ver

oordeelt de requiranten in de kosten daarop ge
vallen. 

8 
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8 Mei 18"95. Bi:sT.UIT, tot wijziging der verhou
ding tnsschen het nominaal kapitaal der 
door rekenplichtige ambtenaren ten behoeve 
v11n den Staat te verbinden inschrijvingen 
op het Grootboek der Nationale Schuld en 
het bedrag, waarvoor z_ekerheid.moet worden 
gesteld. S. 82. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W11 EMMA, ENZ. 

Gezien de Koninklijke besluiten van 12 Jnni 
1825 (Staat,blad n°. 54), 18 November 1882 
(Slaatablad n°. 147) en· in Jnni 1889 (Staau
blad n°. 75); 

Overwegende, dat het wenschelijk is eene 
wijziging te brengen in de bij laatstgenoemd 
besluit vastgestelde verhonding tnsschen het 
nominaal kapitaal der door rekenplichtige ambte
naren ten behoeve van den Staat te verbinden 
i1111chrij vingen op het Groot boek der 2 1 / , pCts. 
Nationale Schuld en het bedrag waarvoor zeker
heid moet worden gesteld; 

Op de voordracht van den Minister van 
Financiën, dd. S Mei 1895, n°. 102, Generale 
Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
Art. 1. In artikel 1 van het Koninklijk besluit 

van 12 Juni 1825 (StaatBblad n°. 54), zooals 
dat is gewijzigd bij de Koninklijke besluiten van 
18 November 1882 (8taat1blatl n°. 147) en 
21 Juni 1889 (Staatsblad n°. 75), wordt in plaats 
van de woorden : • voor iedere t:etJentig gulden" 
gelezen : • voor iedere tadlig !l"lden". 

2. De verhouding, bij artikel l van dit besluit 
bepaald, geldt ook ten aanzien van de borg
tochten door rekenplichtige ambtenaren, ten be
hoeve van den Staat, reeds gesteld. 

Voor zooveel betreft de borgtoehten welker 
bedrag is berekend naar de ontvangsten over een 
of meer dienstjaren en die het vastgestelde 
mui.mum niet bereiken, zal evenwel de in het 
eerste lid van dit artikel gestelde regel uitzon
dering lijden, indien bij toepassing daarvan 
slechts een kapitaal zou verbonden blijven , lager 
dan dat, hetwelk verbonden zon moeten worden, 
zoo de betrokken ambtenaar in 1895, onder de 
werking van artikel 1 van dit besluit, tot zijne 
tegenwoordige betrekking w11re benoemd. 

De Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besl~t, hetwelk in het Staat11-
blad zal worden opgenomen. 

Londen, den 8sten Mei 1895. 

(.get.) E M M A. 

JJe Minuter van Financi~, 
(.get.) SPRENGER VAN EYK. 

(Uitpeg. 14 Mei 1895.) 

11 Mei 1895. BEST.UIT, betreffende de Commis
siën van beoordeeling en den R11nd van be
roep, bedoeld bij de wet van 20 April 1895 
(Staatsblad n°. 54), houdende nadere bepa

•lingen omtrent de heffing van invoerrecht 
nnar de waarde der goederen. S. 83. 

IN NAAI,[ VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
Wu EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van 

Finaneiën van den 24sten April 1895, n°. 52 
(Invoerrechten en Accijnzen); 

Gezien de artt. 17 en 20 der wet van den 
20sten April 1895 (Staatsblad n•. 54), hon• 
dende nadere bepalingen omtrent de heffing van. 
invoerrecht naar de waarde der goedenm.; 

Den Baad van S~te gehoord (ad.vies van 7 Mei 
1895, n°. 29); 

Gelet op het nader rapport van den Minister 
van Financiën van 9 Mei 1895, n°. 6S, Invoer• 
rechten en Accijnzen; 

Hebben besloten en besluiten.: 
Art. 1. In elke der provinciën, Noordbrabant , 

<J~ltlerland, Zuidlwlland, Noordlwlland, 7Aeland, 
UtrecM, Frie1land, 01'erjj11el en Lim!Jvrp zal 
eene Commissie van beoordeeling zijn , als be
doeld bij art. 17 der wet van 20 April 1895 
( Staatsblad n°. 54). 

Voorts zal er ééne zooclanige Commissie zijn 
voor de provinciën Grrmingen en IJrentAe te 
z11men. 

2. De CommiBBiën van beoordeeling in Noord
lmi/Ja11t, Gelderland, Zuidlwlland en Noord-
1,olland bestaan uit 12 leden, de Commissiën in 
Ze_eland, Utrecht, FrieBland, o~erijBsel en Lim
/Jirg en de Commissie voor Groninge,, en IJre,,tl,e 
nit 9 leden. 
• De benoeming der leden geschiedt overeen
komstig de volgende tabel : 
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Kamers 
Getal leden , Arrond.issements- Getal leden, van koophandel en Getal loden 

te benoe-
reehtbaokm., door elke fabrieken , die door 

CommiBBie voor: men door den rechtbank iedere Kamer 
Miniater gevestigd. in het to voor het benoemen te 

Van. ressort der CommiHie. benoemen. van led.en word.en benoemen. 
Financiën. aangewezen. 

1 2 3 4 ' 5 6 

1 

j 
's Hertogenb?sch. 2 'a Hertogen'bol!ch. 1 

Noord.brabant .• 4, Breda. 2 Breda. 1 
Amsterdam. -- 1 
Rotterdam. 1 

1 
Ani.hem. 

! 
Arnhem. 2 1 

Gelderland • • • • 4, Zutphen. 1 Nijmegen. 1 
Tiel. 1 Amsterdam. 1 

Rotterdam. 1 

l . 

l 
's Gravenhage. 1 'a Gravenhage. 1 

Zuid.holland. 4, 
Rotterdam. 2 Rotterdam. l ... 
Dordrecht. 1 Dordrecht. 1 

Amsterdam. l 

1 

! 
Amsterdam. 2 Amsterdam. 1 

Noordholland. .•• 4, Alkm&&r. 1 Haarlem. 1 
Haarlem. 1 Zaandam. 1 

1 

Rotterdam. 1 

{ 
Middelburg. 2 Middelburg. 1 

Zeeland •••••• 3 Zierikzee. 1 Vlissingen. 1 
Rotterdam. 1 

1 

{ 
Utrecht. 3 Utrecht. 1 

Utrecht. . . .. 3 Amersfoort. 1 
Amsterdam. 1 

Fri 

1 1 

{ 
Leenw&rd.en. 2 Leenw&rd.en. 

esl&nd. •• • •• 3 Heerenveen. 1 Harlingen. 1 
Groningen. 1 

. 1 

0 { 
Zwolle. 1 Zwolle. 1 

ver:ijssel. . . . . 3 Almelo . 2 Deventer. 1 
·Amsterdam. 1 

j 
Groningen l Groningen. 1 Groningen. 1 

en 3 Winschoten. 1 Assen. 1 

Drenthe. Aseen. 1 Leenward.en. 1 

L 

1 

l 
M&&1tricht. 2 Maastricht. 1 

imburg .•.•• 3 Roermond.. 1 Roermond.. 1 
Rotterdam. 1 
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3, Voor het benoemen van leden van den 
Raad van beroep worden aangewezen de Kamers 
van koophandel en fabrieken te Á.1111terdam , 
Rotterdam, Groningen, TiflniT'fl, Haaatriclit en 
Eruckede. 

4. Dit besluit treedt in werking op den twee• 
· den dag na dien der dagteekening van het Staata
/Jlad en van de Staatacovant, waarin het is • 
geplaatst. 

De Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit beslnit, dat in het Staata/Jlad 
en gelijktijdig in de Staatscourant zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden gt,-zonden 
aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den llden Mei 1895. 
(,get.) E MM A. 

JJe Minister can Financiën, 

(,get,) SPl!ENGER VAN EYK. 
(Uitgeg. 17 Mei 1895.) 

11 Mei 1895. BESLUIT, bepalende de plaatsing 
in het Staatsblad van de op 15 Mei 1886 
te Bem in J)uitacktl en Pra,uclien tekst 
gesloten overeenkomst betreffende de sluitit1g 
van ·spoorwegwagens in donaneverkeer. S. 84. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

Wu EMMA, ENZ. 
Gezien de overeenkomst, den 15 Mei 1886 

te Bem in JJuitsclien en Frarucke11 tekst gesloten, 
betre:ffände de sluiting van spoorwegwagens in 
douaneverkeer, van welke overeenkomst, met 
vertaling, een afdrnk aan dit beslnit gehecht 
blijft en daarvan een onafscheidelijk deel uitmaakt; 

Gelet dat de toetreding van Neder"laná tot die 
overeenkomst, blijkens mededeeling van den 
Zwitseraclien B0111Mraad, dd. 26 October 1894, 
door de betrokken Staten is goedgekeurd; 

Op de voordracht van den Minister van Bniten
landsche Zaken van den 7 Mei 1895, n°. 4536, 
Algemeen Secretariaat ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, de bekend
making -van bedoelde overeenkomst, in JJ11,itsclie11 

eu FraMclitm tekst, met hare vertaling, te bevelen 
door plaatsing van dit beslnit in het Staata/Jlad. 

De Ministers, Hoofden van Departementen van 
Algemeen Bestnur , worden, ieder voor zooveel 
hem betreft , met de nitvoering der bepalingen 
in meergenoemde overeenkomst verv~t, belast. 

'1 Graveuhage, den llden Mei 1895. 
(,get.) E M M A. 

lJe Minister va11 Buiteiil. ?,aken, (get.) J. RöELL. 
(Uitgeg. 20 Hei 1895.) 

. VERTALING. 

SLOTPROTOCOL eau de Intemationale Qm. 

ferntie va,i JJfei 1886, /Jetrejfetuk de· ,lui
ting van spoorwegwage,u ÎII dot111netJerkeer. 

Bem, dell 15 Hei 1886. 

De gedelegeerden der Regeeringen van Dnitsch
.land, Frankrijk, !talie, Oostenrijk, Zwitserland 
tn Hongarije voor de op den 10 Mei van dit 
Jaar te Bern geopende conferentie, ten doel heb
lende overeenstemming te verkrijgen aangaande 
-.Igemeene bepalingen van de sluiting van spoor-
-wegwagens in douaneverkeer, te weten: 

de heer Keizerlijk, Geheim Opper-Regeerings
mad 8TR11cKERT, voordragende raad in het Rijks
spoorwegbestnur , 

de heer Koninklijk Pruisisch Geheim Regee
ringsmad TRIBBT, rijksgevolmachtigde voor in• en 
uitgaande rechten en belastingen, commissaris 
van het douanebestnur, 

als afgevanrdigden van de Keizerlijk Dnitsche 
Regeering; 

de heer Senator CrrvINOT, en 
de heer LuuYT, inspecteu-g.,neraal der mijnen, 

directenr der hoogere school voor mijnen, lid 
van het comité voor de technische spoorweg• 
exploitatie, 

de heer inspecteur der in- en nitgaande rechten 
DEBGRANGBS. 

als afgevaardigden der Regeering der Fransche 
Repnbliek; 

de heer ingénieur G ABRIZL BussI, Koninklijk 
hoofdinspecteur der spoorwegen, 

de heer EIIILE GmGLI0!IE, Koninklijk direc
teur der in- en uitgaande rechten, 

als afgevanrdigden van de Koninklijke Italiaan
sche Regeering; 

de heer FRANS KAMPER, Keizerlijk Koninklijk 
Regeeringsmad, hoofdinspectenr van de Keizerlijk 
Koninklijke generale inspectie der Oostenrijksche 
spoorwegen, 

als afgevaardigde van de Keizerlijke konink
. lijke Oostenrijksche Regeering; 

de heer ERNST DAPPLZS_, federaal technisch 
inspecteur der Zwitsersche spoorwegen, 

de heer ALBERT MEYER, federaal hoofddirec
teur der in- en uitg88nde rechten, 

als afgevaardigden van den Zwitserschen Bonda
mad; 

de heer LODEWIJK Ková.cs, inspeQteur van de 
Koninklijk Hongaarsche generale spoorweginspectie, 



11 MEI 1895. 113 

als afgevaardigde van de Koninklijk Bongaar
sche Regeering, 

zijn heden, onder voonittenchap van den heer 
Bondsraad WllLTI, voor eene slotvergadering bij
eengekomen en !lijn, onder voorbehond van de 
goedkenring hnnner Regeeringen omtrent de vol
gende voonchriften overeengekomen. 

Art. L 

.A. ALGEKEENE VOORSCUR11TBN. 

De wagens en afdeelingen van wagens, die 
VOOl' het vervoer · van aan het donane-onderzoek 
onderworpen goederen gebruikt zullen worden, 
moeten, gemakkelijk en zeker zoodanig knnnen 
worden gesloten dat het wegnemen of het ver
wisaelen der in de afgesloten laadruimte gelegen 
goederen niet mogelijk is zonder aanwending van 
geweld en zonder dat dit zichtbare apo1'6D achterlaat. 

In deze wagens of afdeelingen van wagens 
mogen ook geene geheime of moeielijk te ont
dekken ruimten geschikt tot berging van goederen 
of bagage zijn. 

Iedere wagen moet aan beide zijwanden van 
een eigendomsmerk en een nnmmer voorzien sijn. 
Zijn in een wagen meer van elkander gescheiden 
afdeelingen, zoo moet elke dezer een onderscheiden 
letterteeken dragen. 

B. BIJZONDERE VOORSOHBIPTEN. 

Ter verkrijging van eene zekere slniting der 
laadrnimte moeten de befoelde wagens aan de 
volgende voorwaarden voldoen : 

8. Middelen ter aluiting der roltkuren. 

Iedere roldeur van den wagen moet van een 
valhaak of van eene andere gelijke zekerheid 
gevende sloitinrichting voorzien zijn. 

De bevestiging van deze slnitmiddelen moet 
soodanig zijn dat het wegnemen er van bij ge

' sloten deuren , zonder aanwending v11n geweld 
en aèhterlating van duidelijke sporen niet moge
lijk is . 

4,. Oogn fJOOr de do111111&fwili,,g. 

De roldeuren, openslaande deuren, kopwand
deuren, en in het algemeen alle voor gebruik 
geschikte deuren der overdekte wagens moeten -
van oogen, met ten minste lö millimeter middel
lijn, van het gat of van andere sluitmiddelen 
voorzien zijn tot het daarin hangen van douane
sloten en van douaneloodjea, ir.oodanig ingericht 
dst het openen der deuren :tonder verbreking der 
douanesluiting niet mogelijk ia. 

Deze oogen of andere inrichtingen ter douane
alniting moeten met klinknagels of met schroef
bouten , waarvan de moeren aan den binnenkant 
zijn geplaatst of die bij gesloten dell1'6n niet te 
bereiken zijn, aan den wagen bevestigd zijn. 

De voorgaande bepalingen treden in haren ge
heelen omvang in werking vijf jaren na de be
krachtiging dezer overeenkomst. Tot dien termijn 
zal men wederzijds genoegen nemen met inrich
tingen die toelaten hetzij donaneloodjea hetzij 

. douanesloten te bezigen. 

5. Zeker!leidaalaiting der rofrlnren. 

1. W'ag11Uut. Aan den onderkant van de denr moet een 
De 2ijwanden, de bodem, het dek en alle de bijzonder beveiligingsmiddel zijn aangebracht, die 

laadruimte vormende deelen van den wagen moeten het afnemen en het wegachuiven van de deur van 
zoodanig bevestigd zijn dat het losmaken en het loopijzer onmogelijk maakt. 
weder bevestigen er van niet van buiten af kan Dit beveiligingamiddel kan bij voorbeeld be
geschieden zonder zichtbare sporen achter te laten. staan in een haak die bij gesloten stand van de 

Al deze deelen moeten zich in goeden toestand deur in een aan het loopijzeT geklonken oog 
bevinden. grijpt of in eene verlenging der inwendig aan 

Voorkomende beschadigingen van de kastwanden den onderkant der deur bevestigde rolplaat tot 
maken den wagen alleen !}an tot ve1·dere vervoeren onder het loopijze1· of onder den kop van dit 
ongeschikt wanneer er vrees bestaat dat door ijze1' of in eenen aan het loopijzeT zelve geklonken 
daarbij ontstane openingen in de wanden een toe- ! haak of beugel, enz. Bij uitzondering kan dit 
gang tot de lading mogelijk wordt. beveiligingsmiddel ook in een stok ijzel' met gaten 

~ bestaan, geschikt om daarin nu reeds douane-
!. Àf•ttu.d tlll8Clln de roldeuren m tk 1:astwanden. I Joocijes te hechten en na afloop van de in het 

De ruimte tusschen de roldeuren in gesloten vorige nummer bepaalde vijf jaar douaneloodjes 
1 

toestand en de kast der overdekte wagens mag en donanesloten te kunnen aanbrengen. De loop-
in geen geval grooter dan 20 millimeter zijn. 1 rolplaten moeten op zoodanige wijze bevestigd 
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zijn dat zij zonder geweldpleging niet knnnen 
worden verwijderd. 

6. LJopijur11 f!OOr de rolde,,,rea. 

De loopijzers moeten aan ten minate twee 
hnnner dragers vaatgllklonken zijn. Deze dragers . 
moeten met de vaaj;e deelen van de kaat zoo ver
bonden zijn dat 'bij gealoten wagen hnnne ver
wijdering niet zonder geweld en achterlating van 
duidelijke aporen mogelijk is. 

7. 0111.nding t>a,o Aet lJotJntkel tkr roldewr. 

De ge~eiding van het 'bovendeel der roldeur 
moet door doelmatig beveatigde atangen of ge
leideataven verzekerd zijn. 

8. Opl!Mlaaiule en /«JptDaflfldeuren. 

Bij de overdekte wagens met openslaande deuren 
(bijv. 'bierwagens) of met kopwanddenren, moeten 
deze deuren behalve · met ... de alnitinrichting en 
met denrbengels, die van bniten niet kunnen 
worden verwijderd , ook van eene aan de ouder 
n°. 4, gegeven voorschriften beantwoordende in
richting voor donanealniting voorzien zijn, zoo 
dat het openen der deuren zonder beschadiging 
van de douanesluiting niet mogelijk is. 

Ongebruikte kopwanddenren (bijv. aan wagens 
die voor am 'bnlance dienst ingericht zijn) moeten 
door besehrootingen, lijsten of bandijzerstrooken 
onder douanesluiting gehouden worden. 

ll. 'Yl!Mter11 en OJlllnÏngen ter lw:AlfleNJer11cMng. 

Wanneer de in de overdekte wagens aanwezige 
openingen, als venaters en luchtopeningen, door 
ijzeren staven, traliewerken, of van gaten voor• 
zien plaatijzer gedekt zijn, mogen de overblijvende 
openingen niet grooter zijn dan 30 vierkante centi
meter, zoodat door deze openin~n eene ont
vreemding van het in den wagen ge'borgene niet 
kan geachieden. Geen bevèstigingadeel van het 
traliewerk zal van de bnitenzijde knnnen mogen 
worden loagemaakt. 

Zijn de hierbedoelde openingen niet door tralie
werk, maar door schuiven of. kleppen afgesloten, 
dan moeten deze op de volgende wijze bevee
tigd z:ijn: 

• de kleppen of de horizontale schni ven door 
knippen , grendela, valhaken, stiften of derge
lijke afälnitingsmiddelen, 

de verticale schuiven of door een der hierboven 
genoemde middelen of, indien zij van eene aan 

e voorschrifte• van n°, 4, beantwoordende in
richting voor douanesluiting voorzien zijn, door 
middel van donanealoten of donaneloodjes, 

en wel zoodanig, dat het openen van bniten 
af, zonder aanwending· van geweld en zonder 
achterlating van duidelijke sporen of zonder de 
verbreking van de donaneslnitÏiijt. niet mogelijk is. 

Openingen voor waterafvoer in de vloer, die 
meer dan 85 millimeter middellijn hebben, moeten 
van een roosterwerk voorzien z:ijn. 

10. DaUappen. 

Wanneer dakbppen door schuiven of deksels 
gesloten zijn, dan gelden voor deze, wat de wijze 
van 'bevestiging en alniting aangaat, de in de 
voorafgaande nummers gegeven voorschriften. 

ll. Goe,kren111agl!M met gedeeltelijie open 111anden. 

Wagens met gedeeltelijk open wanden, zooala 
'bij voorbeeld veewagens, die overi"611• aan de 
vorenstaande voorschriften voldoen, kunnen alleen 
voor het vervoer van zoo groote stukken vracht
goed gebezigd worden, dat verwijdering door de 
openingen in de wanden niet mogelijk is, 

12. Opm tD"fll!M met fJ48te tülpladen. 

Open wagens, waarvan de kopwanden door eene 
sterke stang onderling verbonden en van ten 
minste 75 c.M. 'breede dekplanken voorzien zijn, 
en bij welke de hoogte der zijwanden ten minste 
50 c.M. bedraagt, kunnen, wanneer ringen ter 
bevestiging van dekltleeden aanwezig zijn, bij 
gebruik van deze kleed.en tot het vervoer van 
allerlei aan douane-onderzoek onderworpen. goe
deren gebezigd worden. 

IS. ÀllfÜre open totlflll'"· 

Andere open wagens , die ringen of andere ~r 
'bevestiging van dekkleeden geschikte middelen 
bebben, knnnen alleen dan tot het vervoer van 
goed, dat aan don11ne-onderzoek onderworpen is, 
gebezigd worden, wanneer het colli geldt , die 
elk ten minste 25 kilogram wegen, of dezulke 
waarvan het vervoer in overdekte of in de onder 
n°. 12 bedoelde open wagens niet wel toe te 
laten of niet gebruikelijk is, hetzij wegens hunnen 
omvang (zooale groote werktui"611, werktnigdeelen, 
stoomketels, enz.), hetzij wegens hunnen aard, 
(zooals hout, katoen , steenkolen, cokes, r.and, 
steenen, erts, ruw- of stokijzer van alle soorten, 
staafijzer, vee, haring, traan , petroleum enz.). 

In die ge't'llllen ia het den douaneambtenaren 
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overgelaten om volgens de hun van hooger hand 
gegeven instrnctiën te beslissen of ter voorkoming 
van ontvreemding of ve,wiSBeling, dekkleeden 
gebezigd, merken aangebracht, of andere maat
regelen genomen moeten worden, dan wel of bij 
uitzondering geheel kan worden afgeaien van eene 
afsluiting of van andere maatregelen ter veneke
ring · van de identiteit van der.e goederen. Ook 
kan de bevoegde antoriteit deze goedenm door _ 
een ambtenaar doen begeleiden. 

De ter uitvoering van het hier voorgeechrevene 
door het donanebestnnr van iederen Staat gestelde 
bepalingen zullen aan de andere contracteerende 
Staten worden medegedeeld. 

14. JJekkleeden en hunne fJeo~atiging, 

De ter bevestiging van dekkleeden bestemde 
ringen moeten gesloten en -y,..tgeweld, met ge
klonken oogen of met moeren aan de binnenzijde 
nn den· wegen bevestigd en op een maximum 
afstand van 115 c.M. aangebracht zijn en znlka 
hetzij afwisselend aan de losse zijsehotten of aan 
de deuren en aan de vaste kopwandbalken, hetzij 
aan het onderstel , ongeveer ter hoogte. van de 
grondboomen , zoodat de tot sluiting dienende 
rijgl:ijn zoowel het afnemen van de loBBe zij
schotten als het openen van de deuren belet. 

De dekkleeden moeten langs de zoomen van 
door metalen oogen beschermde gaten voorzien 

.sijn ter doorsehering van de rijglijn, welke gaten 
ongeveer op denzelfden onderlinge11 afstand staan 
als de ringen aan de wagens. Alleen aan de 
bovengedeelten van de dekkleeden sijn ringen ge
oorloofd. 

De dekkleeden moeten van voldàende grootte 
zijn en in behoorlijk goeden stand verkeeren. 
De naden, ook van ingezette lappen , moeten aan 

den binnenkant zijn, of dobbel, en wel in twee, 
15 à 25 millimeter van elkaar staande rijen, 
genaaid zijn. 

De rijglijnen moeten uit één stuk en aan beide 
einden van metalen punten voorzien zijn. Achter ' 
deze rijgpunten moeten oogen aangebracht zijn, 
waarin, na behoorlijke VBStkuooping van de einden 

.der lijnen, de douanealniting kan worden aange
bracht. 

II. De contracteerende Staten zullen vóór den 
1 Januari 1887, aan den Zwitaersehen Bonds
raad hnnne verklaring . omtrent de goedkeuring 
dezer overeenkomst verstrekken. 

111. Deze overeenkomst treedt in werking drie 
maande!!, na den dag waarop de Zwiteersche Bonds-

raad aan de betrpkken Regeeringen kennis zal heb
ben gegeven van de goedken.ing. 

IV. Aan elken betrokken Staat blijft de b" 
voegdheid voorbehouden ten allen tijde eene 
herziening van de overeengekomen voorschriften 
aan den Zwitserachen Bondsraad voor te stellen 
onder uiteen.zetting van redenen en met aanwij• 
zing van het tijdstip waarop hij de zaak in be
handeling We!]!!Cht gebninht te zien. Voor het 
geval dat geene overeen1temming verkregen wordt 
heeft de Staat, die het voorstel gedaan heeft, 
de bevoegdheid zes maanden na dat tijdstip de 
overeenkomst op te zeggen. 

Aldns vastgesteld en in zes exemplaren onder
teekend te Bern, den 15 Mei 1886. 

{.get,) 8TRECKERT. 
TRIEST. 
F. KAllPKR. 

CuvINOT. 
P. Luun. 
DBl!GRANGES. 

Kovács. 
G. Buss1. 
E. GHIGLIO!IB. 

E. DAPPLBS, 

Ml!lYl!:R. 

13 Mei 1895. BESLUIT, tot wijziging van het 
Koninklijk beslnit van 13 Februari 1892 
(StaaufJlad n°. 48), waarbij aan de Vereeni• 
ging tot opvoeding en vcrp4--ging van idi• 
oten en achterlijke kinderen, geveatigd te 
Utrecltt, vergunning is verleend op het 
landgoed ', H~~r~,i Loo te Ermelo een ge
stieht voor idioten op te riehten. S. 85. 

IN NAAI( VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMM.A, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Binnen• 
landsche Zaken van 10 Mei 1895, n°. 1865, 
afdeeling Medische Politie, betreffende e~n ver
zoek van de V ereeniging tot opvoeding en ver
pleging van idioten en achterlijke kinderen, ge• 
vestigd te Utr,cM, om -in het gesticht voor 
idioten op het landgoed ', H«1rea Loo te Enielo, 
tot de opriehting waarvan haar vergunning is 
verleend bij Koninklijk bezluit van 13 Febrn
ari 1892 (StaatafJlatl n°. 48), ten hoogste 126 
idioten, 76 mannen en 50 vrouwen, te mogen 
verplegen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (StaaufJlad 

n°. 96), gewijzigd bij art. 10, sub 46°., der wet 
van ló April 1886 (Staat,IJlad n°. 64) en op 
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het Koninklijk besluit van 13 Februari 1892 
(Staats/Jlad n°. 4.3); 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 

Etmig artikel. 

Art. 2 van het Koninklijk bealuit van 13 l!'ebru
ari 1892 (staat,fJlad n°. 43), waarbij aan de 
Vereeniging tot opvoeding en verpleging van 
idioten en achterlijke kinderen, gevestigd te 
Utrw:41, vergnnning ia verleend op het land
goed • a Heerna Loo te Brmelo, een gesticht voor 
idioten op te richten , wordt gelezen ale volgt: 

.In het gesticht, bestaande uit een hoofd
gebouw benevens drie paviljoenen en cle noodigd 
dienatgebonwen, mogen niet meer dan 126 idioten, 
76 mannen en 50 vrouwen, verpleegd worden". 

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

's Gravenhage, den 18den Mei 1895. 
(get.) EMMA. 

De 1linuter van BinnenlaruJscne Zaken, 
{get.) VAN HoUTBN. 

( Uitgeg. 20 Jfei 1895.) 

van 9 Juli 1876 (Staats/J/a,J n°. 161), en omdat 
bruikera van land of erven, die genot van uit
of overwegen hebben, wel krachtens a:rt. 35, 
alinea 2, der wet van 9 April 1876 (Staats/Jlad 
n°. 67) aansprakelijk zijn voor de BI.uiting van 
hekken dienende tot afsluiting van die wegeu, 
maai· die aansprakelijkheid zich niet verder kan 
uitstrekken dan voor zoover die hekken zijn 
ingericht volgens de bestaande voonchriften; 

0. dat tot toelichting van het middel van 
eassatie hiertegen in hoofdzaak is aangevoerd : 
dat iud_ien al de spoorwegmaatschappijen bare ver
plichting ten aanzien van de inrichting der be
weegbare afsluitingen vooi:_ uit- of overwegen niet 
is nagekomen, dit toch den gebrniker van het 
belendende tlrf, die genot van deu overweg heeft, 
geenszins ontheft van de verplichting om voor 

1 de slnitlng zorg te dragen, want dat het voor
schrift van art. 35, alinea 2, der aangehaalde 
wet is algemeen en onvoorwaardelijk en onaf
hankelijk van eenige verdere regeling bij Konink
lijk besluit; 

0. daaromtrent, dat bij het eente lid van 
art. 3 5 der wet van 9 April 187 5 {Staatablad 

n°. 67) als resel wordt geat.eld, dat de BI.uiting 
13 Mei 1895. ARUST van den Hoogen Raad der hekken Ianga den spoorweg door of van 

der Nederlanden, houdende beslissing dat wege de ondernemers van den spoorwegdienst 
de verplichting bij art. 35 alinea 2 der wet geschiedt, en dat in alinea 2 van dat artikel 
van 9 April 187 5 (Staaul,lad n°. 67) aan I als uitzondering op dien regel i1 bepaald, dat 
de aldaar bedoelde personen opgelegd is Il waar de hekken tot llfslniting van uit• of over
algemeen en oavoorwaardelijk, zoodat zij wegen dienen, de sluiting geschiedt door of van
niet afhangt van het al of niet voldoen door wege hen cl.ie als eigenaal"ll, hnnrdera of pachten, 
de spoorwegondernemers aan hetgeen bij art. 2, of krachtens eenigen anderen titel, bruikera van 
alinea 2 van het Koninklijk besluit van 

I 
landen of erven zijnde, genot van die wegen 

9 Juli 1876 (8taat,fJlad n°. 161) is voor- hebben; 
geschreven. dat voorts bij art. 2 Koninklijk besluit van 

De Hooge Raad enz., 9 Juli 1876 (Slaaubla,J n°. 161), ter voldoening 
Gelet op het middel van eauatie, cl.oor· den aan het voonchrift van art. 38 cl.er wet van 

req. voorgesteld bij memorie: 6 April 187 5, ia vastgesteld, dat de beweegbare 
Schending van de artt. 36, alinea 2, en 68 afalnitingen voor uit- of overwegen, cl.ie volgeua 

der wet van 9 April 1875 (staat,fJlad n°. 67) in de bepaling van cle 2e alinea van art. 85 der 
verband met de artt. 214, 216, 247 en 256 wet van 9 April 1876 (Staat,fJla,J n°. 67), ite
Strafvordering; sloten worden, zóó zijn ingericht, dat zij niet 

O"enoegntlè dat cle rechtbank het feit zooals naar cle zijde van cl.en spoorweg opengaan, en 
het bij de dagvaarding was ten laste gelegd en cl.at zij, geopend zijnde, van zelf weder dicht vallen; 
aan het hoofd van dit arrest is vermeld, ten aan- 0. dat deze laatste bepaling blijkbaar ten cl.oei 
zien van den gereq. wettig en overtuigend be- heeft om de naleving van h}lt voonchrift van 
wezen heeft verklaard, maar geoordeeld heeft cle 2e alinea van art. 35 der wet voor hen , die 
dat het niet strafbaar waa, omdat het hek, voor van cle uit- of overwegen gebruik maken, ge
welke alniting de gereq. aantprakelijk zoo zijn, makkelijker te maken en zoo doende in het be
niet vun zelf dicht valt en cl.na niet voldoet aan lang der veiligheid, zooveel mogelijk te bevorderen 
hetgeen is bepaald bij art. 2 Koninklijk bealuit dat het VOOl'l!Chrift worde opgevolgd; 
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dat dos hetgeen bij het Koninklijk besluit om
trent de inrichting der hekken aan de spoorweg• 
ondernemers is voorgeschreven , wel verre van 
het bepaalde bij art, 85 , alinea 2, der wet te 
beperken of te wijzigen, niet anders ia te be
schon wen dan als een maatregel waardoor het 
voorschrift van dat artikel nader wordt bevestigd 
en verzekerd ; 

il.at in elk geval uit het verband dier beide 
àrtikelen niet volgt, dat, wanneer de hekken 
niet zooclanig zijn ingericht dat zij van zelf dicht
vallen, zij die van de uit- of overwegen gebrnik 
maken, nu ook ontslagen zijn vnn de verplichting 
om die hekken te sluiten, omdat , zooals te recht 
door den req, is beweerd, die verplichting volgens 
art, 85, alinea 2, der wet is algemeen en onvoor
waardelijk, en dus niet afhangt van het al of 
niet voldoen door de spoorwegondernemers aan 
hetgeen bij het Koninklijk besluit ten aanzien 
van de illl'ichting der hekken ia voorgeachreven; 

0. dat derhalve de rechtbank, door de aan- . 
sprakelijkheid van den gereq. voor het sluiten 
der hekken te beperken tot het geva.l dat zij 
volgens de bestaande voorschriften zijn ingericht, · 
en op clien grond te oordeelen dat het te zijnen 
aanzien bewezen · verklaarde feit niet strafbaar 
was, de in het middel aangehaalde wetsartikelen, 
alsmede art. 28 Strafrecht en nrt. 10 begin en 
n°. 30 en art, 11 der wet van 15 April 1886 
(Staat,olad n°. 64) heeft geschonden, en het 
vonnis mitsdien in zooverre behoort te worden 
vernietigd ; 

Vernietigt het vonnis door de arrondissements
rechtbank te Zutphen op 6 Februari 1895 in 
hooger beroep in deze zaak gewezen , doch alleen 
voor zooveel het daarbij bewezen verklaarde feit 
is geoordeeld niet strafbaar te zijn en de gereq. · 
is ontslagen van a.lle rechtsvervolging te dier 
zake, de kosten van het rechtsgeding te dragen 
door den Staat; 

En ten principale rechtdoende krachtens art .. 105 
R. O.; 

Gezien de hiervoor vermelde wetsartikelen, 
alsmede de artt. 214, 215, 2ö6 en 370 Straf
vordering; 

Verklaart dat het aan den gereq. ten laste ge
l~e en te zijnen aanzien bewezen verklaarde . 
feit oplevert de overtreding van het als eigenaar 
die, hruiker zijnde van een land of erf, genot 
heeft van een uit- of overweg over een spoorweg, 
de sluiting verznimen van een hek dienende tot 
afsluiting van dien uit- of overweg; 

Verklaart den gereq. schuldig aan die over
treding; 

Veroordeelt hem te dier zake tot 'betaling van 
eene geldboete van / 1, alsmede in de helft van 
de kosten van het geding in eersten aanleg en 
in al de kosten in hooger beroep en in cassatie 
gevallen; 

Bepaalt dat de boete, bij gebreke van betaling 
binnen 2 maanden na den dag waarop dit arrest 
kan worden ten uitvoer gelegd, zal worden ver
vangen door ftechtenis van 1 dag; 

Verkleurt de veroordeeling in de kosten van 
het geding in eer:1ten aanleg en in hooger beroep 
invorderbaar bij lijfsdwang, en bepaalt den )angsten 

· duur daarvan op 1 dag. 

14 Mei 1895, MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Commissarissen 
der Koningin in de provinciën , betreffende 
aan vragen van vrijstelling van militiedienst. 

Verscheidene lotelingen van de lichting van 
dit jaar, die recht hadden op vrijstelling van 
militiedienst, zijn niet in het bezit van die 
vrijstelling gekomen, omdat van hunne zijde niet 
het noodige wns gedaan om ha.ar te verkrijgen. 

Ook in vorige jaren deden zulke geva.llen zich 
herhaaldelijk voor. 

"Meer bijzonder gold het militieplichtigen, die 
eenige wettige zoon waren (art. 47 , 3°. der wet 
betrekkelijk. de Nationale Militie), of die aan
spraak hadden kunnen maken op vrijstelling 
wegens broederdienst (art. 48, in verband met 
nrt. 50 dier wet), 

Verkeerden sommigen in de onjuiste meening, 
dat het bij de aangifte ter inschrijving voor de 
militie of het, overeenkomstig art. 34 van ver
melde wet, hij de loting opgeven der redenen 
van vrijstelling voldoende was om te zijner tijd 
van den dienst te worden vrijgesteld , anderen 
waren in de niet minder onjuiste meening, dat 
tot dit einde het noodige was verricht, indien 
zij hadden doen opmaken en, ter voldoening aan 
art. 20, laatste lid, van het Koninklijk besluit 
van 8 Mei 1862 (Staaublad n°. 46) onder de 
'berusting van den burgemeester hadden gelaten 
'het bij art. 5 3 , tweede of derde lid, der wet 
vereischt getuigsèhrift, ten hlijke van het 88lltal 
zonen, tot het gezin hehoorende , of dat men 
eenige wettige zoon is, of indien, overeenkom
stig art. 21 van genoemd Koninklijk besluit, bij 
den burgemeester was ingeleverd het in de eerste 
zinsnede van art. 58 der wet vermeld bewijs-
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stuk (paspoort of ander bewijs van ontslfg, llii· · 
treksel uit het stamboek, ,of bewijs van w,,rb,, 
Jijken dienst), over te leggen door hem die vtij• 
stelling wenscht te verkrijgen wegens eigen 
militairen dienst (art. 47, 4°-7° der wet) of 
wegens broederdienst (art. 48 der· wet). 

De artt. 20-22 van boven aangehaald Konink
lijk b.eshjlit bevatten intnsschen, blijkens het 
Koninklijk besht:it van 22 Juni 1888, n°. 18, 
slechts bepalingen van orde. 

Ten einde voor het vervolg zooveel mogelijk 
tele11rstelling in bovenbedoeld opzicht te voor

komen, ware het naar mijn oordeel wenschelijk, 
dat bij de openbare kennisgeving, voorgeschreven 
bij art. 28, tweede · lid, der wet, alsmede bij 
die, welke ingevolge· art. 87, eerste lid, der wet 
moet geschieden , en bij het biljet, dat overeen
komstig het derde lid van laatstgenoemd. artikel 
aan de woning van eiken loteling of aan die . 
van zijn vader of voogd bezorgd moet worden, · 
voor . zooveel een en ander de eerste zitting van 
den militieraad betreft, de aandacht van belang
hebbenden er op gevestigd werd, dat ,de hier
boven vermelde opgaven en handelingen niet 
voldoende zijn om zich de vrijstelling te ver
zekeren , waarop zij meenen aanspraak te kunnen 
maken, maar dat hun belang medebrengt om 
bovendien de vrijstelling te ~en in de eerste 
zitting van den militieraad, op den tijd, daar
voor overeenkomstig art. 25 van het Koninklijk 
besluit van 8 Mei 1862 (Staatsblad n°. 46). 

bepaald. 
Wordt door belanghebbenden aldus gehandeld, 

dan zullen zij , bij de openbaarheid der zittingen 
van den militieraad, de gelegenheid hebben, om, 
zoo zij zich niet kunnen vereenigen met de uit
spraak van dat college, hiertegen met inacht
neming ván. het bepaalde bij de artt. 97 en 99 
der wet hunne bezwaren te doen gelden bij 
Gedeputeerde Staten, en zal tevens worden 
verhoed, dat bezwaren door Gedeputeerde Staten 
niet-ontvankelijk moeten worden verklaard op 
grond van art 98, 1 °. der wet, doordien aan
wijzing voor den dienst plaats had van een 
loteling, zonder- dat door hem waar behoort 
eenige reden van vrijstelling was ingebracht. (Zie 
Koninklijk besluit van 31 Juli 1883 (Staats
blad n°. 124). 

Meermalen was aanwijzing tot den dienst 
niettegenstaande de loteling recht had op vrij
stelling en tot staving daarvan stukkfn b.ij den 
burgemeester waren ingell)verd, het tvolt; nn 

het onvoldoende der bewijss'.ukken of van hierin 
ingeslopen misstellingen, en was het voor hem 
eene telenrstelling, later, na afloop van den bij 
art. 97 der wet bepaalden tijd, de uitspraak 
van den militieraad te vernemen , omdat daar
tegen _niet meer in beroep kon worden gekomen. 

Pleit het belang der lotelingen er voor, dat 
ook dan, wanneer vrijstelling op overlegging van 
stukken kan worden verleend, de aanvraag om 
vrijstelling ten dienenden dage bij den militie
raad geschiede, vermits men hierdoor zekerheid 
kan verkrijgen, dat de bij den burgemeester inge

leverde bewijsstukken in handen van den militie
raad zijn gekomen, van niet minder belang is 
het om bovenvermelde reden, dat men zich tijdig 
bekend make met de uitspraak van genoemd 
college, waartoe de openbaarheid zijner zittingen 
een ieder in de gelegenheid stelt. Wordt deze 
gelegenheid verzuimd en van de bij art. 97 der 
wet toegekende bevoegdheid niet tijdig gebruik 

. gemaakt, dan hebben belanghebbenden de nadeelige 
gevolgen hiervan aan zich zelven te wijten. 

Wel bepaalt art. 88, 2°. der wet, dat voor 
den militieraad moet verschijnen de loteling, die 
vrijstelling verlangt wegens ziekelijke gesteldheid 
of gebreken, (behoudens het geval voorzien bij 
art. 89) of wegens gemis van de gevorderde 
lengte, doch men stelt zich aan teleurstelling 
bloot, indien men daaruit .afleidt , dat voor hen, 
die meenen om eene andere reden recht op vrij
stelling te hebben , die vrijstelling niet ten dic
nenden dage behoeft te worden gevraagd bij den 

militieraad en de inlevering van de hierboven 
bedoelde bewijsstukken bij den burgemeester zou 
zijn aan te merken als het inbrengen van de 
reden van vrijstelling bij het college, dat daar
omtrent uitspraak moet doen. 

Ik heb de eer U H.E.G. te verzoeken, burge
meester en wethouders der gemeenten in Uwe 
provincie, onder mededeeling van het boven
staande , in overweging te geven , voortaan hij 
de _openj,are kennisgevingen en bij het biljet, 
waarvan hiervoren sprake is , belanghebbenden 
in den aangeduiden zin voor te lichten. 

Ofschoon bij de artt. 28 en 87 der wet en 
. bij de artt. 20, eerste lid, 21, tweede lid, en 

. 26 van het Koninklijk besluit van 8 Mei 1862 
(Staatsblad n°. 46) is voorgeschreven wat de 
openb:1.re kennisgevingen en het biljet moeten 
inhouden, belet dit niet, dat aan dien inhoud 
de bovenbedoelde uitbreiding worde gegeven. 

In de meeste gemeenten wordt van wege het 



24 MEI-8 JUNI 1895. 119 

gemeentebestuur medewerking verleend in hei 
aanvragen van de noodige bewijsstnkken, eeue
welwillendhèid die goedkeuring verdient. Belang
hebbenden behooren evenwel niet uit het oog 
te verliezen, dat deze onverplichte tusschenkoq 
voor hen geen reden mag zijn,· zich niet van den 
inhond der ontvangen stukken te vergewiaaen. 

24 Mei 189ö. WBT, tot onteigening van gron
den in -de gemeenten .4/Jcoude-Baam/Jrugge, 
NigteoecM en 'f1Tee8Jierl:a1'8pel, welker bezit, 
ten behoeve van d~ vestingbouw, vereischt 
wordt voor het maken van een gedekten ge· 
meenschapaweg tnaschen den Geindijl: en het 
fort bij Nigteoeckt. S. 86. 

De gevolgen van onvolledigheid daa.rvan of ftD 

misstellingen daarin, die onopgemerkt bleven ea 3 

oorzaak zijn, dat eene gewensohte vrijstelling 
door -den militieraad niet is verleentl, kunnen • 
niet worden opgeheven, indien niet tijdig tegen 

Juni 1895. BESLUIT, tot wijziging van arti
kel 4 van het Koninklijk besluit van 26 Oc
tober 1893 (Staata/Jlad n°. 155) tot vast
stelling van een nieuw reglement voor het 
Weduwen- en Weezenfouda voor de officieren 
van de landmacht in NederlatUkck-Indië. 
s. 87. 

de uitspraak van dat college bezwaren zijn inge
bracht bij Gedeputeerde Staten. 

Ook een beroep op onvolledige of onjuiste 
inlichting omtrent het bestaan, al of niet, van 
recht op vrijstelling, ter gemeente-secretarie of 
elders verstrekt, kan niet leiden tot vrijdom van 
dienst, indien verznimd is de reden van ·vrij
stelling te bekwamer tijd waar behoort overeen- ·· 
komstig de wet te doen gelden. 

Wanneer ten behoeve van een loteling , die 
meent recht te hebben op vrijstelling als eenige 
wettige zoon of wegens broederdienst , een getuig
schrift model n°. 10. of n°. 11 wordt gevraagd 
en de aanvrager vergezeld is van twee bij den 
burgemeester bekende en te goeder naam en f11611l 
staande ingezetenen , die ieder zich voor de 
waarheid van den inhoud van het ·stnk door 
medeo0:derteekening er van Vfl?lllltwoordelijk stel
len , dan behoort de afgifte niet te worden ge
weigerd op grond dat de burgemeester van oordeel 
is, dat de belanghebbende geen aanspraak kan 
maken op toepassing van art. 4.7, 3°. of van 
art. 48 der wet. De vraag toch of een loteling 
recht heeft op vrijstelling, staat ter beoordeeling 
niet van den bmgemeeater, Illll('r ingevolge 
art. 94 der wet, in de eerste plaats van den 
militieraad. 

U H.E.G. gelieve hierop de aandacht van de 
burgemeesters der gemeenten in Uwe provincie 
te vestigen en hen voor zooveel noodig te her
inneren aan de circulaires van mijn Departement 
van 31 October 1873, n°. 184. en 21 Augustus 
1877, n°. 83, 4• afd. M., op het opmaken · 
van bovenbedoelde getuigschriften betrëkkelijk. 

De Minister oan Bi1111enla111kcke 7Al:tm, 

(get.) VAN HoVTKN. 

IN NAAM VAN H.M. WILHELMINA, ENZ. 
Wu EMMA, ENZ. 
Overwegende , dst het ia gebleken voor sommige 

gepensionneerde officieren van de landmacht in 
Nederlandsclt-Indië te bezwarend te zijn, tie wegens 
de inschrijvingen van hun v66r 1 Januari 1894 
aangegaan huwelijk in de regiaters van het Wedu• 
wen- en W eezenfonds voor de officieren van die 
landmacht verschuldigde eontribntie op den voet 
van artikel 4, van het Koninklijk besluit van 
26 October 1893 (Sfaatnlad n°. 155) in oij/ 
jaren van hun pensioen te doen inhouden, en 
dat de mogelijkheid besta11t dat enkelen hunner 
zich ·daardoor hebben doen terughouden van de 
aanvrage tot inschrijving van hun huwelijk fJÓÓr 

ultimo Decem/Jer 1894: 
Op de voordracht van den Miniater van Kolo

niën, dd. 10 Mei 1895, litt. C, n°. 50; 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

21 Mei 1895, n°. 24); 
Gezien hst nader mpport van voomoemden 

Minister, dd. 27 Mei 1895-, litt. C, n•. 38; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Met wijziging in zoover van artikel 4 voormeld, 
-te bepalen als volgt : 

De termijn, binnen welken aan de gepension
neerde officieren van het Indische leger - die 
verzuimd hebben hun hnwelijk in de bovenver
melde regiatera v65r l Januari 1894 te doen 
insehrijven - tijd is gelaten om die inschrijving 
alsnog te verkrijgen, wordt nader vastgesteld op 
ultimo December 1895. 

Des Terlangd kan de hnwelijkscontributie door 
hen worden aangezuiverd door inhouding op het 
pensioen, Ïn tim jaren, in plaats van in oij/ 
jaren, met nadere bijberekening van renten ad 
-5 pCt. ove1· het aldus verlengde tijdvak van 
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storting, doch overigens geheel op den voet van 
de bepalingen van het bovenvermelde bealnit. 

Komt in den loop van het jaar 1895 een ge
pen1ionneerd officier vai;i het Indiscli leger te 
overlijden vóór dat zijn huwelijk is ingeschreven 
in de registers van het Fonds , dan gelden YOOr 
de weduwe en de kinderen, wat betreft hunne 
aanspraken op bedeeling uit het Fonds, de te 
dier zake vóór 1 Januari 1894 grgolden hebbende 
bepalingen. 

Aan de gepensionneerde officieren, wier opne
ming als deelgenoot aan het Fonds reeds is geregeld 
in die1· voege, dat de huwelijkscontributie in tJij/ 
jaren wordt oongezniverd, kan op hunne nadere 
aanvrage - mits deze uiterlijk op ultimo De
cember 1895 bij de Directie van het Fonds te 
Batacia of bij het Departement van Koloniën te 
!11 GratJenl,age inkomen - almog worden vergnnd 
die contributie verder aan te zuiveren op den 
voet van het hierboven bepBBlde in tien jaren, 
gerekend van den datum van inschrijving van 
hun huwelijk in de meergenoemde registers. 

De Minister van Koloniën is belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het Staata

!Jlad zal worden geplBBtst. 

Igls, den Sden Juni 1895. 

(get.) EMMA. 

De Mini.rter van Kolon.iëa, (!let.) BERGSMA. 

( U,tgeg. 18 Juai 1895.) 

10 Juni 1895. BESLUIT, bepalende de plaàtsing 
in het StaatalJlatl van de op 9 October 1894 
te Bucl,a,-e1t tnsschen Nederland en Rumenië 
gesloten overeenkomst tot regeling der weder
zijdsche uitlevering van misdadigers. S. 88. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
Wu· EMMA, ENZ. 
Gezien de op 9 October .1894 te Bucliareat 

tuSBchen Nederland en Rumenië gesloten overeen
komst tot regeling der wederzijdsche uitlevering 
van misdadigers, van welke overeenkomst, met 
-vertaling, een afdruk aan dit besluit gehecht 
blijft en daarvan een onafscheidelijk deel uitmaakt; 

Gelet dat genoemde overeenkomst door Ons, 
namens de Koningin, den 16den April 1895 is 
bekrachtig<l, alsmede dat de akte houdende die 
bekrachtiging den 20sten Mei dooraanvolgende te 
Bucliare11t is uitgewisseld tegen de akte van ge
lijke strekking van Zijne Majesteit den Koning 
van Rumenii; 

Op de voordracht van den Minister van Buiten-

· landsche Zaken van den 29sten Mei 1895, n°. 5686, 
afdeeling A. S. ; 

Hebben goedgevonden en verstBOn, de bekend
making van bedoelde overeenkomst met hare ver
taling, te bevelen door plBBtsing van dit besluit 
in het StaatalJlad. 

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

lgls, d~n !Oden Juni 1895. 
(!/eJ.) EMMA. 

De Miaüter vaa Buitealandscne Zakea, 
(!let.) J. RöELL. 

( Uitgeg. 18 Juni 1895,) 

VERTALING, 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en in HoogstDerzelver naam Hare Majesteit de 
Koningin-Regentes van het. Koninkrijk der Neder
landen en Zijne :Majesteit de Koning van Rumenië, 
in gemeenschappelijk overleg overeengekomen zijnde 
een nieuw verdrag te sl niten betreffende de uit
levering van misdadigers, hebben te dien einde 
tot Hoo~tDerzelver gevolmachtigden benoemd, te 
weten: 

Hare Majesteit de Koningin-Regentes van het 
Koninkrijk der N ederliinden, 

den heer jonkheer W. M. VAN WEEDE, ridder 
der orde van den Nederlandschen Leeuw, enz., 
enz., Minister-Resident van Hare Majesteit de 
Koningin der Nederlanden bij het Koninklijk Hof 
van Rumenië, 

en Zijne Majesteit de Koning van Rnmenië: 
den beer ALEXANDER LAHOVABI, Groot-Kruis 

van HoogstDeszelfs orde van de Kroon van Ru
menië, enz.,, enz., enz. , HoogstDeszelfs Minister 
van Stoot BBn het Departement van Bnitenland
sche Zaken, 

die, na elkander hunne volmachten te hebben 
, medegedeeld, welke in goeden en behoorlijken 
vorm zijn bevonden, omtrent de navolgende be
palingen zijn ove1-eengekomen : 

Art. 1. De Regeering der Nederlanden en de 
Regeering van Rmnenië verbinden zich, volgens 
de voorschriften bij de volgende artikelen vut
gesteld, met uitzondering hunner onderdanen, 
wederkeerig aan elkander uit te leveren de per• 
sonen, welke veroordeeld of beklaagd zijn ter 
zake van een der feiten hieronder vermeld, ge
pleegd. buiten het grondgebied van den Staat aan 
welken de uitlevering wordt 11,11ngevraagd: 
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1°. aanslag tegen het leven van den Souverein 
tJf tegen dat der Leden van HoogetDeezelfä Hnia; 

2°. doodelag of moord , lrinderdoodelag of kin• 
dermoord; 

8°. bedreigingen, schriftelijk en onder eene be
paalde voonraarde gedaan ; 

4°. het opzettelijk veroorzaken van de afdrij
ving der vrucht v1111 eeue vrouw door haar zelve 
of door anderen; 

6°. mishandeling, die zwaar lichamelijk letsel 
of den dood ten gevolge heeft, mishandeling met 
voorbedachten rade of zware mishandeling; 

6°. verbachting; feitelijke aamanding van de 
eerbaarheid; het feit van buiten echt vleeechelijke 
gemeenschap te hebben met een meisje of eene 
vrouw beneden den leeftijd van veertien jaren 
of met eene vronw boven dien leeftijd, wanneer 
de schuldige weet dat zij in staat vsn bewuste
loosheid of onmacht verkeert; ontnchtige hande
lingen, wanneer de schuldige weet dat de persoon 
met welke hij ze pleegt in etsat van bewusteloos
heid of onmacht verkeert, of wanneer die per
soon den leeftijd van veertien jaren niet heeft 
bereikt; verleiding van een persoon, beneden 
dien leeftijd, tot het plegen of dulden van ontuch
tige handelingen of tot het hebben buiten echt 
van vleeschelijke gemeenschap met een derde; 

7°. opwekking van minderjarigen tot het plegen 
van ontuchtige handelingen en iedere daad welke 
ten doel heeft de ontucht van minderjarigen te 
begunstigen ; 

8°. dubbel huwelijk; 
9°. oplichting of wegvoering, verberging, weg

making of onderschuiving van een kind; 
10°. oplichting of wegvoering van minderja

rigen; 
11°. het namaken of vervalschen van munt

speciën of muntpapier met het oogmerk om die 
muntspeciën of dat mnntpapier als echt en onver
valscht uit te geven Oi te doen uitgeven of het 
opzettelijk in · omloop brengen van valsche of ver
valschte muntspeciën of muntpapier; 

12°. het namaken of vervalschen vnn van Rijks
wege uitgegeven zegels en rijksmerken of van 
meesterteekenen door de wet gevorderd; 

18°. valschheid in geschriften en het met opzet 
~bruik maken van het valsche of vervalscbte 
geschrift; het in voorraad hebben of invoeren 
uit het buitenland van biljetten eener krachtens 
wettige ven>rdeningen opgerichte circulatiebank, 
met het oogmerk om die ah echt en onvervalscht 
uit te geven, ingeval de dader, toen hij die 

stukken ontving, met de valachheid of verval• 
IIChing bekend was; 

14°. vnl1eh getuigenis, omkooping van getui-
gen, meineed; · 

15°. omkooping van openbare ambtenaren ; 
knevelarij ; verduistering door ambtenaren or 
daarmede gelijkgestelden; 

16°. opzettelijke brandstichting, zelfs door den 
eigenaar gepleegd, indien daarvan gemeen. gevaar 
voor goederen of levensgevaar voor een ander te 
duchten ie; brundstichting met het oogmerk om zich 
of een auder, ten nadeele van den verzekeraar 
of van den wettigen honder van een bodemerij• 
brief, wederrechtelijk te bevoordeelen ; 

17°. opzettelijke en wederrechtelijke vernieling 
van een gebouw hetwelk in zijn geheel of ge
deeltelijk aan een ander toebehoort of van een 
gebonw of getimmerte, zelfs door den eif!enaar 
verricht, indien daari-an gemeen gevaar voor 
goederen of levensgevaar voor een ander te 
dnchten is-; 

18°. openlijk geweld met vereenigd11 kr&ehten 
tegen personen or goederen ; 

19°. het opzettelijk en· wederrechtelijk doen 
zinken of doen stran.den, vernielen, onbruikbaar 
maken of beschadigen van een schip, indien-daar
van levensgevaar voor een ander te duchten is; 

20°. muiterij en verzet van passagiers aan boord 
van een schip tegen den schipper en van mindere 
achepelingen jegens hunne meerderen in raog; 

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

22°. diefstal; 
23°. oplichting; 
24°. misbruik van eene handteekening in blanco; 
25°. verduistering of wederrechtelijke toeëigefling 

van. eenig goed, ~t geheel of ten deele aan een 
ander toebehoort en dat de houder anders dan 
door misdrijf onder zich heeft; 

26°. bedriegelijke bankbreuk; 
Onder de voorgaande qualiAcatiën zijn begrepen 

de poging en de medeplichtigheid, voo1· zoover 
zij strafba&r gesteld zijn bij de wetgeving van 
het Land, nsn hetwelk de uitlevering wordt ge• 
vraagd. 

In geen geval zal de uitlevering kunnen plaats 
hebben, tenzij het soortgelijk feit eveneens straf• 
baar is Tolgens de wetgeving van het Land, 88n 
hetwelk de aanvraag is gedaan en de uitlevering 
op dien grond aldaar niet is verboden. 

2. De uitlevering zal geen plaats hebben : 
1°. ingeval het feit in een derden Staat ïs ge• 
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pleegd en de Regeering van dien StBBt de uit
levering BBnVl'Bllgt; 

2°. wanneer de BBnvrage dBBrtoe geschied\ op 
grond van hetzelfde feit, waarvoor de opgeëischte 
persoon in het Land, waaroan de uitlevering 
wordt aangevraagd, heeft terecht geataan en ter 
zake waarvan hij aldaar ia veroordeeld , van 
rechtsvervolging ontalagen of vrijgesproken ; 

3°. indien de vervolging of de opgelegde strof 
naar de wetgeving des Lands, waaraan de uit
levering wordt aangevraagd, verjaard is vóór de 
unhonding van den opgeëiochten peraoon of, zoo 

er nog geene BBnhonding heeft plBBts gehad, 
vó6r de oproeping om door de rechtbank te 
worden gehoord. 

3. De uitlevering zal geen plaats hebben zoo
lang de opgeëiechte persoon in het Land, waar
BBn de nitlevering wordt aangevraagd, vervolgd 
wordt ter zake van hetzelfde feit. 

4. Indien de opgeëiachte penoon vervolgd wordt 
of strof ondergaat wegens een ander misdrijf, dan 
dat waarvoor zijne nitlevering wordt aangeviaagd, 
zal zijne nitleve.ring niet worden tolll.(lllltaan, dan 
na afloop der vervolging ingeeteld in het Land 
WBBraan de uitlevering is aangevraagd en , in 
geval van veroordeeling, nadat hij de hem op
gelegde straf zal hebben 011dergaan of hem daar
van gratie zal zijn verleend. Indien evenwel, 
volgens de wetten van het Land dat de uitleve
ring aanvraagt, dat tijdsverloop de verjaring der 
vervolging ten gevolge r.ou kunnen hebben, zal 
zijne uitlevering worden toegestBBn, tenzij er 
bijr.ondere redenen mochten aanwezig zijn die er 
zich tegen verzetten en onder gehoudenheid tot 
terugzending van den uitgeleverde, zoodra de ver
volging in genoemd ' Land zal zijn afgeloopen. 

5. De nitgelevenle persoon zal nfet mogen 
worden vervolgd noch gestraft in het Land, waar
BBn de nitlevering ia toegestaan, ter zake van 
een strafbaar feit niet in het tegenwoordig ver
drag genoemd en v6ór zijne uitlevering gepleegd, 
noch BBn een derden Staat nitgeleverd zonder de 
toestemming· van d.en Staat, die de nitlevering 
heeft toegestaan , tenzij hij de vrijheid hebbe 
gehad om het eerstgenoemde Land weder te 
verlaten gedurende ééne maand nadat de tegen 
hem ingeatelde vervolging zal zijn afgeloopen en 
kij , in geval van veroordeeling, de hem opge
legde straf zal hebben ondergaan of hem daarvan 
gratie zal zijn verleend. 

Hij zal evenmin mogen worden vervolgd of 
geetraft ter zake van eenig strafbaar feit in het 

t egenwoordig verdrag genoemd en vóór de nit
levering gepleegd , tenzij voor het feit , dat tot 
de uitlevering aanleidil}g heeft gegeven, zonder 
de toestemming der Regeering, die den uitge• 
leverde heeft overgegeven , en die, indien zij 
zulks wenachelijk acht, de overlegging zal kunnen 
vorderen van een der beacheiden in art. 7 van 
het tegenwoonlig venlng vermeld. IntUBschen 
zal die toestemming niet noodig zijn, wanneer 
de beklaagde uit eigen beweging zal hebben ver• 
zocht terecht te staan of zijn straf te ondergaan 
of wan neer hij binnen den bovengenoemden ter
mijn het grondgebied van den Staat, W&arBBn 
hij is uitgeleverd, niet zal hebben verlaten. 

6. De bepalingen van het tegen woorilig ver• 
drag zijn niet toepll88elijk op staatkundige mis• 
drijven. Hij die, ter zake van een der in art. l 
genoemde gemeene feiten, ia uitgeleverd, kan 
derhalve in geen geval wonlen vervolgd of ge
straft in den Staat , waaraan de uitlevering ia 
toegestaan, ter mke van een ataatlmndig miadr:ijf 
door hem gepleegd vóór zijne nitlevering, noch 
van eenig feit met zoodanig staatkundig misdrijf 
Bamenhangende , tenzij hij de vrijheid hebbe gehad 
het Land weder te verlaten gedurende eene maand 
nadat de tegen hem ingestelde vervolging ml zijn 
afgeloopen , en hij , in geval van veroordeeling, 
de hem opgelegde straf zal hebben ondergaan of 
hem daarvan gratie zal zijn verleend. · 

7 . De uitlevering zal worden aangevraagd langa 
diplomatieken weg en alleen toegestaan worden 
op vertoon van het oorBpronkel:ijke of van een 
authentiek afschrift hetzij van een vonnis van 
veroonleeling , hetzij van eene beachikking tot in 
staat van beachuldigingstelling of van cene be
achilling waarbij :rechtsingang is verleend met 
bevel tot gevangenneming, hetzij van een bevel 
van gevangenneming, afgegeven in de vormen 
voorgeachreven door de wetgeving van den Staat, 
die de aanvrage doet, en waarbij het feit waar
van aprake is op zoodanige wijze wordt om
schreven dat de StBBt, WBBraan de uitlevering 
wonlt ~vraagd, in staat zij te beoordeelen of 
het volgena zijne wetgeving een geval daarstelt 
in het tegenwoonlig verdrag voorzien, alsmede ver
melden de de op het feit toepuselijke strafbepaling. 

8. De op en bij den opgeëiachte in beslag ge
nomen goedm:en zullen worden overgegeven BBn 
den opeiachenden Staat, indien de bevoegde macht 
van den Staat, waaraan de uitlevering wordt aan
gevraagd, de overgave daarvan heeft bevolen. 

9. In afwachting van de BBnvraag om uitleve-



10 JU N I 1 8 9 5. 123 

ring langs diplowatieken weg zal de voorloopige 
aanhouding van den persoon, wiens nitlevering 
volgens het tegenwoordige verdrag kan gevraagd 
worden, knnnen verzocht worden : 

van de zijde van Nederland, door eiken offi
cier van jnstitie of door eiken rechter van in
atrnctie (:reehter-commilllllria}; 

van de zijde van Rumenië, door den rechter 
van wtructie en door de officieren van rechter
lijke politie. 

De voorloopige aanhouding ia onderworpen ae.n 
de vormen en de regels voorgeschreven door de 
wetgeving va'n den Staat, waaraan de nitlevering 
gevraagd wordt. 

10. De vreemdeling, die krachtens de be
palingen van het vool'gaand artikel voorloopig 
ia aangebonden, zal, ten ware hij uit anderen 
hoofde behoorde in hechtenis te blijven, in vrij
heid worden gesteld, indien niet binnen twintig 
dagen na de dagteekening van het bevel van 
voorloopige aanhouding de aanvrage tot uitleve
J'ing langs diplomatieken weg geschied is, onder 
overlegging der bescheiden bij het tegenwoordig 
verdrag voorgeaehreven. 

11. W annèer bij vervolging ter zake van een 
gemeen misdrijf eene der Regeeringen het hoeren 
van getnigen, die zich in den anderen Sta.at be
vinden, noodig oordeelt zal daartoe eene rogatoire 
commieaie langs diplomatieken weg geaonden wor
den en zal daaraan gevolg gegeven worden met 
inachtneming der wetten van het Land, waar de 
getuigen zullen worden uit.genoodigil te verschij
nen. Intueachen zal in spoedeischende gevallen 
eene rogatoire commieaie rechtstreeks door de 
rechterlijke overheid in den cenen Staat kunnen 
worden toegesonden aan de :rechterlijke overheid 
in den anderen Staat. 

Elke rogatoire commissie strekkende tot oan
Vl'llge van een getnigenverhoor zal van eene Fran
sche vertaling vergezeld moeten zijn. 

12. Indien, in eene strafzaak een gemeen mis
drijf betreffende, de persoonlijke verschijning van 
een getuige in het andere Land noodig ia of ver
langd wordt, zal zijne Regeering hem verzoeken 
aan de tot hem te richten nitnoodiging gevolg te 
geven en, in geval hij daarnan voldoet, sullen hem 
reis- en verblijfkosten worden toegekend volgens 
de tarieven en reglementen van kracht in het 
Land, waar het verhoor zal moeten plaats hebben, 
behondena het geval dat de aanvragende Regee
:ring het noodig zal achten hoogere schadevergoe
ding aan den gt;tuige toe te .kennen. 

Een getuige van welke nationaliteit ook, die 
in een van beide Landen opgeroepen ffijwillig 
voor de rechten van het andere Land venohijnt, 
zal aldaar niet knnnen worden vervolgd of aan
gehouden ter zake van vroeger door hem begane 
strafbare feiten of tegen hem wegens misdrijf 
-aitgesptoken veJ'OOrdeelingen, zelfs niet onder 
voorwendsel van medeplichtigheid aan de feiten 
die het onderwerp uitmaken van het geding, 
waarin hij als getuige optreedt. 

13. Wanneer in eene strafzaak een gemeen 
miadrij f betreffende, de eonfrontatie van misda
digers, gedetineerd in den anderen Staat, of wel 
de mededeeling van overtuigingeatillen of van 
bescheiden , welke, zioh in handen bevinden der 
autoriteiten van het andere Land, nnttig of noodig 
zal worden geoordeeld , zal de daartoe strekkende 
aanvraag langs diplomatieken weg geschieden en 
zal daaraan gevolg gegeven worden , tenzij er 
bijzondere redenen mochten bestaan die er zich 
tegen venetten, en onder gebondenheid tot terug
zending van de miadadigera en van de stukken. 

14. De doorvoer, over het grondgebied van 
een der eontracteerende Staten , van een door 
eene derde Mogendheid aan de andere Partij 
uit.geleverden pel'IIOOn, die niet behoort tot het 
Land door hetwelk de doorvoer plaats heeft, zal 
worden toegestaan op het eenvoudig vertoon hetzij 

van het oorspronkelijke, hetzij van een e.uthenthiek 
afschrift, van een der stukken, genoemd in art. 7, 
mits het feit, waarop de uitlevering ~nd is, 
in het tegenwoordig verdrag vermeld zij en niet 
valle onder de bepalingen voorzien bij de artt. 2 
en 6 , en mita de doorvoer, wat het medegeleide 
betreft, geschiedde met medewerking van beambten 
van het Land dat den doorvoer over zijn grond: 
gehied heeft toegestaan. 

De kosten van doorvoer znllen komen voor 
rekening van den Staat die de uitlevering heeft 
8811gCvraagd. 

15. De wede:rzijdeche Regeeringen doen over 
en weder afstand van alle ae.n vrnge om terug
betaling van de koeten van onderhoud , van ver
voer en andere die, binnen de grenzen van haar 
wederzijdac.h grondgebied, zouden kunnen voort
vloeien uit de uitlevering van beklaagde, in staat 
ve.n beechnldiging gestelde of ve~ordeelde per
sonen , evenals van die voortvloeiende uit de 
tennitvoerlegging ve.n rogatoire commissiën, nit 
het vervoer en de terngzending van misdadigers 
ter confrontatie en nit de toezending en terngzen
ding der overtuigingastukken of der bescheiden. 
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Ingevnl het vervoer over zee verkiealijk mocht 
worden geacht, zal de uit te leveren persoon 
worden overgebracht nRar de haven, aan te wijzen 
door den diplomatieken of conanlairen agent van 
den Stnnt, die de uitlevering heeft aangevraagd, 
en op wiens kosten hij zal worden ingeacheept. 

16. Het tegenwoordig verdrag, dat niet toe• 
JlBB&elijk ia op de Koloniën , zal eerst in werking 
treden te rekenen van den twintigaten dag na 
sijne afkondiging in de vormen bij de wetten 
der beide Landen voorgeschreven. 

Te rekenen vnn zijne inwerkingtreding znl het 
Yerdng van 1S September 1881 ophouden van 
kracht te zijn en vervnngen worden door het 
tegenwoordig verdrag, dat van kracht ;,.i blijven 
tot zes maanden na verklaring in tegengestelden 
zin door eene der beide Regeeringen gedaan. 

Het zal worden bekrachtigd en de aktèn van 
bekrachtiging zullen zoo spoedig mogelijk worden 
nitgewiS11eld. 

Ten blijke waarvan de wederzijdsche gevolmach• 
tigden het tegenwoordig verdrag hebben onder•· 
teekend en van hnnne zegels voorzien. 

In dubbel opgemaakt te Buchereat, den 9den Oc
tober (27 aten September) 1894. 

(§tJt.) W. M. VAN Wum:. (L.-8.) 
AL. LAHOV ARI. 

17 Jai 1895. BBSLmr, houdende handhaving 
van een besluit van Gedeputeerde Staten 
van de provincie Zeeland , waarbij eene Rijks
bijdrage, ingevolge art. 546is der wet op het 
lager onderwijs, is toeiiekend voor eene bij
zondere school die vroeger onder het bestnur 
eener andere V ereeniging stond. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W11 EMMA, lilNZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den CommiSB&ria der Koningin in Zeeland tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten dier pro
vincie, dd. 1 Mearl 1895, n°. 4•, l• afdeeling, 
genomen op asnvrage van het bestuur der bij
zondere lagere school in de Kapelstraat te Veere, 
van de Vereeniging voor bijzonder lager onder
wijs op gereformeerden grondslag aldllBl", om de 
Rijksbijdrage, bedoeld in art. li46is der wet tot 
regeling van het lager onderwijs over 1894; 

Den Raad van State enz., 
Overwegende dat het bestuur dezer school op 

18 Januari 1895 bij Gedeputeerde Staten van 
Zeeland aanvrage heeft gedaan om over 1894 

eene RijbbiJdrage te bekomen ten bedrage van 
/ 145.84, voor het hoofd der school, bereke!1d 
over zeven maanden; 

dat Gedepnteerde Staten bij hun bovengenoemd 
besluit de bijdrage op f 141i.8S• hebben bepaald, 
daarbij onder meer overwegende, dat de school staat 
onder beheer van de Vereeniging voor bijzonder 
lager onderwijs te Veere, welke rechtspersoonlijk
heid bezit als erkend bij Koninklijk besluit vnn 
2 April 1894, n°. 42, blijkens de Staatlcor,rant 
van 25 April 1894, n°. 95, dat het getal leer
lingen, d11t op den Sl Juli als werkelijk school• 
gaande bekend stond, 75 bedroeg, wasronder 71 
boven de zes jaren ; dat het hoofd der school 
van 1 Jnni tot Sl December 1894 aan de school 
verbonden ia geweest; 

dat de Commisll8ria der Koningin in Zeeland 
van dit besluit bij Ons in beroep ia gekomen , 
aanvoerende, dat deze school eertijds stond onder 
het beatnnr der Gereformeerde Kerk te Veere, 
door welke over het tijdvak van 1 Januari tot 
en met Sl .Mei 1894 de Rijksbijdl'llge wee aan
gevraagd, ,op welke aanvrage door Gedepnteerde 
Staten gunstig was beschikt; dat de inrichting 
van deze achqol wat het onderwijzend personeel 
betreft, noch onder het vorig,' noch onder het 
tegenwoordig bestunr voldoet aan du voorschriften · 
van het Koninklijk besluit van 18 April 1890 
(Staat11/Jlad n°. 84); dat de bovenbedoelde bij
drage aan de Gereformeerde_ Kerk kon worden 
toegekend met toep11Baing van het Koninklijk be
sluit vnn 20 December 1893 (Staaü/Jlad n°. 215); 
dat het echter de vraag is, of dit Koninklijk 
besluit ook geacht kan worden van toepassing te 
zijn over het tijdvak van 1 Juni tot en met 
Sl December 1894, toen de school stond onder 
haar tegenwoordig beatnnr; dat indien men aan
neemt, dat het hier geldt eene school op 1 Janu• 
ari 1894 bestaande, die ever 189S de Rijks, 
bijdrage genoten heeft, de bijdrage terecht ia 
toegekend , doch dat dan kan worden beweerd, 
dat in dat geval tot grondslag voor de toepassing 
van art. 24 der wet op het lager onderwijs zon 
tnoeten gelden het aantal schoolgaande kinderen 
op 15 Jannari 1894; dat daarentegen, indien de 
1chool geacht moet worden op l Juni 1894 te 
zijn geopend, het Koninklijk besluit van 20 De
eember 1893 (8taat11/Jlad n•. 215) in dezen niet 
van toepaasing zon zijn en voor deze school over 
het tijdvak van 1 Juni tot Sl December 1894 
ceen aanspraak op de Rijksbijdrage zou kunnen 
gemaakt worden op grond dat daaraan slechts 
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IN N.U.K VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

Wu EMMA, KNZ. 

verbonden was een hoofd , terwijl art. 
Koninklijk besluit van 18 April 18\10 ( 
6latl n°. 64.) voor 76 leerlingen den bij Op de voordncht van den Minister van 

Financiën van 11 Juni 18\15, n°. 71 (In'l"oer• 
b«NlleelliltliiiJ rechten en Accijnzen) ; 

vordert van een onderwijser; 
Overwegende dat het beatnnr van 

acbool in den loop van het jur 1894 -1 ~ 
eene andere inatelling of Vereeniging dan dilr 
haar vroeger bestuurde ie overgegaan, doch dat 
Bij reeds bestond vó6r l Januari van dat ja,lr, 
hetgeen hieruit blijkt, dat voor haar benlià 
over 1893 -en ook over de eerste vijf -aen 
ven 1894, eene Rijksbijdrage verleend is; 

dat het onderwijzend penoneel op 1 .Janu
ari 1894, wel nie• voldeed aan den eiach van 
art. 2 van het Koninklijk beelnit van 18 April 1890 
(8taata6lad n•. 64.), maar dat het aantal onder
wijzers sedert het tijdstip waarop het Koninklijk 
besluit van 20 December 1893 (Staa'86latl n°. 215) 
in werking ia getreden, niet verminderd ia; 

dat nit dien hoofde op deze sohool laatatvermeld 
Koninklijk besluit van toepa88ing ie, en Gedepu
teerde Staten terecht hebben aangenomen, dat 
voor hur over de maanden J nni tot en met 
December 1894. aanspraak op de Rijkabijdrage 
kan worden gemaakt; 

Gezien de wet tot regeling van het leger onder
wijs, waarvan de gewijzigde tekst ia bekend ge
maakt bij Koninklijk besluit van 14 December 18811 
(8taau6latl n°. 177); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met handhaving van het bestreden besluit van 

Gedeputeerde Staten van Zeeland het bedrag der 
Rijksbijdrage volgena art. 54,bi, der genoemde wet 
O'l"er 18\14, toekomende aan het bestuur der Ver
eeniging voor bijzonder lager onderwijs op gerefor-

- meerden grondslag te Veere voor de achool der 
V ereeniging in de Kapelstraat aldaar, vut te 
stellen op / 145.83 •. 

De Minister van Binnenlandeche Zaken ia be
lut met de uitvoering van dit beslnit, wurvan 
afilchrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State, afdeeliiJg voor de geschillen van bestuur. 

lgla, deu 17den Juni 18911. 
(let.) EMMA. 

De Miwtn- van Bin11e11landsc"4 ?Aun , 
VAN HOUTEN. 

17 Jui 1896. BBBLlJIT, tot vutatelling ..-an 
Reglementen van orde voor de Commi111iën 
van beoor~eeling en den Raad vaa ~ 
voor de heffing van invoerrecht naar dawurd• 
der goederen. 

1895. • 

Gezien &rt. 26 der wet van 20 April 1895 (Slaau-
61ad n°. 64.), hondende nadere bepalingen omtrent 
de heffing van invoerrecht naar de waarde der 
suederen; 

Hebben goedgevonden en verstaan vaat te 
stellen de bij dit beelnit gevoegde reglementen 
van orde voor de Commiaaiën van beoordeel. 
en den Raad van beroep, bedoeld bij de wet 
van 20 April 1896 (Staau6laJ n°. 64). 

De Minister van Finanoiën is belast met de 
uitvoering van dit beslnit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de AJgemeene Rekenkamer. 

Igls, den l 7den Jnni 1895. 
C.,et.) E MM A. 

De Mi,aûtn- van Fina111Ciii11, 
(.o11t.) &J'B.BNGBR VAN Eu.. 

' REGLEMENT VAN ORDE voor de a-,,.. 
11tûaiën """ l>tJoordnling , bedoeld bij de 
fflet van 20 Ápril 1895 (Staatsblad n°. H). 

Art. 1. Zoodra de Directeur der invoerrechten 
volgena art. 18 der wet de leden beeft aangewe
-sen, die omtrent een beswaanohrift uitapraa~ 
hebben te doen en de plaats heeft bepaald waar 
.sij zullen vergaderen, :roept de Voorzitter de 
CommiBBie t.egen een door hem te bepalen dag 
en nnr bijeen, met vermelding van het lokaal 
der bijeenkomst. 

De Voorzitter doet, in afwachting der bijeen
komst , voorloopige mededeelingen omtrent jf! 

f.88k aan de leden, indien hem dit tot beapoediir 
ging der besliBSing nuttig voorkomt. 

2. Ontvangt de Voorzitter van een der ledta 
bericht van verhindering dan stelt hij de bijeen
komst uit of vraagt bij aan den Directeur de 

.aanwijzing van een ander lid. 
· Hij geeft daarvan, voor zooveel noodig , kennis 
aan de leden. 

3. De Voorzitter leidt de behandeling der 
~k en zorgt dat zij zoo spoedig mogelijk wordt 
afgedaan. 

Is het niet mogelijk de besliBBing reeds in de 
eerste bijeenkomst te nemen , dan wordt zij uit
gesteld tot eehe bij die gelegenheid door den 
Voorzitter te bepalen nadere bijeenkomst. 

Zaken, waarin geene doorzending van de goe
deren op den voet van art. 10 der wet mogelijk 

9 
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wae, hebben als de meeat epoedeiachende den 
voorrang. 

4. De Voorzitter deelt den aangever mede 
waar en wanneer volgens ~- 28 der wet de ge
legenheid zal bestaan om aan de Commissie in• 
lichting te verstrekken omtrent bezwaren tegen 
de ingestelde benadering of tegen de ambtelijke 
verhooging der aangegeven waarde en om gehoord 
te worden over beweerde schade naar aanleiding 
van oponthond der goederen. 

G,,lijke kennisgeving wordt aan den Directeur 
_,...n met betrekking tot het Jrijnerzijds geven 
van inlichtingen omirent de beweerde achade. 

5. Desknndigen, die de Commissie wil raad• 
plegen, worden onverwijld door den Voorzitter 
opgeroepen. 

6. De voorzitter stelt de Commissie en de 
deaknndigen in de gelegenheid tot onderzoek van 
de aangehouden goederen of van de bij art. 10 
der wet bedoelde stalen, moutere , typen , be
schrijvingen en afbeelc1,ingen. 

7. De CommiBBie is bevoegd zich tot het ver
krijgen van gegevens voor de te nemen besliBSing 
naar eene andere plaats te begeven dan die, welke 
door den Directenr voor de vergaderingen bepaald is. 

De Commissie kan dit ook aan een of twee 
personen uit haar midden opdragen. 

8. In het geval, voorzien bij art. 10, vijfde 
licl der wet, geeft de Voorzitter den aangever 

11ehriftelijk kennis van de plaata waar en den tijd 
waarop de goederen aan de Commissie , aan een 
of twee personen uit haar midden of aan een of 
meer door haar aangewezen deskundigen vertoond 
moeten worden. 

llf erzoekt de aangever dat de goederen bezich
ijgd worden op de plaats, waar zij zich bevinden, 
dft kan de CommiBBie, daartoe termen vindende, 
... dat verzoek voldoen. 

9. Nadat Voorzitter en leden in de· gelegen
heid zijn geweest van gedacàten te wiBSelen 
over de te nemen beslissing omtrent de benade
ring of omtrent de waardeverhooging, brengt de · 
Voorzitter de vraag in stemming, 

in het eerste geval of de benadering tereeU 
is ingesteld, 

in het tweede. geval op welk bedrag de waarde· 
der recJ.eren is te bepalen. 

1 O, De beslissing omtrent schadevergoeding 
wordt, zoo. mogelijk, genomen op den zelfden 
dag 111'8 die omtrent de benadering of de waardl!'
en anden1 in eene op dien dag door den Voor
zitter te bepalen nadere bijeenkomst. 

Vó6r de besliasing omtrent de BChadevergoe
d.ing wordt in behandeling genomen de vraag of 
de aangever het oponthoud der goederen niet had 

. kunnen voorkomen door bespoediging van de 
ehandelinK der zaak of door meer medewerking 
t het doonenden der goed.arm op den voet 

'tan art. 10 der wet. 
11 • Bij alle stemmingen brei.gt het door eene 

Arrondissementa-rechtbank benoemde lid het eerst 
~ijne stem uit , ve;vo)gens het lid, benoemd door 
·eene Kamer van Koophandel en Fabrieken, daarna 
de Voorzitter. 

1 Z. De V oomtter deelt de besliBBing der 
Commissie , welke ook de gronden vermeldt waarop 
.9ij berust, op de wijze, bedoeld bij art. 10 laatste 
lid der wet, mede aan den aangever en aan den 
Directenr. 

Hij venendt die mededeeliog niterlijk op den 
eersten werkdag, volgende op de beslissing. 

13. Schriftelijke bescheiden , stalen, monsters , 
typen, afbeeldingen en beachrijvingen, welke ' 
door ambtenaren der invoerrechten aan de Com
mi88ie lijn verstrekt, worden, zoodra daarvan 
het noodige gebruik gemaakt is, door den Voor
zitter aan die ambtenaren te:roggezonden. 

Behoort bij het Koninklijk besl)lit van den 
17 Juni 1895, n°, 88. 

Mij bekend, 
De Minûter flan Financiën , 

(gel.) SPB.J:NG•R VAN En. 

REGLEMENT VAN ORDE flOOr dlJtl Raad 

flan "flcroep, "flcdot!ld "6if de fDd flan dlJtl 
20 .April 1895 (Staatsblad-n°. 64.). 

Art. 1. Wanneer overeenkomstig art. 15 der 
wet de boaliBlling van den Raad is gevraagd, roept 
de Voorzitter, met inachtneming van art. lil, 
tweede lid , tegen een door hem te bepalen dag 
en unr, zes ledt'.n bijeen om met hem de zaak 
te behandelen. 

De oproeping vermeldt ook de plaats en het 
lokaal der bijeenkomst. 

2. Ontvangt de Voorzitter van een lid bericht 
van verhindering dan stelt hij de bijeenkomst uit 
of wijst hij in diens plaats een ander lid aan, 
mede met inachtneming van art. 21, tweede lid 
der wet. 

Hij doet daarvan, zooveel noödig, mededeeling 
aan de leden. 

:t De Voorzitter leidt de behandeling der zaak • 
en zorgt dat zij zoo spoedig mogelijk wordt afge
daan. 
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Is het niet mogelijk de beslissing reeds in de 
eerste bijeenkomst te nemen dan wordt zij nit&e• 
eteld tot eene bij die gelegenheid door den Voor
zitter te bepalen nadere bijeenkomst. 

Zaken, waarin geene -doorzending der goederen 
op den voet van art. 10 der wet mogelijk W88, 

• hebben als de meest spoedeischende den voorrang. 
4. De Voorzitter deelt den ·aangever mede waar 

en wanneer volgens art. 23 de:t. wet de gelegen• 
heid zal bestaan om de inlichtingen, die. hij 
noodig acht, aan den Raad te verstrekken. 

Gelijke kennisgeving ontvangt de Directeur met 
betrekking tot het zijnerzijds geven van inlich
ting omtrent beweerde echade naar aanleiding 
van oponthoud der goqderen. 

5. Deskundigen, die de Raad wil raadplegen 
worden onverwijld door den Voorzitter opgeroepen. 

6. Voorzitter en leden alsmede deskundigen, 
die de Raad raadpleegt, hebben toegang tot de 
aangehouden goederen of tot de bij art. 10 der 
wet bedoelde stalen , monsters, tn,en , beschrij• 
vingen en afbeeldingen. 

De Raad kan bepalen dst die etalen, monsten 
en verder genoemde voorwerpen voor het onder
lOOk worden gezonden naar eene andere door den 
Raad. te bepalen plaate. 
, Van dezen wensch of van de komst van Voor

zitter, leden of deskundigen wordt de ontvanger, 
onder wiene bewaring de goederen of voorwerpen 
zich bevinden, door den Voorzitter verwittigd. 

7. De Raad kan aan een of meer personen uit 
zijn midden opdragen zich naar eene andere dan 
de voor de vergaderingen aangewezen plaats te 
begeven, tot het verkrijgen van gegevens, noodig 
voor de te nemen beslissing. · 

8. In het geval, voorzien bij art. 10 , vijfde lid 
der wet, geeft de Voorzitter den aangever schrifte-
• lijk kennis van de plaats waar en den tijd waarop 
~e goederen aan den Raad, aan een of meer per
sonen uit den Raad of aan een of meer door dezen 
aangewezen deeknndigen vertoond moeten worden. 

Verzoekt de aangever dst de goederen bezich
tigd worden op de plaats, waar zij zich bevinden, 
dan kan de Raad, daartoe térmen vindende, aan 
dst verzoek voldoen. 
· 9. Nadat Voorzitter en leden in de gelegen• 

heid zijn geweest van gedachten te wisselen 
over cÎ.é te nemen beslissing omtrent de benade
ring of omtrent de waardeverhooging, brengt de 
Voorzitter de vraag in stemming , 

in het eerste geval of de benn<lering terecht 
ie ingeeteld , 

• in het tweede geval op welk bedrag de waarde 
der goederen is te bepalen. 

10. De beslissing omtrent echadevergoeding 
wordt, zoo mogelijk, genom~n op denzelfden dag 
als die omtrent de benadering of de waarde en 
anden in eene door den Voorzitter t., bepalen 
nadere bijeenkomst. 

V 66r de besliHing omtrent de schadevergoeding 
wordt in behandeling genomen de Vl'llllg of de 

aangever het oponthoud der goederen niet" had 
kunnen voorkomen door bespoediging v11n de be
handeling der zaak of door meerdeFe medewJlking 
tot het doorzenden van de goederen op den voei 
van art. 10 der wet. 

11. Bij alle stemmingen brengen de leden hunne 
stem uit in de volgorde, bij den aanvang der 
vergadering door het lot te bepalen. 

De Voorzitter stemt het laatst. 
12. De Yoorzitter deelt de beeli111ing van den 

Raad, welke ook de gronden vermeldt, waarop 
zij berust, op de wijze, bedoeld bij art. 16, laatste 
lid der wet, mede aan den iiangever en aan den 
Directeur. 

13. De schriftelijke bescheiden, stalen, monsters, 
typen, afbeeldingen en beschrijvingen, welke 
door ambtenaren der invoerrechten voor de be
handeling der zBBk aan den Raad zijn ventrekt, 

. word1n, zoodra daarvan het noodige gebruij is 
~kt, door den Voorzitter ann die ambteil'aren 
teruggezonden. 

14. Het archief van den Raad berust onder 
den Voorzitter. 

Hij zorgt voor geregelde aanteekening omtrent 
de inkomende en uitgaande stukken, de voor den 
Raad gebrachte zaken, de VOO!' de behawlàing 
aangewezen leden , de gevallen beeliseingeiw de 
toegekende echadevergoedingen en verdere ~ 
derhedeu die later te stade kunnen komen.J 

16. Bij verhindering van den Voorzitter treedt 
als zoodanig een zijner plBBtsvervangera op, nallr 
de volgorde, waarin zij 'volgens art. 20 , laatste 
lid der wet gekozen zijn. 

16. De Minlater van Financiën stelt een am~ 
tenaar der invoerrechten ter beschikking van den 
Voorzitter om dezen bij de werkzaamheden, vol
gene de wet of dit reglement van hem gevorderd 
bij te staan. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 17 Juni 1895, 

n°. 88. 
Mij bekend, 

De .MirJi4ter 11arJ Fàt111tlCHfl, 

(!Jet.) SPRll:NGlllR VAN Eu:. , 
9• 
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24 Juni 1895. BESLUIT, tot verlenging der 
schorsing van art. 26a der algemeene politie
verordening voor de gemeente 'l'illxug. S. 89. 

Geacliorat tot 1 S11pt11111fJtlr 1895. 

24 Jutti 1895. BzsLmT, betreft'ende den vrijdom 
van accijns voor zont , benoodigd voor de 1 

bemesting van landerijen en de voeding 
van vee. S. 90. 

UI NAAJl VAN H. M. WILHELMINA, BNZ. 
Wu EMMA, 11:Nz. 

Op de voordracht van den Minister van Finan
ciën, van 29 Mei 1895, n°. 108 , Invoerrechten 
en Accijnzen; 

Overwegende dat in het belang van landbonw 
en veeteelt wijziging wenaohelijk i, van be
palingen omtrent den vrijdom van accijns voor 
zont, benoodigd voor de bemesting van lande

rijen en de voeding van vee; 
Gezien art. 7 4, In. tl en II en art. 99 der 

wet van 27 September 1892 (Sftlld•l>'latl n°. 227), 
alsmede de Koninkl~ke lie9lniten van- 28 Febrnari 
1883 (Staat.lJ/atl n°. 26) en 7 Mei 1885 (Staata
°fJlad n°. 117); 

Den Raad van State gehoord (ad.vies van den 
18 Jnni 1895, n°. 7); 

Gelet op het nader rapport van den Minister 
van Financiën van 19 Juni 1895, n°. 96, In
voerrechten en Accijnzen; 

Hebben besloten en besluiten : 
Art. 1. De hoeveelheid alaempoeder, bepaald 

bij art. 11 van het Koninklijk besluit van 28 Fe
bruari 1883 (BlaaûlJlad n°. 28), wordt ver
minderd tot de helft. 
~ t,Het staat den belanghebbende vrij, in 

de piaats van de vermenging volgens art. 11 van 
~m.d besluit en art. 1 van dit besluit, te 
kiezell de vermenging van het zont, per 100 kilo
gram, met 2 kilogram. droog lijnmeel en • /. kilo
gram oker , beide stoft'en op zijn kosten te ver
strekken door den ontvanger onder wiens kantoor 
de vermenging plaats heeft. 

Deze vermenging kan ook gekozen worden voor 
zont, dat ingeslagen wordt volgen■ hoofdstuk IV 
van het beslnit van 28 Febrnari 1883. 

3. Met wijziging in zoover van de artt. 28 en 
29 van meergenoemd besluit van 28 Febrnari 
1888, wordt aan depothonden van landbonwzont 
toegestaan, dit aan landbouwers of veehouders 
af te leveren zonder het biljet, voorgeschreven 
bij ari. 29. 

In dat geval vru.gt de depothouder bij den 

ontvanger, onder wiens kantoor zijn depot ge• 
legen is, een geleibiljet aan om te dienen voor 
den nitslag, het vervoer en den inslag van het 
zout. 

Bij twijfel of het zont bestemd is voor land
liemesting of voeding van vee, kan de ontva.ngm
met betrekking tot de afgifte van het geleibiljet 
handelen op den voet van art. 38 , tweede lid 
van genoemd beslnit. 

4. De hoeveelheden zont, afgeleverd volgen• 
het vorig artikel, worden ingeschreven in het 
register van den depothonder, bedoeld bij art. 21 
van voormeld besluit van 28 Februari 1888. 

De depothouder zorgt een schriftelijk bewijs 
van den ontbieder van het zont te bezitten, 
waaruit de bestelling daarvan blijkt. Dat bewijs 
vervangt het tweede exemplaar van het biljet , 
bedoeld bij art. 29 van meergenoemd besluit. 

5. Dit besluit treedt in werking op den.tweeden 
dag na dien der dagteekening van het Staat.IJ/ad 
en van de StaataC011rant waarin het is geplaatst. 

De Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het StaaûlJlad 
en gelijktijdig in de Staaûcuurant zal worden ge
plaatst, en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

Igls, clen 24sten Juni 1895. 
(§et.) E MM A. 

De Mittister van Fittanciën , 
(§et.) SPBKNGBR VAN Eu .. 

( Uitgeg. 29 J11m 18115.) 

24 Juni 18115. BBSL1JIT, tot vaststelling van 
vergoedingen voor leden der CommiBSiën van 

beoordeeling en van den Raad van beroep, 
ingesteld bij de wet van 20 April 18115 
(Staau"IJlad n°. 54), en voor door hen geraad
pleegde deskundigen. 

IN NAAJl VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 
WIJ EMMA, 11:NZ. 
Op de voordracht van den Minister van Finan

ciën van 19 Juni 1895, n°. 91, (lnvoe~hten 
en Accijnzen) ; 

Gezien art. 26, tweede lid der wet van den 
20sten April 18115 (StaaûlJlatl n°. H), hondende 
nàdere bepalingen omtrent de heffing van invoer" 
rechten naar de waarde der goederen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Ari. 1. De leden der Commissien van beoor-

deeling, ingesteld bij de wet van 20 -April 1895 
(StaaulJlad n°. 54), genieten ieder een va.catiegeld 
van zea gultkn voor eiken dag, waarop zij eene 
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vergadering bijwonen of een onderzoek hebben 
te verrichten. 

Wanneer op een dag in dezelfde gemeente 
eene vergadering bijgewoond eu ook een onder• 
zoek verricht :wordt, bestaat voor dien dag 
slechts aanspraak op eenmaal het vacatiegeld. 

2. De Voorzitter van den Raad van beroep, 
ingesteld bij de voormelde wet, geniet een vacatie- · 
geld van Pij.ftin plden en de leden van dien 

Baad genieten ieder een vacatiegeld van tien, g•klffl 
voor eiken dag, waarop zij eene vergadering 

bijwonen of een onderzoek hebben te verrichten. 
Het tweede lid vao art. 1 is ook ten deze 

van toepa11ing. 

3. Het vacatiegeld, bedoeld bij de artt. 1 en 
2, wordt niet genoten door personen, die- be
soldigd ambtenaar bij '1 Rijb belaatingen zijn. 

4. De declaratiën wegens vacatiegelden worden 
per drie maanden ingezonden aan het Depar

tement van Financiën. Zij vermelden de dagen, 
waarop vergaderingen zijn bijgewoond of een 
onderzoek ia verricht. De declaratiën van de 
leden worden door den voorzitter voorzien van 
eene verklaring dat de declarant werkelijk de 
in de declaratie opgegeven vergadering heeft 

bijgewoond of het daarin opgegeven onderzoek 
verricht heeft en heeft moeten verrichten. 

5. Aan de desknndigen , wier voorlichting 

door eene Co~ie v&n beoordeeling of door 
• den Baad van beroep ie ge~, wordt, voor 

zoover zij geen bezoldigde betrekking bij 's Rijke 
belastingen bekhleden, door den Voorzitter v&n 
de CommiBBie of van den Baad een vacatiegeld 

toegekend overeenkomstig de artikelen 61 en 68 
van het tarief van j11Stitiekoaten en salarissen 
in bmgerlijke zaken, (1) met dien verstande, 

dat des voorzitters beoo:rdeeling in de plaats 
treedt van die van den rechter. 

(1) Deze artikelen lniden: 
.Art. 61. Aan desknndigen wordt toegelegd 

een vacatiegeld, geévenredigd aan hunnen maat
BChappelijken stand, beroep en het belang der 
verrichting, ter beoordeeling van den rechter, 
welke het onderzoek heeft bevolen doch niei 
hooger dan / 2.00 voor iedere -tie van een 
nur tot de aan hen opgedragene werkzaamheden 
besteed. . 

Het , gedeelte van een uur wordt voor een 
geheel gerekend. 

Art. 68. Indien desknndigen zich tot het ver
richten hunner werkzaamheden van hunne woon
plaats moeten verwijderen wordt bun een gelijk 
vacatiegeld toegestaan voor den tijd tot de heen• 
en terngreize benoodigd. 

Het vacatiegeld wordt door aen Voorzittertoe
geschat aan den voet der declaratie van den des
kundige, welke de opdracht van de Commissie 
of ·v&n den Baad, den aard der verrichte werk• 
zaamheden en den daaraan besteden tijd vermeldt. 

Het alzoo door den Voorzitter toegeechatte 
bedrag wordt door den ontvanger der invoer
rechten, onder wiena kantoor de woonplaats van 
den deskundige behoort, aan dezen nitbetaald 

op zijne onder de■ Voorzitten toesc}ultting te 
stellen quitantie. 

Bij gebrekt van zoodanigen ontvanger geschiedt 

de uitbetaling door den ontV&nger der accijnzen. 
6. De Voorzitters en leden van CommiBBiën 

van beoordeeling, de Voorzitter en de led.en van 

den Baad van beroep en de door die Colleges 

geraadpleegde deskundigen genieten vergoeding 
wegens reis- en verblijfkosten o ver:eenkometig het 
Koninklijk besluit van 5 Januari 1884 (Staats• 
/Jlad n°. 4). De Voorzitter vaa den Baad van 
beroep en de leden van dien Baad worden gerang
schikt in de tweede klasse, d.e verder in dit 
artikel genoemde personen in de derde kluse, 
bedoeld bij art. 2 van evengemeld beslnit. 

De vergoeding wordt ook genoten voor de ?8Ü, 

vereiBCht voor het afleggen van den eed of de belofte, 
voorgeschreven bij art, 24 der voormelde wet. 

7. De deelaratiën wegen& reis- en verblijf

kosten worden ingezonden aan het Departement 
van Financiën. Art. 21 van genoemd Koninklijk 

beslnit van 5 Januari 1884 is daarop van toe
pall!Ïng. De declaratiën van deakundigen worden 
ten dezen gelijk gesteld met de declaratiën van 

leden van CommiBBiën. 
8. Wanneer eene vergadering gehouden moet 

worden in een lokaal, dat niet bij de ~nie
tmtie der belaatingen in gebro.ik is, k&n de 

Voo:rsitter van de CommiBBie van beoordeeling 
of van den Raad :van beroep de kosten der huur 

van het lokaal aan het Rijk in rekening brengen. 
Voorsitter en leden dier Collega knunen voorts 

aan het Rijk in rekening brengen de briefporten, 
aant.eekengelden, koeten van telegrammen of 

vracht voor goederen, welke zij in die betrek:· 
king hebben moeten betalen. 

l)e Minister van Financiën ie belas\ met de 

uitvoering van dit bealuit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

Igla, den 24sten Juni -1896. 
(get.) E MM A. 

D, Mi,iut,r ra• F.itllfflCiin, 
(g,t.) , SPllllGD VAN En. 
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1 Juli 1895. BESLmT, betreffende organieatie 
van het wapen der Koninklijke marechaussee. 

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

van 15 Juni 1895, II• Afd., n°. 91; 
Gezien het rapport van den Minister van . 

Justitie van den 20sten Jnni 1895, n°. 197, 
i• Afd. C.; 

Overwegende, dat het wenschelijk is eenige 
wijziging te brengen in het bewak:ingagebied. der 
late en der 2d.e divisie Koninklijke marechaussee; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
In de tabel Bijlage B, behoorende bij het' 

Koninklijk beshiit van 30 Maart 1894, n°. 9, 
zooals die tabel is gewijzigd. bij het Koninklijk 
besluit van 19 Maart 1895, n°. 27, wordt het 
gestelde in de laatste kolom achter de lste divisie 
gelezen als volgt : 

,,Het zuidelijk gedeelte van d.e prorincie Zee

•"""'; benevens het westelijk deel van het eiland 
• YalcAeren; vool'ts de provincie Noordórabant, 
"met uitzondering van het noordoostelijk gedeelte 
.en van het gedeelte der gemeent.e JJeurne en 

,.I,ieael ten oosten van het Kanaal van JJeurne ;" 
en het gestelde in de laatste kolom ach ter de 

2de divisie, als volgt : 
,,De provincie LimfJw-g: het noordoostelijk ge

.deelte van de provincie Noordóra/Jant, benevens 

.het gedeelte der gemeente lJevrM en Lie.sel, 

"ten oosten van het kanaal van lJIJW'M, alsmede 
.-het zuidoostelijk gedeelte van de provincie Oel
.derland, ten zniden van de Y1111l." 

De Minister van Oorlog -il belast met de uit
voering van dit besluit, WB8l'van afschrift zal 
Word«:n gezonden aan de Miniaters van Justitie 
en van Binnenlandsche Zaken , alsmede aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den lsten Juli 1895. 

(get.) E M MA. 

JJe Mini.ster van Oorlog, (.$et.) ScBNEIDER. 

2 J-uli 1895. BBSLmT, tot nadere aanvulling 
van het Koninklijk besluit van 81 Jann
ari 1884 (Staat.s/Jlad n°. 25), waarbij regelen 
worden gesteld ten aanzien van de vergoeding 
wegens reis- en verblijfkosten , toe te kennen 
aan personen die hier te lande met dienst
verrichtingen worden belast, waarvan de 
kosten gekweten worden uit de koloniale 
geldmiddelen. S, 91, 

IN NAAll VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Kolo

niën, dd. 25 Mei 1895, litt. ]<', n°. 2; 
Den Raad van State gehoqrd (advies van 

18 J:nni 1895, n°. 18); 
Gezien het nader rapport van voomoemden 

Minister dd. 27 J nni 1895 , litt. F, n°. 40; · 
Gelet op de Koninklijke besluiten van 9 Jnli 1888, 

n°. 20, (Staats/Jlad n°. 93) en van 18 Januari 1889 
(Staata/Jlad n°. 11); 

Hebben goedgevonden en verstaan; 
Art. 1. btikef. 2 van het Koninklijk besluit 

van 31 Januari 1884 (Nederlandsen · Staata/Jlad • 
n°. 25) hond.ende vaststelling van regelen ten 
aanzien van de vergoeding wegens reis- en ver
blijfkosten, toe te kennen aan personen die hier 
te _lande met dienstverrichtingen worden belast, 
waarvan de kosten gekweten worden nit de 
koloniale geldmiddelen, ondergaat de volgende 
aanvulling : 

In de derde klasse wordt nog gera.Iigschikt de 
persoon, die belast is met het toezicht op de 
inlading, • lnliten Á:nuterdam, van de goedenm, 

· uitgezonden wordende voor den dienst in Neder
landaclt-Jndid. 

2. De in artikel 1 bedoelde rangschikking is 
ook toepasselijk op de reizen , welke · door den 
bedoelden persoon sedert l Januari 1895 mochten 
zijn gedaan. 

De Minister van Koloniën is belast met de 
uitvoering van dit bealnit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algmneene Rekenkamer, en dat in het 
Staata/Jlad zal worden geplaat.st. 

Het .Loo, den Sden Jnli 1895. 
(.$et.) EMMA. 

lJe Mini.ster van Koloniën, (get.) BERGSllA. 
(Uitgeg. 9 Juli 1895.) 

5 Juli 1895. BEBLmT, houdende vrijstelling 
van briefport, in verband met de uitvoering 
der wet van 20 April 1895 (Sto,ats/Jladn°. 54). 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, BNZ. 

Wr1 EMMA, ENZ. 
Gelet 11p art. 1 van· het Koninklijk besluit 

van 19 December 18\12 (Sto,at.f/Jlad n°. 2ij4); 
Op de voordraeht van den Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid van 1 Juli 1895, 
n°. 1681, E. Post. en Tel.; 

Hebben gtiedgevonden en verstaan: 
Vrijstelling van port to verleenen voor de brief-
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wisseling over dienstzaken, betreffende de uit
voering van de wet van 20 April 1895 (Staau
blad n°. 54), houdende nadere bepalingen om
trent de heffing van invoerr.eeht naar de waarde 
der goederen : 

a. van de directenrs der invoerrechten, met 
de voorzitters en de leden van de oommissiën 
van beoordeeling, alsmede met den voorzitter van 
den Raad van beroep ; 

b. van den voorzitter van elke commissie van 
beoord.eeling met de leden derzelfde Commissie; en 

c. van den voorzit.ter van den Raad van be
roep met de leden van dien Raad en met de 
ontvangers der invoerrechten. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de nitvoeri ng van dit beslnit, 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Minister van Financiën. 

Het Loo, den 5den Juli 1895. 

(get.) E M M A. 

J)e Min. van Waterstaat, Handel en Nijverlieid, 
(get.) VAN DER SLEYDEN. 

8 Juli 1895. BESLUIT, houdende machtiging 
tot uitgifte van schatkistbiljetten en schat
kistpromessen volgens de wetten van 4 April 
1870 (Staatsblad n°. 62) en van 5 Decem
ber 1881 (Staatsblad n°. 185). S. 112. 

12 Juli 1895. Wrr, tot aanvnlling en verhoo
ging van het derde hoofdstnk der Staats
begrooting voor· het dienstjaar 1895. 8. 113. 

Bij deze wet wordt na. toevoeging van een 
nienw art. lObia met / 2200, het totaal van 
de 2de Afd. van dit hoofdstuk nader vastgesteld 
op / 658,800 en het eindcijfer op f 807,580. 

12 Juli 1895. WBT, tot wijziging van het derde 
hoofdstuk der Staat.sbegrootiug voor het dienst
jaar 18114. S. 94. 

Bij deze wet wordt na verhooging en vermiu
. dering van een artikel , het _totaal der 2de Afd. 

van dit hoofdstnk gebracht op / 635,779; en 
dat der 4de Afd. op / 33,470. 

12 Juli 1895. WET, hondende goedkeuring der 
overeenkomst den 16den Mei 1895 te 
•, Graoenliage tusschen Nederland en Groot
Brittannië en Ierland gesloten , strekkende 
om het aanhangig geschil in zake de ge-

vangenneming en voorl oopige gevangenhou. 
ding van den gezagvoerder der • Costa Rica 
Pac!cet" aan eene scheidrechtelijke uitspraak 
te onderwerpen. S. 95. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ ....... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat geldelijke verplichtingen voor het Rijk zullen 
kunnen ontstaan uit de op 16 Mei 1895 te 
's Gra11eialiage gesloten overeenkomst met Groot
Brittannië en Ierland, strekkende om het aan
hangig geschil in zake de gevangenneming en 
voorloopige gevangenhouding van den gezagvoerder 
der _Costa Rica Packet aan eene scheidsrechterlijke 
uitspraak te onderwerpen; 

Gelet op het tweede gedeelte van artikel 59 der 
Grondwet; 

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

l?enig arti!cel. 

De nevens deze wet in afdruk gevoegde over
eenkomst, den 16den Mei 1895 te '.r Gra11:nliage 
tnsschen Nederland en Groot-Brittannië en Ierland 
gesloten, strekkende om het aanhangig geschil, in 
zake de gevangenneming en voorloopige gevangen
houding van den gezagvoerder der Costa Rica 
Pac!cet aan ~ene scheidsrechterlijke uit.spraak te 
onderwerpen, wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 12den Juli 1895. 

(get.) E M M A. 
J)e Minister tJan Buitenlandsclie Za!cen, 

(get.) J. RöELL. 
J)e Minister van Koloniën, (get.) BF.HGBKA. 

( Uitgeg. 17 Juli 1891'i.) 

Sa Majesté la Reine des Pays-Baa et en Son 
nom Sn Majesté la Reine-Régente du Royaume 
et Sa Majesté la Reine du Royàume Uni de la 
Grande Bretagne et d'Irlande, Impérntrice des 
Indes: 

Considérnnt que Ie Gouvernement Britanniqu.e 
a adressé au Gouvernement des Pays~Bas des 
réclamations du chef de l'arrestation et de la 
détention p:réventive aux lndes Neérlandaises du 
sienr ÜARPENTER, capitaine du baleinier Costa 
Rica Pac!cet de Sydney ; 

que ces réclamatione concernent non seulement 
les dommages qui, d'après Ie Gouvernement Bri
tanniquê, ont été soufferts par !edit capitaine 
personnellement, mais encore ceux qui ont été 
subis par les officiers, l'équipage et les proprié-
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.taires dudit bAtiment, et qui doivent être conai
dérés comme étant les conséquenCBI néeesBBires 
de la détention préventive du capitaine; 1 

Considérant que Ie Gouvernement des Paya- · 
Bas conteate Ie bien fondé en droit de cliacune 
de ces réclamationa, eatimant qu'aneune indem
nité ne sanrait être portée à la charge du Gou
vernement des Pays-Bas du chef de l'arrestation 
on de la diitention préventive dudit capitaine, 
ni en faveur du capitaiue, ni, à plus forte rai
son , en faveur d'antres penonnes qui allèguent 
&voir eonffert dei dommagea qui devraient être 
1111naicférés comme étant des couéquences néces
saifflll de cette détention préventive; • 

que même, si de telles réclamations pouvaient 
être 11dmises en droit comme devant tomber à la 
charge du Gouvernement des Pays-Bu, il n'en 
réaulterait nullement que les dommagea snsmen
tionnés, prétendl\ment soufferts soit pu Ie capi• 
taine, soit par les officiers, Iéquipage et les pro
priétaires dudit bt.timent, devraient être consi
dérés comme snfli1Bmment jnatifiés; 

Désirant mettre fin à l'amiable au différend 
survenu de ce chef; 

Ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: 
Sa Majesté la Reine-Régente du Reyaume des 

Pays•Bas les sieurs Jonkheer Jo.A.N RöBLL, che
valier de l'Ordre du Lion Néerlandais, Ministre des 
Affaires Etrangèrea, et J.a.CQUD HBNBI B11:RGSl(A, 

chevalier de l'Ordre du Lion Néerlandaia, Ministre 
des Colonies, · 

et Sa Majeaté 111 Reine du Boyaume Uni de 
la Grande Bretagne et d'Irlande , Impératrice 
des Indes Sir HOBACB RmrnoLD, Baronet du 
Royaume de la Grande Bretagne, chevalier gmnd
croii: de l'Ordre tm diatingné des Saint-Michel 
et Saint-Georges , etc. , etc., Son Envoyé extra
ordinaire et Ministre plénipotentiaire à la _Cour 
des Pays-Bas ; 

Ieiiquels, après s'être communiqué lenrs pleins 
pouvoin trouvés en bonne et due forme, sont 
convenus des articles suivants: 

Art. · 1. Le Gouvernement de Sa Majesté la 
Reine des Paya-Bu et Ie Gouvernement de Sa 
Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande 
Bretagne et d'lrlande convieunent d'inviter Ie 
Gouvernement d'une PuilllllLllee tierce à déeigner 
parmi see eujets un jur!sconanlte d'une réputation 
inoonteatée, pour prononcer comme arbitre dans 
Ie différend mentionné ci-dessna. 

2. Cet arhitre aura à prendre connaisBBnce 
des réclamations d'indemnité auamentionnées for-

mulées pu Ie Gouvernement Britannique à charge 
dtr Gouvernement des Pays-Bas tant en faveur du 
capitaine du baleiner Ooata Rica Packet, qu'en. 
faveur des o~en, de l'équipage et des proprié
tairea de ce b&timent. 

3. La Partie demanderesae remettra à l'arbitre 
dans un délai de troia moia après l'éehauge des 
ratifications de la préaente convention, un mé
moire à l'appui de BB demande et en fera par
venir hnmédiatement une copie à la Partie dé
fenderesae. 

Dans un délai de tróie .moie aprèe la réception 
de cette copie, la Partie défenderesse remettra à 
l'arbitre un contre-mémoire, dont elle fera parvenir 
im.médiatement une copie à la Partie demanderease. 

En déans trois mois après la réception. de cette 
copie la Partie demandereaae pourra, ei elle Ie 
juge utile, remettre à l'arbitre nn nouveau mé
moire, dont elle fera parveuir immédiatement 
une copie à la Partie défendereaae, qui ponrra 
égalen;ient, en déans trois mois après la réoeption 
de cette copie, remettre à l'arbitre un nouveau 
mémoire, dont elle fera parvenir immédiatement 
une copie à la Partie demandereaae. 

L'arbitre eet autorisé à accorder à chacune des 
Parties qllÏ Ie demanderait, une prorogation d'uu 
mois par rapport à tous les délais mentionnés 
lians eet article. 

4. Après l'éohauge de ces mémoires aucune 
communication ni écrite, ni verbale ne sera faite 
à l'arbitre, A moina que celui"Ci ne 1'adresae ani: 
Partiee ponr · obtenir d'elles on de l'une d'elles 
des renaeignementa ultérienrs par éorit. 

La Partie qui donnera ces renseignements, en 
fera parvenir immédiatement uue copie à l'autre 
Partie et celle-ci ponrra, ai bon lui semble, en 
déans un moia après la réception de cette oopie, 
communiquer par éorit à l'arbitre lee observations 
aui:quellea ils lui donneront lieu. Ces observations 
aeront également oommuniquéea imm~diatement 
en copie à la Partie ad verse. 

&. L'arbitre déoidera de toutes les queat.iona 
qui ponrraient 1urgir relativement à la procédlllll 
dans Ie coll1'8 du lit.ige. 

6. Dans sa sentence, qui sera communiquée 
par lui aux deux Parties contractantes, l'arbitre, 
tout en tenant compte des principes du droit des 
gens 1 décidera à l'égard de chaque réclamation 
formulée à charge du Gouvernement des Paya
Bu, si elle est bien fondée et, dans l'affirmative, 
si les faits, snr Iesquela cha.cune de ces réola
rnations est buaée, sont prouvéa. 
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Dans ee cas l'arbitre fixera Ie montant de 
l'indemnité qne par Ie Gouvernement des Paye
Bas dn chef des dommage■, sonfferts par Ie capi
taine dn Ooata Rica Paci,t personnellement; de 
même qne. dn chef dea dommages qni anront été 
jnmfié■ avoir été aonfferts par lea offi.eien, l'éqni
page et les propriétaires dndit bltiment comme 
concéqnencea néceaaaires de la détention préven
ti ve dn capitaine. 

Sana préjndioe de l'obligation, inoombant à 
la Partie demanderease, de justifier lea dommagea 
aouffert■, l'arbitre ponrra, ■'il Ie jnge opportnn, 
invite? eliaqne Gouvernement à désigner nn ex
pert commercial ponr l'aid11r, en sa dite q nalité, 
à fixer le móntant de l'indemuité. 

7. L'arbitre fixers également dans sa aentence 
Ie montant dea frais néceeaaires oceasionnés par 
l'arbitrage et décidera laqnelle dea Partiea aura 
à lea supporter. Cea frais, · dont il eat bien en
tendn qne le montant devra être limité antant 
q ne po11ible, ponrront être compensés en tont 
on en partie, 

8. Lea Hantea Partie■ contractante& s'engagent 
à aceepter comme jngement en dernier resaort la 
décision prononcée par l'arbitre dans les limites 
de la pffl!ellte con vention et à ■'1 sonmettre aans 
aucnne réaerve. 

9. La présente convention sera ratifi~e et en• 
trera en vignenr immédiatement après l'échange 
dea ratificationa, qni aur& lien à La Haye, ans
sitot qne poesible apm qne la convention aura 
reçu l'approbation des Etats-Généranx dea Pays-Bu. 

En foi de q noi les Pléni poten tiairea ree pectifa 
ont eigné la présente convention, q n'ila ont re• 

vêtu · de lenrs eaehets. 
Fait en double à La Haye le 16 mai 18115, 

(L. 8.) (gel.) 1. Rö:u,L,; 

BBKGBlU .• 

Holi.ACE RUHBOLD. 

12 J•l• 18115. Wrr, houdende goedkeuring der 
overeenkomst den 18den Mei 18115 ie 

'• 0,,...,.,1,age tnssehen Nederknltl en Oroot
Br-ittannië en Ierland gealoten, tot regeling 
der grens tnsschen het N1derland,cn en het 
Br-itacn gebied op Nin111-<hinea. S. 118. 

IN NA.AH VAN H. M. WILHELMINA, J:NZ. 

Wu EMMA, BNz: •••••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

de op 18 Mei 1895 te '• Oraonl,ag, gealoten 
overeenkomat tot regeling der grens tnsachen het 
Nederlandsch en het Britsch gebied op Ninw-

Guisea, wijaiging van het grondgebied van den 
Staat inhoudt; 

Gelet op het tweede gedeelte van artikel 511 
der Grond wet; · 

Zoo ia het, dat Wij, den ~ van S~te enz. 

JJnig artilr,l. 

De nevens deze wet in afdruk gevoegde over
eenkomat, den 16den Mei 18115 te'• GratJCII• 
tnsschen Nederland en Groot-Brittannië e,s In-
land gealoten , tot regeling der gren& tnssehen het 
Nederlandech en het Britseh gebied op Nuw,-
<hi-, wordt goedgekeurd. · 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven op het Loo, den 12den J nli 18115, 

(.g,t.) E M M A. 
De Minuter flan Buit,nlandacne Zam, 

(.get.) J. RöJ:LL. 

De Mi,,uter """ Knftmiin, (.get.) Bl:aosiu., 
( Uilglfl. 17 Juli 18115.) 

VERTALING. 

Hare Maje■teit de Koningin der Nederlanden 
en· in HoogatDenelver naam Hare Majesteit de 
Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk, 
en Hare Majesteit de Koningin van het Ver
eenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ier
land, Keizerin van Indië, wenschende de gren
zen vast te stellen tW18Chen de N ederlandsche en 
de Britaehe bezittingen op het eiland Nienw
Gninea, hebben goedgevonden tot dat doel een 
verdrag te sluiten en hebben te dien einde tot 
HoogstDerzelver gevolmachtigden benoemd , te 
weten: 

Hare Majesteit de Koningin-Weduwe, Regenta 
VlLD het ' KoninkriJ'l: der Nederlanden Jonkheer 
mr. loAN Röi:LL, Ridder der Orde van den 
Nederlandschen Leeuw, Minister van Bniten
landsche Zaken, en den Heer mr. JAKOB HEN• 
DRIK BBKGSJU, Riddèr der Orde van den Neder
landsehen Leeuw, Minister van Koloniën, 

en Hare Majesteit de Koningin van het Ver
eenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ier
land , Keizerin van Indië Sir HoBAClli RuJCBOLD , 
Baronet van Groot-Brittannië, Ridder Grootkruis 
van de zeer gedistingeerde Orde van St. Michael 
en St. George, HoogstDerzelver Buitengewoon 
Gezant en Gevolmachtigd Mini1ter bij het Neder
landsehe Hof, 

die, na overlegging hunner in goeden en 
behoorlijken vorm bevonden volmachten omtrent 
het volgende zijn overeengekomen : 
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Art. 1. De grena tllllllChen de N ederlandsch.e 

en de Britsche bezittingen op Nieuw-Guinea be
gint op de znidelijke kWlt van gezegd eiland in 
het midden van de monding der Benabach-rivier, 
gelegen op ongeveer 141°1'47' 9 Ooeter Lengte 
(meridiaan van Gieenwich). 

II. De gre~s strekt zich noordwaarts uit lBDgB 
den meridiaan, die door het midden van ge
noemde monding loopt, tot aan het enijpnnt van 
dien meridiaan met de Fly-rivier. 

IIT. Van dat punt vormt de .Thalweg" der 
Pq-rivier de grens tot aan den 14il"'"' graad 
Ooster Lengte •. 

IV. De 14l•te graad Ooster Lengte vormt ver

volgens de grens tot aan het ■nijpunt van de 
grenzen der Nederlandsche, Britsche en Duitsche 
hesittingen. 

V. De scheepvaart op de J!'ly-rivier is vrij 

voor de onderdanen der beide contracteerende 
Mogendheden, uitgezonderd voor het vervoer van 

oorlogsmaterieel,, en geenerlei rechten zullen 

geheven worden van de andere goederen, welke 
over die rivier vervoerd. zullen worden. 

VI. De tegenwoordige overeenkomst zal 'be- · 
bachtigd worden en zij zal in werking treden 

onmiddellijk ua de nitwisseling der akten van 
bekrachtiging, welke te 's Gravenhage zal plaats 
hebben eene maand, of zoo mogelijk vroeger, 

nadat de overeenkom&t door de Nederlandsche · 

Staten-Generaal zal zijn goedgekeurd. 
Ten· blijke waarvan de wederzijdache gevol

machtigden dezelve hebben onderteekend en van 

hnnne zegels voorzien. 
Gedaan, in dubbel, te 's Gravenhage, den 

16den Mei 1895. 
(.L. 8.) v,et.) 1. Röiu:.r.. 

• BBIIGll)(A. 

• HoucB RUKBOLD. 

12 Juli 1895. WBT, tot wijziging van het 
oipfde hoofdstuk der Staatabegrooting voor 

het dienstjaar 1894. S. 97. 
Bij deze wet worden de naYolgende artikelen 

van dit hoofdstak: a. oerlwogd: 
.J.rt, 6 met f 270. .J.rt. óO met f 16,000 . 
.i.rt, 68 met f 1,500. Àrt. 79 ·met f 50,000. 
.J.rt. 85 met f26,000. .J.rt. 127 met f 6,300. 
.i.rt. 128 met f 7,300. 

1,. oermiflllerd: 
bt. 146 met / 90,370. .i.rt.149 met/ 16,000. 

Ten gevolge van voorschreven verhoogingen en 

verminderingen wordt het totaal der 2de Afd. van 

gezegd hoofdstuk gebragt op / l,227,485; dat 
der 4de Afd. op/ 1,028,660; en dat der 5de Afd. 
op / 9,468,1125.50. 

111 Jali 1895. WB'r, tot w:gz1gmg der grens 
tnaschen de gemeenten BoahJop en .,,,-atldü,z

fltlen. S. 98. 
IN NAAI! VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W11 EMMA, BNZ ••••••• doen te weten: 
.Alsoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk ie de grensscheiding tnsachen de 
gt111U11111ten Bod,oop en .,,,-addinzvetm te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. De grens tusschen de gemeenten Bw

ioop en Waàdinzoeen wordt gewijzigd als volgt: 
Beginnende 1n . het midden van de Gonwe bij 

het anidelijkate punt der bestaande grens, gaat 
de grens zuid w-aarta tot in het verlengde der 
IOheiding tusschen de pereeelen, kadutraal be
kend aia gemeente .,,,-addinnem, sectie B, n00• 550 
en 551; van daar gaat de grens westwaarts in 
de richting van die scheiding tot aan het perceel 

sectie B, n°. 452, dw-ars door dit pen-.eel tot 
aan de Gonwekade en d wam over die kade en 

over de Alpherwetering, kadastraal bekend onder 
sectie B, n°. 2254,, verder westwaarta de even

genoemde scheiding tusschen de perceelen sectie B, 
n••. 550 en 551 volgende over de Ringvaart van 

den polder .de Putte", kadastraal bekend onder 
-Ue B, n°. 186\1, tos aan den westelijken boord 
van d.ie vaart; van daar snid- en oostwaarts langs 
die nart tot tegen de westelijke grens van het 
perceel sectie B, n°. 1892, in zaidelijke richting 
langa die grens tot aan den noordelijken boord 
van het afvoerkanaal achter het stoomgemoal van 

de poldera .Achterof'' en .de Putte". 
Van hier loopt de grens verder westwaarts 

langs genoemden noordelijken boord van het 
atYoe:rkanaal en in diezelfde richting d ware over 
de Noordeindsche vaart, kadastraal bekend onder 
aectie B, n°. 1646 , tot aan den westelijken boord 
van die vaart, van waar de grens in noordelijke 
richting da.en westelijken boord volgt ~ aan 

den Zijdeweg, waar zij de bestaande grens tna

schen de gèmeenten Bwlwop en .,,,-aád,flZVeen 
ontmoet • 

2. De overgang van grondgebied, die het ge

volg ia van deze grensverandering, heeft plaats 
met 1 Juli 189ö. 

3. Alle kadutrale en andere stukken nit
aluitend de perceelen betreffende, welke van de 

gemeente .,,,-aádin=een naar de gemeente Bo,koop 
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overgaan, worden aan deze laatste gemeente nit-
gekeerd. 

Het gemeentebestuur van Boal:oop h~eft i;, allen 
tijde het recht kosteloos inzage te nemen van de 
archieven der gemeente W addillntn, voor soover 
die op bovengenoemde perceelen betrekking hebben 
en daarvan afschriften of uittreksels op gemeene 
kosten te vorderen. 

4. De gemeente-opcenten op de personeele be
lasting over het dienst-Jaar 1895-1896 worden 
voor sooveel het grondgebied betreft dat van 
W addinzveen n1111,r Boskoop overgaat, geheven ten 
behoeve der gemeente W additwtJen; van de 
zuivere opbrengst dier opcenten wordt • / • uit
gekeerd aan de gemeente Boskoop. 

De opcenten op de grondbelasting worden voor 
zooveel het • aan B081:oop overgaand grondgebied 
betreft , over 1895 geheven ten behoeve van de 
gemeente HT addinzr,en. 

Van de zuivere opbrengat dier opcenten wordt 
de helft uitgekeerd aan de gemeente Boskoop. 

5. De som bedoeld in art. 1 der wet van 
26 Juli 1885 (Staats/Jlad n°. 169) wordt voor 
1ooveel betreft de gemeente Boskoop vermeerderd 
en voor zooveel betreft de gemeente Waddinzveen 
verminderd over 1895 met • / 1 en o:ver de volgende 
jaren met '/ 1 van de onzuivere opbrengat van 
hoofdsom en Rijksopcenten van de personeele be
luting, gemiddeld over de belastingjaren 1882-
1888, 1883- 1884 en · 1884-1885 op het van 
de gemeente HTaddiNt:1Jen naar de gemeente B08-
ioop overgaand grondgebied geheven. 
· 6. De ingezetenen , gevestigd op het grond
gebied , dat van de gemeente W addü&Zvee1S naar 
de gemeente B08ioop overgaat, worden voor het 
opmaken der kiezerslijsten en voor de verkies
baarheid tot leden van den gemeenteraad van af 
1 Juli 1895 beschouwd als ingezetenen van de 
gemeente Bo8'mop. 

7. De ingezetenen gevestigd op het grondgebied, 
dat van de gellleellte W aàdinnen naar de ge
meente B08l:oop overgaat, die geplaatst zijn op 
de kiezerslijsten in de gemeente HT addifM'fJeen, 
vastgesteld tot het kiezen van leden deP Tweede 
Kamer van de Staten-Generaal, van de Provinciale 
Staten en van den gemeenteraad, worden op 
1 Juli 1895 door het beatmu:. dier gemeenten 
van die lijsten · geschrapt. 

Het bestuur zendt op voormelden dag uit
treksels der kiezerslijsten, voor sooveel lij be
doelde personen betreffen, aan· het bestuur der 
gemeente B081:oop, hetwelk die personen zoo 

spoedig mogelijk plaatst op de kiezerslijsten tot 
het kiezen van leden van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, van de Provinciale Staten en 
van den gemeenteraad. 

De burgemeester van B081:oop doet een uit
treksel der aldus aangevulde kiezerslijsten , voor 
zoover sij bedoelde personen betreffen, aanpla.kken 
en op de aeeretarie der gemeente voor een ieder 
ter lezing leggen en zorgt dat van dit een en 
ander openbare kenniageving geschiedt. 

Met den dag deser kennilf!l!ving lijn en blijven 
deze aanvullingslijsten, behondens de wijzigingen 
daarin ten gevolge van rechterlijke uitspraken- te 
brengen, van kracht tot de kiezerslijsten voor de 
gemeente Boskoop opnieuw worden vastgesteld. 

8. Op hen, die voor de lichting der nationale 
militie van 1895 in de gemeente Waddû&:nen 
zijn ingeschreven en gevestigd zijn op, het gebi~ 
dat n.o. die gemeente naar de gellll!ente B081:oop 
overgaat, is art. 28 der wet betrekkelijk de 
nationale militie toepasselijk. Voor de toepassing 
dier wet en de te harer nihoering gegeven voor
aohriften blijven zij mitsdien beachouwd worden 
als militieplichtigen van eerstgenoemde gemeente. 

Zij die in de gemeente Waddinzveen voor de 
liehtiug der nationale militie van 1898 zijn 
ingeschreven, en zij , die daar voorkomen op het 
register , bedoeld in art. 185 van voormelde wet• 
worden, voór zoover Bij gevestigd zijn op het 
grondgebied dat van· die gemeente naar de ge
meente Bo,l:oap o9erga&t , op de regiatera van 
laatatgenoemde gemeente overgeschreven. 

Op hen, die tot de schutterij van de gemeente 
.,,,.addiuoeen behooren, en gevestigd lijn op het 

grondgebied dat van die gemeente naar de ge
meente B081wop overgaat, is art._ 27, late lid,, 
der -..,1; van 11 April 1827 (Staat8/Jlad n°. 17) 
toepa.elijk, met dien verstande, dat de daarbij 
voorgeschreven kennisgeving door hen niet wordt 
gedaan. 

9. Het grondgebied" dat van de gemeente 
W addinzveen nanr de gemeente B08l:oop overgae.t, 
behoort tot het kanton À/plu,, en tot het arron

dissement '• Grm,nMige. 
Dele wet is niet van invloed op de-bij haar 

in werking m:den bij de arrondisaements-rechtbank 
te Rollerd.m en bij het kantongerecht te Gottd. 
aanhangige zaken , noch op de reeds ~dane dag
narilingen en oproepingen om voor die rechtbank 
of dat kantongerecht te verschijnen, noch op de 
reeds bepaalde compa.ritiën voor den President 
van genoemde reehtbank te honden. 
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10. ,De inschrijvingen van hypotheeair verband, 
welke sedert 1 Januari 1879 ten kantore van de 
hypotheken en · het kadaster te Rotterdam ge
nomen mochten zijn op de perceelen die van de 
gemeente WaddinzTJeen naar de gemeente Bosh,op 
overgaan en de prooossen-verbaal van inbeslag
neming betrekkelijk die perceelen, welke sedert 
gemel.d tijdstip mochten zijn overgeschreven, 
worden binnen drie maanden nadat het grond
gebied van de eene gemeente naar de andere is 
overgegaan, ambtshalve overgebracht naar de re• 
gisters van het kantoor der bewaring van de 
hypotheken en het kadaster te Leiden. 

Die overbrenging maakt geene verandering in 
den rang en de rechten, die door de inschrijving 
in de registers der bewaring van hypotheken en 
het kadaster te 11otterdam aan de belanghebbenden 
11111s verzekerd. 

De wijze van uitvoering van dit artikel wordt 
door den Minister van Financiën geregeld. 

11. Deze wet treedt in werking met den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven op het Loo, den 

{.f/et.) 

12den Juli 1895. 
EMMA. 

IJe Minister van Binnenlandacke Zaken, 
{.f/et.) VAN ÜOUTl!iN, 

( Uitgeg. 19 Juli 1895.} 

12 Juli 1895. Wl!iT, tot wijziging van artikel 4 
der wet van 29 October 1892 (Staats

blad n°. 240), houdende voorloopige maat
regelen tot behoud van vicariegoederen. S. 99. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA • ENZ. 
Wu EMMA, ENZ .•••.•• doen te weten: 
Alzoo Wij . in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk ie het tijd vak, gedurende 
hetwelk de wet van 29 October 1892 (Staau
blad n°. 240) geldt, te verlengen; 

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

Benig artikel. 

In artikel 4 der wet van 29 October 1892 
(Staatsblad n°. 240), houdende voorloopige maat
regelen tot behoud van vicariegoederen, worden 
de woorden .drie jaren" vervangen door .acht 
jaren',. 

Lasten en bevelen, .enz. 
Gegeven op het Loo , den 

(get.) 
12den J nli 1895. 

EMMA. 
De Minister flan Jwstitie, {.f/et.) VAN DERKUY. 

( Uitgeg. 20 J•li 1895.) 

12 J•li 1895. Wrr, houdende wijziging van 
het :zetJende hoofdstuk À der Staatsbegrooting 
voor _het dienstjaar 1894. S. 100. 

Bij deze wet wordt art. 8 verhoogd met 
f 5,007.87• , daarentegen wordt art. 1 met 
gelijk bedrag verminderd. 

12 Juli 1895. Wm, tot goedkeuring van den 
onderhandschen verkoop aan de gemeente 
Bergen op Zoom, van een stuk geelechten 
vestinggrond aan de G lime11lltraat aldaar. 
s. 101. 

12 Juli 1895. WBT, hondende machtiging op 
de Algemeene Rekenkamer tot verevening 
van een verleend pensioen. S. ,102. 

12 Juli 18911. WBT, tot verhooging van het 
:zesde hoofdstuk der St8:8tsbegrooting voor 
het dienstjaar 1895. S. 103. 

Bij deze wet wordt na verhooging van art. I4o 
met f 239,300, het totaal der 2de afd. gebracht 
op/ 6,421,950 en het eindcijfer op f 15,651,605.24. 

12 Juli 1895; Wn, tot regeling van 1°. de 
bevordering en het ontelag van de officieren 
der Koninklijke Nederlandsche Marine-Re
serve; 2°. de pensionneering van officieren, 
onderofficieren en minderen der Koninklijke 
Nederlandsche Marine-Reserve en van hunne 
weduwen en kinderen. S. 104. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1894,/95, n°. 103, 1-8. 
Hatid. id. 1894/95, b/adz; 1350-1354. 
Hand. I• Kamer 1894/95, bladz. 341-351, 359. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

Wu EMMA, ENZ ..••.•• doen té weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
bij de wet regelen behooren te worden gesteld 
betreffende de bevordering en het ontslag der 
officieren en betreffende de pensionneering der 
officieren, onderofficieren en minderen van de 
Koninklijke Nederlandsche Marine-Reeerve en van 
hunne weduwen en kinderen; 

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

INLEIDING . . 

Art. 1. Waar in deze wet gesproken wordt 
van officieren, onderofficieren, minderen, luite
nants ter zee der lste klasse, buitengewone lui
tenants ter zee der late klasse, luitenants ter zee 
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der 2de klasae, adelborsten der late kl888e, bui• 
teogewone adelborsten, machinisten, korporaals, 
matrozen, vnurstokers en torpedisten , zonder 
nadere aanduiding, worden bedoeld de in die 
ra.ngen of graden dienenden bij de Koninklijke 
Nederlandsche Marine-Reserve. 

Waar gesproken wordt van dienst en diensttijd 
wordt bedoeld dienst en diensttijd bij de Konink
lijke Nederlandsche Marine-Reserve. 

Waar gesproken wordt van actieven dienst en 
van ,militairen dienst wordt bedoeld de dienst 
van af het tijdstip, w1111rop het pereoneel der 
Koninklijke Nederlandsche Marine-Reserve, tot 
dien&t of oefening opgeroepen, op de daartoe 
aangewezen 1chepen of plaateen aankomt tot het 
tijdstip waarop het met onbepaald verlof vertrekt. 

late Al!'DEBLING. 

Van de IJn_orderir,g der ojfo:i4rm. 

2. De volgorde der officieren in iederen rang 
wordt, behoudens het bepaalde in artikel 10 
dezer wet, geregeld n11Br den datum van ingang 
der benoeming of bevordering tot d:ffi rang. 

Bij benoeming of bevordering van meer dan 
een persoon bij hetzelfde besluit geaehiedt de 
rangschikking n1111r de volgorde, bij dat besluit 
in acht genomen. 

Bij bevordering met ingang van denzelfden 
datnm, Wll8l'Op anderen in denzelfden rang worden 
benoemd, hebben de bevorderden steeda den voor• 
rang boven de benoem.den. 

3. De buitengewone adelborsten moeten twee 
jaren dien ra.ng bekleed hebben, ten minite eene 
oefening van drie achtereenvolgende m1111nden met 
goed gevolg doorloopen hebben, en in het bezit 
lijn van het diploma van tweeden stuurman voor 
de groote stoomvaart, om tot adelborst der lste 
klasse te kruinen worden bevorderd. 

4. De adelborsten der lste klasse moeten vier 
jaren dien ra.ng bekleed hebben, in dien rang 
ten minste twee oefeningen, wsarvan een van drie 
en een van zes o.chtereenvolgende mBBllden, met 
goed gevolg door!oopen hebben, en in het bezit 
zijn van het diploma van eersten stnnrman voor 
de groote stoomvaart, om tot luitenant ter zee 
der 2de klasse te kunnen worden bevorderd. 

&. De luitenants ter zee der 2de klasse moeten 
acht jaren dien rang bekleed hebben, en in dien 
rang ten minste drie oefeningen, waarvan twee 
van drie en een van zes achtereenvolgende m1111nden, 
met goed gevolg doodoopen hebben, om tot lui• 

tenant ter zee der lste klaSBe te kunnen worden 
bevorderd. 

6. De bevorderin~n van bnitengewoon adel• 
borst tot adelborst der late klasse en van adel
borst dei lste klasse tot luitenant ter zee der 
2de klasse geschieden . steeds ten minste voor 
vijf. zesden van het getal der te bevorderen offi• 
eieren n11Br ouderdom in rang, voor zooverre 
deze officieren , bij goed gedrag en genoegzamen 

dienstijnr de vereischte bekwaamheid en geschikt-4 
heid voor den hoogeren rang bezitten. 

Het overige een zesde kan door Ons worden 
111ngevnld bij keuze. 

7. De bevorderingen ven luitenant ter zee der 
2de- klasse tot luitenant ter zee der lste klasse 
geschieden steeds ten minste voor drie vierden 
van het getal der te bevorderen officieren naar 
ouderdom in rang, voor zooverre deze officieren. 
bij goed gedrag en genoegzamen dienstijver, de 
vereischte bekwaamheid en geschiktheid. voor d.en 
hoogeren rang bezitten. 

Het overige een vierde kan door Ons worden 
BBllgevnld bij kem:e. 

á. De tijd van dienst, die vol~ns de artikelen 
S, 4, en li vere,!Beht wordt om van den !ageren 
tot den hoogeren rang over te gaan, kan in tijd 
van oorlog, in geval van gebrek aan officieren , 
door Ons tot op de helft van het bepaalde worden' 
verminderd. 

Bovendien kunnen in oorlogstijd de bepalingen 
ten aanzien van het voor bevordering vereisclite 
aantal oefeningen door Ons tijdelijk worden b1~h 
werkin,: gesteld. 

9. Met afwijking van de bepalingen in de 
artikelen S, 4,, 5 en 8 , betrefl'ende den vilr• 
eischten diensttijd in de verschillende rangen en 
het aantal der te houden oefeningen, knnnen 
officieren door Ons buitengewoon bevorderd worden, 
ingeval zij een schitterend wapenfeit of eene uit
stekende militaire daad hebben. volbracht. 

De aanleiding tot dergelijke buitengewone be· 
vordering wordt in het besluit der bevordering 
nitdr11kkelijk vermeld. 

10. Officieren die zich in krijgsgevangenschap 
bevinden, worden voorloopig niet tot hoogeren 
rang bevorderd. 

W suneer zij binnen vier jaren uit de krijgsge
va!lgenschap worden ontslagen, en hunne bevor• 
dering naar ouderdom in rang tijdens de krijgs
gevangenschap zonde hebben kunnen plaats vinden, 
zullen zij , ingeval er geene bijzondere red.enen 
aanwezig zijn om hunne bevordering niet te doen 
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geschieden, bij hunne ferugkomst in het vader
land worden bevorderd en hunne plaats in de 
ranglijst hernemen , naar den ouderdom in rang, 
dien zij vóór de ktjj81f!8Vangenschap hadden. 

Voor het geval de krijgsgetangenschap langer 
dan vier jaren heeft geduurd, behouden Wij 
Ons voor om aan hen IDOdanige rang of bes~
ming te verleenen, ala waarvoor zij, na hunne 
terugkomst in het vaderland, bekwaam en geschikt 
,iullen worden geacht, hetsij in hun korps, hetzij 
in oqJJ.e andere Staatsbetrekking. 

Ilde Al!'DBBLING. 

Va• 1'11t ont,lag der o§iciere11. ' 

11. Behalve in de gevallen bij andere wetten 
voorzien, wordt de rang van officier verloren: 

1 °. door ontslag ; 
2°. ten gevolge van het verlies van den staat 

van Nederlander. 
12. Een officier kan uit den dienst worden 

ontalagen: 
1°. op zijn verzoek. Het ont.alag kan ~hter 

~orden afgewezen zoolang de bij de benoeming 
aangegane clien~tverbintenis niet is volbracht, of 
zoolang de Reserve in tijden van oorlog of andere 
buitengewone omstandigheden, door Ons in actieven 

til.ienst is opgeroepen ; 
2°. na een diensttijd van twintig jaren ; 
3°. wegens het niet blijven varen bij de Ne

derlandsche handelsvloot. Deze bepaling is echte.r 
niet. van toepassing op de eenol ontslagen offi
eii!en van de r.eemacht die tot officier zijn be-
noemd: • 

4°. wegens ziels- of lichaamagebreken die hem, 
blijkens den nitalag van een militair genees- ' 

wknndig onderzoek, ongeschikt maken voor den 
'militairen dienst; 

5°. wegens onbekwaamheid of het op den duur 
niet voldoen aan . de vereischten voor hoogeren 
rang; 

6°. als hij een vonnis van den Raad van tucht 
voor de koopvaardij te zijnen laste heeft; 

7°. wegens verregaande nalatigheid in de ver
vulling der o~legde plichten ; 

8°. wegens opzettelijke en herhaalde ongehoor
zaamheid , mishandeling van ondergeschikten, of 
misbruik maken van gezag, een en ander tijdens 
hij in actieven dienst ia; inzonderheid wanneer 
door eene of andere dezer handelingen stellig 
nadeel aan den dienst of aan personen is toe
gebracht; 

' 

9•. wegens aanhoudend wangedrag, onverschillig 
of daarvan in of buiten den actieven dienst blijkt; 

10°, wegens gedragingen of daden in het open• 
baar, of wegens openbare geschriften, waardoor 
de waardigheid van den officiersrang, de eerbied 
voor het Koninklijke Huis, de grondwettige in
atellingen of de ktjjgstucht bepaald worden aan
gerand; 

11 °. na eene :rechterlijke veroordeeling, die, 
hoezeer het verlies van den militairen rang niet 
uit haren aard ten gevolge hebbende, nochtans 
heeft plaat& gehad wegens eene handeling, welke 
hem on waardig maakt den rang van officier te 
blijven bekleeden. 

13. In de gevallen voorzien sub 1°., 2°., 8°., 
4,0, en 5°, van het voorgaand artikel, wordt het 
ont.alag steeds eervol verleend. 

_In de ge't'allen voorzien sub 6°., 7°., 8°,, 9°., 
10°. en 11°. van het voorgaand artikel, kan het 
ontalag of eerYol, of niet eervQI verleend worden, 
doch het laatste alleen wanneer een door Ons te 
benoemen Raad van vijf leden de hem voorge
legde vraag, of er termen zijn voor een niet 
eervol ont.alag, bevestigend heeft beantwoord. 

De leden van den Raad moeten zijn hoofdoffi• 
cier der zeemacht of wel officier der Reserve 
van hoogeren rang dan de betrokkene of van 
gelijken rang, doch met meerdere ancienniteit. 
Zoo mogelijk worden twee - doch nimmer meer 
dan twee - officieren der Reserve tot lid van 
den Raad benoemd. 

Van het advies van den Raad wordt door 
Ons niet afgeweken dan ten gunate van den 
betrokkene. 

De wijle van werken van den Raad wordt 
bepaald bij algemeenen maat~! van bestuur. 

IIIde Al'DEELING. 

Va11 de Jlffl8ÎOMeerÎ11f1 der ojfo:ierm , 
ontleroffa:ierm en mitUleren. 

14. Recht op pensioen ten laste van den 
Staat wordt verkregen: 

1°. ter zake van minstens twi,uig jaren dienst, 
behoudens het bepaalde bij artikel 16 ; 

2°. ter zake van verwonding of verminking , 
tijdena de uitoefening van den militairen dienst 
in den strijd bekomen of veroorzaakt door ge
vorderde of bevolen militaire diensten , ala ook 
ter zake van ziels- of lichaamsgebreken, welke 
het gevolg zijn van omstandigheden, verrich
tingen en vermoeienissen, aan de uitoefening 
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van den militairen dienst verbonden, voor zoover 
die verwonding, verminking, ziels- of lichaams
gebreken den belanghebbende binnen een jaar na 
het ontstaan tot de verdere vervnlling van zijn 
bnrgerlijk beroep of tot de voorziening in zijn 
levensonderhond voor altijd ongeschikt maken. 

Van den termijn van een jaar, bedoeld onder 
2°., mag alleen worde~ afgeweken , wanneer bij 
het nader te noemen geneeskundig onderzoek 
blijkt, dat de ongeschiktheid het onmiddellijk 
gevolg is van vroeger bekomen verwonding, ver
minking of gebrek. 

15. Buitengewone luitenants ter zee der late 
klasse hebben geen recht op pensioen ter zake 
van minstens twintig jaren dienst, bedoeld in 
artikel 14, snb 1°. 

16. Het recht op pensioen ter zake van min
stens twintig jaren dienst wordt bij het verleenen 
van ontslag te dier zake erkend, doch het pen
sioen wordt , behondens het bepaalde bij de 4de 
en 5de alinea van dit artikel, eerst toegekend· 
nadat en gaat eerst in met den dag waarop de 
belanghebbende zijn zes en tJijftigate levensjaar 
is ingetreden , een en ander mits de belang
hebbende binnen een jaar na het intreden van 
dat levensja~ eene aanvraag om toekenning van 
pensioen inzendt aan het Departement van Marine. 

Wanneer de aanvraag niet binnen het bedoelde 
jaar is ingediend, gaat het pensioen eerst in 
met het vierendeeijaars , volgende op dat waarin 
de aanvraag is gedaan. 

Door het niet indienen van de aanvraag bin
nen vijf jaar, nadat de belanghebbe11de zijn 
56ste levensjaar is ingetreden , wordt alle recht 
op het pensioen verbeurd. 

Wordt de belanghebbende reeds bij het ontslag 
of daarna, doch voordat hij zijn 56ste levens
jaar is ingetreden, verklaard door ziels- of 
lichaamsgebreken, niet het gevolg van eigen 
moed willige handelingen of van ongeregeld gedrag 
en ook niet vallende in de termen van artikel 
14, sub 2°., geheel ongeschikt te zijn geworden 
om in zijn levensonderhoud te voorzien, dan 
wordt het pensioen toegekend reeds dadelijk nadat 
die verklaring ter kennis van het Departement 
van Marine is gekomen. 

Is de hierbedoelde ongeschiktverklaring geschied 
vóór het ontslag, dan gaat het pensioen in te 
gelijk met het ontslag. Is zij geschied na het 
ontslag, dan gaat het pensÏllen in met den door 
Ons te bepalen dag. 

1 7. Het pensioen ter zake van de verwonding, 

verminking, ziels- of' lichaamsgebreken, vermeld 
sub 2°. van artikel 14, gaat in te gelijk met het 
ontslag, wanneer het recht op dit pensioen voor 
het ontslag is erkend en anders met den door 
Ons te bepalen dag. 

Niettegenstaande de erkenning van het recht 
op pensioen ter zake van minstens twintig jaren 
dienst, wordt in stede.van dat pensioen , alsnog 
pensioen toegekend ter zake , omschreven bij 
artikel 14, sub 2°., ingeval daartoe teruien 
QBllwezig blijken te zijn. 

18. Voor de toekenning van pensioen" l'llge
volge deze wet, komt alleen in aanmerking de 
tijd, gedurendè welken de belanghebbende be
hoord heeft tot de Koninklijke Nederlandsche 
Marine-Reserve, welke tijd aanvang neemt met 
den datnm van aanstelling of verbintenis bij 
genoemde Reserve. 

Voor de berekening van andere pensioenen 
ten laste van den Staat komt van den diensttijd 
alleen in aanmerking de tijd, door belanghqà:, 
benden in actieven dienst doorgebracht . . 

19. De tijd in krijgsgevangenschap doo_l;l.fe
bracht, wordt als actieve diensttijd in aanmer
king gebracht. 

20. Indien een zeegevecht of een veldtocht 
heeft plaats gehad, wordt door Ons bepaald of, 
en voor welk tijdsverloop, de diensttijd ~r 
den daarbij tegenwoordig geweest zijnden officier, 
onderofficier of mindere , dub bel zal wor~_en ge
teld. 

21 . De maaud waarin de diensttijd wnvang 
neemt en die waarin deze eindigt, wordenJij de 
regeling van het pensioen ten volle berekend. 

Voor de berekening van het pensioen wordt 
een geheel jaar geteld, indien het eindcijfer de 
helft. of een grooter gedeelte van een jaar o,{ë
vert; een kleiner gedeelte wordt niet in reke~ng 
gebracht. 

22. Het bedrag van het pensioen wordt .vast
gesteld, zooals op den bij deze wet gevoeg(fim 
staat is aangewezen, behoudens het bepaalde in 
de vier volgende artikelen. 

Het pensioen wordt geregeld naar den rang 
of graad, dien de belanghebbende gedurende de 
laatste twee jaren werkelijk heeft bekleed en , 
bij gemis daarin van twee volle jaren dienst, 
naar den onmiddellijk voorafgaanden rang of 

graad. 
In het geval, voorzien snb 2°. van artikel 

14, geschiedt de regeling van het pensioen naar 
den rang of graad, laatstelijk werkelijk bekleed. 
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Titnlaire rangen komen Î>ij de berekening van 
het pensioen niet in i181lmerking. 

23. Het pensioensbedrag, zooals dit in de 
derde kolom van den bij het voorgaand artikel 
bedoelden staat is aangegeven, wordt met een 

vierde gedeelte vermeerderd, wanneer de verwon• 
ding of verminking, vermeld bij artikel 14, 
snb 2°., het verlies ten " gevolge heeft van een 
der ledematen of het gemis van het gebrnik 
daMvan, of wel wanneer de toestand van dien 
aard is,_ dat hij met zoodanig verlies of gemis 
kan worden gelijkgesteld. 

24. Het pensioensbedrag, zooals dit in de 
derde kolom van den bij artikel 22 _bedoelden 
staat is aangegeven , wordt met de !ielft ver
meerderd voor het verlies , door oorzaken als in 
artikel 14, snb 2°., zijn vermeld, van twee of 
meer ledematen , of bij gemis van het gebruik 
daarvan , of wel wanneer de toestand van dien 

aarcl. is, dat hij met zoodanig verlies of ~mis 
~n worden gelijkgesteld; zoo ook voor het geheel 
en onherstelbaar .verlies van het gezichtsvermogen 
in ,lieide oogen, door gelijke oorzaken. 

Door ledematen worden in dit en in het voor• 
gaande artikel nitsluitend verstaan handen en 
voeten, onverschillig of zich aan het verlies daar
van dat van armen en beenen paart. 

25. Hij die niettegenstaande het verlies of het 
gemis van het gebrnik van één of meer ledematen, 
veroorzaakt op de wijze als bij de twee voor

pande artikelen is bedoeld , blijft doordienen, 
verkr• wanneer h~ later gepensionneerd wordt 
krachtens artikel 14, snb 2°., boven het bedrag 
waartoe hij in den alsdan door hem bekleeden 
rang of graad gerechtigd is, eene verhooging ten 
bedrage van een vierde gedeelte of van de lielft 
van het pensioensbedrag, dat hem ingevolge arti
kel 22 dezer wet zoude zijn toegekend, ware hij 
gpnsionneerd dadelijk nadat hij de verwonding, 
verminking óf lichaamsgebreken heeft bekomen , 
welke het verlies of het gemis van het gebrnik 
van één of meer ledematen ten gevolge heeft 

,8ehad. 

26. Het volgens de a1·tikelen 22, 23, 24 en 25 
berekend pensioensbedrag wordt verhoogcl. voor 
elk jaar, in actieven dienst bij de zeemacht door
gebracht in 's Rijke overzeesche bezittingen en 
koloniën en tnsschen de keerkringen , voor de 
officieren met vijf en zeventig gulden, voor de 
machinisten met vijftien gulden , voor de overigen 
met zeven gulden vijftig cents. 

Bij de berekening van dezen tijd worden ge-

deelten van jaren bijeengeteld en wordt een ge
heel · jaar geteld, indien het aldus verkregen 
èindcijfer sluit met de helft of een grooter gedeelte 
van een jaa:r; voor een kleiner gedeelte wordt 
niets genoten. 

27. Ingeval de bij artikel 14, sub 2°., be
doelde verwonding, verminking, ziels- oflichaanis• 
gebreken, ter zake waarvan pensionneering heeft 
plaats gehad, den gepensionneerde later in een 
toestand brengen, die , had hij reeds bestaan 
tijdens de pensionneering, recht zon hebben ge
geven op een hooger pensioensbedrag, dan wordt 
de belanghebbende alsnog in het genot gesteld 
van dat" hooger pensioen, mits de aanvraag daar
toe binnen een jaar, nadat het pensioen is 
aangevangen, aan het Departement van Marine 
zij ingezonden. 

Die verhoogiug gaat in met den dag waarop 

de aanvraag bij gemeld Departement is ontvangen. 
28. Hij die, beha] ve op grond van artikel 27, 

·recht kan doen gelden op hooger pensioen dan 
hem werd verleend, · wordt alsuog in het genot 
van dit hooger pensioen gesteld, mits de aan

vraag daartoe aan het Departement van Marine 
zij ingezonden binnen een jaar nadat het pensioen . 
is toegekend. 

Die verhooging gaat in met den dag waarop 
het pensioen een aanvang heeft genomen .. 

29. De oorzaak, de aard en de gevolgen van 
de verwonding, verminking, ziels- of lichaams
gebreken, die ingevolge artikel 14, sub 2°., recht 
geven op pensioen, ingevolge artikel 27 recht 
geven op verhooging van pensioen of ingevolge 
art. 16, 4de en 5de alinea, den ingang van het 
pensioen vervroegen, moeten bij militair genees
kundig onderzoek zijn erkend. 

!Vde AFDEELING. 

Va11 de pe,uioent!11 der wetl•wen en onderstanden 
der kinderm can o j/icieren , onder() IJicieren 

en minderen. 

30. De weduwen van officieren, onderofficieren 

en minderen hebben recht op pensioen, in het 
geval dat hare echtgenooten -,- tijdens de uit
oefening van den militairen dienst - in den 
strijd of in en door gevorderde of bevolen dienst

·verrichtingen het leven hebben verloren, of aan 
de onmiddellijke gevolgen van in en door ge
vorderde of bevolem dienstverrichtingen ontstane 
verwonding, verminking of lichaamsgebreken, 
binnen een jaar na het ontstaan daarvan zijn 
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overleden, mits het huwelijk niet na de ve~ 
wonding, verminking of het ontstaan van hel -
lichaamsgebrek zij voltrokken. 

Van den termijn van een jaar, bedoeld in hel 
vorige lid, mag alleen worden afgèweken, indien 
uit het getoigschrift van een geneesknndige blijkt, 
dat de dood het onmiddellijk gevolg was van eene 
vroeger aldus bekomen verwonding, verminking
of gebrek. 

31 . Het bedrag van het weduwenpensioen wordt 
geregeld, zooa.ls op den bij deze wet gevoegden 
staat is aangewezen. 

32. Het weduwenpensioen neemt aaiuang met 
den dag volgende op dien waarop de bezoldiging 
van den echtgenoot ophoudt. Ingeval deze, ter 
zake van in den etrijd of in en door gevorderde , 
of bevolen dienstverrichting bekomen verwonding, · 
verminking of gebreken, reeds in het genot van 
pensioen gesteld was, neemt het peneioen der 
weduwe aanvanp; met den dag volgende op dien 
waarop het pensioen van haren echtgenoot heeft 
opgehouden. 

Wanneer de aanvrage t.ot het bekomen van het 
weduwenpensioen_ niet binnen een jaar, nadat het 
recht daarop is verkregen, aan het Departement 
van Marine is ingezonden , gaat · het pensioen 
eerst in met het vierendecijaars volgende op dat 
waarin de aanvrage is gedaan. 

Wanneer de aanvrage niet binnen vijf jaren, nadat 
op het pensioen recht is verkregen , mocht zijn 
ingediend, vervalt alle n,cht op weduwenpensioen. 

Bij hertrouwen houdt het pensioen op met den 
dag waarop het huwelijk is voltrokken. 

33. Wanneer de officier, onderofficier of mindere, 
die op een der wijzen bij artikel 30 vermeld, 
het leven heeft vi,rloren, geen weduwe maar een 
of meer kinderen, geboren uit een v66r het ont
staan der bij evengemeld artikel omschreven om
standigheden voltrokken wettig huwelijk, of v66r 
dat tijdstip gewettigd, achterlaat, wordt aan dat 
kind of die kinderen, zoolang zij beneden den 
ouderdom van achttien jaren en ongehuwd zijn, 
en de Staat niet op andere wijze in hun onder
bond voorziet, een onderstand verleend tot gelijk 
bedrag ale het pensioen, dat aan de wednwe zou 
zijn toegestaan. 

Zoodra een der kinderen ophoudt gerechtigd 
te zijn tot onderstand, .gaat zijn aandeel over op 
de overblijvende daarop recht hebbende kinderen. 

Op den onderstand der kinderen zijn ook de 
bepalingen van de lste, 2de en 3de alinea's van 
artikel 32 "{an toepassing. 

1895. 

34. Aan de vron w of wettige en gew_ettigde kin
deren van een officier, onderofficier of mindere 
kan tijdelijk een onderstand worden verleend in • 
liet geval, dat haar eehtgenoot of hun vader -
tijdens de uitoefening van den militairen dienst 
- bij de uitvoering van eene dienstverrichting 
ia vermist geraakt. Het bedrag van dien onder
stand zal gelijk zijn aan het bedrag van het 
pensioen of den onderstand, waarop de weduwe 
of de kinderen bij het overlijden van haren echt
genoot of hunnen vader recht mochten hebben. 

De bepalingen betreffende de overige pensioenen 
en onderstanden zijn ook op dezen onderstand , 
tijdelijk daarvoor in de plaats tredende, toepaaselijk. 

35. Bijaldien eene weduwe die in het genot 
is van een weduwenpensioen volgme deze wet, 
een hnwelijk aangaat, of wanneer eene weduwe, 
gepensionneerd of op wednwenpensioen recht 
hebbende, ia overleden en een of meer kinderen 
aanwezig zijn , gebo~n uit een wettig huwelijk 
van of gewettigd door hem die op een der wijzen 
bij artikel 80 omschreven, het. leven heeft ver
loren, wordt aan dat kind of die kinderen , onder 
dealfde voorwaardelijke bepalingen en op den
lllllfden voet als in artikel 88 zijn vastgesteld, 
de daarbij bepaalde onderstand toegelegd, met in
gang van den dag woarop het weduwenpenaiop 
of de bezoldiging heeft opgehouden. 

36. Ingeval de officier: onderofficier of mindere, 
die op eene der wijzen bij artikel 30 omschreven , 
Jiet leven heeft verloren, behalve eene weduwe, 
·pok een of meer kinderen, door hem in vroeger 
Ji.uwelijk verwekt, of v66r het aangaan -van het 
laatste huwelijk gewettigd, achterlaat, wordt het 
aan de weduwe toe te kennen pensioen, zoolang 
iat kind of die kinderen in de omstandigheden 
verkeeren , op grond waarvan zij, krachtens de 
l>ij artikel 38 vastgestelde bepalingen , op onder-

~•tand aanspraak hebben, op nBSm en ten behoeve 
van de wedttwe voor de eene helft, en van ge, 
111eld kind of voormelde kinderen voor de weder
Ji.elft verleend. 

Van den dag dat het kind of de kinderen op
~nden op onderstand aanspraak te hebben, wordt 
de weduwe ook in het bezit van de tweede helft 
nn het pensioen gesteld. 
· Bij overlijden van de wednwe, of wanneer zij 
In het huwelijk treedt, gaat de door haar genoten 
helft op voormeld kind of de voormelde kinderen 
over, voor zoover zij , krachtens de bij artikel 
80 vaat.gestelde bepalingen, nog op onderstand 
recht hebben. 

10 
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Mochten er ·echter een of meer kinil.eren aan• 
.wezig zijn, voortgeeproten nit haar hnwelijk met 
den in het eerste lid van dit artikel bedoelden 
officier, onderofficier of mindere, of bij of tijdena 
het huwelijk gewettigd, dan gaan hare rechten 
op deze kinderen over. 

De in de voorgaande alinea bedoelde kinderen 
treden ook in het genot van de pensioenshelft 
aan de in de eerste drie alinea's van dit artikel 
bedoelde kinderen verleend, wanneer voor dezen 
dat genot ophondt na het hertronwen of het 
overlijden van de wed'\we huns vaders. 

Zoodra een der in dit artikel bedoelde kinderen 
ophoudt gerechtigd te zijn tot onderstand, gaat 
zijn aandeel over op de overblijvende daarop 
rechthebbende kinderen. 

37. Eene weduwe, hertrouwd doch opnieuw 
weduwe geworden en , krachtens he.ar tweede of 
nader huwelijk, tot Rijkspensioen niet of tot 
minder bedrag gerechtigd• ti-J.t weder in het 
genot van he.ar vorig pensioen. De ingang daar• 
van wordt, behoudens het voorgeaehrevene in de 
2de en 3de alinea's v11n artikel 32, bepaald op 
den dag volgende op dien waarop he.ar leaiste 
echtgenoot is gestorven, of waarop later het 
Rijkstraktement of pensioen, Wlllll"Van laatstgemelde 
in het bezit mocht zijn geweest, heeft opgehouden. 

Ingeval er een of meer kinderen, uit vroeger 
huwelijk, krschtena artikel 35 in het genot zijn 
van onderstand, wordt de weduwe niet eerder 
in haar vorig pensi11en hersteld, dan met den. 
dag Tolgeude op dien waarop de onderstand , aan 

het kind of de kinderen toegekend , geheel heeft 
opgehouden. 

38. Bij het overlijden van een officier, onder
officier of mindere, wiens huwelij.k door ech~ 
-Mheiding ontbonden ia , worden de wettige en 
pwettigde kinderen , met betrekking tot de aan• 
spraak op onderstand, met ouderlooze kinderen • 
gelijkgesteld. 

39. Wanneer de in de IVde afdeeling dezer 
wet bedoelde personen 88DBpraak op hooger 
pensioen of onderstand mochten knnnen doen 

· gelden dan aan hen ia verleend, worden zij als
nog in het genot van dat hooger pensioen of d ieu 
hoogeren onderstand gesteld, mits de aanvrage 
daartoe binnen den tijd van een je.ar, nadat het 
pensioen of de onderstand ia aangevangen, aan 
het Departement van Marine zij ingezonden. 

Die verhooging gaat in met den dag, waarop 
de aanvraag bij het Departement van Marine i11 
ontvangen. 

. Vde Al'D.U:Lll'IG. 

..J.lgenc- kpali"{lffl !Jetrejff!NÜ d8 pn.1ioenen 
en onderata,,d,m. 

40. De pensioenen, onderstanden en verhoo
tingen worden , op voordracht van den Minister 
bon Marine, door Ons toegekend. 

Van de gronden, waarop het pensioen of de 
1inderstand ia verleend, wordt in Ons bealuit 
melding gemaakt. 

Van deze bealoiteu wordt, voor 100verre de 

Jenaioenen van de officieren betreft, in de Staat,.. 
.,_,.a•t opgave gedaan met vermelding van den 
_'Il.aam en rang van den gepen1ionneenle , het bedrag 
'tan het pensioen en de toepasselijke wetsbepaling. 

Jaarlijks wordt, bij de indiening der begroo
ting van Staatsuitgaven , aan de Staten-Generaal · 
eene lijllt overgelegd van de sedert de indiening 
der vorige bègrooting verleende pensioenen ~n 
onderstanden. 

Deze lijst bevat: 
a. de namen der gepenaionneerden of onder

stand geni~nden; 
fl. hun onderdom en hunne laatste betrekking 

bij de Beaerve; 
t:. de gronden, waarop het pensioen of de 

onderstand ia verleend ; 
d. de artikelen der wet, krachtens welke het 

pensioen of de onderstand is verleend ; 
e. het bedrag van _het pensioen of den onder

stand. 
41 . De pensioenen en onderatanden worden 

in volle guldens verleend. 
Onderdeelen van een gulden komen daarbij 

voor één gulden ie. berekening. 
42. De pensioenen en ondentanden worden 

'op naam van de belanghebbenden , ten laste van 
den Staat, in het Grootboek der pensioenen 
inpschreven en van die inechrijving wordt een 
bewijs ·uitgereikt. 

De uitbetaling geaehiedt volgen• de regelen 
door Ons te afollen. 

43. Bij overlijden van den titnlaria wordt het 
pensioe11 of de onderstand uitbetaald tot het 
einde van het kwartaal, waarin het overlijden 
heeft plaats gehad. 

44. De soldij en toelage, verbonden aan de 
Militaire Willemsorde en aan de benoeming van 
broeder der Orde van den NederlandsohenLeeuw, 
worden te gelijk met het pensioen en den onder
stand genoten. 
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45. Indien met de besliBBing op eene aanvr&gf4 
tot toekenning of verhooging van een penliClel\ 
of onderstand, waarop naar de bepalingen deze~ 
wet ll&llllpraak kan worden gemaakt, door den . 
of de belanghebbende geen genoegen wordt ge
nomen, is deze bevoegd binnen drie maanden, 
nadat die bealiuing te s:ijner of :&arer kennis is 
gebracht, te verzoeken dat omtrent de beswaren 
het gevoelen worde ingewonnen van de afdeeling 
van den Raad van State, bedoeld bij het 2de 
lid van artikel 13 der wet van 21 December 1861 
(StaatalJlad n°. 129). 

Wanneer ingevolge het bepaalde bij dit artikel 
het gevoelen van de afdeeling van den Raad van 
State, bedoeld bij het 2de lid van artikel 13 der 
wet van 21 December 1861 (Staau/Jlad n°. 1211), · 
wordt ingewonnen, wordt de mak behandeld op 
de wij11e , vastgesteld voor de behandeling van 
geschillen van beatunr. 

46. De peDBioenen en onderetanden • s:ijn on
vervreemdbaar, 

De titularis kan daarover op geenerlei wijllll 
beschikken, ook niet door verpanding of beleening. 

Indien hij last geeft om het peDBioen of den 
onderstand voor hem te ontvangen, kan hij die 
lastgeving altijd herroepen. 

Alle overeenkomsten , hiermede strijdig, zijn 
nietig. Deze bepalingen worden op het bewijs 
van iDSehtjjving van het penaioen of den onder
stand nitgedrukt. 

De voorschotten der gemeentebesturen, liefda
dige of tot algemeen nut werkende iDBtellingen, 
hetzij renteloos, hetzij tegen matige rente, op 
voorschreven pensioenen of onderstanden veratrekt 
en tot zekerheid Wllllrvan de bewijzen van in
schrijving in het bezit van die lichamen worden 
gesteld, s:ijn niet onder de bij deze wet verboden 
beleeningen begrepen, mits de voorwaarden vol
gens welke die voorschdtten geschieden, zijn goed
gekenrd door den Minister van Financiën. 

Indien een gepenaionneerde in een gesticht of 
iDBtelling van weldadigheid, door het openbaar 
gezag erkend, is opgenomen of, op welke wijze 
ook, door zoodanige instelling of door eeue bnr
gerlijke gemeente wordt verpleegd, wordt, 1oolang 
dit geschiedt, zijn pensioen nitbetaald aan het 
bestnur van dat gesticht, die instelling of ge-

: meente, hetwelk zich tot dat einde in het bezit 
181 &tellen van het hewija Yan iDSehrijving van 
het pensioen. 

Indien het bedrag van het pensioen dat der 
verplegingskosten overtreft, wordt het venchil 

door het daarbij betrokken bestnur aan of ten 
behoeve van den gepenlionneerde uit.gekeerd. 

4 7, Op de pensioenen kunnen, ten behoeve 
van particuliere schuldeischers, alleen kortingen 
worden toegestaan ter zake van gelden, verechul
digd wegens woninp;, ldeeding en verdere nood
wemlige levensbehoeften, verstrekt ten behoeve 
van den gepensionneerde of s:ijn geiiin. 

Voor de genoemde onderwerpen kan de Mi
nister van Marine , on verechillig de hoegrootheid 
der verecho.ldigde som, na een ingesteld ondersoek, 
in den geest der bepalingen van de wet van 
24 Jannari 1816 (Staau/Jlad n°. 6) korting ver
leenen, hoogsteDB tot een zesde van de pensioenen, 
meer bedragende dan honderd gulden in het jaar, 
en hoogaténs tot een achtaté van die van honderd 
golden of dllllr beneden. 

Indien de ach nldeischer, nBBr BBnleiding van 
het voorschreven ondersoek , naar den rechter 
verwezen en de schuldenaar tot het betalen der 
pr0ee11kosten veroordeeld is, kan de korting tevens 
worden verleend voor het beloop der koaten door 
den sc:huldeischer gemaakt. 

Op de onderstanden der kinderen kan geen kor
ting ten behoeve van particnliere schuldeischers 
worden verleend. 

48. Het pensioen en de onderstand vervallen, 

wanneer de titularis: 
a. naturalisatie in een vreemd land aanneemt; 
IJ. buiten Onze toestemming, hetzij zich in 

vreemden krijgsdienat begeeft, hetzij een orde
teeken, titel, rang, wBBrdigheid of openban, 
bediening llllllneemt, welke door eene vreemde 
Mogendheid of Regeering ia verleend of opge
dragen. 

49. Hij, die tot gevangenisstraf van driejlll'en 
of z'W811l'dere straf onherroepelijk is veroordeela:, 
mist; van het tijdatip af, waarop die veroordee

. lin~ onherroepelijk is geworden, totdat h:ij de 
straf zal hebben ondergaan of dalll'van kwijtschel
ding zal hebben bekomen, het genot van pensioen. 

Wij behouden Ons voor, dBBrtoe termen vin
dende, over het pensioen van den veroordeelde , 
zoolang deze van het genot dalll'van verstoken ie, 
te beschikken ten behoeve van zijne vrouw of wel 
van zijne kinderen, die ben~den den leeftijd van 
achttien jaren en ongehuwd zijn. 

Betreft de bepaling, in het eerste lid voor
k~nde, het penaioen eener weduwe, dan kan 
daarover door Ons , op dezelfde wijze en onder 
dezelfde bepalingen als in het tweede lid zijn 
vermeld, ten behoeve van de kinderen, die daarop 

10• 
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in geval van haar overlijden recht zouden hebben, 
worden beachikt. 

Het eerste lid van dit artikel geldt niet voor 
veroordeelden, die voorwaardelijk in vrijheid zijn 
.gesteld, gedurende den tijd dat zij zich voor
WB&l'delijk in vrijheid bevinden. 

50. De t.ermijnen van een pensioen of onder
stand , welke niet zijn ingevorderd binnen één 
jll&l' na _ den eersten dag der betaalbaarstelling , 
worden niet. meer uitbetaald. 

Ia de invorderiag achterwege gebleven gedurende 
vijf achtereenvolgende jaren , dan ia het pensioen 
of de onderstand ~ervallen; 

Wij behouden Ons voor, de titulariasen, die 
dit mochten verzoeken, in het genot van hun 
vervallen penaioen of onderstand te herstellen. 

Dit genot zal in het hierbedoeld geval ingaan 
met het 'rierendeeiju.rs, volgende op dat waarin 
het verzoek gedaan is. 

Slotkpalitlfl. 

51 . Deze wet ia ook van toepaasing op hen , 
die v66r hare vaststelling bij de Koninklijke Neder
landache Marine-Reserve zijn ilf dienst getreden, 
en op hunne weduwen en kinderen. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, clen HMen .Jnli 18911. 

EMMA. 

1h Jfiaut11r t7aa Jfariu, (11111.) VA.N DBJI. WI1011:. 

( Uitg11g. 16 Juli 1895.) 

STAAT van ket !Jerlrag der penaioean van de ojfici,eren, onderojficieren en min
tkrtm tkr Koninklijke N11derland1cle Marine-Reserve en der ~oer,e,s van 
kunne weduwen e,, kinderen. 

BBDIIAG VA.N HBT 

.JA.A.RLJlKBOll PBNSIOEN Bedrag van het 

ingeval het 
jaarlijksch 

RANGEN EN GRADEN. ingeval het pensioen der pensioen wordt pensioen wordt verleend krach- verleend krach- weduwen en 
tens art. 14,, tens art. 14., kindtren. sub 1°., voor 

sub 2°. elk dienstjll&l', 

Luitenant ter zee der late klasse • . 
Buitengewoon luitenant ter zee der lste klasse. 
Luitenant ter zee der 2de klasse . 
Adelborst der lste klasse. 
Buitengewoon adelborst . . 
Machinist der late klasse 

: 1 
Machinist der 2de klasse . . 
Machinist der 3de klasse 
Korporaal en daarmede gelijkgestelden 

i l Matroos . . . 
Vu urstoker der 2de klasse 
Torpedist • . . . 

12 Juli 1895. Wm, tot wijziging van het zmk 
hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienst
jll&l' 1894,. s. 105. 

Bij deze wet wordt na verhooging en vermin
clering van eenige artikelen, h~ totaal der 4.de Afd. 
gebracht op / 2,048,185.30 en dat der Sde Afd. 
op f 6,221,815.-. 

/8.- / 1,200.-

1 

/600.-

- 1,200.- 600.-. 8.- 900.- l - 800.- 460.-

- 600.-
600.- 800.-. 6.- 660.- 976.-
600.- 260.-
250.- 160.-

• 4,,-
200.- 110.-
200.- 110.-
200.- 110.-

12 Juli 1895. WBT, tot nadere verhooging van 
het u•dtl hoofdstuk der Stu.tsbegrooting voor 
het dienstjaar 1896. S. 106. 

Bij deze wet wordt na verhooging van eenige 
artikelen het totaal der 4de Afd. gebracht op 
/ 2,080,584,,4,() en het eindcijfer op/ 15,769,030.24. 
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12 Juli 1895. WET, tot beschikbaarstelling 
van gelden, wegens verstrekkingen door het 
Departement van Marine gedaan, voor den 
dienst van 1895. S. 107. 

Bij· deze wet worden de gelden tot een bedrag 
van / 58,524.04, voorhanden zijnde in 's·Rijks 
schatkist, wegens door het Departement van 
Marine gedane verstrekkingen , ten behoeve van 
gemeld Departement voor den dienst van 1895 
beschikbaar gesteld. 

13 Juli 1895. WET, tot beschikbaarstelling ~an 
gelden, wegens door het Departement van 
Oorlog gedane verstrekkingen , voor den 
dienst van 1895. S. 108. 

Bij deze wet worden de gelden wegens door 
het Departement van Oorlog gedane verstrekkingen, 
in 'sRijks schatkist ten bedragevan/178;727.08 
voorhanden, ten behoeve van dat Departement, 
tot het doen van betalingen voor den dienst van 
181!5 , beschikbaar gesteld. 

13 Juli 1895. WET, tot bekrachtiging van eene 
overeenkomst met de Maatschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen en met de 
Krimpenerwaard-Spoorwegmaatschappij, be
treffende den locaal.spoorweg &/uxmlw,;en

Gouda. S. 109. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 
Wi;r EMMA, ENZ .•••••• doen te weten: 
Alzoo Wij Î!1 overweging genomen hebben dat 

het noodzakelijk is de verhonding te regelen van 
den Staat tot de Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen en de Krimpenerw,uml
Spoorwegmaatschappij , met betrekking tot den 
locaalspoorweg van &lioonlwoen naar Gouda, en 
dat de ten dien einde door de Ministers van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid en van Finan• 
ciën met genoemde maatschappijen gesloten over
eenkomst bij de wet behoort te worden bekrach
tigd; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Wordt bekrachtigd de in afschrift bij 

deze wet gevoegde overeenkomst betreffende den 
locaal-spoorweg &luxmlwven-Gouda door de Minis
ters van Waterstaat, Handel en Nijverheid en 
van Financiën, als daartoe door Ons gemachtigd, 

onder dagteekening van 28 Augustus 1894 -
24 December aange 

gaan met de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen en de Krimpenerwaard-Spoor
wegmaatschappij. 

2. Deze wet treedt in _werking op den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den 

(,get.) 

13den Juli 1895. 

EMMA. 

JJe Min. van Waterstaat, Handel en Nijr,er/ieitl, 
(,get.) VAN DER SLll:YDEN. 

IJe Minister van Financiha, 
(,get.) SPRENGBR VAN EYK. 

( Uitgeg. 1 Á.vg. 181!5.) 

APSCHRIJ'T. 

OVEREENKOMST betreffende den locaal

llJ)OOrt1Jeg Gouda-&luxmlwoeit. 

Tusschen: 
1°. den Staat der Nederlanden, vertegenwoor

digd door den Minister van Waterstaat Handel 
~n Nijverheid en den Minister van Financiën, 
tot het aangaan van deze overeenkomst door de 
Koningin-Weduwe, Regentes, gemachtigd, 

2°. de Maaûcl,appij tot .Ezploitatie r,an Stt111ts- · 
8JJOOrwegen, gevestigd te Utrecht, in deze over
eenkomst aangeduid door .de Onderneming", 
vertegenwoordigd door haren Directeur-Generaal, 
handelende krachtens besluit van de Algemeene 
Vergadering van Aandeelhouders dier Maatschappij, 
gebonden te Amsterdam, den 12den Juni 1894, 

3°. de Krimpenerwaardspoorweg-Maatschappij, 
gevestigd te Schoonhoven en domicilie stellende 
ten stadhuize aldaar, in deze overeenkomet aan
geduid cl.oor .de Maailschappij", vertegenwoor
digd door haar bestuur, handelende krachtens 
besluit van de Algemeene Vergadering van Aan
deelhouders dier Maatschappij, gehouden te 
Gouda, den 3den Maart 1894, is, behoudens 
bekrachtiging bij de wet, het volgende overeen
gekomen. 

Art. 1. De Maatschappij verbindt zich tot 
den aanleg van een locaal.spoorweg van Gouda 
over Bergambacht naar Schoonhoven, voor den 
aanleg en de exploitatie waarvan concessie werd 
verleend door den Minister van " Waterstaat 
Handel en Nijverheid bij beschikking van de~ 
7den April 1894. 

2. De Maatschappij verbindt zich den spoor
weg, genoemd in art. 1, te bouwen en te vol
tooien, overeenkomstig de daarvoor geldende 
concessiebepalingen en dien aan de Onderneming 
ter exploitatie op te leveren, geheel gereed , 
binnen den tijd, daarvoor in de concessie bepaald 
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of met goedvinden der onderneming door de 
Regeering toegestaan. 

Door de Maatschappij moet worden geleverd 
de spoorweg met alle daartoe behoorende werken, 
ala : 

a. bruggen, duikers, wegbrnggen, doorgangen 
of poorten, overwegen, parallelwegen, middelen 
van veiligheid en afsluiting, wijk- en wi886l
plaataen; 

J. alle gebodwen, zoowel voor het pnbliek als 
voor den dienst benoodigd, laad- en losplaatsen, 
■toepen, stationaafslnitingen . gasleidingen, lan
taarnpalen of lantaarnarmen met lantaama; 

e. alles wat tot het vute materieel der stations 
en van den weg behoort , als: draaischijven, 
wissels, vergaarhakken voor wa.ter, met de inrich
tÎI181'11 tot water op- en afvoer, waterkranen met 
leidingen, hekken, kilometer- en halve kilometer
palen, hellingw:ijZlll'B en waanchnwingaborden, 
pleinen voor de stationsgebouwen; verhe.rde toe_" 
gangawegen, de telegraaf met alles wat daartoe 
behoort en de seinen op den weg en de stations
fmichtingen · en toestellen ter bediening van 
wissels en seinen op afstand. 

De verplichtingen der Maatschappij en de 
eiachen der Onderneming ten aanzien van den 
bouw der wegen worden geheel geregeld naar het 
t1111Chen beide partijen vastgestelde en ten bewijze 
hiervan onderteekende bouwprogramma. 

3. De onteigening, de aanbestedingen en gun

ningen geschieden in overeenstemming met de 
Onderneming. 

Alle ontwerpen, begrootingen, beatekken, 
voorwaarden van levering, worden, nadat de 
Onderneming zich daarmede heeft vereenigd , 
door he.re bemiddeling aan de goedkeuring van 
den Miniater van Watentaat, Handel en Nijver
heid onderworpen. 

Tot het aangaan der koopcontracten van 
onroerende gOll(leren wordt de toestemming ·ver-. 
eiaoht van den M.inist.er van Wat.entaat, Handel 
en Nijverheid. 

Geene processen met derden worden gevoerd 
en geene overeenkomsten of koopcontracten worden 
geeloten, dan met toestemming van ~ Onder
neming, geene betalingen voor werken of leve
ringen of voor aankoop van onroerende goederen 
geschieden, dan na. verkregen machtiging der 
Ondernemûig. 

De aan den Directeur en het verdere personeel 
van de Maatschappij toe te kennen bezoldigingen 
en vergoedingen voor reia- en verblijfkosten 

worden in overeenstemming met de Onderneming 
bepaald. 

De toekenning van eene vergoeding voor de 
voorbereidende werkzaamheden tot verkrijging der 
eoncessie, alsmede de aanvaarding der voorwaarden, 
verbonden aan ten behoeve van den spoorweg in 

· kapitaal te verleenen 1ub1idiën , geschieden in 
overeenstemming met de Onderneming. 

Is deze overeenstemming verkregen, dan onder
werpt de Maatschappij de desbetreft'ende besluiten 
aan het goedvinden der Ministers van Waterstaat, 
Ha,;del en Nijverheid en van Finandën. 

De voorwaarden, waaronder de aandeelen en 
eventneele geldleeningen door de Maatschappij 
zullen worden uitgegeven , worden in ove1·een
stemming met de Onderneming ontworpen. Zij 
worden niet vutgesteld dan nadat de Miniatera 
van Wat.erataat, H~el en Nijverheid en van 
Financiën 1ich daarmede hebben vereenigd. 

De Maatschappij mag bij den aanleg van den 
in art. 1 genoemden apoorweg geene verplich
tingen aangaan jegens derden, die luten zonden 
kunnen opleggen aan de exploitatie, dan in over
eenstemming met de Onderneming. la hetgeen 
in overeenstemming met de Onderneming of met 
hare toestemming is vut.gesteld, kan de Maat
schappij geene wijziging brengen, dan met schrif
telijke toestemming van de Onderneming. 

De Onderneming ia bevoegd zich, op de wijze 
ale haar goed dunkt,. te overtuigen dat de uit
voering der werken deugdelijk en n11a1· behooren 
geschiedt, volgens de daarvoor vutgestelde ont
werpen en bestekken of voorwaarden, en overeen
komstig het bonwprogrsmma. 

4. De vergoedingen verachnldigd voor het ge
bruik van eenig station of baanvak aan den Staat 
of andere ondernemingen toebchoorende, ten be- · 
hoeve van den spoorweg, genoemd in arL l, komen 
ten laste van de Maatschappij. 

De onderhandelingen , regelingen en overeen
komsten tot het verkrijgen van aansluitingen aan
en gemeenschappelijk gebruik van eenig station 
of baanvak, aan den Staat of andere onder• 
nemingen toebehoorende, ten behoeve van den 
aanleg van den spoorweg, genoemd in art. l, 
worden door de Maatschappij , in overeenstemming 
met de Onderneming, gevoerd en gealoten. 

Onderhandelingen, aangaande aanalnitingen aan
en gemeenschappelijk gebruik van eenig station 
of baanvak, aan den Staat of andere ondernemingen 
toebehoorende, ten behoeve van den spoorweg, 
genoemd in art. 1, en welke niet behooren tot 
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die, bedoeld in het tweede lid van dit artikel, 
zoomede die aangaande aansluitingen aan- en ge
meenscnappelijk gebruik van eenig station of 
baanvak van den spoorweg genoemd iri art. 1 , 
ten behoeve van spoorwegen van den Staat of 
andere ondernemingen, worden uitsluitend door 
de Onderneming gevoerd., die bij deze door de 
Maatschappij gemachtigd wordt, om de overeen
komsten, deswege tot stand gekomen, ook namens 
de Maatschappij voor den duur der concessie, ge
noemd in art. 1, af te sluiten. 

5. De Onderneming belast zich met de exploitatie 
van den in art. 1 genoemden spoorweg, met haar 
personeel, haar rollend materieel en haren roe
renden inventaris, voor hare kosten en risico en 
verbindt zich de bepalingen van de concessie 
voor den spoorweg, bedoeld in art. 1 , en de 
exploitatie betreffende, en met inachtneming der 
overige op de Maatschappij rustende verplich
tingen, voor zoo verre zij de exploitatie betreffen , 
en in overeenstemming met de Onderneming aan
vaard zijn, na te leven en evenzeer d~ bepalingen 
en voorschriften voortvloeiende uit bestaande en 
nog te maken wetten en wettelijke verordeningen, 
deze exploitatie betreffende. 

Zij verbindt zich dagelijks ten minste vier 
treinen in elke richting tusschen Gouda en 
Schoonhoven te doen loopen. 

6. De Maatschappij zal van de aanstaande op
levering van den spoorweg in volgens deze over
eenkomst voldoenden toestand ten minste drie 
maanden te voren aan de Onderneming kennis 
geven, terwijl laatstgenoemde zich verplicht den 
spoorweg fu exploitatie te brengen binnen vier 
weken, nadat de spoorweg door haar in orde is 
bevonden, door den Raad van Toezicht op de 
Spoorwegdiensten is goedgekeurd en de machti
ging tot het in exploitatie brengen vanwege de 
Regeering is verleend. 

De overgave ter exploitatie wordt bij proces
verbaal geconstateerd , op te maken en te ouder
teekenen door gemachtigden van de Onderneming 
en van de Maatschappij. 

7. Door de Maatschappij zal , in overeen
stemming met de Onderneming, van de aanleg
kosten van den weg eene hou wrekening worden 
opgemaakt, van welke rekening te gelijker tijd 

met het proces-verbaal van op- en overneming 
van den spoorweg, bedoeld in art. 9, tweede lid, 
aan de Onderneming een exemplaar wordt over
gelegd. 

Deze rekening wordt door de Onderneming ge-

zonden aan den Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid. l~dien deze zich dR11rmede ver
eenigt, wordt ten blijke daarvan een door den 
Minister onderteekende verklaring op de rekening 
gesteld. 

8. Het onderhoud van den spoorweg met al 
wat d811rtoe behoort, gaat, voor zoo verre het niet 
behoort tot de verplichtingen der aannemers van 
den aanleg van den spoorweg, op den dag der 
in exploitatieneming over op de Onderneming , 
met dien verstandt:, dat gedurende de eerste twee 
jaren, volgende op dien dag, alle uitgaven van 
onderhoud, welke niet den bovenbouw n.l. de 
eigenlijke spoorbaan met wissels en draaischijven 
e~ niet de telegraaf- en seininrichtinge~ betreffen, 
haar door de Maatschappij worden terugbetaald 
binnen één maand, nadat zij haar de desbetreffende 
1ekeningen heeft aangeboden. 

9. Binnen één maand na het verstrijken van · 
het tweede exploitatiejaar, heeft eene definitieve 
opneming ·van den weg en de werken plaats, 
door daartoe door de Onderneming en de Maat
schappij aangewezen personen. 

Van deze opneming wordt een proces-verbaal 
opgemaakt en door hen onderteekend. 

De Maatschappij zal dan tevens aan de Onder
neming ter hand stellen volledige plannen en be
scheiden, waaruit de constructie der verschi~nde 
werken blijkt, benevens nauwkeurig bijgewe!'kte 
grondplannen, vergezeld van gewaarmerkte af
schriften van alle acten betreffende de onteigening 
en alle verdere bescheiden en overeenkomsten met 
derden gesloten , die met de exploitatie van den 
spoorweg in verband staan. 

Indien bij deze opneming blijkt, dat de Maat
schappij nog werken van aanleg schuldig is, is 
zij gehouden deze binnen bekwamen tijd te maken 
of de kosten er van te vergoeden , zoo zij de 
uitvoering aan de Onderneming overlaat. 

Indien de Onderneming in de eerste twee jaren 
der exploitatie ni tbreiding of wijziging van de 
volkomen volgens het bouwprogramma afgeleverde 
werken of wel nienwe werken, die 11iet in het 
bouwprogramma zijn opgenomen, noodig of wen
schelijk oordeelt, zijn de bepalingen van art. 11 
daarop van toepassing. 

1 0. Tot de kosten van 811Illeg van den spoor
weg worden gerekend ook te behooren : 

a. eene rente ten bedrage van 3 pCt. 's jaars 
over het op de aandeelen der Maatschappij gestorte 
kapitaal , zoomede de rente voor eventueel uit te 
geven leeningen, een en ander ·tot den dag, waarop 
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de spoorweg over zijne geheele lengte in exploi• 
tatie zal zijn, genomen ; 

/J, de met toestemming van de Ondernemiv.g 
gedane uitgaven voor oprichting der Maatachappij, 
daaronder begrepen de kosten verbonden aan het 
bijeenbrenp:en van het maatschappelijk kapitaal 
en aan de uitgifte der leeningen, en die van be
heer en nitvoering gednrende den unleg ; 

c. de kosten, welke ingevolge de bepalingen 
van de e.rtt. 8 , 9 en 28 ten laste van de Maat
schappij komen. 

Bij afzonderlijk proces-verbaal wordt door de 
Maatschappij en de Onderneming het bedrag 
ve.atgeeteld, vertegenwoordigende de kosten van 
aanleg van den spoorweg. 

11 . Alle werken tot wijziging, verbetering of 
Jritbreiding of wel nienwe werken, welke door 
de Onderneming worden noodig geacht of door 
conceBBiën, wetten en wettelijke verordeningen 
worden opgelegd, alsmede buitengewo_ne herstel
lingen van de werken en voorwerpen, bedoeld 
in art. 2. ten gevolge van overatrooming, oorlog , 
oproer of welke overmaaht ook, znllen door de 
Onderneming worden gemaakt. 

De Onderneming zal, alvorens dergelijke werken 
en herstellingen nit te voeren , onder overlegging 
van de noodige plannen, en begrootingen, ver
guJi'1ng tot het maken daarvan Vl'Bgell aan den 
Miltister van Waterstaat, Handel en Nijverheid. 

Indien deze de vergunning verleent, of indien 
bij weigering van deze vergunning, acheidalieden, 
~oeld in e.rt;. 26, beslissen dat vorenbedoelde 
wel'!!:en voor de behoorlijke riitoefening van den" 
dienst noodig zijn, dan worden de kosten door 
de Onderneming, 100lang du.e overeenkomst tu
schen haar en de Maatschappij van kracht blijft, 
renteloos voorgeechoten. 

Het aldoa voorgeechoten bedng maakt eene 
vordering uit van de Onderneming op de Maat
achappij. 

V66r den laten Mei van ellt jaar zendt de 
Onderneming aan den Minister van W aterste.at , 
Handel en Nijverheid en aan de Maatijchappij., 
eene gespecificeerde opgave van de bovengezegde 
kosten , welke in het voorgaande je.ar 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, volgen, de desbetrelfende 
overeenkomaten, ten laste van den spoorweg, ~ 
noemd in art. 1, komen. 

12. Nadat de spoorweg door de Onderneming 
in exploitatie zal zijn genomen, betaalt zij : 

A. 1oolang deze overeeukomat tusschen haar 
en de Maatachappij van kracht blijft, aan de 
Maatschappij : 

a. eene som van àertim dtázeted g•lden per jaar; 
/J. 2ö pCt. van hetg9en de imivere bruto-ont

·vangsten van den spoorweg in eenig boekjaar 
, tneer zullen bedragen dan / 2500 per kilometer, 
-indien en voor zooverre 25 pCt. van dat meer-

, dere de som van / 8000 voor den gan1ehen 
epoorweg overtreft ; · 

B. IOOiang deze overeenkomst tnsschen he.ar 
· en den Staat van kracht blijft , aan den Staat : 

25 pCt. van hetgeen de zuivere brnto-ont
. vangsten van den spoorweg in eenig boekjaar 
meer bedragen dan / 2500 per kilometer, tot 
een maximum van / 8000 voor den gan1ehen 
spoorweg. 

Onder de hierbedoelde moere bruto-ontvangsten 
wordt verste.an al hetgeen wegens het vervoer 
van personen en goederen op den spoorweg, 
volgeDI de op den spoorweg van kracht zijnde 
taiieven of naar aanleiding van gesloten vracht
overeenkomRten, door de Onderneming 'wordt 
geïnd. 

Hetgeen de Onderneming ingevolge het bepaalde 
snb A a, aan de Maatschappij ver1ehuldigd· is, 
wordt door haar in halfjaar! ijk&ehe termijnen~ 
verschijnende 1°. Januari en 1°. Juli, voldaan, 
terwijl de nitkeeringen , bedoeld an b A /J en 
snb B, zullen gesehieden voor 1°. Juli volgende 
op het jaar, wBBrOver die nitkeeringen loopen. 

De lengte van den fpoorweg woitlt bepaald 
door meting langs de as tnSBchen het midden 
van de hoofdgebouwen op de eindstQ,tions Gouda 
en Schoonhoven. 

13. • De Onderneming geniet alle opbrenglten , 
baten en inkomsten, geene uitgezonderd , voort
spruitende uit de exploitatie of het gebruik van 
den spoorweg en van de daartoe behoorende 
eigendommen, dus ook de vergoedingen door 
andere ondernemingen verschuldigd voor het 
gemeenschappelijk gebruik van stations of baan
vakken , behoorende tot den spoorweg, in art. 1 
genoemd, en de opbrengsten uit de verpachtingen 
van eigendommen, enz. 

DBBrentegen komen ten laste van de Onder
neming alle uitgaven, Tan welken aard ook, nit 
de exploitatie van den spoorweg voortspruitende, 
welke niet in deze overeenkomst uitdrukkelijk 
ten laste van de Maatschappij worden gebracht. 
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De Onderneming verbindt zich tijdens de 
exploitatie van den spoorweg, tot de venekering 
der gebonwen tegen brandschade, of neemt deze 
schade ten haren laste. 

De grondbelastingen, waterachaps-, polder- en 
dijklasten en alle dergelijken, die in den regel 
op den eigendom van onroerende goederen rnsten, 
blijven ten laste der Maatschappij. 

De Maatschappij kan contróle nitoefenen op 
de opbrengsten en inkomsten van den spoor
weg en op de voor haar gedane uitgaven, bedoeld 
in art. 11 , door inzage te nemen, ten kantore 
der Onderneming, van de daarop betrekkelijke 
boeken en bescheiden. 

14. De Onderneming is bevoegd alle tarieven, 
verdeelingen van het verkeer, vrachtovereen
komsten , enz. , zelfstandig vast te stellen , zonder 
hierover de Maatschappij te raadplegen. 

15. De Onderneming heeft de bevoegdheid 
om op den in ort. 1 gpnoemden spoorweg vrij 
vervoer te verleenen aan zoodanige personen, als 
zij dat in haar belang wenschelijk acht, voorts 
hare dienstgoederen zonder bevrachting te ver
voeren, onverschillig of deze goederen bestemd 
zijn voor den spoorweg, genoemd in art. 1 , 
dan wel voor de overige door haar geëxploiteerde 
spoorwegen. 

De leden van het Bestuur, de Directeur-Inge
nienr , de Secretaris-Boekhonder en de leden van 
den Raad van Toezicht der Maatschappij , te 
zamen ten hoogste tot een aantal van 12 per
sonen, zijn gerechtigd tot vrij verv·oer ;oor hun 
persoon in de hoogste klasse op den in art. 1 
genoemden spoorweg. 

16. Deze overeenkomst blijft van kracht zoo
lang de concessie van den in art. 1 genoemden 
spoorweg dnurt, en eindigt, voor zooveel de 
verhonding tW1SChen de Onderneming en de Maat
schappij betreft, wanneer de spoorweg overeen
komstig het bepaalde bij art. 20 is gekocht en 
geleverd. 

17. De Onderneming is gehonden den spoor
weg, genoemd in art. 1 met al wat daartoe 
behoort en door de Maatschappij ia gemaakt, 
benevens de werken , door de Onderneming, 
ingevolge art. 9 , voorlaatste en laatste lid , en 
art. 11 gemaakt , in goeden staat te onder
handen. 

18. Bij het eindigen dezer overeenkomst, ten
gevolge van naasting ·van den in art. 1 genoem
den spoorweg, zal de Maatschappij de rentelooze 
voorschotten, bedoeld in art. 11, aan de Onder-

neming terugbetalen binnen ééne maand nadat 
de Staat den naastingsprij1 aan de Maatschappij 
heeft voldaan. 

19. De Maatschappij is niet 
0

bevoegd den 
spoorweg, genoemd in art. 1 , of hare rechten 
uit de concessie in art. 1 genoemd en nit deze 
overeenkomst voortvloeiende, ~n anderen over 
te dragen of te verkoopen. Zij mag geenerlei 
leening of daarmede overeenkomende verbintenis 
aangaan en geenerlei verband of andere last~n 
op den spoorweg leggen, dan in overeenstemming 
met de Onderneming en met toèstemming van 
de Ministers van Waterstaat, Handel en Nijver
heid '"tn van Financiën. 

20. De Onderneming heeft ten allen tijde het 
recht om door koop den eigendom te verkrijgen 
van den spoorweg genoemd in art. 1, met al 
wat daartoe behoort. 

De dag, waarop de Onderneming den eigen
dom van den spoorweg verkrijgt, moet evenwel 
samenvallen met het einde van een kalenderjaar 
en ten minste drie maanden te voren door de 
Onderneming aan de Maatschappij zijn aange-
zegd. 

Mocht de Onderneming van dit recht gebrnik 
maken , dan betaalt zij ann de Maatschappij: 

a. de kosten van den aanleg van den spo01:
weg, zooals die bij het in art. 10 gen'Dllrode 
proces-verbaal zijn vastgesteld, doch vennim'lerd 
met het bedrag der genoten snbsidiën, bedoeld 
in het zesde lid van art. S ; 

IJ. de kosten, vallende op den koop en lUI 
levering van den spoorweg. 

Bij koop door de_ Onderneming gaan van 
rechtswege te niet de vorderingen der Onder
neming tegen de Maatschappij, bedoeld in art. ll. 

De Onderneming zal van dit recht tot aankoop 
van den spoorweg geen gebrnik maken , tenzij 
met machtiging van de Ministers van Water
staat, Handel en Nijverheid en van Financiën, 
indien de koopprijs f, 500,000 of minder, met 
machtiging bij de wet, indien de koopprijs meer 
dan / 500,000 . bedraagt. • 

Bij de wet kan aan de Onderneming de ver
plichting worden opgelegd om van gezegd recht 
gebrnik te maken. 

21. Zoodra de Onderneming, ingevolge het 
bepaalde bij art. 20 , den eigendom van den 
spoorweg verkregen heeft, wordt die spoorweg 
beschouwd te zijn Staatsspoorweg in den zin der 
overeenkomst van 21 Janll&l'i 1890, bekrachtigd 
bij de wet van 22 Juli 1890 (Staat,1Jladn°.184), 
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en zijn mitsdien daarop va.n toepassing de bepa
lingen van evengemelde overeenkomst, met uit
zondering van de artt. 10 en ö7, met dien 
venta.nde dat , zoolang genoemde spoorweg locaal: 
spoorweg blijft, ook de artt. 53 en 54 der 
gezegde overeenkomst buiten werking blijven en 
voorts op de exploitatie geene meerdere of 
a.ndere lasten znllen worden gelegd , dan die, 
voortvloeiende nit de conceesie va.n dien spoor• 
weg of uit de bestaande of te maken wetten of 
algemeene verordeningen omtrent het gebruik 
va.n spoorwegen , bedoeld in art. 1 der wet van 
28 October 18811 (Staata/Jlad n°. 14.6). 

Het bedrag dat de Staat, in geval van naas
ting, ingevolge art. 311 dier overeenkomst, of 
van vervallen verklaring , ingevolge art. 27 , voor 
dezen spoorweg aan de Onderneming zal hebben 
te betalen, wordt - behoudens de wijzigingen, 
welke dat bedrag zal ondergaan, ingevolge de 
'bepalingen en gedurende den loop der bovenge
melde overeenkomst van 21 Ja.nuari 18110, zon
der toepassing van de korting, bedoeld in art. 4.1 
dier overeenkomst - vaatgeÎteld op: 

a. de bedragen, bedoeld in art. 20, snb a 

en /J; 
6. het bedrag der vorderingen van de Onder

n~ming ten laste va.n de Maatschappij , bedoeld 
bij dt. 11, gelijk dat was op het tijdstip, waarop 
de ~orweg door de Maatschappij aan'de Onder
teming is geleverd. 

22. Zoodra de spoorweg in exploitatie zal zijn 
genomen door de Onderneming en 1CM1lang deze 
overeenkomst van kracht blijft, betaalt de Staat 
aan de Maatschappij , ~- zoodra de Onderne
ming , ingÏ,volge het bepaalde bij art. 20 , den 

eigendom van den spoorweg heeft verkregen , aan 
de Onderneming, een subsidie va.n f 8000 ·in 
het jaar. 

Hetgeen door den Staat uit dien hoofde ver
schuldigd is, wordt in he.lfjaarlijksche termijnen 
van f 4000 en telken jare vóór 1 Juli en vóór 
1 Januari aan de rechthebbende uitgekeerd. 

23. In geval de ~t gebruik maakt van het 
1lem bij de overeenkomst van 21 Januari 18110 , 
'bekrachtigd bij de wet van 22 Juli 18110 (SlaaJa
/Jlad n°. 134) toegekend recht, om de eigendommen 
der Onderneming te D888ten, dan wel in geval 
dë Onderneming, ingevolge art. 27 van evenge
noemde overeenkomst, van hare rechten wordt 
vervallen verklaard, en indien de in art. 1 be
doelde spoorweg alsdan nog niet door de Onder
neming, overeenkomstig het bepsalde bij art. 20, 

is gekocht, zal de Staat, ten aanzien van alle uit 
de tegenwoordige overeenkomst voortvloeiende 
rechten en verplichtingen in de plaats treden van 
de Onderneming, met dien verstande dat hij 
voor het vervolg alle rechten zal uitoefenen, 
welke deze overeenkomst aan de Onderneming 
tegenover de Maatschappij toekent, doch tevens 
alle daarbij aan de eerstgenoemde tegenover de 
Maatschappij opgelegde verplichtingen zal hebben 
na te komen. 

Indien de naaating van de Onderneming ge• 
eehiedt op den voet, alo bepaald bij art. 89 der 
:meergenoemde overeenkomst van 21 Januari 18110, 
zal de Staat van haar overnemen hare vorderingen 
op de Maatschappij , bedoeld bij art. ll. De be
dragen dier vorderingen worden telken jare bij 
prooee-vll!baal vastgesteld. 

24. De statuten der Maatschappij worden ont
worpen in overeenstemming met de Onderneming. 
Zij worden niet ·vaatges~d dan nadat de Minister 
van Watentaat, Handel en Nijverheid zich daar
mede heeft vereenigd. Zij mogen zonder uit
drukkelijke tocetemming van den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid en van de 
Onderneming niet worden gewijzigd of aange
vuld. 

2 5. Het rollend materieel en de verdere roerende 
goederen, genoemd in art. 39, litt. c, d en t, 

van de overeenkomst van 21 Januari 18110, be
krachtigd bij de wet van 22 Juli 1890 (Staat1/Jlad 
n°. 184.) 1 hetwelk wordt gebruikt op of behoort 
tot den in art. 1 bedoelden spoorweg, wordt ge
acht tot de door de Onderneming geëxploiteerd 
wordende Staatsspoorwegen te behooren, zoodat 
daanoor zal gelden al hetgeen in even bedoelde 
overeenkomat is bepaald omtrent de~lijke voor
werpen, welke door de Onderneming voor de 
exploitatie der Staatsspoorwegen gebruikt worden, 
met uitzondering van hetgeen bij art. 41 betreffende 
de korting is bepaald. 

26. Geschillen uit- of ter zake van deze over
eenkomst tunehen partijen ontstaande, worden 
onderworpen aan de uitspraak van drie scheide
lieden, met inachtneming van· he~ nopen& 
1CM1danige uitspraak is bepaald bij art. 4.8 van 
de overeenkomst van 21 Januari 18110 , bekrach
tigd bij de wet van 22 Juli 1890 (Staata/Jlad 
n°. 13'). 

27. Deze overeenkomst treedt in werking op 
den dag der afkondiging van de wet, Wll&l'bij zij 
wordt bekrachtigd. 

28. De kosten van · zegel en registratie dezer 
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overeenkomst worden door de MaataehappiJ 
gedragen, 

Aldus in drievoud opgemaakt en onderteekend te 
's Gravenhage, den 24.aten December 1894,, 

IJe MiM, 1>aM 1Yatl!rataat, Htlffdel e,i NijfJtlrMid, 
(J/et.) VAN DER SLEYDEN, 

JJe Jlini,ter """ FüaallllilM, 
(§et.) SPRE!IGBR v AN Eu;. 

Utrecht, den 28sten Aug111tus 1894,. 
IJt1 Maat,e!,appij tot Bzploitatie t1atJ Staau-

8fK)OM/Jt!gn • 

(§et.) J. L. CLUYIIBNABR, 

1Jireeteru--Gn11raal. 
W. M. J. WEn•R, 

loco-&cretari,. 
Schoonhoven, den 28sten Augustus ]894. 

JJe K,.;~rd SJ!ot»'tDegaaaucllappij. 
Het Bestuur, 

-, (J/t!#.) P. GuUP, plaaln. Yoon. 
J, p. °MAHLSTlIDB, 

Lid oan ket Be.rtuw. 
Voor eenalnidend afschrift, 

IJe &cretaria-Generaal van /ut IJepartnamt i,an 
1Yatt1r.rtaat, Handel tm NiJoerMid, 

(J/t1t,) DB BOSCH K:l:KPJ:R. 

13 Juli 1896. WET, hondende verklaring van 
het algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van een spoorweg van Álnaar over Ht1t1r• 
AagOtDaard lllllll' lwortt. s. 110. 

IS Juli 1896. Win', houdende verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van eigen• 
dommen , noodig voor het maken van werken 
ten behoeve van de afwatering der gronden, 
gelegen ten zuiden van den nieuwen Maai
mond t11B8Chen Ylij-,. en de .Do.ge. S. 1 ll. 

13 Juli 1896. W:sr, tot wij1iging van het 1Uf!nd;, 

hoofdstuk der Staatabegrootlng voor het dienst• 
jaar 1894.. S. 112. 

Bij deze wet worden de navolgende artikelen 
van dit hoofdatuk: 

a. fllfrl&oogd: 
Árt. 7 met /11,000. Árt. 9met/ 6,600. 
Árt. 16 met f 2,000. Árt. 20met f 8,000. 
.bt. 24, met /12,000 • .bt. 28 met/ S,4.00. 
.bt. Sli met f 8,000, Á.rl • 88met/ s,soo. 
.bt. 117 met f 2,000. .bt. 62 met /100,000 • 
.bt. 6S met / 20,000 . .bt. 86 met f 1,500 • 
.bt. 102 met f 8,000. .bt. 107 met /220,000, 
Árt. ISO met /25,500. .bt, lSS met f 4.8, 700. 

.bt. 14.S met/ 7,500. 

.bt. 186 met /21,000. 

.bt. 189 met f 8,000. 
,!rt. ~96 met f 2,300. 
Árt. 206 met f li,1100. 
.bt. 207 met / 4.2,000. 

6. t~-,d: 

.bt. 167 met f 2,200 • 

.bt. 187 met f 1,800 • 
Árt. 191 met f 26,000 • 
.bt. 198 met f 1,600. 
.bt. 206 met f 1,000. 
.bt. 212 met f 515. 

_.bt. l4,S6i.r. Spoorweg ter verbinding van het 
gemeenBChappelijk st.ation van den Staatsspoorweg 
en den Hollandschen IJzeren Spoorweg aan de 
Delftsehe Poort te Rotterdam met het station van 
den spoorweg van Utrecht naar Rotterdam te 
Rotterdam, met afbuigingen in de richting naar 
Sc1iiedam en naar Capelle f 600,000. 

Árt. l4,Stt1r. Maken van eene waterbezorging 
op het station Hoek van Holland / 12,480. 

.bt. HSpat. Maken vnn een bijgebouw voor 
lampisterie , magazijn en condncteurskamer , en 
het verbreeden van een gedeelte perron op het 
statiomemplacement te Hoek van Holland /6076. 

Árt. 14,Sgwinq. Overneming in beheer en onder
houd van wegen en werken, en overdracht van 
gronden door de gemeente Loppersum, ten be
hoeve van den spoorweg van Groningen naar 
Delfzijl f 8400. 

.bt. 14.SHz. Overneming in beheer en onder
hond door de gemeente Zwijndrecht van parallel
wegen in die gemeente, behoorende tot den spoor• 
weg van Dordrecht naar Rotterdam / 7,4.72.'/5. 

e. fJerailttMlrd: 

.bt. S7 met/ 4,60,000. Árt. 4,5 metf21i0,000. 

.bt. 132 metfS00,000. .bt. 187 met/ 60,000. 
,J.rt.139 met/ 4.4,000. Árt. 141 metflS,9'1'7.75. 
Árt. 184 met/ 87,815. ht.190 met/ 4,5,000. 
Árl. 195 met/ 8,800. .bt. 200met/ 28,000. 

Ten gevolge van voonchreven wijzigingen wordt 
het totaal der· 2de Afd. van dit hoofdstnk ver

minderd met f 2,200 en dat der 3de Afd. met 
gelijk bedrag verhoogd. 

13 Juli 1895. W11:T, houdende bepalingen omtrent 
verveningen. S. 118. 

Bijl. HaMd. 2• Kamer 1898/94. n°. 75; 1894, 
n°. 29 ; 1894./96, n°. IS, 1-9. 

Harul. id. 1894/95, 6ladz. 1052-1068, 1071-
1073. 

8-tl... 1° Kamer 1894./95, 6/atb. 336, 337, SS9. 
IN NAAK -VAN H. M. WILHELMINA, :Hz. 

Wu EMMA, ENZ •••••••• doen te weten: 
A1zoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenachelijk is wettelijke bepalingen vast te 
ste,len omtrent verveningen; 
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Gezien de artikelen 188 en 190 der Grond wet; 
Zoo ia het, dat W:ij • den Raad van State enz. 
Art. 1 • Aan de Staten der provinciën behoort het 

vast.stellen, onder Onze goedkeuring, van de noodige 
voorschriften omtrent hooge en lage verveningen, 
met inachtneming der regels hierna gesteld. 

2. Voor het vervenen wordt vergnnning ge
vorderd van Gedeputeerde Staten, voor zoover 
het niet bij provinciale verordening uitdrukkelijk, 
hetzij voorwaardelijk hetzij onvoorwaardelijk, ia 
vrijgelaten. 

Op eene aanvrage om vergnnning tot het ver• 
venen in waterschappen, veenachappen of veen
polders wordt niet besehikt, dan na.dat het ad:nes 
van de bestnren dezer instellingen is gevraagd. 

De provinciale verordening kan op aan te wijzen 
plaatsen het vervenen onvoorwaardelijk verbieden. 

3. De provinoiale verordening wijst de gevallen 

aan, waarin eene vergunning door Gedeputeerde 
Staten kan worden gewijzigd of ingetrokken. 

Zoolang in eene provincie geene verordening 
omtrent verveningen bestaat. worden die gevallen 
door Gedepnteerde Staten in elke vergunning 
aangewesen. 

4. De provinciale · verordening atelt regels ter 
verzekering dat, waar dit noodig en mogelijk is, 
de vervening geschiede volgena een door Gede
puteerde Staten goed te keuren werkplan en onder 
voorwaarde, dat door betaling van afkoop-, waar
borg- , last- , slik- of turfgelden of consignatie
penningen, of op andere wijze, fondsen worden 
hijeengebracht ter voorziening in de kosten van 

aanleg en onderhoud der in verband met de verve
ning noodige werken, in de betaling van grond-en 
andere lasten en in de kosten van eventueele inpol
dering en droogmaking der gronden na nitvening. 

Tot die regels behooren ook bepalingen be
treffende het beheer der in hçt eerste lid genoemde 
fondsen, en hun geheele of gedeeltelijke teruggaaf 
naar gelang het doel, waarvoor zij worden bijeen• 
gebracht, is bereikt. 

5. Van de besluiten van Gedeputeerde Staten, 
waarbij eene vergunning tot vervening wordt ver
leend , gewijzigd• geweigerd of ingetrokken, of 
eene beschikking, volgens de regeling, krachtens 
artikel 4 vast te stellen, wordt gegeven, ia beroep 
op Ons toegelaten. 

Dit beroep kan worden ingesteld door ieder 
belanghebbende binnen dertig dagen nadat de be
sliBBing van Gedeputeerde Staten overeenkomstig 
de bepalingen bij provinciale verordening te stellen 
of• zoolang zood.anige bepalingen niet bij proJn-

ciale vvorw!ning zijn gemaakt, in een dagblad 
er provincie. ter openbare kennis is gebracht. 

Het adres van beroep wordt aan Ons gericht, 
maar ingediend bij den CommiSBBris der Koningin 

· in de provincie• die daarop den dag van ontvangst 
aanteekent en het adres vervolgen■ aan Ona op
sendt. H:ij geeft een bewija van de ontvangat af. 

Het beroep kan• met inachtneming van den 
termijn in het tweede lid bepaald, ook door den 
CommiHaris der Koningin in de provincie wor
den ingesteld. 

6. De besluiten en beschikkingen, in het eerste 
lid van het vorig artikel vermeld• treden niet 
in werking, voordat de termijn van beroep is 
vemieken of, ingeyal beroep is ingesteld, voor
dat door Ons op dat beroep is belliat. 

Niettemin kunnen Gedeputeerde Staten, hangende 
den termijn van beroep of, ingeval beroep is 
ingeateld , hangende de bealissing daarop , de ge
deeltelijke of geheele staking bevelen der ver
vening, voor welke de vergunning door hen is 
gewijzigd of ingetrokken, 

Het bevel tot ■taking kan te allen tijde .door 
Ons worden ingetrokken. 

7. Ordonnantiën, plakkaten en andere veror
deningen omtrent verveningen in eenig gewest 
door het vroeger bevoegd gezag nitgevaardigd, 
kunnen bij provinciale verordening, onder Onze 
goedkeuring. worden ingetrokken. 

Hetzelfde geldt ten aanzien der beschikkingen, 
krachten, artikel 5 van het Koninklijk besluit 
van 17 -Februari 1819 (StatáalJlad n°. 6) omtrent 
verveningen genomen. 

De thans voor eenige vervening geldende voor
achriften en beschikkingen• door het vroeger be
voegd gezag gegeven, blijven voor haar van kracht, 
totdat zij volgens de regels• ovan!enkomstig arti
kel S te stellen• of krachtens de voor die ver
vening geldende voorschriften en besehikkingen 
zijn gewijzigd of i11getrokken. 

8. Tot verzekering der nakoming van de be
palingen en voorwaarden der vergunning, tot het 
doen naleven der bestaande voorschriften omtrent 
verveningen en tot bevordering der belangen van , 
de vervening, kunnen de Staten een veensohap 
of een veenpolder oprichten. 

Zij stellen reglementen voor die inatellingen vast. 
9. De bepalingen, welke in wetten v66r de 

herziening der Grondwet van 1887 uitgevaardigil. 
voorkomen omtrent de rechten en verplichtinpn. 
van waterschappen, hunne besturen of de door 
hen geheven lasten, gelden ook voor de veen-
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achappen en veenpo!d.en, hnnne bestnren en d.e 
door hen geheven Juten. 

De dwangmid.d.elen, die volgens d.ie wettten 
tegen waterschappen kunnen worden aangewend, 
kunnen evenzeer worden aangewend tegen veen
lChappen of veenpolders. 

Waar in genoemde wetten een verbod voor
komt om lid of beambte van een waterachapa
beatnur te zijn, alnit dit verbod 'tevens in het 
Vlll'bod om lid of beambte van het beatnur van 
een veenachap of veenpolder te wezen. 

10. Bij provinciale verordening bn het geven 
van nad.ere voorschriften omtrent verveningen aan 
de besturen van watel'IIChappen, vee111Chappen of 
veenpoldel'II word.en opgedragen of overgelaten. 

Waar de bevoegdheid tot het geven van voor
achriften tot hiertoe aan die besturen was toege
kend of wettig door hen nilfte(l6fend, blijven zij 
daarin gehandhaafd • voor zoover niet de Staten 
onder Onze goedkeuring anden bepalen. 

11. Vervening zonder de vereiachte vergunning 
of in atrijd met de bij de vergnnning geatelde 
voorwaarden, wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste veertien dagen of geld boete van ten 
hoogate / 100. 

Het strafbare feit wordt beschouwd als over
tred.ing. 

De voorwerpen door mid.d.el van overlred.ing 
verkregen of waarmed.e de overtreding ie gepleegd, 
kunnen, voor zqover zij den veroordeelde toebe
hooren, worden verbenrd verklaard. 

12. Gedepnteerde Staten lijn bevoegd om de 
nrveningen, in atrijd met de wet ond.emomen, 
feitelijk te doen beletten en om het terrein op 
koeten der vervenm zooveel mogelijk in den 
vorigen toestand te doen hentellen, 

Spoedeiachende gevallen uitgezonderd, wordt van 
deze bevoegdheid geen gebruik gemaakt, dan nndat 
de belanghebbenden schriftelijk zijn gewaarschnwd. 

13. Bij het in werking tred.en van d.eze wet 
vervallen de artikelen 88-86 der wet van den 
21 April 1810 (Bulktin tie, u,ü n°. 225), de 
wet van 1 Angustus 1898 (Staat,llad u0

• 188), 
gewijsigd bij die van II Juli 1894 (~lad 
n°. 104), en het KoninJclijk besluit van 17 F&
bruari 1819 (Staau/Jlad n°. 6). 

Luten en bevelm, ena. 
Gegeven op het Loo, den 18den Juli 1895. 

<.,et.) E MM A, 
De Min. 114n Water,taat, Handel 11n Nij1111r"4id, 

{Jet.) VAN D.1111 BLIIYDIIN. 

( Uitgeg. 20 Juli 1895.) 

13 Juli 1895. WBT, hond.end.e goedkeuring van 
eene koloniale verordening betreffende het 
aangaan ten laate van de kolonie Swiname 
van eene geldleening ten behoeve van het 
~gratiefonds aldaar. S •. 114. 

br NA.il[ VAN H. M. WILHELMINA, IINZ. 

Wu EMMA, uz ... : •.. doen te weten: 
Alzoo Wij in OYerweging genomen hebben , dat 

het wenache!ijk ie, aan de koloniale Till'Oid.ening 
van den 2den Mei 1894 betreffende het aangaan 
eener geldleening ten lHte van de kolonie 
Switun&II de in artikel 151 der wet van ~n 
81 Mei 1866 (Staat,6lad n°, 66) bed.oeld.e goed
keuring te verleenen en te bepalen, dat de rente 
en ·aftoesing d.ier leening d.oor den Staat word.en 
gewaarborgd ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad. van State enz. 
Art. 1. Wordt goedgekenrd de op den 2den 

Mei 1894 door den Gouvemeur van ~ 
vastgestelde koloniale verordening • betreffende 
het uogaan van eene geldleening ten behoeve Yan 

het immigratiefonde van de kolonie Stu-itunlll''. 
2. De Staat waarborgt de betaling der rente 

en de a:8098ing der schuldbekentenillllen van de 
in, artikel 1 bed.oe!de geld.leening. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven op het Loo, d.en lSd.en Juli 18115. 

{Jdt.) EMMA. 
De Minûter 11an Kolo11im, <,et.) BERGSIIA. 

JJ11 Minuter van Financiën, 
(g,t.) SP:UNGD VAN En.. 

(Uitgdg. 23 Jwli 1896.) 

13 Jwli 1895. Wln'Dlf, houdende naturalisatie 
van: 

Heinrich Breitenateiu. S. 115. 
Bernard Sabehon. S. 118. 
Robert Louis Werner. S. 117. 
Carl Gregor Stockmann. S. ll8. 
Christian Rütten. S. 119. 
Peter Joseph Rütten. S. 120. 
Augnat Heinrich Ludwig Masch• 

meyer. S. 121. 

13 Jwli 1895. WBT, tot ve:rhooging van de 
koloniale huiehondeliJli:e begrooting van Sflri. 
na•11 voor het dienstjaar 1895. B. 122. 

13 Juli 1895. WIIT, tot verhooging van het 
tiende hoofdstuk der Staatebegrooting voor 
het dienstjaar 189~. S. 128. 
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13 Juli 1895. WET, tot verhooging va• ... 
koloniale hnishondelijke begrooting van 
,1ame voor het dienstjaar 1895. S. 124.. 

13 Juli 1895. • WET, tot verhooging• van W · 
tiende hoofdstuk. der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1895. S. 125. 

13 Juli 1895. Wwr, houdende wvz1gmg van de 
Indische comptabiliteitswet. S. 126. 

• Bijl. Hand. 2• Kamer 1894/95, n°. 108, 1-11. 
Hand. id. 1894/95, bladz. 1380-1383. 
Hand. l• Kamer 1894/95, bladz. 352, 361, 

362. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, KNii. 

Wu EMMA, ENZ .•.••.•. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is sommige bepalingen dèr 
wet van 23 April 1864 tot regeling van de 
wijze van beheer en Yerantwoording der geld
middelen van Nederlandsch-Indië (Staat1blad 
n°. 35) te herzien; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State eu. 
Art. 1 . Aan het opschrift van de IV de afdee

ling van het tweede hoofdstuk der wet van 

23 April 1864 (Staatsblad n°, 35) worden toe

gevoegd de woorden : .en andere landsdienaren 
ter zake van onrechtmatige handelingtm of nalatig
heden, waarvoor deze niet als comptabelen 

. kunnen worden aangesproken". 
De hieronder vermelde artikelen dier wet 

worden gelezen als volgt : 
Árt. 8. De begrooting van Nederlandsch

Indië wordt uiterlijk op het tijdstip, voor de 
indiening der Staatsbegrooting bij art. 124 der 
Grondwet bepaald, aan de Staten-Generaal aan• 

geboden. 
De Gouverneur-Generaal kondigt de wetten, 

houdende de begrooting van Nederlandsch-Indië, 
dadelijk na ontvangst aldaar af. 

De afkondiging wordt gerekend in geheel 
Nederlandsch-Jndië bekend te :aij_n met den laten 
Januari van het dienstjaar, als zij vóór dat 
tijdstip heeft plaats gehad , en anders op den 
dag der dagteekening van het Staatsblad oa,s 
Nederlanàack-Indië, waarin de wetten zijn opge-

. nomen. 
Wanneer die wet of wetten niet op 1°. Janu

ari van het dienstjaar in Nederlandsch-Indië is 
of zijn afgekondigd, strekt , totdat de afkondi
ging heeft plaats gehad , de begrooting van het 

vorige jaar tot grondslag van het beheer voor 
het alsdan aangevangen dienstjaar. 

bt. ll. Onverevend gebleven vorderingen 
betreffende afgesloten diensten worden, voor 
zoo ver zij niet zijn verjaard, gekweten uit de 
sommen voor onvoorziene uit.gaven, bij de be
trokken afdeelingen , aangewezen voor het dienst
jaar, waarin zij later verevend worden , en bij 
de rekeningen vermeld ·in art. 77 afzonderlijk 
verantwoord. 

Árt. 12. De voorschotten en de sommen ter 
goede rekening, vermeld bij art. 49, behooren 
tot den dienst van het jaar waarin zij zijn betaal
baar gesteld, en de kosten van verscheping en 
vervoer naar Nederland en van verkoop aldaar 
van producten, tot den dienst van het jaar 
waarin de producten zijn verkocht of vergoed. 

Toevallige baten. behooren tot den dienst van 
het jaar waarin zij worden ontvangen. 

bt. 13. De dienst blijft open : 
tot en met den 3 lsten Maart van het jaar 

volgende op het dienstjaar, om de werken of 
gedeelten daarvan en de leverantiën te volbren
gen en de goederen te verschepen, waarvan de 
volbrenging Gf verscheping, volgens de verklaring 
van het hoofd der betrokken administratie, ten 
gevolge van omstandigheden in die verklaring te 
vermelden , niet vóór den laatsten December van 
het dienstjaar heeft plaats gehad, alsmede voor 

. de afrekeningen met de mijnkongsies op het 
eiland Banka ; 

tot en met den Sleten December daaraanvol
gende, om alles ten einde te brengen wat het 
bewerketelligen der ontvangsten, het verevenen 
en ordonnanceeren der uit.gaven betreft. 

Árt. 15. Producten van den grond of van de 
nijverheid, voor 's lands rekening geteeld of 
voortgebracht en niet bestemd om van gonver-

: nementswege in het klein aan de bevolking te 
worden gedebiteerd of t.egen regularisatie aan 
departementen van algemeen bestuur te worden 
verstrekt , alsmede goederen in natura aan den 
lande opgebracht, worden in het openbaar ver• 
kacht. 

Door Ons of door den Gouverneur-Generaal 
kan echter machtiging worden verleend tot onder
handschen verkoop, waar die in 's lands belang 
noodig wordt geacht . 

Árt. 17. Andere roerende goederen, eigendom 
van den Staat, waarvan de verkoop in 's lands 
belang wenschelijk is, worden steeds in het open• 
baar verkocht, tenzij door Ons of door den Gon-
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verneur-Generaal, of namens dezen door het hoofd • 
van het betro.)rken departement van algemeen be
stuur, in bijzondere omstandigheden machtiging of 
lBBt wordt gegeven tot onderhandachen verkoop. 
· Art. 111. Regelingen, strekkende tot invoering. 

verhooging, verlaging of afschaffing VBD belae
tingen of tot opheffing van eenig ander middel 
van inkomst, treden niet in Wlll'king, v66rdat 
bij de begrooting op die invoering, verhooging, • 
verlaging, afachafling of opheffing gerekend ia. 

Art. 20. Teruggave of vrijstelling van belu
ting 11eaehiedt niet dan in de gevallen en op de 
wijze, bepaald bij algemeene verordeningen, vast
gesteld door dezelfde of door eene hoogere maoht, 
dan die, welke de belasting regelde. 

De bewijzen dier teruggaven, vergezeld van 
bescheiden W88l'lli t van de aanleidµig en den 
lBBt daartoe blijkt, worden overgelegd aan de 
betrokken Algemeene Rekenkamer. 

Het bedrag der teruggaven wordt gebraeht in 
mindering VBD de gelijksoortige ontvangsten over 
het jaar, waarin de teruggave heeft plaats gehad. 

De bepalingen van het tweede en derde lid 
van dit artikel zijn van toepBBBing op elke terug
gaaf van ontvangen gelden. 

Indien meer ia teruggegeven dan van de ont
vangsten kan wo~en afgetrokken, wordt het 
meerdere als uitgaaf verantwoqrd . 

. J.rt. 22. lwijtschelding van vorderingen, den 
lande 1181l);omende , kan worden verleend in N e
derland door Ons en i~ Nederlandach-lndië door 
den Gouverneur-Generaal, tenzij de vordering 
meer bedraagt dan / 10,000, in welk geval 
geen geh_eele of gedeeltelijke kwijtschelding wordt 
verleend dan bij de wet. 

De Gouverneur-Generaal verleent goone kw:ijt
acheldingen, dan na het advies te hebben inge
wonnen van de Algemeene Rekenkamer en van 
den Raad van Nederlandaoh-Indië. 

.J.rt. 24. De wijze van verificatie der ontvangsten 
in Nederlanclsch-lndië wordt door Ons geregeld in 
oTereenatemming met deze wet. 

Bij die regeling wordt gezorgd dat de comp
tabelen minstens éénmaal 's jBB.l'B rekening afleggen 
aan de Algemeene Rekenkamer aldaar. 

Indien de comptabelen zich bij die rekeningen 

beroepen op bescheiden , door hen vroeger over
gelegd aan de hoofden der takken van bestnnr, 
jegens wie zij zich nur hunne instrnctiën hebben 
te verantwoorden , worden, ten verzoeke der be

langhebbenden of der Algemeene Relrenkllmer, 
aan deze die bescheiden toegezonden. 

Art. 27. Uitgaven buiten of boven de begroo
tingen hebben niet plaate. 

Hiervan zijn uitgezonderd de uitgaven voor 
aankoop, aanmaak, vervoer en verkoop van pro
ducten, en de daarmede in verband staande per
centsgewijze belooningen. 

Art. 211. Behoudens het bepaalde bjj art. ö, 
heeft geene af. en ovel'llChrijving van en op af. 
deelingen, ouderafdeelingen en artikelen der be
grooting van uitgaven plaats, dan na verkregen • 
of onder nadere goedkenring van de macht, die 
de afdeelingen, onderafdeelingen en artikelen heeft 
vastgesteld. 

M. 81. In gevallen waarin eene verhooging 
der begrooting onvermijdelijk is, en de gelegen• 
heid tot tijdige verhooging bij de wet niet be
etaat, is de Gouvemenr-Generaal bevoegd be
dieten boven de begrooting _te 11penen en doet 
hij daarvan mededeeling aan den Minister van 
Koloniën en aan de Algemeene Rekenkamer in 
Nederlandach•lndië. 

Die kredietén worden binnen den kortst moge
lijken- tijd aan de bekrachtiging der wet onder
worpen. 

leder krediet wordt aan de begrooting toe
gevoegd en daarmede gelijktijdig verantwoord . 

.J.rt. 311. De voorwaarden van aanbeat.ecliJig 

vermelden welke waarborgen vereiacht worden, 
om als mededinger bij eene aanbesteding te wor• 
den toegelaten. 

Art. 41. Het is aan alle landsdienaren in 
Nederlaudsoh-Indië en aan die tot het Departement 
van Koloniën behoorende, verboden eenige werken 
of leverantiën voor NederlandBOh-lndië aan te ne
men , zich daarvoor borg te stellen of dBB.l'Ban , 
hetzij recht&treeb, hetzij zijdelings, deel te hebben. 

Dit verbod geldt niet voor de bezoldigde 1Jf 
onbezoldigde hoofden der vreemde Oosterlingen 

in Nederlandach-Indië . 
.J.rt. 46. De Gouverneur-Generaal bepaalt in 

welke gevallen onderzoek van vorderingen ten 
laste van het llde hoofdstuk der begrooting door 
de Algemeene Rekc;nkamer in Nederlandach-lndii 
noodig is vóór de betaalbaarstelling. 

Hij wijst per artikel het ma:i:imnm van het 
bedmg 1111n, dat betaald kan worden zonder zoo
danig voorafgaand ondenoek. 

Van die aanwijsing wordt aan de Algemeene 
Rekenkamer mededeeling gedaan. · 

Alle bescheiden, tot de verevening en betaling 
gevorderd, worden aan de Algmeene Rekenkamer 
overgelegd. 
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..J.rt. 4.7. Bij koloniale ordonnantie worden voor 
Nederlandsch-lndië bepaald de aard en vonn de~ 
bescheiden, door de schuldeischers tot ataving: 
hunner vorderingen over te leggen. 

•..J.rt. 4.9. Voorschotten kunnen worden verleend 
aan aannemers of liwranciers en , in de gevallen 
door O1illl of door den Gouvemenr-Genernal te be
palen, op traktementen, - verlote- en non-acti-
1'iteitatraktementen daaronder begrepen, - wacht
gelden, gagementen, pensioenen, declarntiën wegens 
reis- en verblijfkosten en vaste uitkeeringen. 
Sommen ter goede rekening kunnen binnen de 
grenzen der begrooting worden verstrekt tot het 
doen van betalingen ten behoeve van zee- en 
landmacht of van andere onderwerpen van hni■• 
houdelijk beheer, door Ons of door ,den Gonver
nenr-Generaal aangewezen. 

Van die sommen wordt v66r het sluiten van 
den betrokken dienst rekening afgelegd en de 
ongebruikte gedeelten worden in mindering ge• 
bracht van de uitgaven ten laste van de artikelen 
waaruit de sommen zijn gekweten. 

.Jrt. 51. De voorzitter en de leden der Alge• 
~kenkamer in }l{ederlandaeh-lndië worden 
door Ons benoemd en ontslagen. 

De Gouverneur-Generaal zendt, door tnuchen• 
komst van den Minister van Koloniën, voor elke 
opengevallen plas ta eene door den Raad van 
Nederlandsch-Indië opgemaakte en met redenen 
omkleede aanbeveling van drie personen aan Ons in. 

De Raad van Nederlandsch-Indië raadpleegt den 
voorzitter der Algemeene Rekenkamer alvorens 
eene 111,11beveling te doen voor de benoeming van 
een lid dier Kamer. 

Wanneer te gelijker tijd meer clan ééne vacature 
bij de A]gemeene Rekenkamer in Nederlandsch
:tlrdië ontstaat, kan, behoudens Onze bekrachti
ging, in de tweede of verdere vacature door den 
Gouverneur-Generaal worden voorzien uit eene 
aanbeveling van drie personen, opgemaakt door 
den Raad van Nederlandsch-Indië, na raadpleging 
van den voorzitter der .Algemeene Rekenkamer, 

..J.r#. 60. Behoudens het v~ in de 4.de 
alinea van artikel 55, wordt lian den voorzitter 
en aan de leden der Algemeene Rekenkamer in 
Nederlandsch-Indië geen verlof nBSr Nederland 
toegekend , dan overeenkomstig de bepalingen, 
door Ons vaat te stellen bij de instructie der 
Algemeene Rekenkamer. 

Wanneer door verlof, schorsing, ongesteldheid 
of andere redenen eenig lid der Algemeene Reken
kamer verhinderd wordt zijne werkzaamheden te 

vervullen , 'Wordt door den Gouverneur-Genernal• 
zoo noodig, in de waarneming dier werkzaam
heden voorzien door de benoeming van een tijde• 
lijk lid. 

Indien het te verwachten is dat de waarne
ming langer dan zes mBUnden zal moeten duren, 
vraagt de Gouvernenr-Genenial voor de benoeming 
van een tijdelijk lid, eene aanbeveling van drie 
personen van den Road van Nederlandsch-Indië 
en onderwerpt hij de benoeming aan Onze be· 
krachtig!Jig. 

De. tijdelijke leden worden door den Gouverneur
Generaal ontslagen wanneer door het weder in• 
vallen van gewone leden niet langer behoefte 
bestaat aan tijdelijke voorziening in de waar
neming hunner werkzaamheden, of deze hem om 
andere redenen niet meer noodig voorkomt. Wan• 
neer er twee of meer tijdelijke leden zijn, bepaalt 
de Gouverneur-Generaal, na raadpleging van den 
voorzitter, wie hunner moet aftreden. 

.4.rt. 63. De Algemeene Rekenkamer in Neder• 
landsch-Indië is verdeeld in twee tafels. 

Iedere tafel beslist met drie leden en bij 
meerderheid van stemmen. Zij is bevoegd om 
bij onvoltalligheid met twee leden te beslissen, 
wanneer deze eenstemmig zijn. 

.4.rt. 65. De beslniten der Algemeene Reken
kamer in Nederlandsch-Indië, waarbij het slot 
vàn rekening van een comptabele vastgea~ld , of 
hem eene boete opgelegd wordt, worden uit
gevaardigd in naam des Koninga. 

De afschriften dier besluiten, aan het hoofd 
voerende de .woorden: ,.In naam des Konings", 
en onderteekend door den voorzitter der Alge
meene Rekenkamer, hebben dezelfde kracht on 
worden op de7.elfde wijze ten uitvoer gelegd al■ 

de grossen van in kracht van gewijsde gegane 
vonniuen in burgerlijke zaken. 

.4.rl. 66. De wijze van eedaailegging, en al 
wat verder de aamenstelling en instructie der 
Algemeene Rekenkamer in Nederlandsch-Indië be
treft, wordt door Ons vastgesteld in overeen
stemming mei deze wet . 

Die instructie bevat de bepaling, dat de Reken
hmer verplicht is om den Gouverneur-Generaal 
ten allen tijde zoodani~ voordrachten en mede
deeli11.gen te doen, sla, volgens haar inzien, 
kunnen leiden tot vermindering of besparing van 
uitgaven en tot vereenvoudiging van het geldelijk 
beheer. 

.4.r#. 71. Mandaten of ordonnantiën van be
taling, welke in_ Nederland■ch-Indië niet ter vol-
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doening zijn aangeboden binnen den termijn voör 
de afsluiting der begrooting bepaald, z:ijn vervellen. 

Belanghebbenden kunnen eene nieuwe betaal
baarstelling aanvragep. 

.bt. 74. De verantwoording van de koloniale 
ontvangsten en uitgaven voor Nederlandsch-Indië 
geschiedt over elk dienstjaar afzonderlijk aan ag 
Wetgevende Macht, onder overlegging van reke
ningen, welke door de Algemeene Rekenkamers 
in Nederland en in Nederlandsch-Indië van eene 
vet"klaring harer bevinding zijn voorzien , ieder 
voor zooveel aangaat het gedeelte der ontvangsten 
en uil;gavèn, hetwelk aan hare conti-ale was on
derworpen. 

( Door de wet wordt het slot der rekening vast
/ gesteld. Bovendien worden door de wet geregeld 

de bestemming van de voordeelige sloten en de 
voorziening in de dekking van de nadeeligl, sloten 
der rekeningen. Voor de eente maal geschiedt 
dit over een tijdvak van 26 jaren en vervolgens 
over tijdvakken van hoogstens 10 jaren. 

.bt. 78. De rekeningen, in het vorige artikel 
bedoeld, worden voor ieder dienstjaar opgemaakt 
onder dagteekening van de afsluiting der begroo
ting, en ten spoedigste overgebracht: die wegens 
de ontvangsten en uitgaven in Nederland bij de 
Algeuieene Rekenkamei aldaar; die wegens de 
ontvangsten en uitgaven in Nederlandsch-Indië 
bij de Algemeene Rekenkamer in Nederlandsch• 
Indië. 

Die rekeningen worden door die autoriteiten, 
na vergelijking met de door haar gebonden aan
tèekeningen, voorzien van eene verklaring harer 
bevinding, en binnen drie.maanden na de ont~ 
vangst, zoo noodig ter verbetering, aan de in
zenders t.eruggezonden, onder mededeeling van· de 
bedenkingen en opmerkingen, waartoe het onder
zoek van de rekeningen en daarbij behoorenae 
verantwoordingetuklren aanleiding heeft gegeven , 
voor zoover die niet reeds in haar jaarlijksch 
versla.g, bedoeld in artikel 79 , zijn opgenomen. 

,drt. 79. Jaarlijb vóór of op l April zendt 
de Algemeene Rekenkamer in Nederland aan Ona 
en die in Nederlandsch-Indië aan den Gouver
neur-Gilneraal een volledig verslag van hare werk
zaamheden over het afgeloopenjaar, wlllll'in teven• 
worden vermeld alle ontdekte onregelmatigheden 
en afwijkingen van bestaande verordeningen, en 
de maatregelen welke zij in het belang van het 
beheer der geldmiddelen wenschelijk ackten. . 
• Het venlag van de A]geuieene Rekenkamer in 
Nederlandsch-Indië wordt door den Gouvemeur-

1896. 

Gilneraal met de noodige toelichtingen zoo spoed.fk 
mogelijk aan den Minister van Koloniën gezonden. 
Daarna worden beide verslagen onvl(wijld door 
Ons ao.n de Staten-Gilneraa.l medegedeeld. 

.bt. 80. De rekeningen, vermeld i11 art. 71, 
en gewaarmerkt als in de artikelen 7 4 en 7 8 
ia omaolu-even, moeten voorzien zijn van de 
noodige toelichtingen aangaande de rersohillen 
tnsschen de 1'8111ÏllglUl der • ontvangsten en uil,
gaven en de verkregen uitkomsten. 

De in Nederlandsch-Indië opgemaakte rekening 
wordt zoo spoedig mogelijk ge,onden aan den 
Minister van Koloniën. 

Zij wordt, vergezeld van de rekening wegens 
ontvangsten en uitgavea hier te lande en van 
eene claaruit door den Minister van Koloniën 
881Den~stelde algemeen& rekening, ten. spoedigst: 

' en uiterlijk op den Slsten December -.n het 
tweede jaar, volgende op de afsluiting der be
grooting, ao.n de Staten-Generaal aangeboden 1,ij 
een voorstel van wet tot vaststelling van het 
slot der ontvangsten en uitgaven van het be
trokken dienstjaar. 

Bij dat voorstel worden nog overgelegd : 
1°. een ataat, aantoonende het gebruik dat is 

gemaakt van de kredieten vermeld sub 2°. van 
art. 261 

2°. een staat, die naar ond8?11Cheiding der 
dienstjaren aantoont welke sommen in het afge
sloten dienstjaar, wegens uitgaven op vroegllre 
dienstjaren verevend• eensdeels het.zij uitgegeven, 
hetzij door verjaring vrijgevallen, anderdeels 
verschuldigd gebleven zijn; 

8°. de meded.eelingen van de Algemeene Reken
kamers in Nederland en in Nederlandsch-Indië, 
bedoeld aan het slot van art. 78. 

Wanneer door onvoorziene en niet te vermfi 
den omstandigheden de rekening niet tij«l.ig genoeg 
bij den Minister van Koloniën is ontvangen om 
op den Sleten December van het tweede jaar, 
volgende op de afsluiting der begrooting, aan de 
Staten-Generaal te worden aangeboden, wordt 
daarvan aan dezen med.edeeling gedaan; 
• .J.rt. 82. Alle landsdienaren, die zonder ter 
zake COf!lptabel te zijn, door onrechtmatige hande
-lingen of doot het nalaten van de zorg, wasrtoe 
zij gehouden zijn, middellijk of onmiddellijk den 
lande echade toebrengen, zijn verplicht die achade 
te vergoeden. 

De vervolgingen van en het verhaal op be
doelde landsdienaren in Nederland, hunne erfge
namen of rechtverkrijgenden, geschieden volgene 

11 
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de regelen , bij de Rijkswetten vastgest.eld or vaat 
te stellen. 

Voor Nederlandsch-Indië wordt door One in 
dit onderwerp voorzien. 
• .J.rt. 85. Behoudens het bepaalde bij art. 75, 
lijn de personen en adminietratiën van ' landewege 
beJast piet het ontvangen , bewaren; betalen of 
afleveren 1f n gelden en geld1w&&rde11. en van het 
l!ij art. 62 bedoelde materieel , compta'llei, en &Ie 
soodanig verplicht aan de betrokken Algenieene 
Rekenkamer rekening af t.e leggen van het door 
hen gevoerd beheer. 

lil Nederlandsch-Indië bn door den Gouver
nêir~neraal daarvan vrij.telling worden verleend 
~ hen, die, terwijl zij andere fnnctiën be
kleed,in, tevens dienst doen als tueechenpersoon 

lt;nsechen het pnbliek en de ontvangers van '1 lands 
midd.wn. · 

Ifê;astatelling van de modellen en tijdstippen 
Y"1 inzending der rekeningen wordt, voor zooveel 
Nederlaudseh-Indië betreft, geregeld door den 
Gonverneur-Generaal. 

.J.rt. 86. Al wie bevoegd. is or gedelegeerd 
wol'M tot het ae.ngaan van schulden en ~ - de 
beoordeeling en het onderzoek van vorderingen 
ten latte van den lande, alsmede tot de betaal
baarstelling daarvan, mag niet tevens zijn comp• 

tabele. 
In Nederlandaeh-Indië kan in bijzondere ge

vallen van dit voorschrift worden afgeweken. 
.bt. 87. De Algemeene Rekenkamers echrijven 

aan de comptabelen de termijnen voor tot be
antwoording harer bedenkingen en tot bet in• 
dienen van bezwaren tegen de . veranderingen , 
welke door die autoriteit.en zijn gemaakt in de 
door hen afgelegde rekeningen. 

Na het verstrijken van deu termijn neemt de 
Rekenka111er een besluit. 

.bt. 88. Wanneer, ondanb de door een comp
tabele ingebrachte bezwaren tegen die verande
ringen, d; betrokken A.lgemeene Rekenkamer van 
mèening is niet op de door haar gemaakte ver• 
álkderJigen te moeten terngkome)l , zal zoodanig 
e6mptabele biniien ééne maand, nadat de be
fliesing ter zijner kennis is gebracht, daarvan 
"1m:ziening kunnen vordenn. · 

Het onderzoek omtrent zoodanige herziening 
wordt opgedragen aan andere leden der betrokken 
Algemeene Rekenkamer dan die, welke de be
slissing hebben voorgesteld, waardoor de reken• 
plichtige zich bezw&&rd acht. 

Het besluit omtrent die herziening wordt ge• 

.pomen in eene vereenigde zitting der betro~ 

..,Algemeene Rekenkamer. 
Ten allen tijde, ook na afgifte van het in 
• 96 bedoeld bewijs, is de Algemeene Reken
mer bevoegd tot hemenilllJ van besluiten , 

~nomen op grond van stukken die later blijken 
<lt&leeh te lijn. 

Van den uitslag der herzieningen wordt mei• 
ding gemaakt in de venlagen, bedoeld in 
arl. 79 . 

.bt. 89. Door den Gouverneur-Generaal wordt 
bepaald , welke comptabelen . in N ederlandech• 
Indië tot borg.telling verplicht zijn. 

.bt. 90. Ter verzekering van '• londa belan· 
gen kunnen aan comptabelen voorloopig ve:rgoe• 
dingen opgelegd worden bij beslniten van de 
autoriteiten door den Gonvemeur-Generaal aan-
gewe:ien. 

Árl. 91.. Door den Gouverneur-Generaal of op 
-zijnen l&&t wordt gezorgd : 

19
• dat de borgstellingen van comptabelen 

· naar bebooren wonien geregeld; en 
13°. dat de .akten van borgtocht in daartoe 

bestemde regiat:en worden ingeschreven • 
.bt. 913. Aan de comptabelen, dié achterlijk 

zijn in lult iuenden hunner rekellingen, wordt 
· in Nederland door den )linister van Koloniën, 
in N ederlandsch-Indië door de betrokken depar
tementchefe een nieuwe termijn gesteld. 

Bij verdere nalatigheid worden de rekeningen 
ex -officio ten koste van de nalatigen opgemaakt 
door een àm'btenaar, daartoe in Nederland door 
den Miniater van Koloniën, in NederlandllClh
Indill door of vanwege den Gouverneur-Generaal 
aan te wijzllll , en wordt van het gepleegde ver
zuim kennis gegeven aan de betrokken Algemeene 
Rekenbmer, die, zoo zij daarvoor termen &all• 

wezig acht, de nalatigea beboet . 
Voor r.ooveel de comptabelen inkOlll8ten van 

den lande genieten, gaat de boete niet te boven 
het een twulfde gedeelte van het jaarlijkllClh 
bedrag hunner bezoldiging, of, wanneer zij pro• 
eentagewijze worden beloond, het een twaalfde 
gedeelte van hunne gemiddelde jaarlijkllClhe in
komsten. 

Voor hen die geen inkomsten nit •• landa ba 
genieten , wordt het op te leggen bedrag aan 
boete in geen geval hooger gesteld dan f 50 
voor elk ve:rsnim. 

De rekeningen ·worden verder behandeld en 
afgedaan als waren zij door de oomp1Bbeldll 
zelven opgemaakt en ingezonden. 
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.bt. ~- fflien een 001rptabele wordt onder 
cnra~!e gesteld, voortvluchtig is of overlijdt, 
wordt de rekening, die hij had behooren te doen, 
ex officio opgemaakt door een ambtenaar,. daartoe 
door of van wege den Minister van Koloniën of 
den Gonvemeur-Generaal aan te wijzen. 

De opgemaakte rekening wordt aan den cnrator 
of aan de erfgenamen of rechtverkrijgenden mede
gedeeld ; z:ij ontvangen inzage van ae aa&rtoe 
behoorende bescheiden en aan hen wordt een 

redelijke termijn verleend om hunne bezwaren 
daartegen te doen gelden. 

Na ontvangst van het antwoord van den cura
tor, de erfgenamen of rechtverkrijgenden , dan 
wel wanneer dezen den hun verleenden termijn 

· onbenut heb ben laten verstrijken, wordt de 
rekening overgebracht bij de Algemeene Reken
kamer, die haar in vereenigde zitting behandelt, en 
tegen wier besluit geene voorziening is toegelaten. 

De erfgenamen en rechtverkrijgenden zijn van 
11111111prakelijkheid ontslagen wanneer drie jaren 
zijn verloopen: 

1°. na den dood van den comptabele, zonder 
dat aan hen de ex officio opgemaakte rekening 
is medeged.eeld; 

2°. na het verstrijken van den aan hen tot 
indiening ·hup.ner bezwaren verleenden termijn , 
zonder dat de rekening is vastgesteld. 

À.l't. 96. Comptabelen worden ter zake van 
hun gehouden beheer niet van verantwoordelijk
heid' ontheven dan door een bewijs deswege afge
geven door de betrokken Algemeene Rekenkamer. 

Dat bewijs ontslaat de comptabelen of hunne 
erfgenamen of rechtverkrijgenden niet van de 

verplichting tot aanzuivering der hedmgen, 
welke zij verschuldigd zijn als een gevolg der 
herzieningen bedoeld in de voorlaatste alinea 
van art. 88. 

Art. 2. De in artikel 1 bedoelde wijziginge1;1 
treden in werking op den lsten Januari 1896. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegev~n op het Loo, den 18den Juli 1895. 

(!let.) E M M A. 
De Jfi,iüter vim Kokmiiin, (!let.) BBBGBKA. 

(Uitgeg. 28 Jvli 1895.) 

18 Jvli 1895. WET, tot verhooging der be
grooting van uit.gaven van Nederlawck
Indië voor het dienstjaar 1895 ten behoeve 
van den aanleg van een spoorweg van Fort 

de Koek naar Pajakom/Jo. S. 127. 

15 Jvli 1895. BESLUIT, houdende bepaling van 
den dag waarop de wet van 20 April 1895 
(Staatsblad 1;1°. 54) in werking zal komen, 
s. 128. 

Bepaald op 1 .J.ugv6'111 1895. 

19 Jvli 1895. BESLUIT tot vernietiging van het 
besluit van den raad der gem«äl1te 1lt,,k
Am,.,,. van 4o J"anua.ri 1895, waa,j,ij bepaald 
is, dat het nieuw te benoemen hoofd . cler 
school de bedieningen van koster bij de 
Nederlandsche hervormde gemeente en van lijk
bezorger niet zal mogen waarnemen. S. 129. 

IN NAAM VAN H.M. WILHELMIN~ NZ. 
Wu EMMA, ENZ. 
Op dé voordrac~t van den Minister van Binnen

landsche Zaken van 5 Juni 1895, n°. 2248• 
afdeeling Onderwijs, tot vernietiging van Jl!lt be
sluit van den raad der gemeente TYer/elux,~ van 
4

0 

J"anuari 1895, waarbij bepaa}d is, dat tt 
meuw te benoemen hoofd der achool de bediemn
gen van koster bij de Nederlandsche hervormde 
gemeente en van lijkbezorger niet zal mogen 
waarnemen; 

Overwegende : 
dat ingevolge art. 86, eerste lid der wet op 

het lager onderwijs het den onderwijzers aan 
openbare lagere scholen op straffe van ontslag 
o. a. verboden is, ambten of bedieningen te be
kleeden, en dat het tweede lid van genoemd 
wetàrtikel aan Gedeputee,de Staten de bevoegd• 
heid verleend, om, den districtsschoolopziener 
gehoord, van dat verbod vrijstelling te verleenen; 

dat derhalve voormeld raadsbesluit in strijd 
is met de wet; 

Gelet op art. 86 der wet van 17 August11B 1878 
(Staatablad n°. 127) to_t regeling van het lager 
onderwijs, waarvan de gewijzigde tekst is bekend 
gemaakt bij Koninkli,jk besluit van 14 Decem
ber 1889 (Staat,~lad n°, 177); 

Gezien art. ' 158 der wet van 29 Juni 1851 
(Staatablad n°. 85); 

Den Raad van State gehoord (advi'll1 VII]. 

2 Juli 1895, n°. 12); 
Gilzien het nader rapport van den Ministllr 

van Binnenlandsche Zaken van 16 Juli 1895 
n°. 8669, afdeeling Onderwija; 

Hebben goedgevonden en verataan, bovenver
meld besluit van den raad der gemeente TYerkkove,i 

wegens atrijd met de wet te vernietigen. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken is be• 

last met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
11* 
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in het Staaûblad geplaatst en in afschrift all.Il 
den Raad VII.Il State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den lilden Juli 18116. 
(get.) EMMA. 

De Mini8ter 11an Binnenla,uuche Zaken, 
(get.) VAN HOUTEN. 

( Uitgeg. 27 J•li 1895.) 

10 J•li 1896. Wn, tot verhooging der be

grooting van uitgaven van NeàerlandM:• 
Indië voor het dienstjaar 18116 ten behoeve 
van den aanleg van een spoorweg ter recht
,ltt'eeksche verbinding van '.lbrik met Soera
bai,"a en Kalima,. S. 180. 

20 Juli 1895. Wrr, tot verhooging der begroo
\ng van uitgaven van NerJerlandlck-IndiiJ 
foor het • dienstjaar 18116 ten behoeve VII.Il 

de invoering van het rechtatreeksch bestuur 
op het en.ud .Lo111lloi. S. 181. 

20 J.Zi 1895. Wrr, houdende nadere wijziging 
van het laatstelijk bij de wet van 28 Augus- . 
tos 1886 (Staata!Jlad n°. 182) gewijzigde 
artikel 1 der wet van Il April 1877 (Staata
blad n°. 711) .tot vaststelling van de klassen 
en zamenRtelling der arrondissementsreg• 
banken, van de jaarwedden der leden van 
en ambtenaren bij die regtbanken, alsmede 
van de klassen der kantongeregten en van 
de jaarwedden der kantonreg'6ra en der amb
tenaren bij de kantongeregten". S. 182. 

Bijl. Hand. _2• Lmwr 18114./115, n°. 169, 1-6. 
Hand. ûl. 1894./115, blalk. 14ol5. 
Hand. l• Ka•ir 1894/95, lJladz. 372, 385. 
IN N..1...1.)( VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 
Wr1 EMMA, !INZ ••••••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de samenstelling van de 
arrondisse~ents-rechtbank te•, 0Tat1enhage, zoonls 
deze is vastgesteld bij artikel 1 der wet van 
Il Afril 1877 (Staattblad n°. 79), .tot vast
stelltng van de klassen en zamenstelli ng der 
'omlndissementa-regtbanlren , van de jaarwedden 
der leden· van en ambtenaren bij die regtbanken, 
alsmede van de klsBBen der ksntongeregten en van 
de .jaarwedden der kantonregtera e~ der ambte-
naren bij de kantongeregten", te wijzigen; 

Zoo ie het, dllt Wij , den Raad van State 'enz. 
Art. 1. De arrondissemente-rechtbank te '..t Gra

t1enltagc wordt 1amengesteld als volgt: 

1 preeid'ent, 
1 vice-president, 
7 rechters, 
1 officier, 
2 subÏitituut officiers , 
1 griffier, 
2 subetitunt griffiers. 
2. De aanvulling krachtens deze wet van het ge

tal rechters geechiedt met inachtneming V1l,Il art. 
62 der • wet op de regterlik:e organisatie en het 
beleid der juatitie". 

3. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 20sten Juli 18116. 

(get.) EMMA. 
De Minitter van Jwtitie, (.get.) VA.NDERKA.A.Y.• 

(Uitgeg. 30 Juli 18115.) 

20 J•li 1896. Wu, tot wijziging der wetten 
van 9 April 1877 (Staattblad n00• 76 en 
79) ten gevolge van de uitbreiding der ge
meente JlDtûrdam, en regeling van de ge
volgen daarvan. S. 133. 

Bil. Hand. 2• Kamer 1894./95, n°. 64, 1-19.
Hand. ûl. 18114./115, bladz. 14ol8-14o26. 
Hand. l• Ka111er 1894./115, bladz. 84.6-34.8, 

37! , 380, S86. 
IN NA.UI VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
W11 EMMA, ENZ. • . • • • • aoen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de uitbreiding der gemeente llotterdam het 
wenschel~'k maakt de wetten van 9 April 1877 
(Staaublad nee. 76 en 79) te wijzigen en teven• 
de gevolgen dier wijziging te regelen; 

Zoo ie het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. In den ataat, vastgesteld bij artikel 1 

der wet van Il April 1877 (Staat&blad n°. 76), 
wordt de aanwijzing van het rechte~bied van 
het 2de arrondissement gelezen. als volgt: 

2de arrondûsem.cnt Rotterdam : 

late kanton •••• Rotterdam n°. 1 
2de ..• . Rotterdam n°. 2 
Sde • • • • • Rotterdam n°; 3 
4,de • • • • • Schiedam 

6de ••.• Gouda 
6de • • • • Schoonhoven 
7 de • • • • . Brielle 
8ate • • • . . Sommelsdijk. 

2. In den staat, vastgesteld bij artikel 2 der wet 
van Il April 1877 (Staatsblad n°. 76), wordt de aan-
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wl):itg van het rechtsgebied der nagenoemde 
kantongerechten gelezen als volgt: 

a. Kantongerecht Rotterdam n•. 1: 
.Het gedeelte van Rotterdam aan den rechter

Maasoever-, gelegen aan de westzijde van het water 
dat onder den naam van de Schie, vervolgd in de 
Delftsche vaart, door de Vlasmarktslnis, den Steiger, 
onder door de Groote Markt, de Kolk en de Oude 

Haven tot aan de Maas, de gemeente doorsnijdt." 

b. Kantongerecht Rotterdam n•. 2: 
.Het gedeelte van Rotterdam aan den rechter

Maasoever, gelegen aan de Oostzijde van het 
hiervoren genoemde water met dat water zelf. 

Capelle aan den IJssel , Bergschenhoek, Hil
legersberg, Schiebroek." 

c. Kantongerecht lfotterdam n°. 3: 
» Het gedeelte van Rotterdam aan den linker

Maasoever met de Nieuwe Maas zelve, daaronder 
begrepen de Oost- en We_stkons. 

Rhoon, Poortugaal, Hoogvliet, Pernis."· 

d. Kantongerecht Schoonhoven: 
• Schoonhoven, Willige Langerak, Jaarsveld, 

Lopik, Polsbroek, Benschop, Willeskop, Hoen
koop, Vlist, Haastrecht, Stolwijk, Berkenwonde, 
Onderkerk a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, 
Lekkerkerk, Bergambacht, Ammerstol." 

e. Kantongerecht pordrecht: 
.Dordrecht, Dubbeldam, Zwijndrecht." 

f. Kantongerecht Ridderkerk: 
.Ridderkerk, IJsselmonde, Oost- en West

Barendrecht, Heerjansdam, Hendrik-ldo-.A.m
bacht, Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland, Krim
pen a/d : Lek." 

fl· Kantongerecht Sliedrecht: 
.Sliedrecht, Giessendam, Peursnm, Molenaars

graaf, Ottol;md, Goudriaan, Langerak, Nieuw
poort, Groot-Ammers, Brandwijk, Streefkerk, 
Oud-Alblas, Papendrecht, Wijngaarden,Bleskens
graaf en Hofwegen." 
3. In den staat, vastgesteld bij artikel 2 der 

wet van 9 April 1877 (Staatsblad n°. 79), wordt 
onder ~eerste klasse" in plaats van .Rotterdam 
{de 2 kantons)" gelezen .Rotterdam (de 3 kantons)". 

4. De denrwaarders bij de kanfungerecliten 
Ridderkerk, llotterdtm,, n°. 1 en n°. 2, aangesteld 
vóór het in • werking treden dezer wet , ~orden 
geacht tevens aangesteld te zijn bij het kanton
gerecht Rntterdam n°. 3. 

De denrwaarders bij de kantongerechten Sc!toon
!toven en Sliedrecht, aangesteld vóór het in 

werking tredeu de~er wet~ worden geacht tevens 
aangesteld te zijn bij het kantongerecht Ridderkerk. 

5. Notarissen , aangesteld vóór het in werking 
treden dezer wet, wier stand plaats is gevestigd 
binnen het rechtsgebied van de kantongerechten 
Ridef4rkerk en &koon!toven, zijn bevoegd hunne 
bediening uit te oefenen in de arrondissemen-,n 
Rntterdam en IJordrecht. 

6. Deze wet is niet van invloed op de bij 
haar in werking treden bij de arrondissements
rechtbanken te Rntterdam en te JJordrecht en bij 
de kantongerechten Rntterdam n•. 2, Sckiedam, 
Sc!too11!toven, Ridderkerk en Sliedrecht aanhangige 
zaken, noch op de reeds gedane dagvaardingen 
en oproepingen om voor die rechtbanken of kanton
gerechten te verschijnen, noch op de reeds be
paalcle- comparitiën voor den president van een 
der genoemde rechtbanken te houden. 

7. De ter griffi.e van de arrondissements-recht
bank te JJordreckt berustende dubbelen der regis
ters van den burgerlijken stand en de aldaar· .be
rnstende registers van huwelijksaangiften en van 
huwelijksafkondigingen, betreffende de gemeenten . 
welke volgens artikel 2 tot het rechtsgebied. van 
het kantongerecht Rotterdam n°. 3 behooren, 
worden overgebracht ter griffie van de arron
dissements-rechtbank te Rntterdam. 

De ter griffie van de arrondissementsrechtba]!k 
te Rntterdam berustende dnb beien der registers 
van den burgerlijken stand en de aldaar berustende 
registers van hnwelijksaangiften en van huwelijks
afkondigingén, betreffende d.e gemeente Krimpen 
aan de Lek, worden overgebracht ter griffie van 
de arrondissements-rechtbank · te JJordrecht. 

8. Bij de eerste benoeming van een kanton
rechter van het kantongerecht te Rntterdam n°. 3 
blijft artikel 52 der • wet op de regterlijke 
organisatie en het beleid der justitie" bniten toe
passing. 

9. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen dag •. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den 20sten Juli 1895: 

([let.) E MM A. 

JJe Minister van Justitie, (get.) VAN DER KAAY. 

( Uit{lefl. 30 Juli 1895.) 

20 Juli 1895. WET, houdende goedkeuring van 
de verdeeling der memorie-goederen van 
Montfoort. S. 134. 
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20 Juli 1895. WET, t•t 11:ijziging en aan'9'ulling 
der wet van 25 1tei 1880 (Staat.rblatln°. 88) 
tot instelling eener Rijkspostspaarbank. S. 136. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1894/96, n°. 133, 1-12. 
Hand. id. 1894/95, bladz. 1365-1380. 
Hand. l• Kamer 1894/95, bladz. 346, 371, 

378, 387. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

Wr;r EMMA, ENZ. • ••••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

er noodzakelijkheid; bestaat om over te gaan tot 
wijziging en aanvulling van de ·wet van den 
25 Mei 1880 (Staatsblad n°. 88) tot instelling 
van eene Rijkspostspaarbank; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad va!! State, enz. 
Art. 1. .De laatate twee volzinnen van art. 3 

der voormelde wet worden gewijzigd als volgt: 
Aan den voorzitter en aan de leden van den 

raad van toezicht worden door Ons presentiegelden 
toegelegd, en aan het lid dat de betrekking van 
secretaris vervult , bovendien eene vergoeding 
wegens bnreelkosten. 

2. Àrt. 6 der voormelde wet wordt gelezen als 
volgt: 

Alle inlagen en terugbetalingen worden door 
de postbeambten ingeschreven in een spaarbank
boekje ten name van den inlegger. 

Zij worden met de handteekening van den be
ambte en met den afdruk van zijn kantoot"Stempel 
gewaarmerkt. 

Als inlegger wordt naar deze wet beschouwd · 
degeen te wiens name de inlage geschiedt. 

Hij die eene inlage doet ten name van een 
ander, kan daarbij zoodanige voorwaarden stellen, 
als door Ons bij algemeenen maatregel van be
stuur zullen worden toegelaten, zoo ter zake van 
de gcheele of gedeeltelijke terugbetaling van het
geen een inlegger op het spaarbankboekje, waarop 
de inlage geschiedt , te goed heeft, als omtrent 
den aaJJ.koii>, voor dat tegoed of een gedeelte 
daarvab, ~ an inschrijvingen op naam in een 
Grootboek van de Nationale Schnld, van rente
gevende oÎ>ligatiën ten laste van den Staat of 
van certificaten aan toonder van inschrijving in 
een Grootboek , een en ander als bedoeld bij art. 
8bis. 

3. Àrt. 8 der voormelde wet wordt . gelezen 
als volgt: 

Voor hetgeen boven f 1200 · ten name van één 
inlegger in àe boeken der Rijkspostspaarbank is 
ingeschreven, wordt geenc rente toe,gekend. 

Voor vereenigingcn, stichtingen en fondsen 

van maatschappelijk of godsdiensti°k bçlanl' of tot 
onderling hulpbetoon wordt het in het -eerste 
Jid van dit artikel genoemde bedrag tot f 2400 
verhoogd. Bij twijfel omtrent den aard der ver
eenigingen, ~tichtingen en fond.sen beslist de raad 
van toezicht. 

4. Na art. 8 wordt i11gevoegd een nieuw ar
tikel 8bis va,i den volgenden inkoud: 

· Inlegget'B in de Rijkspostspaarbank kunnen , 
door hare tusschenkomst , doen aankoopen in
schrijvingen op naam in een Grootboek van de 
Nationale Schuld, rentegevende obligatiën ten 
laste van den Staat, of certificaten aan toonder 
van inschrijving in een Grootboek. Van deze 
bevoegdheid kan alleen gebruik worden gemaakt 
door inleggers, wier tegoed bij de Rijkspost
spaarbank, op het tijdstip der aanvraag om aan
koop, naar het oordeel van den directeur der 
Rijkspostspaarbank , voldoende is tot dekking van 
den koopprijs der inschrijvingen, obligatiën of 
certificaten, alsmede van na te noemen commissie
loon en verdere kosten, en welk tegoed bovendien 
gedurende drie maanden, aan evengemeld tijdstip 
onmiddellijk voorafgaande, ten minste drie-vierde 
heeft beloopen van het nominaal bedrag der ver
langde inschrijvingen, obligatiën of certificaten. 

Bij algemeenen maatregel van bestuur wordt 
bepaald, hoeveel de Rijkspostspaarbank aan in
leggers die van de in het voorgaande Jid bedoelde 
bevoegdheid gebruik maken , wegens commissieloon 
en verdere kosten in. rekening brengt. 

Het gezamenlijk bedrag van den koopprijs, het 
commissieloon en de verdere kosten wordt, onder 
de dagteekening waarop de aankoop heeft plaaüi . 
gehad, afgeschreven op het spaarbankboekje van 
den belanghebbende, tegen uitreiking aan hem 
van het bewijs van inschrijving of van de ge
kochte obligatiën of certificaten, welke uitreiking 
voor terugbetaling geldt. 

De rente van het kapitaal, dat, ingevolge 
aankoop door tusschenkomst der Rijk~postspaar• 
bank, op een Grootboek van de Nationale Schuld 
op eenig hoofd van rekening is ingeschreven , 
wordt, - mits op hetzelfde hoofd van rekening 
geen op andere wijze verkregen kapitaal is in
geschreven, - door de directie der spaarbank, 
zoodra mogelijk ingevorderd , indien, de inlegger 
haar daartoe schriftelijk gemachtigd heeft. Het 
formulier dezer machtigingen wordt vastgesteld 
bij algemeenen maatregel van bestuur. 

Het bedrag van de door de directie der Rijks
postspaarbank geïnde rente wordt in zijn geheel 
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op het apaarbakboekje ten name "an den inlegger 
als eene gewone inlage bijgeschreven. 

5. Àrt. 9 der fJOOrmelde wet wordt geleien ·al.r 
volgt: 

Minderjarigen kunnen , zonder de tnsschenkomat 
van hunnen vader of voogd, spaó.rbankboekjes 
bekomen en daarop inlagen doen. Op hetgeen op 
spaarbankboekjes ten name van minderjarigen ia ver
schuldigd, is het in art. 86 6 van het Burgerlijk 
Wetboek bedoelde vruchtgenot niet van toepassing. 

Zij kunnen eveneens terugbetaling vorderen van 
het verschuldigde op die boekjes, tenzij de vader 
of voogd er zich tegen verzet. De terugbet-allll{I: 
kan ook gevorderd worden door den vader of 
voogd, doch indien de minderjarige den leeftijd 
van 12 jaren heeft bereikt, alleen na verkregen 
machtiging door den kantonrechter, te verleenen 
in de gevallen en op de wijze bepaald in art. 
451 van het Burgerlijk Wetboek. 

Gehuwde vrouwen kunnen, zonder bijstand van 
hare ech~nooten, sp~bankboekjes te haren name 
bekomen en daarop inlagen doen. Met afwijking 
van het bepaalde bij de artt. 160 en 179.van het 
Burgerlijk Wetboek, geschiedt aan haar, met uit
sluiting van hare echtgenooten, terugbetaling van 
hetgeen op een spaarbankboekje te haren name 
verschuldigd is. ' 

Behoudens het bepaalde bij het slot van het 
tweede lid van dit artikel mogen op spaarbank• 
boekjes verschuldigde gelden alleen aan den inlegger 
of aan dengene die daartoe door dezen is ge
machtigd., worden ter_ngbetaald. 

Indien echter een inlegger het beheer over zijne 
goederen heeft verloren, is uitsluitend ae wettelijke 
vertegenwoordiger gerechtigd. terugbetaling te vor• 
deren. Deze behoeft daartoe geen rechterlijke mach• 
tiging, tenzij in het geval bedoeld in art. 1 OS der 
wet van 80 September 1898 (Staat86la1Jn°. 14o0). 

6. Àrt. 10 der r,oormelde wet toordt gele11n 
als volgt r 

De spaarbankboekjes worden kosteloos verstrekt, 
Door Ons wordt, bij algemeenen maatregel van 

bestnur, bepaald in welke gevallen eii onder welke 
voorwaarden een duplioaat-boekje kan worden 
afgegeven. 

Voor een duplica&t-boekje kan 25 cent in 
rekening worden gebracht. 

7. 7'u,1cAen de eerate n de tweede alinea f)(fn 
art. 12 der fJOONll.elde ",t flJOf"dt ingela,cl,t 
ketgeen i,olgt ; in fJl!rband v,aarmede de 2• , S•, 
4°, 5• en 6• alinea', reapectievelijle_ worden 
5•, 6•, 7•, 8• en 9• alinea's: 

Door Ona kan echter, bij algemeeneri maat
regel van bestuur, een aolere rentevoet worden 
vastgesteld, mits niet hooger dim de in het . 
voorgaand lid genoemde. 

De gewijzigde rentevoet wordt toegepast met 
den eersten dag van de tweede maand, volgende 
op die waarin het besluit tot wijziging afge
kondigd ia, en geldt zoowel voor alle op dat 
tijdstip aanwezige rentegevende bedragen, als 
voor die, wèlke later rentegevend worden. 

Tijdens de werking van een besluit, als bedoeld 
bij art. 14, 2de lid, zal geen besluit tot rente
verlagill{I: kunnen worden genomen; mocht na de 
afkondiging van een besluit tot renteverlaging, 
doch v66r het verschijnen van het in het voor
gaande lid bepaalde tijdstip, een besluit in 
werking treden als bedoeld bij . art. 14, 2de lid, 
dan vervalt hierdoor van rechtswege het bealuit 
tot renteverlaging. 

8. Het eerite lid r,an art. 14 der meervermelde 
wet ,tDOrdt gele11en als volgt: 

Aan elke wettig gedane opvrage van op spaar• 
bankboekjes verschuldigde gelden, wordt uiterlijk 
binnen 14 dagen, te rekenen van den dag der 
opvrage, gevolg gegeven. 

9. Àrt. 16 der ooormelde wet 11JOrdt gele11ett a1a 
volgt: 

De beschikbare gelden der Rijkspostspaarbank 
worden belegd voor een gedeelte: 

a. in Nationale Schuld; 
lJ. in schuldbrieven ten laste van Nederlandsche 

provinciën, gemeenten of waterschappen; 
c. in schnldbrieven, door den Staat, N ederlandsche 

provinciën, gemeenten ofwaterscliappen rechtstreeks 
en onvoorwaardelijk voor rente en aflossing ge
waarborgd; 

d. in schuldbrieven van overeenk0111&tig de 
N ederlandsche wet opgerichte,. uitsluitend in 
Nede:rland werkende hypotheekbanken of maat
schappijen voor grond-, gemeente- of poldercrediet," 

e. in schuldbrieven van volgen~ -de Neder• 
landsche wet opgerichte maatschappijen, die 
spoorwegen in Nederland of in de Nederlandsche 
koloniën in eigendom hebben of exploiteeren ; 

/. in schuldbrieven, welke door maatschappijen, 
als sub e bedoeld, rechtstreeks en onvoorwaardelijk 
voor rente en aflossing zijn gewaarborgd; 

voor een ander gedeelte, hetwelk in geen geval de 
helft van het te beleggen kapitaal zal mogen te boven 
gaan, in beleening op onderpand voor drie maanden 
of op korteren termijn, van fondsen die als zoodanig 
door de N ederlandsche Bank worden toegelaten. 
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De lijst der fondsen die voor belegging in aan-~ 
merking komen, wordt fn ae maand Januari van , 
ieder jaar door den raad van toezicht vastgesteld 
en onderworpe~ aan de goedkeuring van de " 
Ministers van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
en van Financiën. Deze lijst wordt, zoo noodig, 
in den loop van het jll&l' door den :raad van toezicht, 
onder goedkeuring der genoemde Ministers, herzien .. 

De beleggingen, zoomede de tegeldemaking van 
Inschrijvingen en effecteB, geschieden in overleg 
met en onder goedkeuring van den raad van toezicht. 

1 O. TusscAen Aet ute m 2tle lid t1an arl. 17; 
der wet wordt een nieuw lid opge,iomen van 
den. wlgenden mAoud: 

V 88te goederen, aangekocht ten dienste van de 
directie, worden, nadat de dll&l'voor bestede som 
in 's Rijks schatk;ist is teruggestort, geacht tot 
het reservefonds te behooren. · 

11 . Àan art. 20 der tJOtJf'fflelde 1Det to0rdt al8 
1!Ïerti8, lid tie volgende b~ling toegMJoegd: 

Alle akten en stukken noodig voor den inleg 
van gelden in en · de terugbetaling daarvan door 
de Rijkspostspaarbank, daaronder begrepen de 
rechterlijke machtigingen, bedoeld in art. 9 en 
de daarvoor benoodigde stukken, worden kosteloos 
uitgereikt en zijn vrij van zegel- en registratie
rechten, mits in of op die akten of stukken van 
die bestemming melding worde gemaakt. 

De machtigingen, bedoeld in het laatste lid van 
artikel Bbis, zijn vrij van zegel en van de 
formaliteit van regist.ratie. 

12. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen ilag. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 20sten Juli 1895. 

(get.) EMMA. 
De Min. van Waterstaat, Handel en Ni}verlreid, 

(get.) VAN DER 8LEYDBN. 
De Minister t>an Financiën, 

(.jet.) SPHBNGER VAN EYII:. 
( Uitgeg. 8 Àfll. 189ri.) 

20 Jvli 1896. WBT, houdende bepaling, dat 
de tijdelijke diensten, als bu...,eelambtenaar 
bij den Rijkswaterstaat of als ambtenaar bij 
den algemeenen dienst van den Rijkswater
staat, door eenige ambtenaren bewezen, bij 
de regeling van hun pensioen in aanmerking 
zullen kunnen komen. S. 136. 

Bijl. Hand. 2• Kam4r 1894/95, n°. 98, 1-9. 
Hand. id. 1894/96, bladz. 1397-1402. 

, Hand. l• Kamer 1894/95, bladz. 367, 373, 387. 

IN NAA]I[. VA,N H. M. WILHEl.MINA. ENZ. 
W11 EMMA, BNZ ••••••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, met toepaBBing van het 
vierde lid van artikel 9 der wet van den 
9den Mei 1890 (Staatsblad n°. 78) te bepalen, 
dat de tijdelijke diensten, als bureelambteDBBr • 
bij den Rijkswaterstaat of als ambtenaar bij den 
algemeenen dienst van den Rijkswaterstaat , be
wezen door de ambtenaren vermeld op den bij 
deze wet behoorenden stoot, bij de regeling van 
hun pensioen in aanmerking zullen kunnen komen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad va11 State enz. 
Art. 1. Voor de ombtenaren, venneld op den 

bij deze wet ~ehoorenden staat, zullen de diensten 
gedurende het achter ieders naam genoemde tijd
vak als tijdelijk bureelambtenaar bij den Rijks
waterstaat of als ambtenaar bij den algemeenen 
dienst van den Rijkswaterstaat bewezen, bij de 
regeling van hun pensioen als diensttijd in aan• 
merking komen, indien zij zich binnen ééne 
maand nà. het in werking treden dezer wet, 
schriftelijk znllen hebben verbonden tot betaling 
van de bijdmge, op den voormelden staat in 
kolom 3 achter hunnen naam nitgetrokken. 

2. De bijdragen, nit kracht der in het voor• 
gaande artikel bedoelde verbintenissen verschul
digd, zullen in acht jaren, aan te vangen met 
het vierde. kwartaal 1'895, telkens tot een gelijk 
gedeelte, worden ingehouden op de jaarwedde 
van de betrokken ambten81'8n en, ingeval vóór 
de afbet.eling, pensioen of :wachtgeld wordt toe
gekend, op hun pensioen of wachtgeld. Deze 
bijdragen worden onder de middelen tot dekking 
der Staatsuitgave11 verantwoord. 

Van bijdragen, of gedeelten daarvan, als in. 
de eerste zinsnede van dit artikel bedoeld, welke 

. niet door inhonding op de jaarwedde, het pen• 
sioen of het wachtgeld ván den betrokken amb
tenaar mochten kunnen worden verhaald, blijft 
de voldoening achterwege. 

3. Deze wet treedt in werking op den laten Au• 
gustus 1896. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den 20sten Juli 1895. 

(,get.) E M MA. 

De Minister van Financiën, 
(1et.) SPRBNGRR VAN En:. 

De Mi•. t>an Waterataat, Handel en Nijverlaeid, 
{§et.) VAN DER 8LRYDJIN. 

(Uitgeg. 31 J1ili 1896.) 
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STA ÀT 6ekoorende hij de wet, houdende bepaling, dat de tijdelijke dienaten, al8 
6ureelamhtenaar hij den Rijk8'11Jater8taat of alB ambtenaar hij den Algemeenen 
dirmBt van den Ri,:jk8Water8taat door eeriige ambtenaren bewezen, hij de regeling 
van kun penBioen in aanmerking zullen komen. 

NAMEN. 

H. J. Marchand. 
J. G. Soeter. 
A. J. van de~ Berg. 
W. Vogelzang. 
H. G. Th. Kiehl. 
J. J. Thoolen. 
J. F. L. Stroebel. 
E. P. Ypes. 
A.M. Wind. 
H. J. Kalt. 
W. JaaPBma Pzn. 
H. J. B. Valken. 

G. van Unen. 
J. de Vries 
J. H. C. Dijk. 
G. Russcher. 
P. Visser. 

'H. P. A. lJlaeser. 
H. Palier. 
J. Visser. 
J. J. Mellink. 
J. Muller. 
A. de Jong. 
B. A. Steenaart. 
C. van der Flier. 
D. C. F. Linckers. 
W. H. Roeland. 
J. M. Berger. 
W. L. Lonussen. 
J. M. de Looff. 
P. H. Dobbelstçyn. 
T. H. Dresens. 
B. van Dijk. 
C.•W. J. lbach. 
A. J. Krom. 
A. Verzijl. 

J. Gisius. 
C. J. Hana Hzn. 

Diensttijd als tijdelijk bnreelambtenaar bij den 
Waterstaat, of als tijdelijk ambten!l!lr bij den Alge

meenen dienst van den Rijkswaterstaat, van: 

:t Juli 1886-1 April 189,1 
1 Sept. 1882-1 April 1891 
1 Jan. 1861-1 April 1891 
7 Sept. 1872-1 April 1891 

14 Sept. 1883-1 April 1891 
1 Jnli 1880-1 April 1891 

16 Aug. 1890-1 April 1891 
1 Juni 1877-1 April 1891 
1 Juli 1881-1 April 1891 
1 Sept. 1881-1 April 1891 
1 Aug, 1884-1 April 1891 
8 Jan. 1880-1 Mei 1882 

en 15 Dec. 1882-1 April 1891 

1 Jan. 1885-1 April 1891 
1 Nov. 1880-1 April 1891 
7 Sept. 1889-1 April 1891 
1 Juni 1889-1 April 1891 
1 Febr. 1867-1 April 1891 
1 Aug. 1878-1 April 1891 
1 Febr. 1875-1 April 1891 
1 J~n. 1885-1 April 1891 
1 l<'ebr. 1889-1 April 1891 
1 Jan. 1889-1 April 189). 

15 Aug. 1868-1 April 1891 
5 Juli 1889-1 April 1891 

15 Juni 1880-1 April 1891 
1 April 1883-1 Oct. 1891 
1 Juni 1881-1 April 1891 

15 Juli 1875-1 April 1891 
1 Febr. 1883-1 April 1891 

23 April 1883-1 April 1891 
1 April 1890-1 April 1891 
1 Juli 1884-1 April 1891 

20 Nov. 1874-1 April 1891 
1 Maart 188~1 April 1891 
2 Febr. 1885-1 April 1891 
1 Juli 1877-1 Maart'l881 

en 1 Juli 1885-1 Febr. 1893 

1 Oct. 1873-1 April 1891 
1 Jan. 1883-1 April 1891 

J 

Bedrag 
der 

inkoopsom. 

299.371 

420.-
520.30 
570.-
420.-
510.-
Nikil. 
600.-
450.-
540.-
360.-

170.-

390.-
510.-
240.-
420.-
708.-
510.-
498.-
420.-
:130.-
300.-
600.-
360.-
570.-
480.-
540.-
450.-
420.-
360.-
300.-
420.-
570.-
600.-
360.-

485.-

660.-
510.-
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N AMEN. 

C. Wielings. 
J. C. L. van dei Ley. 

J. R. Lamot. 
J. J. Viseer Jzn. 
J. F. Hnfi'ennan. 
G. Merts. 
J. J. G. Hofman. 
G. H. C. Bakker. 
J. Zemel. 
J. J. Schenk. 
A. van Altena. 
P. J. J. Dormaar. 
J. C. Heyblom. 
A. C. van Altena. 
G. G. van de Weerdt. 
J. W. W. A.GötzvanderVet. 
W. van Mameren. 
b. J. van der Menlen. 
S. G. W. van der StrBBten. 

, F. L, Baijens. 
H. J. G. van Lamoen. 

G. F. Benmer. 
J. Provoost. 
G. J. van den Bos. 

J. G. Kahle. 

W. H. Peetsold. 
T. Oostenhrng. 
J.C. Looijen. 
L. J. W. H. de Groote. 
F. E. A. van Lind. 
C. C. Pnll. 

E. Trosée. 
J. d. Pabst. 
A. Plasschaert. 
H. J. Lammers. 
J. P. Vetter. 
H. van der Schalk. 
J. J. van Dam. 

J. H_- Bogaerts: 
J. E. Caspen. 
F. J. C. ZBBlberg 
H. J. Errens. 

• 20 JULI 1895, 

Diensttijd als tijdelijk bureelambtenae.r bij den 
Waterstaat, of als tijdelijk ambtenllBl' bij den Alge

meenen dienst van den RijkswaterstBBt, van : 

2 Maart 1889-1 April 1891 
1 Febr. 1882-1 April 1884 

en 1 Juli 1884-1 April 1891 

1 Maart 1877-1 April 1891 
1 Mei 1878-1 April 1891 
1 Jen. 1875-1 April 18\ll 

6 Jnni 1884-1 April 1891 
15 Juni 1871-1 April 1891 
1 Oct. 1882-1 April 1891 . 
1 Mei 1866-1 Oct, 1891 
1 Oct. 1880-1 April 1891 
1 Sept. 1890-1 April 1891 
1 Mei 1877-1 April 1891 
1 Juli 1880-1 April 1891 

15 Febr. 1~89-1 April 1891 
1 Nov. 1881-1 April 1891 
1 Oct. 1882-1 April 1891 
1 Mei · 1883-1 April 1891 
1 April 1890-1 April 1891 
1 Juli 1858-1 April 1891 

_l April 1883-1 April 1891 
1 Febr. 1865-1 Juni 1865 

en 1 April 1873-1 April 1891 

15 Mei 1865-1 Apn1 1891 
24 Aug. 1873-1 April 1891 
1 Febr. 1883-1 April 1891 
1 Febr. 1882-1 April 1885 

en 15 April 1887'- l April 1891 

1 Juni 1889-1 April 1891 
1 Febr. 1883-1 April 1891 
1 Dec. 1884-1 April 1891 

17 Oct. 1878-1 April 1891 
1 Sept. 1882-1 April 1891 
1 Dec. 1880-1 April 1891 

15 Dec. 1869-1 April 1891 
15 Sept. 1867-1 April 1891 
1 Aug. 1867--1 April 1891 
6 Maart 1875-1 April 1891 

16 Jnli 1875-1 April 1891 
16 Jan. 1875-1 April 1891 
1 Juni 1870-1 Mei 18:72 

en 1 MBBrt 18'14-1 April 1891 

1 Mei 1875-1 April 1891 
11 Jnni 1876-1 April' 1891 
1 Oct. 1876-1 April 1891 
1 Maart 1577....:.1 April 1891 

Bedrag 

der 
inkoopsom. 

f 360.-

540.-

510.-
480.-
600.-

360.-
570.-
390.-
750.-
20.-

240.-
510.-
390.-
300.-
510.-
450.-
420.-
300.-
867.60 
360:-

480.-

624.69• 
540.-
390.-

390.-

360.-
420.-
360.-
660.-
420.
IH0.-
570.-
604.76' 
661,20 
570.-
600.-
600.-

570.-

570.-
570.-
540.-
540.-
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NAMEN. 
Diensttijd als ,tijdelijk bureelambtenaar bij den 

Waterstaat, of als tijdelijk ambtenaar bij den Alge
meenen dienst van den Rijkswaterstaat, van: 

Bedrag 
der 

inkoopsom. 

M. Magielse. 1 Mei 1880-1 April 1891 /450.-
S. J. Negrijn. 1 Mei 1880-1 April 1891 450.-
H. Vierkant. 24 Aug. 1882-1 April 1891 450.-
C. W. P. Doeleman. 1 Maart 1883-1 April 1891 450.-
F. W. K. de Klerk. 1 Juni 1884-1 Oct. 1888 481.25 
K. E. G. vah den Bergh. 1 Nov, 1881-1 Juni 1892 600.-
J. F. van der Vlis. 1 April 1885-1 April 1891 420.-
A. Götz van der Vet. 15 Mei 1884-1 April 1891 540.-
C. P. Duppen. 1 Juli 1873-1 April 1891 600.-
W. N. C. A. G11Stelaars. 1 April .1889-1 April 1891 480.-
C. G. Riel. 5 April 1889-1 April 1891 480.-
l. H. Soeteman. 1 Aug. 1888-1 April 1891 360.-
J. W. Scheffelaar. J1 Febr. 1889-1 April 1891 300.-
W. M. C. Gastelaars. . 1 Mei 1878-1 April 1891 810-.-
J. T. R. ter Horst. 15 Febr. 1872-1 April 1891 600.-
W. H. Swijter. 1 Maart 1890-1 April 1891 360.-
W. F. van Campen. 1 Jan. 
M. de Zomer. 1 Febr. 

T. Struiving. 1 Febr. 

20 Juli 1895. WET, houdende bepalingen tot 
beveiliging bij het verblijven in fabrieken 
en werkplaatl!lln. S. 137. 

Bijl. Hand. 2• Kamn- 18118/94, n°. 111, 1-8; 
18114, n°, 82; 1894/115, n°. Ui, 1-15. 

Hand.id. 18114/95,61.ad.r. 12112-1801,1808-
1821, 1824-1342, 1844-1348, 1872. 

Hand. l• Kamer 18114/95, 6/atk. 346, 870, 
877, 388, 

hr NAAK VAl!I' H. M. WILHELMINA, BNZ. 

Wu EMMA, BNZ ••••••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk ia, bepalingen vast· te stellen 
tot beveiliging bij het verblijven in fabrieken en 
werkplaataen; 

Zoo is het, dat Wij , den Rasd van Sta.te enz. 

; 1. Inkid,ende /Jepali"fl. 

Art. 1. Onder fabrieken en werkplaatsen ver
staat deze wet: 

1°. alle zoowel open als besloten ruimten, 
wasr in of voor eenig bedrijf pleegt gewerkt te 
worden aan het vervaardiglim., veranderen , her
stellen, versieren, afwerken of op andere wijze 
tot verkoop af gebruik "91Chikt ma.ken -van voor• 

1882-1 Jan. 1894 510.-
1883-1 Jan. 1894 420.-
1871-1 April 1891 227.60 

werpen of stoffen , of waar in of voor eenig bè
drijf voorwerpen of stoffen eene daartoe strek
kende bewerking plegen te ondergaan; een. en 
ander v~or zoover aldasr een krachtwerktuig of 
een oven wordt gebezigd of tien of meer per
sonen plegen te verblijven. 

Daar, waar de werkzaamheden ten behoeve 
van eenzelfde bedrijf worden verricht in afzon
derlijke, doch met elkander in gemeenschap 
staande ruimten, worden de afzonderlijke rnimten 
geacht een onafgesoheiden geheel uit ·te maken ; 

2°. vlasbraakhokken en zwingelketen. 

; 2,' Yan ket oprieAten van /a/Jriel:en en 
f/Jn"iplaat,en. 

2. Hij die eene fabriek of werkplaats wenscht 
op te richten of uit te breiden, is bevoegd vooraf 
het bouwplan aan de beoordeeling van den inspec-
teur te onderweri-, . 

3. Bij het verzoek om beoordeeling worden 
overgelegd : 

1°. eene nauwkeurige beschrijving in tw«voud 
Vll.1l de plaats waar de fabriek of werkplaats zal 
worden opgericht, eené opgave in tweevoud van 
het.geen daarin ml worden verricht of vervaar• 
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digd, benevenB van de drijfkracht, die daarbij 
zal worden aangewend; 

2°. eene plattegrond-teekening in tweevond op 
eene schaal ve.n ten minste een op honderd, 
aandnidende de nit- en inwendige inrichting der 
fabriek of werkplaats; 

3°. eene nauwkeurige beschrijving in tweevoud 
ve.n de wijze waarop de aanvrager zich voorstelt 
te voldoen e.an de eischen, voor fabrieken en 
werkplaatsen, op te richten na het in werking 
treden ve.n deze wet, gesteld krachtens artikel 8, 
voor zooveel noodig toegelicht door , eveneens in 
tweevoud over te leggen, doorsneden en opstanden 
op eene schaal ve.n ten minste een op honderd. 

De inspecteur bericht de ontvangst dezer stuk
ken bij gedagteekend en onderteekend schrijven. 

4. De inspecteur is bevoegd van den aanvrager 
alle inlichtingen te vragen, die hij behoeft tot 
eene juiste beoordeeling van de overgelegde stukken. 

5. Binnen eene maand na de dagteekening ve.n 
het bewijs van ontvangst bedoeld in artikel 3 , 
deelt de inspecteur schriftelijk zijn oordeel over 
de overgelegde stukken aan den aanvrager mede. • 
Luidt dit ongunstig, dan worden de redenen 
medegedeeld, waarop het oordeel steunt. 

Aan de beoordeeling wordt een exemplaar ge
hecht van de in artikel 3 bedoelde stukken, door 
den inspecteur gewaarmerkt. 

i 3. , Maatregelen tot /Jeoeiliging. 

6. Het hgofd of de bestuurder zorgt, dat zijne 
fabriek of werkplaats voldoet aan de eisehen, die 
bij algemeenen maatregel van beetuur kunnen ge- . 
steld worden, hetzij in het algemeen ten opzichte van 
alle bedrijven , hetzij iu het bijzonder ten opzichte 
van sommige bepaalde bedrijven, ten e.anzien van : 

a. de vrije luchtruimte voor eiken arbeider in . 
verband met de hoogte van de werklokalen; 

/J. de luchtverversching; 
c. de verlichting; 
d. het voorkomen van brand en van ongevallen 

bij brand; 
e. kleedkamers en schaftlokalen; 
f. de privaten. 
Voor fabrieken en werkplaatsen, in werking 

gebracht vóór het in werking treden van deze 
wet, kunnen minder strenge voorschriften worden 
gegeven dan voor fabrieken en werkple.atsen in 
werking gebracht na dat tijdstip. 

7. Bij algemeenen maatregel ve.n bestnur wordt 
bepaald, wat door het hoofd of den bestuurder 
van eene fab~ek of werkple.ats, met inachtneming 

van de voonclniften, door den inspecteur te geven, 
moet worden aangewend : 

a. tot het bevorderen ve.n zindelijkheid; 
6. tot het bevorderen ve.n eene dragelijke tem

' peratuur; 
c. tot' het verwijderen van schadelijke dampen, 

gassen en stof; 
d. tot voorkomen ve.n ongevallen door werk• 

tnigen , werktuigdeelen, drijfwerken ; gereedschap• 
pen of electrisehe geleidingen, door vallen, door 
vallende voorwerpen, kokende of bijtende vloei
stoffen, gloeiende of gesmolten metalen of door 
ontplofbare stoffen. 

De algemeene maatregel ve.n bestuur bepaalt 
tevens in welke gevallen door den inspecteur 
voorschriften gegeven kunnen. worden: 

1°. ten. aanzien van den tijd gedurende welken 
personen mogen vertoeven in ruimten, waar het 
onvermijdelijk is dat hooge of lage temperaturen, 
schadelijke dampen, gassen of stof voorkomen; 

2°. ten aanzien ve.n het verstrekken van goed 
dxinkbae.r . water. 

Elk mondeling of schriftelijk voorschrifl be
paalt tevens den tennijn , binnen welken er aan 
voldaan behoort te zijn. 

Het hoofd of de bestuurder ke.n vorderen, dat 
het voorschrift hem schriftelijk wordt verstrekt. 

Schriftelijk gegeven voorschriften worden door 
den inspecteur gedagteekend. 

8. Het hoofd of· de bestuurder van eene fabriek 
of werkplaats is verplicht op last van den inspec
teur, op door dezen aan te wijzen plaatsen en 
zóó, dat het voor een ieder duidelijk leesbaar 
zij , een door dien am btenae.r opgemaakt en door 
hem en het hoofd of den bestuurder der fabriek 
of werkpluts onderteekend reglement op te hangen 
en opgehangen te houden, bevattende het.geen door 
de in de fabriek of werkplaats verblijvende per
sonen behoort te worden nagekomen in het be
lang van hen zelven of van anderen. 

Het hoofd of de bestuurder van eene fabriek 
of werkpluts zorgt, dat een afschrift of afdruk 
van zoodanig reglement worde uit.gereikt aan eiken 
vasten arbeider in zijne fabriek of werkplaats, 
binnen acht dagen ua de onderteekening, en aan 
alle nieuwe vaste arbeiders vóór of bij het begin 
hunner werkzaatnheden. 

§ 4. Toenckt. 

9. Onder de bevelen van den Minister, met 
. de uitvoering van deze wet belast, wordt het 
toezicht op he.re naleving opgedragen aan door 
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One te benoemen inepectenre en verdere ambte
naren, wier werkkring en bevoegdheden bij alge. 
meenen maatregel van bestunr worden geregeld. 

Deze inspecteurs en verdere 11m btenaren worden 
niet tevens belast met het toezicht op het ge
bruik van stoomtoestellen. 

1 0. Het is aan de in het vorig artikel b&
doelde ambtenaren verboden middellijk of on
middellijk deel te nemen aan bedtjj ven of onder
nmningen van fabriek:s- of handwerktnijverheid. 

11. De hoofden en bestnurders van mbrieken 
en werkplaatsen en de daarin verblijvende per
sonen qn verplicht 1111n den bevoegden ambtenaar 
de verlangde inlichtingen te geven omtrent zaken 
en feiten, de naleving van deze wet betre1fende. 

12. Het hoofd of de bestuurder van eene in
richting, w1111rin eenige tak van f&brieks- of 
hand_werksnijverheid wordt uitgeoefend, ia ver
plicht van elk in zijn bedrijf aan een persoon 
overkomen ongeval binnen driemaal vier en twintig 
uren, nadat het ongeval heeft plaats gehad of 
de gevolgen van dat ongeval zich hebben geopen
baard , schriftelijk kennis te geven aan den burge
meester der gemeente, waar het ongeval plaats had. 

Heeft de persoon, wien het ongeval is over
komen, binnen tweemaal vier en twintig J!.ren 
zijn gewonen arbeid hervat , dan vervalt de ver
plichting tot kennisgeving, tenzij de gevolgen 
van het on~v11l eerst later blijken. 

De vorm dezer kennisgeving wordt vastgesteld 
door den Minister, met de nitvoering van deze 
wet belast. 

De burgemeester zendt binnen vier en twintig 
urei{ die kennisgeving aan den inspecteur. 

De burgemeester stelt een onderzoek in naar 
de oorzaken en gi,volgen van het ongeval, en 
deelt den uitslag daarvan mecie aan den inspec
teur, die bevoegd is een nader onderzoek in t.e 

stellen. 
13. Het hoofd of de bestnnrder van eene fabriek 

of werkplaats zendt binnen eene maand, na het 
in werking b~engen d&llrvan, aan den burge
meester van de pl1111ts, waar de fabriek of :werk
plaata is gelegen , eene opgave : 

a. van het bedrijf, dat wordt uitgeoefend ; 
6. van de aoort van drijfkracht en het aantal 

krachtwerktnigen die worden gel,ezigd; 
c. van het aantal personen, die ald&llr in den 

regel zullen verblijven ; 
d. voor het geval, dat de fabriek of werkplaats 

behoort tot de inrichtingen , die gevaar, achade 
of hinder kunnen veroorzak~n en niet mogen 

worden opgericht zonder vooraf verkregen ver
gunning, van het gezag, dat da vergunning gaf 
tot · het. oprichten en van de dagteekening van 
het besluit, waarbij de vergunning werd verleend. 

De vorm dezer _opgave wordt door den Minister, 
met de uitvoering van deze wet belast, vastgesteld. 

14. De burgemeeater-zendt de in het vorig artikel 
bedoelde opgaven aan den inspecteur, na daarvan 
aanteekening te hebben gehouden. 

15. De inspecteura zenden elke twee jaren een 
beredeneerd venlag over hunne ambtsbezigheden 
1111n den Minister, met de uitvoering van du.e 
wet belast. 

Deze verslagen . worden, hetzij in hun geheel, 
hetzij gedeeltelijk, aan de Staten-Generaal over
gelegd. 

t 5. Hooger beroep. 

16. Heeft het hoofd of de bestuurder van 
eene fabriek of werkplaats bezwaar ~ een 
door den inspecteur gegeven voorschrift, dan 
kan hij daarvan binnen acht dagen in beroep 
komen bij den Minister, met de uitvoering van 
deze wet belast. 

De Minister beslist na onderroek. 
Van de met redenen omkleede beslissing wordt 

afschrift gezonden aan het hoofd of den àe
stunrder van de fabriek of werkplaats. 

17. Worden de bezwaren geheel of gedeeltelijk 
gegrond verklaard, dan treedt het voorschrift in 
beroep gegeven in de plaats van dat, w1111~ 
beroep werd ingesteld. · · · 

18. Voor het hoofd of dl}n bestunrd~ van 
eene fabriek of werkplaats vloeit ~lei ver
plichting voort nit een voorschrift, zoolang har
tegen beroep kan worden ingesteld en zoolail 
omtrent een ingesteld beroep niet is beslist. 

§ 6. Stmf !Jepalingen. 

. 19. Met hechtenis van ten hoogste eene maanil 
of geld boete ve.il. ten hoogste honderd gulden 
wordt gestraft : 

a. overtreding van een der artikelen 8 , 11, 
12, late lid, IS, lste lid, en .27; 

6. overtreding van eene der bepalingen v1111 
eenen álgem.eenen maatregel van bestnur als be
doeld in artikel 6 Öf artikel 7 ; 

c. het niet voldoen aan een voorschrift kraeh
tens eenen algemeenen maatregel van bestuur 
uitgevaardigd ingevolge artikel 7. 

Indien tijdens het plegen van het feit nog 
geen twee jaren zijn verloopen sedert eene vroegere 
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veroordeeling van den schnldjge wep;eua eene 
overtreding alBöJljervoor snb a, IJ of c poema, 
onherroepeli;jk is geworden, kunnen de .jP"affen 
worden verdnbbeld. 

20. Met hechtenis van ten hoogste drie maan
den of geldboete van ten hoogste driehonderd 
gulden wordt geetraft het hoofd of de bestnnrd.er 
van eene fabriek of werkplaats, die eene on,jniste 
opgave doet van het in artikel 13 voorgeschrevene. 

21. Met het opsporen van de overtredingen 
van deze wet, van de bepalingen van eenen al
gep1eenen maatregèl. van bestnnr overeenkomstig 
artikel 6 of artikel 7 uit.gcvaanligd en van de 
voorschriften krachtens eenen algemeenen maat
regel van bestuur e.le bedoeld in artikel 7 ge
geven, zijn, behalve de bij artikel 8 van het 
Wetboek van Strafvordering aangewezen personen, 
belast de mareehanssee, alle ambtenaren van 
Rijke- en gemeente-politie, e.lsmede de in artikel 9 

tieaoe* ambtenaren. 
Ten ,aanzien van de inrichtingen, bedoeld bij 

artikel 24 der wet van 2 Jnni 1875 (Staats

/Jlad n°. 95), z,ijn nitelnitend met deze taak be
last de inspecteurs en de door den Minister van 
Oorlog op grond van het tweede lid van genoemd 
artikel 24 der wet van 2 Jnni 1875 (Staau

ijad n°. 95) aangewezen ambtenaren en officieren. 
He~~ epaalde in het eerste lid _van dit artikel 

is niet van toepassing op de Rijkewel'kplaatsen 
en -fabrieken. Aldaar wordt voor de toep6S8ing 
a'i wet het toezicht geregeld door de hoofden 
de'l'I' betrokken Departementen van Algemeen 
Baa.r. · 

22. ~ in het eerste lid van artikel 21 be
d~ ambtenaren hebben toegang tot alle plaat-

1, waar eenige tak van fabrieks- of handwerks
verheid wordt uitgeoefend, met uitzondering 

van de Rijkswerkplaatsen en -fabrieken en de in
<tic'htingen bedoeld in artikel 24 der wet van 
2 Juni 1875 (Staats/Jlad n°. 95), waartoe, be~ 
hondens ni t anderen hoofde aan anderen toe
komende bevo~eid , alleen toegang hebben de 
inspecteurs. 

De veld- en boschwachters, de beambten der 
m11rechanssee, niet zijnde hnlpoffioier van jnstitie, 
en de ambtenaren van Rijks- en gemeente-politie 
beneden den rang van inspecteur der Rijksveld
wacht en van commissaris van politie behoeven 
daartoe, voor zoover hnn de toegang niet nit 
anderen hoofde vrijstaat, een schriftelijken bij
.zonderen last van den burgemeester of van den 
kantonrechter. 

Wordt aan de in artikel 21 bedoelde mibte
naren de toegang geweigerd. , dan verschaffen zij 
zich dien desnoods met inroeping van den ster
ken arm. 

In plaat.en , in het eerste lid bedoeld, die 
tevens woningen zijn of alleen door eene woning 
toegankelijk zijn , treclen zij tegen den wil van 
den bewoner niet binnen dan op vertoon van een 
schriftelijken b11zonderen last van den burge
meester of van den kantonrechter. Van dit 
binnentreden wordt door hen proces-verbaal op
gemaakt en binnen tweemaal vier en twintig nren 
aan dengenen, in wiens woning is binnengetreden, 
in afschrift medegedeeld. 

23. De in artikel 21 bedoelde ambtenaren zijn 
verplicht tot geheimhouding van hetgeen hnn in 
plastaen, waar zij krachtens artikel 22 binnen
tred.en, omtrent het daar uitgeoefend word.end 
bedrijf is bekend geworden, voor zoover het uiet 
in strijd is met de bepe.lingen van deze of van 
eene andere wet. 

Hij , die opzettelijk de bij het vorige lid op• 
gelegd.e geheimhouding schendt, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden 
of geldboete van ten hoogste zeshonderd gnlclen, 
met of zonder ontzetting van het recht om ambten 
of bepaalde ambten te bekleeden. 

Hij , aan wiens schuld schending van die ge

heimhouding te wijten ie, wordt gestraft met · 
hechtenis van ten hoogste drie maanden of geld
boete van ten hoogste drie honderd gulden. 

Geen vervolging heeft plaats dan op klachte 
van het hoofd of den bestnnrder van het bedrijf 
of de onderneming. 

24. De bij deze wet strafbaar gestelde feiten 
worden beschouwd als overtredingen, behalve de 
feiten, strafbaar gesteld bij het tweede en derde 
lid van artikel 28, die als misdrijven word.en 
beschouwd. 

§ 7. Overgang,- en slot/Jepalingen. 

25. Een algemeene maatregel van bestnnr • 
uitgevaardigd ingevolge artikel 6 of artikel 7 • 
treedt niet eerder in werking dan een jaar na 
den dag zijner afkondiging. 

26. Door of vanwege den Minister, met de 
uitvoering van deze wet belast , kan voor fabrieken 
en werkplaataen, in werking gebracht vóór of 
binnen het jaar na het tijdstip van afkondiging 
van eenen ingevolge artikel 6 uitgevaardigden 
11lgemeenen maatregel van bestuur, vrijstelling 
worden verleend van de bij zoodanigen mastregel 
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van bestuur gestelde voorschriften gedureude een 33. Deze wet treedt in werking op een nader 
voor elk geval te bepalen termijn. , door 011& te bepalen tijdatip. 

Deze ~rmijn kan eenmaal worden verlengd. La&tiii en bevelen, enz. 
De gemmenlijke duur der vrijstellingen kan ten Gegeven op het Loo, den 20sten Juli 18\}!i, 

aanzien van het sub a, d, c off genoemde den (get.) E M MA. 
tijd van tien jaren en ten aanzien vaO: het sub DeMinister van Waterstaat Haltdel en Nijverheid, 
IJ of c genoemde den tijd van driejarennahetin (get.) VAN DER SLEYDEN. 
het eerste lid genoemde tijdstip niet overschrijden. ( Uitgeg. 1 À"fl. 1895.) 

27. De opgàve bedoeld in artikel lS wordt 
voor fabrieken en w11rkplaatsen, in werking ge
bracht v66r het in werking treden van deze wet, 
verstrekt binnen drie maanden na dat tijdstip. 

28. Indien bijzondere omstandigheden van plaat
selijken aard in eene gemeente voorschriften be
treffende het onderwerp , in deze wet· geregeld , 
noodig maken, die niet bij algemeenen maatregel 
van bestuur zijn gegeven, kunnen, deze voor
schriften door den gemeenteraad onder Onze goed
keuring worden vastgesteld. 

Artikel 161 der wet van 29 Juni 1851 (Staata
blad n°. 85) is op deze plaatselijke verordening 
van toepassing. 

Deze plaatselijke verordening wordt afgekondigd 
op de wijze , bedoeld in de artikelen 17 2 en 17 3 
van die wet, met dien verstande, dat in het 
formulier van afkondiging in plaats van de in
zending aan en het ontvangstbericht van Gedepu
teerde· Staten , worden vermeld de dagteekening 
en het nummer van het Koninklijk besluit, waar
bij de verordening is goedgekeurd. 

29. Deze wet is niet van toepassing op het 
bedrijf van landbouw, tuinbouw, boschbouw, 
veehouderij of veenderij, op het schippers- of 
-visschersbedrijf, op 's Rijke opvoedingsgestichten 
en werkiDJ'ichtingen en gevangenissen, noch op 
werkzaamheden in militairen dienst verricht. 

Zij brengt geene \tjjziging in de voorschriften 
betreffende het Rijkstoezicht op stoomtoestellen. 

30. Artikel 15 der wet van 5 Mei 1889 (Staat,- . 
blad n°. 48) wordt ingetrokken. 

In artikel 17 van die wet vervallen de 
woorden .en art. 15, 3de en 4de lid"; in artikel 
23, lste Jid, worden de woorden • , 11 en 15" 
vervangen door .en 11"'. 

31. Alle stukken, verzoekschriften en beschik
kingen ten gevolge van de artikelen 2 tot en 
met 5, 7, 8 , 13, 16, 26 en 27 opgemaakt, 
zijn vrij van het recht van zegel en van de for
maliteit van registratie en worden kosteloos uit-
gereikt. . 

32. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den tiW van . -veiligheidswet". 

20 Juli 1895. WET, tot wijziging der wet 
van 5 Mei 1889 (Staatsblad n°. 48), hou
dende bepalingen tot het tegengaan van 
overmatigen en gev~lijken arbeid van jeug
dige personen en van vrouwen. S. 138. 

BÏ:Jl. Hand. 2• Kamer 1894/95, n°.113, 1-7. 
Hand. id. 1894/95, blad;;. 1342, 1348, 1372. 
Hand. l• Kamer, 1894/95, bladz. 346, 376, 

378, 389, 399. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ ...•••• doen te"etent 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is wijziging te brengen in de 
wet van 5 Mei 1889 (Staat11Jtad n°. 48), hou
dende bepalingen tot het tegengaan van overma
tigen en gevaarlijken arbeid van jeugdige per
sonen en van vrouwen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State eiµ:. 
Art. 1 . In artikel 12 der wet vajf"> Mei 

1889 (Staatsblad n°, 48) wordt in plaats van 
• ten hoogste drie door Ons te benoemen inspec
teurs" gelezen : .door Ons te b~noemen insllc
teurs en verdere ambtenaren"; in artikeJn 3 
wordt in plaats van .inspecteur" gelezen: ,-,
tenaar"; in artikel 14 wordt in pla ..... n ,..in
specteurs" gelezen: .in artikel 12 bed~é' wn.b
tenaren"; in het eerste lid van artikel 17 wor,it 
in plaats van .door den inspecteur" gelezeF: 
.door een in die artikelen bedoelden ambtenaat''; 
in het eerste lid van artikel 18 wordt in plaats 
van .inspecteurs" gelezen: .ambtenaren"; in het 
tweede lid van artikel 19 wordt het woord 
.commissaris" vervangen door : .in1pecteur der 
Rijksveldwacht en van commissaris van politie''. 

2. Artikel 16 der genoemde wet wordt ge
lezen als volgt : 

.De inspecteurs zenden elke twee jaren een 
beredeneerd verslag over hunne ambtsbezigheden 
aan den Minister, met de uitvoering vari deze 
wet belast . 

• Deze verslagen worden, hetzij in hun geheel, 
hetzij gedeeltelijk aan de Staten-Generaal over
gelegd." 
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3. Tusschen de artikelen 25 en 26 der genoemde 
wet wordt in81)lascht artikel 25bi.r', luidende: 

.Artikel 25bi.r. Deze wet kan woráen. aange
haald onder den titel van .arbeidswet."" 

Lli.sten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 20sten Juli 1896. 

(get.) E MM A. 
JJe Min. van Waterstaat, Handel en Nijverl,eid, 

(get.) VAN DER SLEYDEN. 
(Uitgeg. 1 Aug. 1896.) 

20 Juli 1895. WET, ter uitvoering van artikel 
191 der Grondwet. S. 139. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1893/94, n°. 76; 1894, 
• n°. 30; 1894/95, n°. 14, 1-7. 

Hand. id. 1894/95, bladz. 1073-1078. 
Hand. l• Kamer 1894/96, bladz. 337, 340, 

363-366, 400-409. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
Wu- EMMA, ENZ .••..••. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

ter uitvoering van artikel 191 der Grondwet de 
wet regels moet steJlen, volgens welke de be
sturen van waterschappen, veenschappen en veen
polders, in het huishoudelijk belang van die 
instellingen, verordeningen kunnen maken; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
.A.r~ 1. De besturen van waterschappen, veen

schappen en veenpolders kunnen verordeningen 
maken in het huishoudelijk belang van die in
stellingen. 

1Iet reglement der instelling wijst aan welk 
gezag de verordeningen maakt. 

2. De ,verordeningen worden terstond aan Gede
p$erde Staten , voor zoover dit door hen is 
J oorgeschreven of wanneer zij daartoe aanvraag 
!.oen , medegedeeld. 

3. De verordeningen mogen geene bepalingen 
inhouden omtrent punten , waaromtrent bij eene 
wet, een algemeenen maatregel van bestuur, eene 
provinciale verordening, of het reglement der 
instelling is voorzien. 

De bepalingen dier verordeningen, in welker 
onderwerp wordt voorzien door eene wet, een 
algemeenen maatregel van bestuur, eene pro
vinciale verordening, ·of het reglement der in
stelling, houden van rechtswege op te gelden. 

4.' Keuren of politieverordeningen kunnen alleen 
door_ die besturen· van waterschappen, veenschappen 
of veenpolders worden gemaakt , aan welke de 
bevoegdheid daartoe bij het reglement der in
stelling uitdrukkelijk is toegekend. 

.Besturen van watersohappen welke die bevoegd
heid ·tot •hiertoe wettig hebben uitgeoefend, be
houden die bevoegdheid totdat door de Staten , 
onder Onze" goedkeuring, anders is beslist. 

5. (?p overtreding dier keuren of politie
verordeningen kan hechtenis van ten hoogste zes 
dagen of geldboete van ten hoogste vijf en twintig 
gulden worden gesteld·, alsmede verbeurd verklaring 
van · de . voorwerpen door middel !an de over
treding verkregen of waarmede de overtreding is 
p;epleegd , voor zoover zij den veroordeelden toe
behooren. 

De feiten aldus strafbaar gesteld, worden 
beschouwd als overtredingen. 

6. Indien tijdens het plegen van de over
treding nog geen jaar is verloopen, sedert eene 
vroegere veroordeeling van den schuldige wegens 
gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, 
kan hechtenis of geldboete tot het dubbel van 
het gestelde maxim nm worden opgelegd. 

7. Eene keur of politieverordening wordt niet 
vastgesteld , dan nadat het ontwerp op de bij 
het reglement omschreven wijze aan de belang
hebbenden is bekend gemaakt , en deze gelegen-

. heid · hebben gehad hnnue bezwaren schriftelijk 
aan het bestuur in te zenden gedurende een 
mede bij het reglement te bepalen termijn . 

Daarenboven wordt aan de besturen der ge
meenten , op welker grondgebied de keur of 
politieverordenîng kracht zal hebben, het ontwerp 
te gelijk met die bekendmaking toegezonden. 

De vastgestelde keur of politieverordening wordt 
aan Gedeputeerde Staten ter goedkeuring in
gezonden, vergezeld van de ingediende bezwaar
schriften en de beschouwingen van het bestuur 
daaromtrent. 

8. Het bes] uit van Gedeputeerde Staten waarbij 
de goedkeuring wordt geweigerd, wordt met 
redenen olllkleed. 

9. Gedeputeerde Staten deelen hunne beslissing, 
zoodra die gevalJen is, aan het oostuur der in
steJling dat de keur op politieverordening ter 
goedkeuring heeft aangeboden en aan de besturen 
der gemeenten, in het tweede Jid van artikel 7 
bedoeld, mede. 

Tegen eene onthouding der goedkeuring kan 
eerstgenoemd bestuur binnen 30 dagen na de 
ontvangst der beslissing van Gedeputeerde Staten 
bij Ons voorziening vragen. 

Is de kenr of politieverordening door Gede
puteerde Staten goedgekeurd , dan brengt het 
gezag met het dagelijksch bestuur der instelling 
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belast, deze beslissing van Gedeputeerde Staten erstellen van hetgeen in strijd met die keuren 
onmiddellijk ter openbare kennis op de wijze f politieverordeningen is of wordt gemaakt of 
voor de bekendmakingen dier instelling voor- gesteld, o~dernomen, nagelaten, beschadigd of 
geacbreven en legt te gelijker tijd de kelll' of <weggenomen. 
politieverordening gud.Ul'ende SO dagen na de Spoedeischende gevallen uitgezonderd, geschiedt 
dagteekening dier bekendmaking voor belang- it niet dan nadat de belanghebbende schriftelijk 
hebbenden ter visie. is- genanchnwd. 

Binnen genoemd tijdvak van dertig dagen 15. Met de opsporing van de overtredingea 
1taat voor ieder belanghebbende en voor den der kelll'8Il of politieverordeningen zijn belast 
CommiBBaris der Koningin in de provincie beroep de voonitter en de leden VBII het in het eerste 
op Ons open. lid van artikel 14 bedoelde bestnlll' en de 

10. Het adres van beroep wordt aan Ons 1heëedigde beambten der instelling, evenals dat 
gerioht, maar ingediend bij den Commissaris beetnlll' zelf, ieder voor zooveel zijn waterschap, 
der Koningin in de provincie, die daarop den veenachap of veenpolder betreft. 
dB!f van ontvangst aanteekent en het aill'ee ver- Het bestnur kan gedurende dertig dagen na de 
volgens aan Ons opzendt. Hij geeft een bewijs bekelll'Îng met de bekenrden in schikking treden. 
van de ontvangst sf. De opbrengst der boeten bij schikking opgelegd. 

Zoodra hij een adres van beroep van belang- "komt ten bate van de instelling. 
hebbenden heeft ontvangen of zelf in beroep is De betaling van het bij schikking bepaalde 
gekomen, geeft hij van het 'beroep kennis aan doet het recht tot strafvordering vervallen. 
het beetunr, dat de keur of politieverordening 16. Elke keur of politieverordening wordt 
ter goedkemng heeft a,mgeboden. ' binnen tien jaren na hare goedkeuring herzien. 

11 . De kelll' of politieverordening verbindt Die termijn kBII door Gedeputeerde Staten of 
niet dan wanneer zij overeenkomstig het reglement door Ons eens of meermalen, maar in het geheel 
der instelling is afgekondipl. met niet meer dan één j1181", worden verlengd, 

Tot die afkondiging wordt niet overgegaan · wanneer eene herziening bij Gedepnteerde Staten 
dan nadat de in artikel 9 gestelde termijn of bij Ons in onderzoek is, of de goedkelll'Îng • 
Vlll'lltreken is, zonder dat een adres van beroep 8811 eene herziene kelll' of politieverordening is 
is i~iend, of, indien zoodanig adres is in• onthouden. 
gediend, door Ona op het beroep is beslist. Verlenging van den termijn wordt ten spoedigste 

12. De keuren of politieverordeningen treden, bekend gemaakt op de wijze, WIIBl"op de afkon• 
indien zij geen ander tijdstip daartoe aanwijzen, diging der k~nren of politieverordeningen geschiedt. 
in werking op den derden dag na dien waarop Na verloop van den termijn is de niet herziene 
zij zijn afgekondigd. kelll' of politieverordening vervallen. 

13. Te gelijk met de afkondiging worden de Van de kelll'en of politieverordeningen_ die 
kelll'en of politieverordeningen · voo~ een ieder meer dan vijf jaar v66r het in werking treden 
ter lezing gelegd voor den tijd TBI1 drie maanden. dezer wet zijn goedgekeurd, heeft de eerste hei:• 
Tevens worden zij , hetzij in drnk , hetzij in ziening binnen vijf jaar na dat in werking treden 
afschrift, tegen betaling der kosten, algemeen plaats. Het tweede lid van dit artikel is op dezen 
verkrijgbaar gesteld en medegedeeld aan het termijn van toepassing. 
bntongerecht, de arrondissements-rechtbank en 17. Jaarlijks in de maand Februari wordt 
het gerechtshQf waaronder de instelling behoort , door Gedeputeerde. Staten der provincie in het 
en aan het open~· ministerie bij dat kanton- Prouinciaal Blad eene opgaaf geplaatst van de 
gerecht en die colleges. · titels der keuren of politieverordeningen in het 

Het oonpronkelijk stuk wordt in het archief · afgeloopen jaar goedgekeurd, met vermelding 
der inatelli!ll' bewaard: van de dagteetening der goedkelll'ing. 

14. Het reglement wi;j9t het bestnlll' aan met Daarbij worden vermeld de verordeningen voor 
de zorg voor de uitvoering der keuren ofpolitie- welke de termijn voor de herziening is verlengd, 
verordeningen belast. met opgaaf van den dulll' der verlenging. 

Onder de uitvoering behoort de bevoegdheid 18. Indien de keur of politieverordening ver-
tot het op kosten der overtreders doen w~ biedt zonder vergunning van het uitvoerend 
nemen, beletten, verrichten of in vorigen toestand bestuur iets te doen of na te laten, kan dat 

1896. 12 
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bestuur aan 1ijne vergunning voorwaarden ver
binden. Deze voorwaarden mogen uitsluitend 
strekken tot bescherming van die belangen, om 
welke het vereiachte van vergunning ia gesteld. 

Onder handhaving der gegeven vergunning 
kunnen voorwaarden door het beetonr in strijd 
met dit voorschrift gesteld, worden vernietigd 
overeenkomstig de regels omtrent de vernietiging 
van besluiten van de besturen van waterschappen, 
veenschappen of veenpolders ·gesteld of te stellen. 

Op overtreding der aan de vergunning ver
bonden voorwaarden is artikel 5 toepnsselijk. 

19. Bepalingen eener kenr of politieverordening 
door Gedepnteerde Stoten of door Ons goed
gekeurd, die later blijken met het algemeen 
belang te strijden, kunnen door Ons, den Raad 
van State gehoord, wordy vernietigd. 

20. De artikelen i tot 6 der wet van den 
12 Jnli 1855 (StaattlJf.ad n°. 102) tot voor
loopige voorziening in sommige waterstaatsbe
langen , en artikel 26 der wet van 16 April 1886 
(StaattMad n°. 64) houdende bepalingen, regelende 
het in werking treden van het bij de wet van 
8 Maart 1881 (StaattlJlad n°. 85) vastgea.telde 
Wetboek van Strafrecht en den overgang van de 
onde tot de nieo we strafwetgeving, alsmede om 
overeenstemming te brengen tnsschen de be
staande wetten en het nieuwe Wetboek, zijn 
vervallen. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven op het Loo, den 20sten Juli 1895. 

(J/et.) E MM A. 
IJe Min. flan "Jraterataat.Handel'en Nijflerneid, 

(J/et.) VAN DXII. SLliYDXN. 

(Uitgeg. 27 Juli 1896.) 

22 Juli 1895. fü:sr,UIT , bepalende de plaatsing 
in het Staat8/Jlad van de op 10 Mei 1895 
te Àtliene tnsschen Nederland en Griekenland 

uitgewisselde verklaring tot regeling van de 
wederzijdsche bescherming van handels- en 
fabrieksmerken. S. 140. 

IN NA.il( VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 

Wu EMMA, ENZ. 

Gezien de op 10 Mei 1895 te Àtnene tnsschen. 
Nederland en 0riekenla11d ni~wiBSelde verkla- , 
ring tot regeling vo.n de wed.erzijdsche bescher
ming van handels- en fabrieksmerken, van welke 
verklaring , met vertaling, een afschrift aan dit 
besluit gehecht blijft en daarvan een onafschei• 
delijk deel uitmaakt ; 

Op de voordracht van den Minister van Bni• 

tenlanll4e Zaken van den 18den Jnli 1895, 
n°. 7482; 

Hebben goedgevonden en verstaan, de bekend
making van bedoelde verklaring, met hare ver
taling, te bevelen door plaatsing van dit beel uit 
in het Staatalilad. 

De Ministers, Hoofden van Departementen 
;an Algemeen Bestunr, worden belast, ieder 
voor zooveel hem betreft, met de uitvoering der 
bepalingen in meergenoemde verki&ring ~ervat. 

Het Loo, den 22sten J nli 1896. 
(J/et.) EMMA. 

De Mi11i8ter flan Buitenl. Zaken, (get.) J. RöELL. 

( Uitgeg. 3 Àtlg, 1895.) 

VERTALING, 

VERKLARING. 

De ondergeteekenden, de Heer P. CH. VA.ll 

LENNXP, Zaakgelastigde der Nederlonden en de 
Heer N. P. DELYANNI, Voorzitt~r van den Mi
nisterraad, Minister van Buitenlandsche Zaken 
van Zijne Majesteit dt'n Koning der Hellenen, 
uitgaande van artikel 2 alinea 3 van het Trac
taat van Hondel en Scheepvaart tnsschen Neder
land en Griekenland van 10/22 Febrn&ri 1848 
en van artikel 2 van de tot aanvulling van ge
noemd Traotoat gesloten Overeenkomst van 18/80 
Juni 1851, zijn in gemeen overleg overgegaan 
tot het sluiten der volgende verklaring: 

De onderdanen van Hare Majesteit cl~ Konin
gin der Nederlanden znllen in Griekenland en 
de onderdanen van Zijne Majesteit den Koning 
der Hellenen znllen in Nederland en deezelfs 
Koloniën , voor zooverre betreft de bescherming 
·hunner handele- en fabrieksmerken, dezelfde 
voordeelllJI ~iet.en als de eigen onderdanen, 
mits zij zich wederzijds gedragen aan de bepalingen 

. en formaliteiten, voorgeschreven door de wetten 
en verordeningen in de beide Staten van kr&eht. 

Het is wel verstaan , dat deze verklaring den
zelfden donr zal hebben als het Tract.aat van 
Handel en Scheepvaart van de~ 10/22eten Fe• 
brn&ri 184,8 en de Overeenkomst tot oanvnlling 
daarvan van den 18/30ste~ Juni 1851. 

Ten blijke waarvan de ondergeteekenden, daartoe 
behoorlijk gemachtigd; deze verklaring hebben 
geteekend en von hunne zegels voorzien. 

28eten April 
Gedaan in dubbel te Athene den !Oden MIIÎ • 

van het jaar achttienhonderd vijf en negentig. 
(L.S.) (get.) P. CH. VAN LBNNBP. 

N. P. D:e:LYANlfI. 
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24 Juli 1895. BEsturr, bapalede . de p!aatsÏ!ltf-
in het Staats!Jlad van de op 18 Mei 181W 
te •, GratJmllaga touclum N~rland 4;11, 

Groot-Brittannië en Iuland gesloten ovf' 
eenkomst tot regeling der grens tnesch• 
het N6derla""6t:I, en Britse!, gebied op 
Ninro-0..inaa. S. 141. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
Wu EMMA , ENZ. 

Gezien de op_ 16 Mei 1895 te •, GravelJllaga 
tueschen Ntderland en Groot-Brittanaü en Iw
land gesloten overeenkomst, tot regeling der 
grens tusschen het Nederlandsch en Britech ge
bied op Ninro-G..iua van welke overeenkollll!t 
in Nederlandschen en Engelschen tekst, een af
druk aan dit besluit gehecht blijft en daarvan
een onafscheidelijk deel uitmaakt; 

Gezien de wet van 12 Ju]i 1895 (Staau!J/ad 
n°. 96); 

Gelet dat genoemde overeenkomst door Ons, 
namens de Koningin, den 17den Juli 1895 is 
bekrachtigd, alsmede dat de akte, hondende die 
bekrachtiging den 20shm Ju]i daaraanvolgende 

te '• 0rav611Aagt is uitgewisseld t.egen de akte 
van gelijke strekking van Hare Majesteit de Ko
ningin van Groot-Brittanië en Iwlat&d, Keizerill 
van Indië; 

Op de voordracht van den Minister van Buiten• 
landsche Zaken vnn den 23sten Juli 1895, n°. 782ö.; 

Hebben goedgevonden en verstaan, de bekend
making van bedoelde overeenkomst .(1) te bevelen 
door plaatsing van dit besluit in het Staat11!Jlad. 

De Ministen, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, worden belast, ieder 
voor zooveel hem betreft, met de uitvoering der 
bepalingen in meergenoemde overeenkomst vervat. 

Het Loo, den 24steu JuJi 1895. 
(?at.) E M M A, 

D6 Min. r,an Buitmland8c"6 Zdtm, f.§1t.) J. RöELL. 

(Uitg,9. l -'-"Il· 1895.) 

24 Juli 1895. BESLUIT, bepalende de plaatsing 
in het Staata!Jlad van de · op 16 Mei te 
'11 Graoenllage tUBSchen Ntderland en Groot
Brittannië en [tfrlau gealoteu overeenkomst, 
strekkende om het aanhangig geschil in zake 
de gevangenneming en voorloopige gevan
genhouding van il.en gezagvoerder der • <Joata 
Rica Pac}at" aan eene scheid.srechterlijke 
nitspraak te onderwerpen. S. 142. 

(1) Zie deze ove1·eenkoma~, opgenomen in de 
wet van 12 Juli 1895, S, 96. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, Ji:NZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Gezien de op 16 Mei 1895 te •, Grtnnllag, 
t111111ehen Ntderlanden Groot-Brittan,nien Iuland 
geaJoten overeenkomst, strekkende om het aan
hangig geschil in zake de gevangenneming e!l 
voorloopige gevangenhouding van den gezag
voerder der • Ooata Rica Pacl:at" aan eene 
scheidsrechterlijke uitep:raak te onde:rwe:rpea, van 
welke overeenkomst, met hare venaling, een 
afd.rnk aan dit besluit gehecht blijft en daarVlJ!l 
een onafscheidelijk deel uitmaakt; 

Gezien de wet van 12 Juli 1895 (Staat11!Jlad 
n°. 96); 

Gelet dat genoemde overeenkomst door Ons, 
namens de Koningin, den 17den Ju]i 1895 ie 
bekraehtigd, alsmede dat de akte hondendo die 
bekraehtiging den 20 Ju]j 1895 te '11 GrafJ6tl"4gd 
is uitgewisseld tegen de akte van gelijke strek
king van Hare Majesteit de Koningin van Groot
Brittannil en Ierland, Keizerin van Indië; 

Op de voordracht van den Minister van Bni
tenlandsche Zaken van den 23sten Ju]i 1895, 
n°. 7899; 

Hebben goedgevonden en verstaan, de bekend
JDBking van bedoelde overeenkolDBt te beveleu 
door plaatsing van dit besluit in het Staat.r!Jlad. 

De Minieten, Hoofden van Departementen van 
Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voor 
.aooveel hem betreft, met de uitvoering der be
palingen in meergemelde overeenkomst vervat. 

Het Loo, den 24sten Ju]i 1895. 
f.§tt.) l!J MM A. 

De Miniatu 
(§at.) 

TIIB'l'ALING. 

tJan Buit611la,uuclu Zal:m , 
J. Röni.. 

( Uitg69. l .J.wg. 1896.) 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
én in -Hoogstderzelver naam Hare MAiijesteit de 
i,oningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk 
ea Hare Majesteit de Koningin van het Vereenicd, 
loninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland., Kei
Jerlu van Indië; 

Overwegende dat de Britsche Regeering bij dé 
Regeering der Nederlanden vorderingen heeft 
ïi,geeteld uit hoofde der gevangenneming en 
'fJIOl"loopige gevaugenhonding in Nederlaudsch
Ihdië van den heer CARPl:NTBB, gezagvoerder 
nn den walvischvaarder Co11ta Rica Pac}et van 

Splney; 
dat die vordering1m niet alleen betrcft'en de 

12* 



176 24 JULI 1895. 

1chacle, welke, volgens de Britsche Regeering, 
door genoemden geze.gvoerder persoonlijk is ge
leden, maar ook die, welke ondergaan iB door 
de officieren, de bemanning en de eigene.ren van 
genoemd vaartni,:, en welke beechouwd moet 

-worden als zijnde het noodakelijk gevolg van 
de voorloopige gevangenneming van den gemg
voerder; 

Overwegende de.t de Regeering der Nederlanden 
de gegrondheid in rechten van ieder dier vorde
fingen betwiBt, oordeelende dat geene sche.de
IOOBBtelling ten Jute van de Regeering der Ne
derlanden gebracht ke.n worden, nit hoofde ve.n 
de e.e.Iihonding of de voorloopige gevangenneming 
ve.n genoemden gezagvoerder, noch ten behoeve 
van voormelden gezagvoerder , noch ook , en 
zulks te minder ten behoeve van andere personen 
die beweren schade te hebben geleden, welk~s 
noodzakelijk gevolg dier voorloopige gevangèi,,. 
neming beschouwd zoude moeten worden; 

de.t zelfs, indien dergelijke vorderingen in 
rechten konden worden aangenomen ten le.ste 
van de Regeering der Nederlanden te moeten 
komen, de.eruit nog allerminst volgen zoude, dat 
bovenvermelde schade, die, naar beweerd wordt, 
hetzij door den gemgvoerder, hetzij door de ·offi
cieren, de bemanning en de eigene.ren van genoemd 
ve.e.rtuig geleden is, als voldoende bewezen zou
den moeten worden beschonwd; 

Wenscheude le.nga minnelijlren weg een einde 
te maken aan het uit dien hoofde gerezen geschil; 

Hebben tot Hoogiitderzelver gevolmachtigden 
. benoemd, te weten : 

He.re Majesteit de Koningin-Weduwe, Regentes 
v11n het Koninkrijk der Nederlanden, de heereu 
jhr. mr. Jo.a.N Rö11LL, ridder in de orde ve.u den 
Jrederlandscheu Leeuw, Minister van Buiten-
111ndsche Ze.ken en mr. JAKOB lhNDBIK BEBGIIXA, 
ridder in de orde .van den N ederle.ndscheu 
.Leeuw, Minister van Koloniën, en 

He.re Majesteit de Koningin ve.n het Vereeuigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland, Sir 
HoucB RuKBOllD, baronet van het Koninkrijk 
van Groot-Brittannië, ridder-grootkruia der ge
distingeerde orde ve.n den Heiligen Michael en 
den Heiligen George, enz., enz., Hoogstderzelver 
buitengewoon Gezant en gevolmachtigd Minister 
bij het Hof der Nederlanden; 

welke, na elkander hunne wederzijclsche vol
machten, die in goeden en behoorlijken vorm 
zijn bevonden, te hebben medegedeeld, omtrent 
de volgende artikelen zijn overeengekomen : 

Art. 1. De Regeering van He.re Majesteit de 
Koningin der Nederlanden en de Regeering van 
He.re Me.jtsteit de Koningin van het Vereenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland, Kei
zerin van Indië, komen overeen de Regeering 
eener derde Mogendheid nit te noodigen onder 
he.re onderdanen een rechtsgeleerde van onbetwist 
gezag e.e.n te wijzen om e.ls scheidsrechter in het 
hierboven vermeld geschil uitspraak te doen. 

2. Die scheidsrechter ze.! nebben kennis te 
nemen van de bovenvermelde vorderingen tot 
schadevergoeding, door de Britsche Regeering ten 
Jute ve.n de Regeering der Nederlanden inge-
1teld zoowel ten behoeve ve.n den geze.gvoerder ve.n 
den wal visch vaarder Ctuta Rica Paclett, als ten 
behoeve ve.n de officieren, de bemanning en de 
eigene.ren van dat vaartuig. , 

3. De eischende ~ zal binnen een termijn 
van drie maanden na de nitwiBaeling der be

' kre.chtigingeu op de tegenwoordige Overeenkomst 
'. p.e.n den scheidsrechter eene memorie doen ter 
·. band stellen tot staving van haren eisch en zij 
zal onverwijld een afschrift daarvan doen toe

komen e.e.n de verwerende pe.rtij. 
Binnen een termijn van drie me.e.nden na de 

ontve.ngat van de.t afschrift zal de verwerende 
pe.rtij eene tegén-memorie e.e.n den scheidsrechter 
doen • ter hand stellen, waarvan zij onverwijld 
een afschrift zal doen toekomen e.an de eischende 
partij. 

Binnen drie maanden na de ontvangst ve.n 
de.t afschrift zal de eiBchende partij , zoo zij 
zulks noodig acht, e.e.n den scheidsrechter eene 
ni~uwe memorie kunnen doen ter hand stellen, 
waarvan zij on verwijld een afschrift zal doen 
toekomen aan de verwerende partij, die insgelijks 

• binnen drie me.e.nden ne. de ontve.ngat van de.t 
afschrift aan den scheidsrechter eene nieuwe me
morie ml kunnen doen ter hand stellen, waarvan 
zij on verwijld een afschrift zal doen toekomen 
aan de eischende partij. 

De scheidsrechter i1 gemachtigd e.e.n ieder du 
partijen, die zu.lb vragen zonde, elllle verlenging 
van eene me.and toe. te staan , ten e.e.nzien ve.n 
elk der termijnen, in dit artikel vermeld. 

4. Ne. de uitwiBBeling van de memoriën zal 
geenerlei mededeeling, noch schriftelijk , noch 
mondeling, e.e.n den scheidareehter worden· ,,.;.. 
de.an, tenzij deze zich tot partijen wenden mocht, 
ten einde . ve.n haar of van eene van he.ar, 
schriftelijk nadere· inlichtingen te verkrijgen: 

De partij welke die inlichtingen gèven zal, 
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zal daarvan onverwijld· een afschrift doen toe

komen aan de andere partij en deze zal, zoo 
haar zalks goeddunkt, binnen eene maand na de 
ontvangst van dat afschrift, aan den scheids- . 
rechter schriftelijk de opmerkingen kunnen mede
deelen, wu.rtoe haar die aanleiding zullen geven. 
Die opmerkingen zullen insgelijks onverwijld in 
afschrift aan de tegenpartij worden medegedeeld. 

5. De scheidsrechter zal beslissen omtrent 
alle vragen, die zich ten aanzien der procedure, 
in den loop van het geding zonden knnneu voordoen. • 

6. In zijne uitspraak, welke door hem zal 
worden medegedeeld aan de beide contracteerende 
partijen , zal de scheidsrechter , rekening hou
dende met de beginselen van het volkenrecht, 
ten opzichte van iedere ten l111te van de Regee:. 
ring der Nederlanden iugestel,Je vordering, be
eli118en of zij wel gegrond ia, zoo ja, of de 
feiten, waarop iedere dier vordêringen berust, 
bewezen zijn. 

In tht geval zal de scheidsrechter het bedrag 
der vergoeding vaststellen welke door de Regee
riug der Nederlanden verschaldigd is, wegens. 
schade, door den gezagvoerder der • Ooata Rica 
PaçW' pereoonlijk geleden; evenals wegens de 
schade , die bewezen zal zijn door de officieren, 
de bemanning eu de eigenaren van gezegd vaar
tuig geleden te zijn, als noodzakelijk gevolg van 
de voorloopige gevangenneming van ilen gezag
voerder. 

Onverminderd de verplichting welke aan de 
eischende partij toekomt om de geleden schade 
te bewijzen , zal de scheidsrechter, indien hij 
zalks geraden oordeelt, iedere Regeering kunnen 
uitnoodigen eenen deskundige in handelszaken 
1111u te wijzen, om hem in zijne gezegde. hoeda
nigheid bij te et.aan in de vastatelling van het 
bedrag der schadevergoeding. 

7. Bij zijne uitspraak zal de scheidsrechter 
insgelijks het bedrag vaststellen van de nood
sakelijke kosten door de arbitrage teweeggebracht, 
en zal hij beslissen welke der partijen die te 
dragen zal hebben. Die kosten, waarvan het 
wel te verstaan is dat het bedrag zoo beperkt 
mogelijk zal moeten zijn , znllen geheel of ge
deeltelijk kunnen worden gecompenseerd. 

8. De hooge contracteerende partijen verbin
den zich de uitspraak door den scheidsrechter, 
ovoreenkoinBtig de bepalingen der tegenwoordige 
overeenkomst gedaan, ale vounia in hoogate res

sort aan te nemen eu zich , zonder eeuig voor

behoud daaraan te onderwerpen. 

9, De tegenwoordige overeenkoinBt sa}. be
krachtigd worden ~ zal in werking treden ter
stond na de nitwiBBeling der akten van bekrach
tiging, welke zal plaat& hebben te 's Gravenhage, 
zoo epoedig mogelijk nadat de overeenkomst de 
goedkeuring der Nederlandsche Staten-Generaal 
zal hebben verworven. 

Ten blijke waarvan de wederzijdsche gevol• 
machtigden de tegenwoordige overeenkoinBt hebben 
onderteekend en van hun zegel voorzien. 

Gedaan in dubbel. te 's Gmvenhage, den 
16 Mei 1896. 

(L.S.) (§el.) J. RöBLL. 

BIIRGBXl, 

■ - HOB.A.CE RUXBOLD, 

26 Juli 1896. BJ:SLUIT, houdende wijziging van 
het Koninklijk besluit van 11 Mei 1881 
(Stllaû6lad n°. 67) betreffende de voorwaar
den voor het verbinden van particnliere 
electrische geleidingen met Rijkstelegnaf. 
butoren. S. 148. 

lli 11AAX VA.11 H. M. WILHELMINA, 1111Z. 

Wu EMMA, EKZ. 

Op de voordracht vau den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid ;,.n 20 Juli 1893, 
n°. 1778-r, Posterijen en Telegraphie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met intrekking van artikel 6 van het Konink

lijk besluit van 11 Mei 1881 (Staat,6lad n°. 67) 
te bepalen, het.geen volgt: 

Art. 1. Wegens de wi118eling van telegrammen 
langs eène particaliere aansluiting of langs' de 
verbindingelijnen vau een st\ldelijk telephoonnet 

met een Rijkstelegraafkantoor worden ten bate 
van het Rijk aan de belanghebbenden geenerlsi 
kosten , boven het gewone telegraaftarief en fte 
aan den ConceBSionaria van het betrokken tele
phoonnet te betalen vergoedingen• in rekening 
gebracht. 

2. Voor de verzonden of ontvangen telegram
men, bedoeld in artikel 1, worden op verzoek 

afschriften uitgereikt tegen betaling van 7 { cent 
voor elk afschrift. Het betrokken Rijkstelegraaf
kantoor zendt die afschriften per post of op andere 
wijze vrachtvrij aan den belanghebbende, tenzij 

deze verklaart ze te zallen doen afhalen. 
3. Dit beelnit treedt in werking op 1 Augus

tus 1896. 
De Minister van Waterstaat, Handel en Nijvei-, 
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heid is belast met de nltvoering van dit beshiit, 
het"Rlk in het StaatalJlad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 25sten Juli 18915. 
(get.) , E MM A. 

De Min. van HTaf.er,taat, Handel m Nijoerneid, 
(get.) VAN DIIR 8LBYDBN. 

( Uitg •• 2 .d.•g. 1895.) 

27 J•li 1895. BJ:SLUIT, tot toepassing der 
wet van 26 April 1884, (StaaulJlad n°. 80), 
aangevnld bij de wet van 20 Jnli 1884 
(StaatalJlad n°. 164), tot vut&telling van 
buitengewone maatregelen tot afwending van 
eenige besmettelijke ziekten en tot wering 
harer uitbreiding en ge,olgen. S. 144. 

IN NAAM VAN H.M. WILHELMINA, ENZ. 

Wil EMMA, ENZ. 

Overwegende, dat toepuaing der wet van 

26 April 1884 (StaatdJlad n°. 80),aangevuld bij 
de wet van 20 Juli 1884 (814au!Jlad n°. I64o), 
tot vaststelling van buitengewone maatregelen tot 
afwending van eenige beamettelijke l!liekten en tot 
'lrering harer uitbreiding en gevolgen, noodzake
lijk is wegens het voorkomen van gele koorts en 
"Aziatische cholera in verscheidene plaatsen in 
het buitenland; • 

Op de voordracl!t van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken van 28 Juni 18915, n°. 2654, 
afdeeling Medische Politie en van den Minister 
van Financiën van 29 Juni 18915, n°. 122, In• 
voerreehten en Accijmen; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staau
!Jlad n°. 80), aangevuld bij de wet van 20 Juli 1884 
(Staau!Jlad n°. 164), en op het Koninklijk be
sluit van 17 Juli 1894 (StaaulJlad n°. 135); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 Juli 1895, n°. 16); 

Gelet op het nader rapport van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 25 Jnli 1895, 
n°. 8010, afdeeling Medische Politie en van 
den Minister van Financiën van 26 Juli 1895, 
n°. 49, Invoen-echten en Accijmen; 

Hebben goedgevonden en ventaan te bepalen: 
Art. 1. In-, door- en vervoer van lompen , 

gebruikte ldeediugstnl:ken en ongewuaclien lijf
en beddegoed ia verboden uit landen of plaatsen, 
door de :Ministen van Binnenlandache Zaken en 
Financiiin aan te wijzen. 

De aanwijzingen worden telkens ten minste 
één dag voordat zij in werking treden, door· 
plaatsing in de Netlerla,ul,clu Staatscourant ter 
algemeene kennis gebracht. 

De voornoemde Ministers zijn bevoegd, die 
aanwijzingen te veranderen, zoo dikwijls de om• 
standigheden dit gedoogen of noodig maken, 
alsmede te bepalen, of en in hoever de bagages, 
door reisigera medegebracht, onder het verbod 
zijn begrepen; de beschikkingen over deze onder
werpen worden ook in de Netlerlantl6cAe Staau
coura..t geplaatst. 

Heeft het verbod afwending van de Aziatische 
cholera ten doel, dan gechagen zich de genoemde 
Ministers bij aanwijsingen betrelfende den in• of 
door-.oer uit landen, die toegetreden zijn tot de, 
op 15 April 1898 te Dreaden gesloten en bi,f de ' 
wet van 9 Juli 1894 (StaatalJlad n°. 94) goed
gekeu1·de • internationale overeenkomst tot wering 
der cholera, no.ar de bepalingen van die over
eenkom.at. 

2. Het tegenwoordig besluit, dat gednrende 
één jaar van kracht blijft, treedt in werking op 
den tweeden dag na dien der d.agteekening -.an 
het Staat,!Jlad en van de Staaucouranl, ·waarin 
het Îli geplaatat. 

De Ministen van Binnenlandsche Zaken en 
van Financiën 1ijn belast met de uitvoering van 
dit bealnit, dat in het Staatsblad en gelijktijdig 
in de Staat,courant zal worden geple.atat en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Re.ad van State. 

Het Loo, den 27aten Juli 1895. 

(In.) EMMA. 

1H Jlitiutw """ Buuumlmu:uclle IÁln, 
(In.) VAN HollDN. 

lJe Minuter 11a11 Financilr,, 
(8,t.) 8PBBNGEII. VAN En .. 

(Uitg •• 2 -'•· 18915.) 

80 Juli 18915. BBSLUIT, ter bekendmaking van 
den tekst der wet tot regeling van de wijze 
van beheer en verantwoording der geldmidde
len van N,derla,ul,cA-Indië van 23 April 1864, 
(Staat16lad n°. 85), zooals die door latere 
wetten ia gewijzigd en aangevuld. S. 1411. 

h N,UI( "JA.IJ H. M. WILHELMINA, BNZ. 

Wil EMMA, BNZ. 

Op de voordracht van den Minister van Kolo
niën, dd. 22 1nli 1895, Litt. E., n°. 57; 

Gelet op de wetten van 23 April 1864 (Staaû
blad n°. 815), 28 A.pril 1880 (Staat16lad n°. 72), 
28 Juni 1881 (Staau!Jlad n°. 122), 30 Decem
ber 1882 (Staau!Jlad n°. 246) en 13 Juli 18915 
(StaatdJlad n°. 126); 
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Heb ben goedgevouden en verstaan: 
den tekst der wet van 23 April 1864 (Staat,-

6/ad n°, 36) tot regeling van de wi;jze van be
heer en VID'll,ntwoording der geldmiddelen van 
Nedn-laNdJcl,,-lndië, zooals die is gewi;jzigd en 
aangevuld bij de wetten van 23 April 1880 
(StaaulJlfu;l n•. 72), 28 Juni 1881 (StaahlJ"/ad 
n•. 122), 30 December 1882 (Sta.td"/adn°. 246) 
en 13 Juli 1896 (StaaulJ"/ad n°. 126), algemeen 
bekend te maken door bi;jvoeging van dien ge
w.i;jzigden en aangevulden tekst in zi;jn geheel, 
bij dit besluit. 

De Minister van Koloniën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staata

lJlad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 30sten Juli 1896, 

(get.) E M M A. 

De Jfi11iater oan Kolo,,ië,,, (/let.) BBRGSXA. 

( Uitgeg. 14 bg. 1896.) 

TEKST DER WET, tot regeli,,g Nn 

de fDiiu oan /Jellter en -tllJOOl"dil,g dtJ,, 

geldmiddelen "an NederlandacJ,,.lndii, "an 
23 4ril 1864 (Staat,6"/ad n•. 36), l!(}(]

al, die ia gewijzigd en 4/llf{lei>uld lJij de 
wetten f!an 23 .J.pril 1880 (StaatalJlad 

n•, 72), 28 Juni 1881 (StaatalJlad n•, 122), 
30 IJecemlJer 1882 (Staat16lad r1°, 246) 
en 13 Juli 1895 (StaahlJ"lad n•. 126). 

EERSTE HOOFDSTUK. 

r lffl de fDiiu Nn lJdeer der geldmiddelen 
van Nederlandscll-Indil. 

APDEELING 1. 

.J.lgemeene 6111JOling. 

.Arl. 1. De geldmiddelen van Nederlantucl,,
J,uJjjj worden beheerd en verantwoord naar de 
regelen. in deze wet gesteld. 

APDll:ELING Il, 

r an de /Jegrootû,p. 

2. De begrooting van Nedn-landlcll-Ittdii wordt 
jll8l'lijb vast.gesteld bij afzonderlijke wet of wetten. 

Die wet of wetten regelen de uitgaven, en 
wijsen de middelen ter harer dekking aan. 

3, De begrooting van uitgaven is samengesteld 
uit twee hoofdstukken. Het eerste bevat de 

uitgaven in Nederlarld, - het tweede de uit
ga ven in Nederlandacl,,-lndii te doen. 

Ieder hoofdstuk is gesplitst in afdeelingen. 
Elke afdeeling omvat niet meer dan éé9 onder

deel van het algemeen bestuur. 
Die afdeelingen worden, voor zooveel dit niet 

:reeds bij de wet ia geachied, door Ons gesplitst 
in onderafdeelingen en artikelen. 

4. De bi;jchegen van Nederlandscl,,-Indii aan 
de middelen tot dekking van 's Rijke uitgaven 
worden op het eerste hoofdstuk uitgetrokken. 

5. Bij de splitsing, in artikel 3 bedoeld, worden 
de artikelen der begrooting aangewezen, welke 
in den loop van het dienstjaar door overschrij
ving uit de sommen, bij de betrokken afdee
lingen voor onvoorziene uitgaven toegestaan, ver
hoogd kunnen worden , wanneer het toegestane 
bedrag mocht blijken ontoereikend te zijn. 

Die overschrijving wordt bevolen, voor zoo
veel het eerste hoofdstuk betreft, door Ons , en 
voor zoover het twe&re hoofdstuk aangaat, door 
den Gouverneur-Generaal. 

6. Op dezelfde wijze, als in de laatste alinea 
van artikel 6 bepaald , worden de in den loop 
van het dieDBtjaar opkomende behoeften, welke 
niet in de begrooting zijn omschreven, op den 
post voor onvoorziene uitgaven der betrokken 
afdeeling aangewezen. 

Die uitgaven worden bi;j de rekeningen, be
doeld bij artikel 77 , omschreven en verantwoo?j 
in zoovele bijzondere posten, als zij gelijksoortige 
onderwerpen betreffen. 

7. De wet of wetten ' aanwijzende de middelen 
tot dekking der uitgaven, worden gesplitst in 
twee hoofdstukken, waarvan het eerste bevat de 
middelen in Nederland, - · en het tweede de 
middelen in Nederla'fldacl,,.Jndii te ontvangen. 

8. De begrooting van Nederlandacl,,-lndië wordt 
uiterlijk op het tijdstip, voor de indiening der 
Staatabegrooting bij art. 124 der Grondwet be-· 
paald , aan de Staten-Genernsl aangeboden. 

De Gou verneur-Geueraal kondigt de wetten, 
houdende de begrooting van Nederlandsci.Indië, 
dadelijk ns ontvangst aldaar af. 

De afkondiging· wordt gerekend in geheel Ne
derlaNdJcl,,-Jndil bekend te si;jn met den laten Janu
ari van het dienstjaar, als zij vóór dat tijdstip 
heeft plaat& gehad, en enden op den dag der 
dagteekening van het StaatalJlad van Nederlantucll

Indië, waarin de wetten z~n opgenomen. 
Wanneer die wet of wetten niet op 1°. Janu

ari van het dienstjaar in Nederland1cl,,-lndië is 
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of zijn afgekondigd , strekt, totdat de afkondi
ging heeft plaat& gehad , de begrooting van het 
v91'1ge jaar tot grondalag van het beheer voor 
het alsdan aangevangen dienstjaar. 

APDERLING III. 

Yn "4t tlietutjaar. 

9. Het dienatjaar voor het beheer der geld
middelen van N,ukrland,cl,, Indid ia het bnrger• 
lijke jaar. 

10. Tot den dienat van een jaar behooren: 
a. voor de ontvaugsten : 
1 °. de opbrengst der producten in het dienst

jao verkocht , voor zoover die opbrengst ge
durende het openstaan van den dienst is ont
vangen; 

2°. de belastingen en andere middelen van in
komat, gedurende het dienstjaar ontvangen; 

8°. de ontvangsten, gedurende het dienstjaar 
gedaan, wegens opbrengst tan producten over 
afgesloten dienstjaren; 

ll. voor de uitgaven: 
de rechten gedurende het dienstjaar verkregen 

door de schuldeischers van den Staat, behoudens 
de uitzonderingen, vermeld bij de artt. 11, 12 en 49. 

11 . Onverevend gebleven vorderingen betref
fende afgesloten diensten, worden , voor zoover 
zij niet zijn verjaard, gekweten uit de sommen 
voor onvoQrZÏene uitgaven, bij de betrokken af
deelingen, aangeweaen voor het dienstjaar, waarin 

. zij later veruvend worden, en bij de rekeningen 
vermeld iu art. 77 afzonderlijk verantwoord. 

12. De voorschotten , en de sommen ter goede 
rekening, vermeld bij art. 4~ , behooreo tot den 
dienst van het jur, waarin zij zijn betaalbaar 
gesteld , en de koaten van vencheping en ver- . 
voer naar Nederland en van vvkoop aldaar van 
producten , tot den dienst van het jaar, waarin 
de producten zijn verkocht of vergoed; 

Toevallige baten behooren tot den dielillt van 
het jaar waarin zij worden ontvangen. 

13. De dienst blijft open: 
tot en met den Slsten Maart van Let jaar 

volgende op het dienstje.ar, om de werken of 
gedeelten daarvan en de leverantiën te volbrengen 
en de goederen te verschepen, waarvan de vol
brenging of vencheping, volgen• de verklaring · 
van het hoofd der betrokken administratie, ten 
gevolge van omamndigh;a_en, in die verklaring 
te vermelden, niet v66r den laatsten December 
van het dienstjaar heeft plaata gehad, alsmede 

voor de afrekeningen met de mijnkongsiea op 
het eiland Banka; 

tot en met den Sisten December daaraanvol• 
gende, om alles ten einde te brengen wat het 
bewerbtelligen der ontvangsten, het verevenen 
en ordonnanceeren der uitgaven betreft. 

AYDBBLING IV. 

Ya1t tk <111tMng11tm. 

14. Geldleeuingen ten laste of onder waarborg 
van Netkrla'IIMel,...JruJii worden niet aangeg,aan, 
dan uit krachte van de wet. • 

16. Producten van den grond of van de nij• 
verheid, voor •• lands rekening geteeld of voort
gebnicht, en niet bestemd om van gouveroe
mentawege in het klein aan de bevolking te 
worden gedebiteerd of tegen regulariaatie aan 
departementen van . algemeen bestuur te worden 
verstrekt, alsmede goederen ita natwra aan den 
lande opgebracht, worden in het openbaar ver
kocht. 

Door Ons of door den Gonvernenr-Generaal 
kan echter machtiging worden verleend tot on
derliandschen verkoop , waar die in '1 lands be
lang noodig wordt geacht. 

16. Bruikbare goederen, voor 's lands dienst 
bestemd, worden niet vervreemd. 

Van dit verbod zijn uitgezonderd voorwerpen, 
welke om dringende redenen aan derden of tot 
nitvoerÎllg van gouvernementswerken aan aan
nemers worden a!geetaan of verkocht . 

17. Andere roerende goederen, eigendom van 
den Staat, waarvan de verkoop in 'a landa be
lang wenschelijk ie, worden steeds in het open• 
baar verkocht, teuij door Ons of door den Gou
vernenr-Generael, of namens dezen door het hoofd 
van het betrokken departement_ van algemeen be
stuur, in bijzondere omstandigheden, machtiging 
of last wordt gegeven tot onderhandschen verkoop. 

18. Goederen, eigendom van den Staat, worden 
niet verpand of beleend. 

Hiervan zijn uitgezonderd de gonvemêmllllta
producten, wanneer de verpanding o! beleening 
daarvan, om dringende redenen, in 'a lands be
lang de voorkeur verdient boven verkoop. 

19. Regelingen, strekkende tot invoering, ver7 

hooging, verlaging of afschaffing van belastingen 
of tot opheffing van eenig ander middel van in
komst, treden niet in werking, v66r dat bij de 
begrooting op die invoering, verhooging, verla• 
ging , afachaffing of opheffing gerekend û. 
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20. Teruggave of vrijstelling van belasting 
geschiedt niet dan in de gevallen en op de wijze, 
bepaald bij algemeene vei,irdeningen , vastgesteld 
door dezelfde of door eene hoogere macht, dan 
die • welke de belasting regelde. 

De liewijzen dier teruggavllll, vergezeld van 
beacheiden, waaruit van de aanleiding en den 
last daartoe blijkt, worden overgelegd aan de 
betrokken Aljlemeene Rekenkamer. 

Het "bedrag der teruggaven wordt gebracht 
in mindering van de gelijksoortige ontvangsten 
over het jaar, waarin de teruggave heeft plaats 
gehad. 

De bepalingen van het tweede en derde lid 
van dit artikel zijn van toepassing op elke terug• 
gaaf van ontVBngen gelden. 

Indien meer ie teruggegeven dan van de ont
vangsten kan worden afgetrokken, wordt het 
meerdere als ui ~f verantwoord. 

21. Geschillen over vorderingllll, zoowel roe• 
rende als onroerende zaken betrell'tlllde, knnnen 
in NederlatuJ door Ons, en .in Neder!andac/J..I,ulii 
door den Gouverueur-Generaal bij dading wor
den beëindigd, wanneer het onderwerp. van 
het geschil geen hoogere geldswaarde heeft dan 
/ 10.000. 

.Jaarlijks wordt door Onzllll Minister van Kolo
niën , van de getroffen dadingen, mededeeling 
gedaan aan de Staten-Generaal. 

Dadingllll omtrent geschillen over hoogere ~ds
waarden zijn onderworpen aan de bekrachtiging 
der wet. 

22. Kwijtschelding van vorderingen, den lande 
aankomende• kan worden verleend in Nederland 
door Ons en in Nederlandsc/J..Iruliii door den 
Gouverneur-Generaal, tenzij de vordering meer 
bedraagt dan / 10,000, in welk geval geen ge
heele of gedeeltelijke kwijtschelding wordt ver• 
leend dan bij de wet. 

De Gouverneur-Generaal verleent geene kwijt
llOheÏdingen, dan' na het advies te hebben inge
wonnen van de Algemeene Rekenkamer en van 
den Raad van Nederlandacn-Indii:. 

23. Als ontv!lnge~n, op den dienst van het 
loopende jear, worden onder de toevallige baten 
gebracht de sommen, die ten onrechte mochten 
zijn betaald, en waarvan de terugga'Ve eerst 
plaats heeft na de afsluiting van de begrooting, 
waarop zij in uitgaaf zijn gebracht. 

24. De wijse van verificatie der ontvangsten 
in Nederlaneucll-Indië wordt door Ons geregeld 
in overeenstemming met deze wet. 

Bij die regeling wordt gesorgd dat de comp
tabelen minstens eenmaal 's jaars rekening af. 
leggen aan de Algemeane Rekenkamer aldaar. 

Indien de comptabelen zich bij die rekeningen 
beroepen op bescheiden, door hen vroeger ovef
gelegd aan de hoofden der takken van bestnur , 
jegens wie zij zich naar hnnne instrnctiën hebben 
te verantwoorden, worden, ten verzoeke der 
belanghebbenden of der Algemeene Rekenkamer, 
aan deze die bescheiden toegezonden. 

Al'DBBLING V. 

Yan de uitg-. 

25. De controle der uitgaven, evenals die der 
ontvanga~en, geschiedt: 

in Nederlarul bij de Algemeelljl Rekenkamer 
aldaar, overeenkomstig de voonchriften dezer 
wet, en voorts naar de thans bestaande of nader 
vast te stellen bepalingen voor de controle der 
Staatsontvangsten en uitgavllll, en 

in Nederlandscll-J,uljij bij de Algemeene Reken
kamer aldaar. 

De A]gemeene Rekenkamer in Nederla,uJ deelt 
hare bedenkingen tegen de. verevende uitgave! 
ten laste van het late hoofdstuk der begrooting 
van Nederlandacn-Indië aan den Minister van 
Koloniën, met ioel!lnding van de bescheiden, 
waartoe die bedenkingen betrekking hebben, ter 
inzage en voor zooveel noodig ter verbetering, 
mede, binnen drie maanden, nadat die bescheiden· 
bij de Kamer zijn ingekomen. 

26. De Minister van Financiën opent aan 
den Minister van Koloniën kredieten; 

l 0 • voor de betaling der uitgaven op het late 
hoofdstnk der begrooting voor Nederlandacll
lruliii voorkomende, of die daarbij worden gevoegd 
krachtens art. 30; 

2°. ter voorziening in de behoeften van 's lands 
kassen in N.tJerbmtl6cn-Irulië; 

3°. tot het doen van andere betalingen, die 
weder in de koloniale kassen terugvloeien , of 
waarvoor in Nederlandacll-Indië reeds gelden zijn 
ontvangen. 

Deze kredieten zullen niet te bovel)ga&ll het 
bedrag der volglllls art, 33 in 's Rijke schatkist 

. gestorte gelden. 
27. Uitgaven buiten of boven de begrootingllll 

hebben niet plaats. 
Hiervan zijn uitgezonderd de uitgaven voor 

aankoop, aanmaak , vervoer en verkoop van 
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producten, en de dlll!.l'mede in verband staande 
pereentagewija belooningen. 

28. De in 's Rijks schatkist overgebrachte 
ge!den , bedoeld bij nrt. 33, W?rden, voorzoover 
zij"'tïet noodig zijn tot bestrijding van uitgaven, 
met het koloniaal beheer in betrekking staande, 
o~hillig tot welk dienstjaar zij behooren, 
op aanwijzing van den Minister van Koloniën 
afgeschreven in mindering der bijdragen aan de 
middelen tot dekking van '• Rijke nitgaven, bij 
het eerste hoofdstnk der begrooting van Neder
/pndacli-Indii geraamd. 

Van dnsdanige afschrijving wordt mededee\ing ge• 
~aan de Algemeene Rekenkamer in Nederland. 

2~ Behond.ens het bepaalde bij art. 5, heeft 
geene af.- en ovenchrijving van• en op af.dee
lingen , onderafdeelingen en artikelen der begroo
ting van uitgaven plaats, dan na verkregen of 
onder nadere goedkenring van de macht, die de 
afdeelingen, onderaf.deelingen en artikelen heeft · 

vastgesteld. 
30. Indien het belang van den dienst vordert, 

dat uitgaven, op het eerste hoofdstuk der be
grooting gebl'IICht, in Irulii worden gedaan, of 
~keerd, dat uitgaven, op het tweede ·hoofi
sl'ii.k der begrooting uitgetrokken , hier te lande' 
geschieden, bebonden Wij Ons voor de betrokken 
sommen op hoofdstuk I te verminderen, en die 
op hoofdstuk Il met een gelijk bedrag te ver- . 
hoogen, of omgekeerd. 

Zoodanige af.. en ovenchrij ving betreft alleen 
dezelfde soort van nitgaven. 

Ons besluit, de overschrijving gelutende, 
wordt in het 8taaublo,d geplaatat, en voorta 
aan de Staten-Generaal, aan den Gonverneur
Generaal van Nnierlmuucli-Irulii en aan de 
Algemeene Rekenkamers in Nederland en in 
N11derlandst:li-Iruliii medegedeeld. 

31 ,. In gevallen waarin eene verhooging der 
begrooting onvermijdelijk is en de gelegenheid 
tot tijdige verhooging bij de wet niet beataat, • 
de Gou vernenr-Generaal bevoegd kredieten boven 
de begrooting te openen en doet hij daarvalf' 
mededeeling aan den Minister van Koloniën é'd 
aan de Algemeene Rekenkamer in Nederlarulac!I,. 
Indië. 

Die kredieten worden binnen den korte* 
mO!l"lijken tijd aan de bekrachtiging der wet 
onderworpen. 

Ieder krediet wordt aan de begrooting toe
gevoegd en daarmede gelijktijdig verantwoord. 

APDKELll'lG Vl. 

Yatt liet bekeer tkr begrooti11g. 

32. De Gouverneur-Generaal van Nederlawcli
Indi.ë heert het algemeen bestuur van 'a lands 
!!J!ldmiddelen en eigendommen aldaar. 

33. Alle met het koloniaal beheer van 
Netkrla""8cli-I11clië in verband staande ontvang
sten , van welken a:ird ook, welke in Nederlar,d 
te doen zijn, worden in 's Rijke schatkist ge
stort , en alle met het koloninnl beheer van 
Nederla.,,d,cli-Indiii in verbanil staande betalingen, 
welke in Nederltmd te doen zijn , worden door 
middel van aanwijzingen op 'a Rijke schatkist 
bewer btelligd. 

34. Behoudens het bepaalde bij art. 411, 
worden geene sommen van de begrooting af.. 
geschreven of afgezonderd , · tot kwijting van 

vorderingen , wier bedrag eerst later kan blijken. 
35. De begrootingsposten en kredieten, bij 

art. 81 bedoeld, worden, behoudens de bepa
lingen, van art. 36, middellijk noch onmiddellijk 
verhoogd door eenige bate, den lande aankomende. 

36. Wanneer voorwerpen, die voor 's lands 
dienst zijn aangekocht of voortgebracht, worden 
afgeataan aan een ander departement van e.lge
meen bestuur, dan dat , hetwelk de uitgaaf. tot 
aankoop of voortbrenging gelastte, wordt de 
begrootingspost, bestemd tot aanschaffing van 
gelijksoortige behoeften, in het dienstjaar, 
waarin de afstand plaats heeft ( on verachillip; 
wanueer de aankoop of voortbrenging ia ge

sehied), voor de geschatte geldswaarde goed-
, gesohreven en met een gelijk bedrag belast het 

artikel , waaruit het departement van algemeen 
bestuur, dat de goederen behoeft, de uitgaaf. 
tot aansehaffing bn kwijten. 

37. Landsgoederen, hoe ook genaamd, worden 
niet aan eenen schnldeischer afgestaan in _het 
voordeel van het artikel der begrooting, waaruit 
zijne vordering moet worden gekweten. 

38. Het daarstellen van werken en het doen 
van leverantiën en tranaporten ten behoeve nn 
Neder/a,uJ,c/t-Irulii, geschieden op contracten 
van ope~bare aanbesteding. 

Alleen', wanneer Onze Minister van Koloniën 
of de Gonverneur-Generaal van Nederlarulad

Intlië zulks in 's lands belang noodig oordeelt, 
kan van dien regel worden afgeweken. 

In dat geval wordt van de beweegredenen 
melding gemaakt in het besluit, waarbij de-
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werken of leverantiën en transporten wo~den 
bevolen. 

39. De voorwaarden van aanbesteding ver
melden welke waarborgen vereischt w01·den, om 
als mededinger bij eene aanbesteding te worden 
toegelaten. 

40. De rechten en verplichtingen der adminis
tratie, van welke aanbestedingen uitgaan, zoo
mede die der aannemers, inschrijvers en leveran
ciers, en al wat verder de daarbij in acht te 
nemen vormen ,betreft, worden in Nederland 
door Onzen Minister van Koloniën, en in 
Nederlandacli-Indië door den Gonverneur-Generaal
geregeld. 

41 . Het is aan alle landsdienaren in Neder
landacli-Indië, en aan die, tot het Departement 

'van Koloniën behdorende , verboden eenige 
werken of leverantiën voor Nederlandacli-Indië 
aan te nemen, zich daarvoor borg te stellen of 
daaraan, hetzij rechtstreeks, hetzij zijdelings, 
deel te 'hebben. 

Dit verbod geldt niet voor de bezoldigde of 
onbezoldigde hoofden der vreemde Oosterlingen 
in Nederland1cA-Indië. 

A.l'DBELING VIT. 

Van Aet verevenen der uitgaven. 

42. De vorderingen ten laste der begraoting 
van Nederlandacli-Indië worden verevend: , 

door den Minister van Koloniën of zijne 
gédelegeerden, wanneer de uitgaaf ten laste van 
het late hoofdstuk moet worden gebracht, en 

door den Gouverneur-Generaal of zijne gedele
geerden , wanneer de uitgaaf ten laste van het 
Ilde hoofdstuk moet worden gebracht. 

43. Elke verevening moet gegrond zijn op het 
bewijs of de bewijzen van het verkregen recht 
der schuldeischers. 

44. Vereveningen op rekening of in mindering 
geschieden alleen voor gedane diensten , en 
nimmer mogen de verevende sommen dan nog 
overschrijden oier vijfde gedeelten der verkregen 
rechten, door behoorlijke bewijzen van oplevering 
gestaafd. 

45. De Gouverneur-Generaal bepaalt in welke 
gevallen onderzoek van vorderingen ten laste 
van het Ilde hoofdstuk der begrooting door de 
Algemeene Rekenkamer in NederlandacA-Indië 
noodig is v66r de betaalbaarstelling. 

Hij wijst per artikel het maximum van het 

bedrog aan , dat betaald kan worden zonder zoo
danig voorafgaand onderzoek. 

Van die aanwijzing wordt aan de Algemeene 
Rekenkamer mededeeling gedaan. 

Alle bescheiden, tot de verevening en betali4' 
gevorderd, worden aan de Algemeene Reken
kamer overgelegd. 

46. Indien het onderzoek der vorderingen bij 
de Algemeene Rekenkamer in Nederlandsc!i-Indië 
tot bedenkingen aanleiding geeft, wnarmede de 
ordonnateurs zich niet verecnigen, zijn deze 
bevoegd de betaling te doen plaats hebben, be
houdens hunne verantwoordelijkheid volgens art. 
82 dezer wet. 

4 7. Bij koloniale ordonnantie worden 1'Jör 
Nederlandach-Indii} bepaald de aard en vorm 
der bescheiden , door de schuldeischers tot 
staving hunner vorderingen over te leggen. 

48. Bij overeenkomsten wegens het doen van 
leveringen, het daarstellen van werken of ver
ri~hten van diensten, worden aan de aannemers 
of leveranciers geene interessen toegezegd, ter 

. zake- van mogelijke vertraging in de voldoening 
hunner vorderingen: 

49. Voorschotten kunnen worden verleend 
aan aannemers of leveranciers, en, in de ge!' 

· vallen door Ons of door den Gouverneur-Generaal 
te bepalen, op traktementen, - verlofs- en non
activiteits-traktementen daaronder begrepen, -
wachtgelden, gagementen, pensioenen, declaratiën 
wegens reis- en verblijfkosten en vaste uit
keeringen. Sommen ter goede rekening kunnen 
binnen de grenzen der begrooting worden ver
strekt tot het doen van betalingen ten behoeve 
van zee- en landmacht of van andere onder
werpen van huishoudelijk beheer, door Ons of 
door den Gouverneur-Generaal aangewez~n. 

Van die sommen wordt v66r het sluiten van 
den betrokken diens~ rekening afgelegd en de 
ongebrnikte gedeelten worden in mindering ge
bracht van de nitgaven ten laste van de arti
kelen waaruit de sommen zijn gekweten. 

A.J'D:&ELING VIII. , 

Van de Àlgemeene Jleltenkamer in 
Nederlandac!i-lndië. 

50. De Algemeene Rekenkamer in Nederlandacl,
Indië bestaat uit eenen voorzitter en zes leden. 

Zij moeten zijn Nederlanders en den vollen 
ouderdom van dertig jaren bereikt hebben. 

51. De voorzitter en de leden der Algemeene 
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Rekenkamer iµ N11derland8cl,-J,sdiij worden door 
Ons benoemd en ontslagen. 

De Gouverneur-Generaal zendt door tusschen
komet van den Minister van Koloniën voor elke 
°"'1gevallen plaats eene door den Raad van 
Nederlandsch-Indië opgemaakte en met redenen 
omltleede aanbeveling van drie personen aan 
Ons in. 

De Raad van Nederland.ach-Indië raadpleegt 
den voorzitter der Algemeene Rekenkamer alvorens 
eene aanbeveling te doen voor de benoeming 
van een lid dier Kamer. 

Wanneer tegelijkertijd meer dan ééne vacature 
• biJ" de Algemeene Rekenkamer in Nederlandacl,,

InA; ontstaat, kan , behoudens Onze bekrachti
ging, in de tweede of verdere vacature door den 
Gonverneur-Generaal . word~ voorzien uit eene 
1111nbeveling van dm penonen, opgemaakt door 
den Raad van Nederlandseh-lndië, na raad
pleging van den voorzitter der Algemeene 
Rekenkamer. 

52. De voorzitter en de leden der Algemeene 
Rekenkamer in Ntlderlandach-Indië mogen geene 
andere staatsambten beltleeden. 

Zij mogen rechtstreeks noéh z:ijdeling, deel
-bber zijn in, noch borg zijn voor eenige onder
neming, ten grondslag hebben~e eene met de 
Indische Regeering om . winst of voordeel aan
gegane overeenkomst. 

Zij mogen geene schuldvorderingen ten Jute 
van NederlandacJ,-lndië koopen. 

Zij mogen geen beroep of bedrijf uitodenen, 
ten gevolge waarvan zij zonden kunnen worden 
verklaard in staat van faillissement. 

53. De· voorzitter en de leden der Algemeene 
Rekenkamer in N11derlandacl,,-Jndië kunnen uit 
hun ambt worden ontzet: 

1°. wanneer zij tot gevangenis of tot zwo.ardere 
straf ztn veroordeeld; uitgezonderd wordt echter 
de gevangenisstraf, die geldboete vervangt en die 
wegens overtreding van politie ia opgelegd ; 

2°. wanneer zij verltlaard zijn in staat van 
kennelijk onvermogen of wegens schulden zijn 
gegijzel~; of 

8°. bij gebleken wangedrag of onzedelijkheid. 
54. Behalve op eigen verzoek, worden de voor

zitter en de leden der Algemeene Rekenkamer 
in N11derlandacl>-Indië uit hnn ambt ontslagen, 
wanneer zij den leeftijd van vijf en zeatig jaren 
hebben bereikt. 

Een ontslag buiten eigen verzoek kan mede 
worden gegeven : 

1°. wanneer zij wegens aanhoudende ziels- of 
lichaamsziekte hun ambt niet behoorlijk kunnen 
vervullen of door gestadige tekortkomingen 
getoond hebben daar;oor ongeschikt te zijn; 

2°. wanneer zij onder curateele zijn gesteld; 
3°. wanneer zij bij het eindigen van hun ver

loftijd niet zijn teruggekeerd , en 
4°. wanneer zij het verbod van art. 62 over

treden. 
55. Indien de Gouverneur-Generaal, den Raad 

van Nederland.ach-Indië gehoord, oordeelt, dat 
de voorzitter of een der leden van de Algemeene 
Rekenkamer in N11derland8ch-Indië, om een der 
redenen in de artikelen 5 3 en 5 4 vermeld , behoort 
te worden ontzet of ontslagen, zendt hij zijne 
daartoe strekkende voordracht, met alle ter zake 
betrekkelijke stukken , aan den Mini.ater van 
Koloniën. 

In de gevallen, vermeld in artikel 53 en in 
art. 54, n°". 1 tot en met 4, worden aan den 
betrokken ambtenaar de tegen hem bestaande 
bezwlll'8II medegedeeld, en wordt hij in de ge
legenheid gesteld bij de voordracht van den 
Gouverneur-Generaal eene schriftelijke verantwoor
ding te voegen. 

De Gouverneur-Generaal is bevoegd om, in 
afwachting van '1 Konings bes ohikking, den be
trokken ambtenaar in de gevallen in het vorig 
lid van dit artikel bedoeld, in zijn ambt te 
schorsen. 

In diezelfde gevallen wordt de betrokken ambte
naar, desverkiezende, door toekenning van verlofs
traktement en vrijen overtocht , in de gelegenheid 
gesteld om zioh in Nederland te gaan verant
woorden. 

Op de betrekkelijke voordracht van den Gouver
neur-Generaal wordt door Ons beslist. 

56. Wanneer tegen den voorzitter of de leden 
der Algemeene Rekenkamer in Nederla,uuch-Iadii, 
hetzij dagvaarding in persoon of bevel van ge
vangenneming, hetzij machtiging tot opneming 
in een huia van bewaring, of geneeskundig gesticht 
voor krankzinnigen is verleend, of lijfsdwang op 
hen is ten uitvoer gelegd, worden zij daardoor in 
hunne bediening geschorst. 

57. Schoning in de bediening stelt den ge

schorsten ambten.:ar op wachtgeld. 
Wordt hij echter niet ontzet of ontalagen, dan 

wordt hem, na Onze beslissing, zijn volle traktement 
over het tijd vak der achorsing te goed gedaan. 

58. De voorzitter en de leden der Algemeene 
Rekenkamer in Nederlandach-Indië staan tereoht 
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vooÏ' het Hoog Gerechtshof van Nederlandecli,-lndië, 
wegens misdrijven en overtredingen, gedurende 
den tijd hunner functiën begaan. 

59. Met uitzondering van het geval van voor
loopige llllllhouding bij ontdekking op heeterd1111d, 
kan tegen den voorzitter en de leden der Algem~ne 
Rekenkamer in Nederland8ch-Indi8 geen bevel tot 
gevangenneming worden ii;n uitvoer gelegd , en, 
in geval van ambtsmisdrijf, geene vervolging plllllts 
hebben, dan nadat dwi.rtoe door den Gouvemenr
Genersal op den voet en de wija,, bij algemeene 
verordening omschreven, machtiging is verleend; 

60. Behoudens het voorschrift in de 4de alinea 
van art. 55, wordt aan den voorzitter en aan 
cle leden der Algemeene Rekenkamer in Neder
landecli,-lndië geen verlof naar Nederland toege• 
kend, dan overeenkomstig de bepalingen, door 
Ons VIISt te stellen bij de instrnctie der Alge
meene Rekenkamer. 

Wanneer door verlof, schorsing, ongesteldheid 
of andere redenen eenig lid der Algemeene Re
kenkamer :verhinderd wordt zijne werkzll&Dlheden 
te vervullen, wordt door den Gou vernenr-Gene
?11111, zoo noodig, in de waameming dier werk
zaamheden voorzien door de benoeming van een 
tijdelijk Jid. 

Indien het te verwachten is dat de waarne
ming langer dan zes maanden zal moeten du1-en, 
vroogt de Gouvern.eur-Gener1111l voor de benoe
ming van een tijdelijk lid eene 1111nbeveling van · 
drie personen van deu Raad van Nederlandsch
Indië en onderwerpt hij de benoeming IIIIIl Ona, 
bekrachtiging. 

De tijdelijke leden worden door den Gouvemenr
Gene?lllll ontslagen WIIIlileer door het weder in
vallen van gewone leden niet langer behoefte 
bestaat aan tijdelijke voorziening in de w1111r
neming hunner werkz1111mheden, of deze hem om 
andere redenen niet meer noodig voorkomt. Wan
neer er twee of meer tijdelijke leden zijn, bep1111lt 
de Gouverneur-Gener1111l, na rsadpleging van den 
voorzitter, wie hunner moet aftreden, 

61. De controle der Algemèene Rekenkamer 
in Nederland8ck-Indi8 op de uitgaven strekt zich 
uit tot het onderzoek : 

1°. of de betrokken post van de begrooting 
toereikend is ; 

2°. of de aard der uitgave met de omschrij-
ving van den post overeenstemt; • 

3 °. of er geen vermenging van fondsen over 
verschillende dienstjaren of o.fdeelingen der be
grooting het gevolg van kan zijn; 

,, 

4°. of de overgelegde bewijsstakken beant
woorden aan de door Ons Tast te stellen vêr
eischten, om aan de comptabelen in uitgaaf te 
worden geleden. 

62. Het beheer over het materieel, in 's lands 
magazijnen en andere bew1111rpl1111tsen voorhanden, 
is op den voet en de wija,, bij ordonnantie te 
bepalen, aan het toezicht der Algemeen.e Reken
kamer in Nederla'llll8ch-Indië onderworpen. 

63. De Algemeene Rekenkamer in Nederla'llll8cA

Indîë is verdeeld in twee tafels. 
Iedere tafel beslist met drie leden en bij 

meerderheid van stemmen. Zij is bevoegd om 
bij onvolte.lligheid met twee leden te beslissen , • 
wanneer deze eenstemmig zijn. 

64. Eene vereenigde zitting der Algemeene· 
Rekenkamer in Nsderland8cli,-lndië, kan niet 
worden gehouden met minder dan vijf leden. 

Indien in eene vereenigde zitting de stemmen 
staken, valt het besluit i;,n voordeele van den 
comptabele. 

65. De besluiten der Algemeeue Rekenkamer 
in NederlaruJsch-Indië, waarbij het slot van reke
ning van een comptabele V11Stgesteld, of hem 
eene boete opgelegd wordt, worden uitgevaardigd 
in naam des Konings, 

De af!'chriften dier besluiten, aan het hoofd 
voerende de woorden : ·.In· naam des Konings", 
en onderteekeud door den voorzitter der Alge
meene Rekenkamer, hebben· dezelfde kracht en 
worden op dezelfde wija, ten uitvoer gelegd aJs 
de grossen van in kracht van gewijsde gegane 
vonnÏllsen in bnrgerlijke zaken. 

66. De wijze van eedsaflegging, en al wat 
verder de sámenstelling en instructie der Alge• 
meene Rekenkamer in Nederland8ch-Indiii, be
treft, wordt door Ons v11Stgesteld in overeen
stemining met deze wet. 

Die instructie bevat de bepaling, dat de Reken• 
kamer verplicht is om den Gouverneur-G'eneraal 
ten allen tijde zoodanip;e voordrachten en mede
deelingen te doen , als , vo lgena haar inzien , 
kunnen leiden tot vermindering ·of besparing van 
uitgaven en tot vereenvoudiging van het geldelijk 
beheer. 

APDJ!lBJrrNG IX. 

Ya• de oer:,"aring van acl,uldvorderingetl. 

67. De termijnen van verjaring en verdere 
bepalingen , daaromtrent bij de Rijkswetten vast
gesteld of vast te stellen, voor de indiening der 
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vorderingen ten laste der Staat8begrooting, zijn 
toepasselijk op alle vorderingen ten laste van 
het Iste hoefdstnk der begrootillf van Neder
landsck-Indië. 

68. Alle vorderingen ten laste van hetllde hoofd
stnk der begrooting van Nederland8cl,.Jndië, die 
niet zijn ingediend binnen den tijd van achttien' 
maanden na de opening van het dienstjaar, zijn 
nrjaard. 

De Gouverneur-Generaal is bevoegd, in bij
zonp.ere omstandigheden en om redenen van nood
zakelijkheid, dezen termijn te verlengen. 

69. De termijnen van verjaring, bij de hor• 
gerlijke wetten in Nederland en in Nederlandse!,. 
Indië bepaaid, zijn voor de begrooting van Neder
landscl,.JndiiJ toepasselijk: 

1 °. op alle vorderingen wegens rente van In
dische schulden, en die wegens traktementen, 
soldijen , pensioenen , onderstandgelden en alle 
e.nderen, welker bèdrag bepaald ie, en welker 
\-erevening niet afhankelijk is van eene vooraf
gaande oplevering van stillen door belangheb
benden; 

2°. op alle verevende vorderingen , waarvoor 
mandaten of ordonnantiën van betaling zijn af. 
gegeven. 

70. Door of van wege het hoofd der betrokken 
adwinistratie wordt aan den schuldeischcr, zoo 
hij dat verlangt, bij de indiening zijner vorde
ring een behoorlijk gedagteekend be11,Jjs van ont- . 
vangst der ingediende stnkken afgegeven. 

71. Mandaten of ordonnantiën van _ betaling, 
welke in Nederla,ulscl,.Jndié niet ter voldoening 
zijn aangeboden binnen den termijn voor de af. 
sluiting der begrooting bepaald , zijn vervallen. 

Belanghebbenden kunnen eene nieuwe betaal
baarstelling aanvragen. 

APDElilLING X. 

Van Aet tJer~od tegen liet in ~ealag nemen van 
'a lands gelden, goedern en eigendommen. 

72. Het is in Nederlandsd-Indiii niet ge

geoorloofd, dan met vooraf verkregen verlof van 
den rechter beslag te leggen op: 

a. landsgeldeu , effecten of geldswaarde heb
bende papieren, onder iJ,e administratie of onder 
derden berustende ; 

~- gelden door derden aan den lande ver• 
sehnldigd; 

c. 's lands roei-ende goederen, koopmanschappen 
en men helen, onverschillig of zij in het bezit 

of gebruik zijn van den lande, of zich onder 
derden bevinden; en 

d. vaste goederen en zakelijke rechten, den 
lande toebehoorende. 

Hetzelfde verbod geldt in Ned4rlo.NJ, wanneer 
het beJilag gelegd wordt ter zake eener vordering, 
loopende ten laste der begrooting van Neder
landscli-Indië, of op gelden of goederen, die 
door of ten behoeve van het Departement van 
Koloniën beheerd worden. 

73. Dat verlof moet gevraagd worden, voor 
. beslag te leggen in Nederland, aan den Hoogen 
Raad, voor beslag te leggen in Nederlandscli-Indii 
aan het Hoog Gerechtshof aldaar. 

Het openbaar ministerie wordt op het verzoek 
gehoord. 

Het verlof wordt niet verleend, tenzij sum
mierlijk van de deogdelijkhei.I der vordering, 
waarvoor beslag gelegd wordt, blijkt. 

Het wijst aan de goederen, op welke het 
beslag zal mogen worden gelegd. 

· Zaken, die door haren aard of hare bestem
ming geacht moeten worden buiten den handel 
te zijn , of bij de wet of algemeene verordening 
voor geene inbeslagneming vatbaar zijn verklaard, 
worden in de aanwijzing niet begrepen. 

TWEEDE HOOFDSTUK. 

Yaa de oeranttDOOrdi11Q der geldmiddelen van 
Nederlandscl,.Jndië. 

Al'DEELING l. 

.4.lg-- /Jepali11Qm. 

74. De vemntwoo~ing van de koloniale 
ontvangsten en nitgaven voor _Nedei·landsclt_-IndiD 
geschiedt over elk dienstjaar afzonderlijk aan de 
Wetgevende Maeht, onder overlegging van reke
ningen, welke door de Algemeene Rekenkamers 
in Nederland en in Nederlandscl,.Jndii! van eene 
verklaring harer bevinding zij o voorzien , ieder 
voor zooveel aangaat het gedeelte der ontvang• 
sten en uitgaven, hetwelk nán hare contr6le 
was onderworpen. 

Door de wet wordt het slot der rekening 
vastgesteld. Bovendien worden door de wet 
geregeld de bestemming van de voordeclige sloten 
en de voorziening in de dekking van de nadee
lige sloten der rekeningen. Voor de eerste maal 
geschiedt dit over een tijdvak van 25 jaren en 
vervolgens over tijdvakken van hoogstens 10 
jaren. 
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Al'DEELTNG II. 

Van de fler;,,twoording der Gouvernementa
producten, 

75. Al wie belast is met den verkoop van 
gonvernements-prodncten in Nederland, doet des
wege rekening en verantwoording aan den Mi
nister van Koloniën ; 

Die rekening toont aan: 

1°. wat van die producten hier te lande is 
aangekomen, de hoeveelheid, die daarvan is 
verkocht, en wat er van in magazijn overblijft, 
met vermelding der soorten en oogsijaren, waarnit 
zij a'fkomstig zijn; 

2°. De bruto-opbrengst van hetgeen is ver
kocht; 

8°, de gedane siortingen in 's Rijke schatkist. 
Daarenboven werdt door den geconsigneerde, 

binnen vier maanden na afloop van ieder jaar, 
op de:r.elfde wijze rechtstreeks rekening gedaan 
aan de Algemeene Rekenkamer in Nl!derland. 

Bij die rekening wordt verwe:r.en: 
a. naar maandelijksehe staten, door den direc

teur van het betrokken departement van algemeen 
beètunr in NederlandscA-Indië opgemaakt, welke 
aan wijzen de hoeveelheden en soorten van de in 
consignatie naar Nederland afgeleverde prodncten, 
met vermelding der oogsten, waaruit zij afkom
stig zijn, en welke staten door dengene, aan 
wien de producten in NederlandacA-Indië zijn 
afgeleverd, voor ontvangst zijn geteekend; . 

IJ. naar de b~eheiden, aan den Minister van 
Koloniën overgelegd. 

De sub a en IJ bedoelde atnkken worden door 
den Minister van Koloniën zoo spoedig mogelijk, 
tot voorbereiding van de verificatie der jaarreke
ning, aan de Algemeene Rekenkamer ingezonden. 

76. Bij het onderzoek der jaarrekening en 
verantw.oord ing in het vorige artikel omschreven, 
zal de Algemeene Rekenkamer de bewijBBtnkken 
aannemen, zooals ze bij den handel gebruikelijk 
zijn, en voorts eerbiedigen de voorwaarden, 
waarop de . verkoop der producten heeft plaats 
gehad, alsmede de bij den handel bestaande 
UBantiën. 

Bij verschil van opvatting daaromtrent wordt 
door Ons beslist. 

Al'DEELING 111. 

r an de ,'élrningen, 

77. Van de begrooting van uitgaven voor 
NederlantlacA-Indiii, en van de middelen tot dek- . 

king der uitgaven aangewezen, wordt eene afzon• 
,derlijke rekening opgemaakt, als : 

wegens het Iste hoofdstnk, door den Minister 
n.n Koloniën; 

wegens het Ilde hoofd"stuk , door den Gouver
neur-Generaal van Nederlandscl,,-Indië. 

Die rekeningen wijzen in de volgorde der be
grooting eb met gelijke omschrijving der afdee
lingen, ond.erafil.eeli.Dgen en artikelen, waarin 

deze zijn gesplitst, afzonderlijk aan: 

i• o•lflfllll , 

het gel'B'!mde bedrag, en wat daarop is ont• 
vangen; 

in uitgaaf, 

het geraamde bedrag en wat daarop is verev~ 
met aandniding van de verschillen in meer of 
minder, zoowel wat de ontvangsten als de uit
gaven betreft, en met aanwijzing welke der ver
evende sommen voldaan, welke verschuldigd 
gebleven zijn. 

78. De :r1lkeningen, in het vorig artikel be
doeld, worden voor ieder dienstjaar opgemaakt 
onder dagteekening van de afsluiting der begroo
ting en ten spoedigste overgebracht, die, wegens 
de ontvangsten en uitgaven in Nederland, bij de 
Algemeene Rekenkamer aldaar; die wegens de 
ontvangsten en uitgaven in NederlantlacA-IndiiJ 

bij de Algemeene Rekenkamer in Nede1·lantlacA

Indië. 
Die rekeningen worden door die antoriteiten, 

na vergelijking met de door haar gehouden Jlll,n• 
teekeningen, voorzien van eene verklaring heer 
bevinding, en binnen drie maanden, na de ont
vangst, zoo noodig ter verbetering, aan de in
zenders teruggezonden, onder mededeeling van 
de bedenkingen en opmerkingen, waartoe het 
onderzoek van de rekeningen en de daarbli, \e
hoorende verontwoordingstnkken aanleidi~ heeft 
gegeven , :voor zoover die niet reeds in &ar jaar
lijbeh vel'slag, bedoeld in artikel 79, zijn op
genomen. 

79. Jaarlijks v66r of op 1 April zendt de 
Algemeene Rekenkamer in Nederland aan Ons, 
en •die in NederlandscA-Indiii aan den Gonvemeur
Generaal een volledig veralag van hare werbaam
heden over het afgeloopen jaar, waarin tevens 
worden venneld alle ontdekte onregelmatigheden 
eR afwijkingen van bestaande verordeningen en 
de maatregelen, welke zij in het belang van het 
beheer der geldmiddelen wenschelijk achten. 

Het verslag, van de Algemeene Rekenkamer in 
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AJl'DEELTNG Il. 

Yan de fler;nt,ooording der G=ernemmt,

prodMctm. 

75. Al wie belast ia met den verkoop van 
gonvernemente-prodncten in Nederland, doet des
wege rekening en verantwoording aan den Mi
nister van Koloniën ; 

Die rekening toont nan : 

1°. wat van die prodncten hier te lande ia 
aangekomen , de hoeveelheid , die daarvan is 
verkocht, en wat er van in magazijn overblijft, 
met vermelding der IIÓOrten en oogatjanm, waaruit 
zij alkomstig iijn; 

2°. De bruto-opbrengst van hetgeen is ver
kocht; 

3°. de gedane stortingen in 'a Rijk& schatkist. 
Daarenboven werdt door den geconsigneerde, 

binnen vier mll!lnden na afloop van ieder jur, 
op dezelfde wijze rechtstreeks rekening gedaan 
aan de Algemeene Rekenkamer in Nederlalld. 

Bij die rekening wordt verwezen : 
a. nBBr maandelijkache staten, door den direc

teur von het betrokken departement van algemeen 
beètnnr in NederfandscA-llldië opgemaakt, welke 
aanwijzen de hoeveelheden en soorten van de in 
consignatie naar Nederland afgeleverde producten, 
met vermelding der oogsten, waaruit zij afkom
stig zijn , en welke staten door dengene, aan 
wien de producten in Netlerland&C!vlndii zijn 
afgeleverd, voor ontvangst zijn geteekend; . 

ll. naar de be!!cheiden, aan den Minister van 
Koloniën overgelegd. 

De sub a en b bedoelde stukken worden door 
den Miniete1· van Koloniën zoo spoedig mogelijk, 
tot voorbereiding van de verificatie der jaarreke
ning, aan de Algemeene Rekenkamer ingezonden. 

76. Bij het onderzoek der jaarrekening en 
verantw.oording in het vorige artikel omschreven, 
zal de Algemeene Rekenkamer de bewijBBtnkken 
aannemen, zooale ze bij den haodel gebruikelijk 
zijn, en voorts eerbiedigen de voorwaarden, 
waarop de . verkoop der producten heeft plaats 
gehad, alsmede de bij den handel bestaande . 
OBaotiën. 

Bij verschil van opvatting daaromtrent wordt 
door One beslist. ' 

UDEKLTNG 111. 

Ya• de relreflingm. 

77. Van de begrooting van uitgaven voor 
NederlandacA-lndiii, en van de middelen tot dek-

king der uitgaven aangewezen, wordt eene afzon
derlijke rekening opgemaakt, als : 

wegens het lste hoofdstuk, door den Minister 
van Koloniën ; 

wegens het Ilde hooflatnk, door den Gouver
neur-Generaal van Nederland8t:/t.-Illdië. 

Die rekeningen wijzen in de volgorde der be
grooting en met gelijke omschrijving der afdee
lingen, onderafdeeliugen en artikelen, waa.rin 

deze zijn gesplitst, afzonderlijk aan : 

in ontr;ang, 

het ~de bedrag, en wat durop ia ont
vangen; 

in uitgaaf, 

het geraamde bedrag .en wat daarop ie verev4!nd, 
met aanduiding van de verschillen in meer of 
minder, zoowel wat de ontvangsten als de uit
gaven betreft, en met aanwijzing welke der ver
evende sommen voldaan , welke verschuldigd 
gebleven zijn. 

78. De rekeningen, in het vorig artikel be
doeld, worden voor ieder dienstjaar opgemaakt 
onder dagteekening van de afsluiting der begroo
ting en ten spoedigste overgebracht, die, wegens 
de ontvangsten en uitgaven in Nederlar,d, bij de 
Algemeene Rekenkamer aldaar; die wegens de 
ontvangsten en uit.gaven in NederlandacA-Illdiii 

bij de Algemeene Rekenkamer in NederlandacA

Indië. 
Die rekeningen worden door die autoriteiten, 

na vergelijking met de door haar gehouden »n• 
teekeningen , voorzien van eene verklaring heer 
bevinding, en binnen drie maanden, nn de ont
vangst, zoo noodig ter verbetering, aan de in
zenders teruggezonden, onder mededeeling van 
de bedenkingen en opmerkingen, waartoe hllt 
onderzoek van de rekeningen en de daarbli. •· 
hoorende verontwoordingatnkken aanleidill! heeft 
gegeven , yoor zoover die niet reeds in Siar jaar• 
lijksch ve1'8l&g, bedoeld in ar~ikel 79, zijn op
genomen. 

79. Jaarlijks voor of op 1 April zendt de 
AJgemeene Rekenkamer in Netlerta..d aon ·One, 
en ·die in Ned~landscA-Indiii ann den Gouverneur
Generaal een volledig venlag van hare werkzaam• 
heden over het afgeloopen jaar, waarin tevens 
worden ,,mneld alle ontdekte onregelmatigheden 
en arwijkingen von bestaande verordeningen en 
de maatregelen, welke zij in het belang van het 
beheer der geldmiddelen wenechelijk achten. 

Het verslag, van de Algemeene Rekenkamer in 
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Nederlandsck-Indië wordt door den Gouverneur
Generaal met de noodige toelichtingen zoo spoedig 
mogelijk aan den Minister van Koloniën gezon
den. Daarna worden beide verslagen onverwijld 
door Ons aan de State'it-Generaal medegedeeld. 

80. De rekeningen, vermeld in art. 77 en 
gewaarmerkt als in de artikelen 74 en 78 is om
schreven, moeten voorzien zijn van de noodige. 
toelichtingen aangaande de verschillen tusechen 
de ramingen der ontvangsten en uitgaven, en de 
verkregen uitkomsten. 

De in Nederlandacl,-I,ulü opgemaakte rekening 
wordt zoo spoeclig mogelijk gezonden aan den 
Minister van Koloniën. 

Zij wordt, vergezeld vau de rekening wegens 
ontvangsten en uitgaven. hier te lande, en van 
eene daaruit door den Minister van Koloniën 
samengestelde algemeene rekening, ten spoedigste 
en uiterlijk op den 3lsten December van het 
tweede jaar, volgende op de afelniting der be
grooting, aan de Staten-Generaal aangeboden bij 
een voorstel van wet tot vasts\fllling van het 
slot der ontvangsten en uitgaven van het be
trokken dienstjaar. 

Bij dat voorstel worden nog overgelegd : 
1 °. een staat , aantoonende het gebruik dat is 

gemaakt van de kredieten, vermeld sub 2 van 
artikel 26; 

2°. een staat, die naar onderscheiding der dienst
jaren aantoont, welke sommen in het afgesloten 
dienstjaar, wegens uitgaven op vroegere dienst-

• jii,ren verevend, eensdeels, hetzij uitgegeven , 
hetzij door verjaring vrijgevallen, anderdeels ver
schuldigd gebleven zijn; 

3°. de mededoolingen van de Algemeene Reken
kamers in Nederland en in Nederlandsck-Indië, 

bedoeld aan het slot van artikel 78. 
J'V anneer door on voorziene en niet te ver~ · 

mijdiin omstandigheden , de rekening niet tijdig 
genoe!f bij den Minister van Koloniën is ont- . 
vangen, om O).I den 3lsten December van het 
tweede jaar, volgende op de afsluiting der be
grooting, aan de Staten-Generaal te worden aange
boden, wordt daarvan aall dezen mededeeling gedaan. 

Al'DEELING IV. 

1Ta11 de verantwoordelijl&keid en rervolging der 

ordonnateura en andere landsdienaren ter zalce 

flan onrechtmatige handelingen of nalatig
kedn, waartioor deze niet ala comptabelen 

kunnen worden aangeaprolcen. 

· 81. De geldelijke verantwoordelijkheid van 

den Minister van Koloniën en van den Gouverneur
Generaal van Nederlandscl,-Indii wordt geregeld 
bij de wet, regelende de financiëele verantwool'de-

. lijkheid van de hoofden der Minieteriëele Departe
menten. 

82. Alle landsdienaren, die zonder ter zake 
comptabel te zijn, door onrechtmatige handelingen 
of door het nalaten van de zorg, waartoe zij 
gehouden zijn, middellijk of onmiddellijk den 
lande schade toebrengen, zijn verplicht die schade 
te vergoeden. 

De v~volging van- en het verhaal op bedoelde 
landsdienaren in Nederland, hunne erfgenamen 
of rechtverkrijgenden geschieden volgens de regelen , 
bij de Rijkswetten vastgesteld of vast te stellen. 

Voor Nederlandack-Indië wordt door Ons in 
dit onderwerp voorzien. 

83. Vóór de afsluiting van iederen dienst 
worden in 's lands kas weder overgestort , en 
alzoo tot de begrooti ng teruggebracht de sommen , 
waarover door de betrokken personen meer mocht 
zijn beschikt, dan het beloop der aan hen ver

leende kredieten. 
84. Ingeval aan de bepaling van het vorig 

artikel niet mocht zijn voldaan, wordt voor de 
invordering der versch!lldigde sommen gezorgd: 

in Nederland, door den Minister van Koloniën; 
in Nederla,idscl,-Indië, door den Gouverneur

Generaal. 

Al'DEELING V . 

Van de verant'IIJOordelijl&keid en vervolgi'llf! der 
comptabelen. · 

85. Behoudens het bepaalde bij art. 7 5 zijn 
de personen en administrstiën, van landswege 
belast met het ontvangen, bewaren , betalen of 
afleveren van gelden en geldswaarden en van het 
bij art. 62 bedoelde materieel, comptabel, en als 
zoodanig verplicht aan de betrokken Algemeene 
Rekenkamer rekening af te leggen van het door 
hen gevoerd beheer. 

In Nederlandsen-Indië kan door den Gouver
neur-Generaal daarvan vrijstelling worden verleend 
aan hen, die, terwijl zij andere functiën be
kleeden, tevens, dienst doen als tusschenpersoon 
tnsscheu het publiek en de ontvangers van 's lands 
middelen. 

De vaststelling van de modellen en tijdstippen 
van inzending der rekeningen wordt, voor zooveel 
Nederlandscl,-Indië betreft, geregeld door den 
Gouverneur-Generaal. 
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86. Al wie bevoegd is of gedelegeerd word 
tot 'Tuit aangaan van schulden en tot de 
oordeeling en het onderzoek van vorderi 
ten laste van den illnde, alsmede tot de be 
taalbaal'Btelling daarvan , mag niet tevena zijn 
comptabele. 

Iu Nerkrlandac/&-Indiii kan in bijzondere ge
vallen van dit vool'BChrift worden afgeweken. 

87. De Algemeene Rekenkamers schrijven aan 
de comptabelen de termijnen voor tot beantwoor
ding harer bedenkingen en tot het indienen van 
bezwaren tegen de veranderingen, welke dqor die 
autoriteiten zijn gemaakt iu de door hen afge
legde rekeningen. 

Na het ventrijken van den termijn neemt dCJ 
, Rekenkamer een besluit. ' 

88. Wanneer, ondanks de door een' comptabele 
ingebroohte bezwaren tegen die veranderingen , 
de betrokken .Algemeene Rekenkamer van meening 

ia, niet op de door haar gemaakte veranderingen 
te moeten terugkomen, zal zoodanig comptabele, 

binnen ~ne ID8Blld noo.at de bealissing te zijner 
kennis is gebrooht , daarvan herziening kunnen . 
vorderen. 

Het onderzoek omtrent zoodanige herziening 
wordt opgedragen aan andere leden der betrokken 
Algemeene Rekenkamer dan die, welke de be
slisaing hebben voorgesteld, waardoor de reken
plichtige zich bezwaard echt. 

Het besluit omtrent die herziening wordt ge
nomen in eene vereenigde zitting der betrokken 
Algemeene Rekenkamer. 

Ten allen tijde, ook na afgifte van het in · 

art. 96 bedoeld bewijs , is de Algemeene Reken
kamer bevoegd tot herziening van besluiten, 

genomen _op grond van etnkken, die later blijken 
valsch te zijn. 

Van den uitslag der herzieningen wordt mel
ding gemaakt in de verslagen, bedoeld in art. 79. 

89. Door den Gouvemeur-Generaal wordt be

paald, welke comptabelen in Nederlandtc!&-Indië 
tot borgetelling verplicht zijn. 

90. Ter verr.ekering . van '1 lands belangen 

kannen aan comptabelen voorloopig vergoedingen 
opgelegd worden bij besluiten van de autoriteiten 
door den Gouverneur-Generaal aangewezen. 

91. Door den Gouverneur-Generaal, ofop zijnen 

laat, wordt gezorgd : 
1 °. dat de borg~tellingen van comptabelen naar 

behooren worden geregeld ; en 
2°. dat de akten van borgtocht in daartoe be

stemde registel'B worden ingeschreven. 

1896. 

92. Aan de comptabelen, die achterlijk zijn 
in het inzenden hunner rekeningen, wordt in 
Nederla,ul door den Minister van Koloniën , 
in Neder1antlac/&-lndiii door de betrokken depar
tementehcfs eene nieuwe termijn gesteld. 

Bij verdere nalatigheid worden de rekeningen 
ex officio ten koste van de nalatigen opgemaald 
door een ambtenaar, daartoe in Neile,·land door 
den Minister van Koloniën, in Nederland.rcA

lffllië door of van wege den Gouverneur-Generaal 
11an te wijzen, en wordt van het gepleegde ver
zuim kennis gegeven aan de betrokken Alge
meene Rekenkamer die, zoo zij daarvoor termen 
aanwezig acht, de nal11tigen beboet. 

Voor 110oveel de comptabelen ink_omsten van 
den lande genieten, gaat de boete niet te boven 
het een twaalfde gedeelte van het jaarlijksch be
drag hunner bellOldiging, of, wanneer zij procèn1B
gewijze worden beloond, het een twaalfde gedeelte 
van hunne gemiddelde jaarlijksche inkomsten. 

Voor hen, die geen inkomsten uit 's lands kas 

genieten, wordt het op te leggen bedrag aan boete 
in geen _gevnl hooger gesteld dan f 50 voor elk 

verzuim. 
De :rekeningen worden verder behandeld en 

afp:edaan, als waren zij door de comptabelen 

zelve opgemaakt en ingezonden. , 
93. In Nede1·land wordt door den Minister 

van Koloniën en in Nederlandat:l,..Jndiii wordt 

door den Gouvemenr-G,llneraal gezorgd: 

l°. dat uitvoerinp: gegeven wordt aao de be
elniten der Algemeene Rekenkamer, vermeld in 

art. 88; 
2°. dat worden ingevorderd de boeten en kosten, 

bedoeld in art. 92. 
De invordering der vel'Bchuldigde sommen ge

schiedt bij voorkeur op de inkomsten der comp
tabelen, en op den door hen gestelden borgtocht, 
of andel'B op de wijze , voorgeechreven voor de 
in vordering der directe belastingen. 

94. Indien een comptabele wordt onder cnra
· teele gesteld, voortvluchtig is of overlijdt, wordt 

de rekening die hij had behooren te doen ex 
officio opgemaakt door een ambtenaar daartoe door 
of van wege den Minister van Kolonién of den 

Gouverneur-Generaal aan te wijzen. 
De opgemaakte :rekening wordt aan den curator 

of aan de erfgenamen ofrechtverkrijgenden mede

gedeeld; zij ontvangen inzage van de daartoe 
behooreude bescheiden , en aan hen wordt een 
.:redelijke termijn verleend, om hunne bezwaren 

daartegen te doen gelden. 
18 
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Na ontvangst van het antwoord van den cnrator, 
de erfgenamen of rechtverkrijgénden, dan wel 
wanneer deze den hnn verleenden termijn onbennt 
hebben laten verstrijken, wordt de rekening over
·gebracht bij de Algemeene Rekenkamer , die haar 
in ve'.reenigde zitting behaodeld , en tegen wier 
beeluit geene vooniening i1 toegelaten. 

De erfgenameo en rechtverkrijgenden zijn van 
ll&llsprakelijkheid ontslagen wanneer drie jaren 

~n verloopen : 
1°. na den dood van den comptabele, zonder 

dat ll&Jl hèn de ex officio opgemaakte rekening 
is medegedeeld; 

2°. na het verstrijken van den aan hen tot 
indiening hunner bezwaren verleenden termijn, 
zonder dat de rekening is vastgesteld. 

95. Van de boeten, in artikel 92 bedoeld, 
zal in Neturland door Ons, en in NeturlarulacA
Indië door den Gouverneur-Generaal kwijtschel
ding kunnen worden verleend, na gehoord advies 
van de Algemeene Rekenkamer, die de beboeting 
heeft uitgesproken. 

96. Comptabelen worden ter zake van hnn 
gehouden beheer niet van verantwoordelijkheid 
ontheven, dan door een bewijs deswege afgegeven 
door de betrokken Algemeene Rekenkamer. 

Dat be1!iis ontslast de comptabelen of hunne 
erfgenamen• of rechtverkrijgenden niet van de ver
plichting tot 11&J1Znivering der bedragen, welke zij 
verschnldigd zijn als een gevolg der herzieningen 
bedoeld in de voorlaatste alinea van art. 88. 

APDEELING VJ. 

0-,asglllH!pali-,en. 

97. Zoolang de overeenkomst met de Neder
landsche Handelmaatschappij, goedgekeurd bij 
de wet van den 22sten December 1853 (Staat1-
'1lad n°. 129), van kracht blijft, wordt: 

1°. door het verbod, bij de late alinea van 
artikel 18 dezer wet, geen inbreuk gemaakt op 
de bepaling, voorkomende in artikel 3 dier 
overeenkomst; 

2°. v{,ór of op den 16den van iedere maand, 
door tnsschenko1n&t van het Departement van 
Koloniën, ll&Jl de Algemeene Rekenkamer in 
Nederland oppaf gedaan van door de Neder
landsche Handelmaatschappij io de laatstverloopen 
maand ontvangen bruto opbrengst der verkochte 
gonvernementsprodncten, welke opbrengst ne. 
aftrek van de betalingen, die daaruit zijn of 
moeten worden gedaan voor kosten van vervoer , · 
bewaring, verkoop en_ aJlevering der'prodncten, 

spoedig mogelijk in 's Rijka schatkist wordt 
, van welke stortingen bij de Ddpll"te

ten van Financiën en Koloniën , alsmede bij 
Algemeene Rekenkamer in Neturlantl, dienst

jaarlijk boek wordt gehouden; 
s•. door den directeur van het betrokken 

departement van algemeen beetnnr in NetkrlarulacA,. 
Indii, maandelijka een 1taat opgemaakt, welke 
aanwijst de hoeveelheden en soorten van de aan 
de factory der Nederlandsche Handelmaatschappij 
in oonsignatie naar Netkrlantl afgeleverde pro
ducten, met vermelding der OOf!'lten, waaruit zij 
afk01n&tig sijn; welke staat door genoemde fao... 
torij, voor ontvangst ·geteekend, in dubbel wordt 
~den aan den Minister van Koloniën~ die 
dae.rvan een exemplaar overlegt aan de Alge
meene Rekenkamer in Nederland; 

4°. de bij het tweede lid van artikel 7 6 
bedoelde jaarrekening niet afgelegd. 

Du.ientegen worden de rekenillf'llll van de 
genoemde in■telling aan den Minister van Kolo
niën, door dezen met de daartoe behoorende 
beaeheiden aan de Algemeene Rekenkamer in 
NIHiwland medegedeeld, om, zooals zij door hem 
zijn goedgekenrd , te strekken tot grondslag voor 
de verifice.tie der in artikel 77 bedoelde reke
ning, wegens het eerste hoofdstuk der begrooting. 

In het verslag, bij artikel 79 bedoeld, maakt 
de Algemeene Rekenkamer melding van hare 
bevinding omtrent de alhier bedoelde rekeningen 
der Nederlandsche Handelmaatschappij. 

98. Ongeacht de bepaling van art. 99, ge
schieden de aanzuivering en verantwoording van 
vorige diensten gedlll'ellde het jaar 1867, op 
den tot dusver bestaanden voet. 

De saldo's , behoorende tot dienstjaren aan · 
1867 voorafgaande, welke op 1 Januari 1868 
in '1 landa kB88en voorhanden zijn, worden op
genomen onder de middelen vool' het dienstjaar 
1867 aangewezen. 

De na 1 Januari 1868 nog te doene ont
vangsten en uitgaven , de dienstjaren 1866 en 
vroeger betreffende, word41n, respectievelijk onder 
de toevallige baten en onvoorziene uitgaven, af. 
zonderlijk verantwoord. 

99. De voorsohriften dezer wet worden voor 
het eerst toegepast op de begrooting van Netur
larulat!lt-huliii voor 1867. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van den 
80 Juli 189ö (Staaûfilad n•. 146). 

Mij bekend, 
1N Jfü,ûtw oan Koloniën, (Dd.) BERGSKA. 
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8 -''t!J"'"" 18115. BxstUIT, tot schoning van 
:6.et besluit der Staten van Z,eland van 
8 Juli 1895, wwi.rbij J. H. S1mDB118 is 
benoemd tot lid van Ge4epnteerá.e Staten 
dier provincie. S: 14,6. 

Ge«/tor•t tot 1 Octo!Jer 1895. Zie fJ()Ort, Jut 
~duit oan 20 Á"fllllllll 18115, S. lGl. 

5 Á"flUllua 18115. BxsLUIT , betreffende 'lt'IJZI• 
·ging van het Koninklijk besluit van den 
lÓden November 1892 (Staau!Jkul n°. 258), 
hondende o. a. vaat.atelling der reglemen
taire bepalingen ter nitvoering van de wet 
betrekkelijk de inkwartieringen en het onder
houd van het krijgsvolk, en de transporten 
en leverantiën voor de legers of verdedigings
werken van het Rijk gevorderd, van den 
Hden September 1886 (Staat,!Jkul n°. 138), 
zooals die Wet is gewijzigd bij de Wetten 
van 29 Maart 1877 (Staat.!Jlad n°. 58), 
van 15 April 1886 (Sta.au!Jkul n°. 64) en 
van 10 Mei 1890 (Staata/Jk,dno, 88). S. 14i7. 

hr NUK VAN H. M. WILHELMINA. BNZ. 
Wu EMMA, BNlll. 

Op de voordracht van den Minister van 
Oorlog van 10 April 1895, Kabinet Litt. L", 
van den Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 11 April 18115, n°. 11158, afdeeling Binnen
landsch Bestunr, van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid van 11 April 18115, 
L-. W., afdeeling Handel en Nijverheid, van 
den Minister van Marine van 16 April 18115, 
Bureau B, n°. 8, van den Minister van Finan. 
ciën van 22 April 1895, n°. 115, Directe Belas
tingen, en van den Minister van Koloniën van 
28 April 1896, Litt. C, n°. 82. 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 Mei 18115, u0

• 6); 
Gezien het nader rapport van voornoemde 

Ministers van 6 Juli 18115, Kabinet Litt. I .. ; 
van 11 Juli 18115, n°. 8842, afdeeling Binnen
landsch Bestuur; van 15 Jo.li 18115, n°. l~l, 
afdeeling Handel en Nijverheid; van 18 Juli 18115, 
Burean B, n°. 8; van 26 Juli 18116, n°. 85, 
Directe Belastingen; van 81 Juli 18116, Litt. C, 

n°. 87; 
Overwegende, dat het, blijkens de ondervin

ding, opgedaan bij de in het jaar 18114 ingevolge 
het KoninkH,i'k besluit vim 10 November 1892 
(8'aat,!Jlad u0

• 258) gehouden keuring van voor 
den Krijgsdienst geschikte paarden wensehelijk is, 
eenige wijzigingen aan te brengen in dat besluit ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 
I. In bovenvermeld besluit worden: 
a. de artt. 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 

28, 2~. 25, 26, 27, 28, 211, 30, 81, 82, 
38, 85, 88, 4,4,, 47, 50 en 51 gewijzigd en 
gelezen als hieronder i1 aangegeven; 

l,. tusschen de artt. 27 en 28 een nienw art. 
27flü en tllSsohen de artt. lil en 52, nieuwe 
artt. 5 l!Jia en lilkr gevoegd , luidende als mede 
hieronder is vermeld. 

.bi. 14. Binnen één maand, nadat eene uitschrij
ving als in art. 18 bedoeld, is geschied, wordt door 
de zorg van het bestnnr der gemeente aan ieder 
in de gemeente metterwoon gevestigd eigenaar 
van een pwi.rd of van meer paarden, waarvan 
aangifte voor de keuring moet geschieden of wel, 
voor zooveel zich in de gemeente pwi.rden be-

. vinden, waarvan de eigenaar elders woont, aan 
den gewoonlijk voor dien eigenaar optredend8D 

. plaatsvervanger, inwoner der gemeente (zetboer, 
zetbaas, bouwmeester of ander met het toezicht 
op de paarden belast persoon), tot dat einde 
een formnlier ter invulling gemnden, ingericht 
volgens het bij dit beslnit gevoegde model Litt. A. 

De voor · dit doel noodige opgaven van eige
nwi.rs van paarden worden zooveel mogelijk door 
den ontvanger der directe belastingen, op aan
vrage van het gemeentebestunl' vei'.strekt. 

Binnen tzdt dagen na de d11gteekeniug van 
het formnlier moet dit, behoorlijk en naar 
waarheid ingevuld, en door den geadresaeerde 
·onderteebnd, 'door dezen worden ingeleverd aan 

het bestnnr der gemeente. 
16. Het gemeentebestnur vnlt de noodige op

gaven nopens de in art. l4, bedoelde aangiften 
in op eene vermmellijst, ingericht volgens llet 
bij dit besluit gevoegde model Litt. B. 

Op de verzamellijsten worden niet vermeld: 
1 °. de paarde11 , welke jonger zijn dan flfi/ 

of ouder dan oeBrnn jur ; 
2°. hengsten en klophengsten; 
8°. schimmels en bonte paarden; 
4°. paarden, welb bij eene vroegere keuring 

voor den militairen dienst Olf!ll!lt!/til:t zijn bevonden; 
5°. de paarden van niet-Nederlanders, be

hoorende tot een vreemden Staat, alwaar ingevolge 
eene soortgelijb bepaling als deze, Nederlanden 
niet tot le~ bij eventneele vordering ten 
behoeve van den krijgsdienst verplichi zijn; 

6°. de paarden, welke geneesheeren, veeartsen 
of geestelijken bezitten tot uitoefening van hunne 
praktijk of hunnen dienst, doch niet meer dan 

13* 
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sari■ der Koningin aan te wijzen ambtenaar, in 
het openbaar te honden en ten minste dril, dagen 
te voren af te ~igen. 

De eigenae.r van het voor den krijgadienst ge
dikt bevonden paard ia gerechtigd in persoon 
voor dat paard te loten ; ia hij eigen1111r van 
meer dan een goedgekeurd paard , dan loot hij 
voor elk paard afzonderlijk, 

Ia de eigeDIIIIJ." niet bij de loting tegenwoordig, 
dan loot de bnrgemeeater of de bovenbedoelde 
ambtenaar voor hem. 

De uitslag van de loting wordt in de tweede 
kolom der verzamellijst, ook van het exemplaar 
dier lijat, dat, ingevolge art. 27 bij het gemeente
bestuur is blijven berusten, ingeschreven. 

Laatstbedoeld exemplaar wordt, na afloop van 
de loting, door tt1B8Chenkomat van den Commis
aaria der Koningin, aan het Departement van 
Oorlog toegezonden. · 

28. Aan den eigenaar veii elk paard hetwelk tot 
levering ten behoeve van den krijgadienst bij 
eventueele vordering, hetzij ge,cllilt:t of wel on

ge1cllikt is bevonden, wordt door den burge
meester schriftelijk ven den uitslag der keuring 
kennia gegeven. 

V oorta wordt aan den eigenaar van een ge,cllilt:t 
bevonden paard mededeeling gedaan van den uit- ' 
alag der in e.rt. 27 bi, bedoelde loting en hem, 
alamede aan den eigenaar van een ingevolge art. 24 
van de keuring vrijgeaiteld paard, kennia gegeven, 
dat de kaart, bedoeld in art. 28, door hem moet 
worden bewaard, en bij de aanbieding tot leve
ring van het paard ten behoeve• van den krijgs
dienat ala bedoeld in art. 36 weder aan de 
linkerzijde van het hoofdstel of van den halster · 
moet beveatigd gijn. 

29. Indien de eigenaar van een bij de loting 
voor eene eventneele levering i,,. de e",te plaat, 
aangewezen paard, verklaart dat hij dit paard 
ingeval van vordering tot levering, ten behoeve 
van den krijgedienat, wenscht te bebonden, kan 
door den bnrgmneester, na afloop van de loting, 
worden toegeataan, dat een ander, mede bij de 
keuring geschikt bevonden paard van dezelfde 
aoort (rij-, trelt:-, batterijpaard.) onderling in volg
nummer met eeratbedoeld paard, omwiBBelt. Van 
een en ander wordt aanteekening gedaan op de 
vermmellijst. 

Behooren de paarden, die onderling van volg
nummer verwiaaelen, niet aan denzelfden eige
naar, dan moet tot het verkrijgen van de toe
atemming voor de ruiling , de schriftelijke toe- • 

atw,i.ming dea eigeDIIIIJ."s van het ~ dat in de 
plaats van 'het eeratbedoelde voor eêne eventueele 
levering •l worden aangewezen, aan den burge
meester worden vertoond. 

30. De ei~naar van een bij de keuring over
eenkomstig art. 25 voor den militairen dienat 
ge1cllilet bevonden paard is verplicht, wanneer 
hij naar eene andere gemeente verhuist of wan• 
neer het paard, op welke wijze ook , uit sijn 
bezit is geraakt, daarvan binnen .eertin dagen 
aangifte te doen aan het gemeentebestuur; in 
voorkomend geval met opgave van den naam en 
de woonploat.a van den persoon aan wien het 
paard in eigendom is overgegaan. 

Wanneer de eigenaar van een paard als in 
het eerste lid bedoeld , sterft , moet daarvan 
eveneens binnen fleerlw dagen, aangifte worden 
gedaan door hem in wiens bezit het paard ia 
gekomen. 

Het gemeentebeatnur houdt van zoodanige aan
giften aanteekening op de verzamellijaten. la het 
paard overleden, afgemaakt of overgegaan in han• 
den van een eigenaar, die niet in de gemeente 
woont, dan wordt de aanduiding van dat paard 
op de verzamellijat, W88rop het vermeld ia, 
doorgeslagen , met vermelding van de reden waar• 
om het van de lijst ia afgevoerd. 

In de plaats van elk paard dat, in verband 
met het bepaalde in de artikelen 27/Jü en 29 
voor levering bij eventneele vordering was aan
gewezffl en , om een van de hiervoren aangegeven 
redenen, van -de ven:11mellijst is afgevoerd; wordt 
het paard, met het eeratvolgende nummer op 
die lijst voorkomende als ge,cllilt:t tot levering 
ten behoeve van ilen krijgadienst, en tot dezelfde 
categorie (rij-, trek-, /Jatterjjpaard) bchoorende, 
dat nog niet voor zoodanige levering bestemd 
was, daarvoor aangewezen. Door den bmge
meester wordt daarvan op de vermmellijst e.an
teekening gedaan·. 

31. Op den lsten van elk halfjaar, wordt · 
door den burgemeeater van elke gemeente, waarin 
mntatiën ala in art. 80 bedoeld, hebben plaats 
gehad, daarvan, door tusschenkomst van den 
Commiasaris der Koningin, mededeeling ~ 
aan den Miniater van Oorlog , met opgave van: 

a. al de paarden, die van de verzamellijst zijn 
afgevoerd; 

/,. de reden dier afvoering ; 
e. de paarden, die, in plaats van de afge

voerde en voor levering beatemde, voor zoodanige 
le-rering zijn aangewezen, 
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32. Mocht 'fia, ten gevolge van mutatiën ale Ve.n een en e.nder moet blijken door het ver-
in art. 80 bedoeld, in eenige gemeente niet <toonen ve.n eene verklari1'5 van een gediplomeerd 
meer mogelijk zijn om het voor die SJIIleente eearta. De belanghel,bendenàunneneenedergelijli:e 
vastgestelde aantal paarden van eene &paalde verklaring vragen van du districts-veearts or ve.n 
categorie (r,·, trd- of &itte,jpaarden) nit de een plaataverv&Dtt9nd diatricta-veeo.rts , in welk 
op de verzamellijst voorkomende en voor den geval daarvoor aan de bele.nghebbenden geen koeten 
krijgsl!.ienat geacl&ikt bevonden paarden aan te worden in rekening gebracht. 
wijsen, dan geeft de burgemeester daarvan, door 44. Kan, in het !!'!!Val bedoeld bij art. 86, in 
tnsachenkomst van den Commissaris der Konin- eene gemeente or in eene groep van gemeenten 
gin, onmiddellijk kennia aan den Minister van als bedoeld in arl. 20, ten gevolge van het af. 
Oorlog. , keuren van ter levering a.angeboden paarden , het 

33. De overneming voor het Rijk van ten be~ door de gemeente of door de groep van gemeenten 
hoeve ve.n den krijgBdienst te leveren paarden, van een of meer der soorten (ri·, trt1k-, &ittttrjj
ingeval van vordering krachtens art. 82 der wet, paarden) te leveren aantal paarden, die aan de 
geschiedt door commissiën , elk bestaande uit eischen van geschiktheid voor den militairen dienst 
ttoee leden, namelijk één militair lid - zijnde voldoen, niet worden verkregen, dan moeten uit 
een officier, een sepensionneerd officier of een de gemeente of uit de groep van gemeenten 
eervol ontslasen officier - door den Minister onmiddellijk alsnog de paarden ter keuring wor
ve.n Oorlog, en een bnrgerlid - bij voorke11r den aangeboden, die bij de keuring bedoeld 
een districts-veearts - door den Minister v11u in art. 211, op grond van art. 24 zijn vrijgesteld 
Binnenlandsche Ze.ken aan te wijzen. geworden. 

De aanwijzing ve.n de leden dezer commiBSiën, De betrokken gemeentebesturen nemen alsdan 
alsmede die van een plaatsvervanger voor elk onverwijld de vereischte maatregelen tot het doen 
der bedoelde leden, geschiedt zooveel mogelijk opvolgen van deze bepaling door de betrokken 
reeds in vredestijd. De leden en hnnne plaats- eigenaars. 
vervangers worden in den regel voor den tijd 47. Tot op het oogenblik van de overneming 
van drie jaren als zoode.nig benoemd. is de eigenaar aonspre.kelijk voor de behooi1ijke 

De Minister van Oorlog stelt de Commissarissen bewaking en voeding van het paard; van dit 
der Koningin met de 1&111enatelling der commiBSiën oogenblik af !,'llldt zo.lks voor de geleiders be-
voor hnnne Provincie aangewezen, in kennis. doeld in art. 89. 

Bijaldien het burgerlid der commissie of zijn Onmiddellijk na de overnemintt door de oom-
plaatsvervanger geen ambtseed of belofte heeft af- miBBie, zijn de paarden voor rekening ve.n het 
gelegd, legt hij bij zijne benoeming, in he.nden van Rijk. De Minister ve.n Oorlog dmagt zorg dat 
den burgemeester zijner woonplaats den eed of de zij gedirigeerd worden op de korpeeo., waarvoor 
belofte af, volgens het als Bijlage B bij dit be• zij bestemd zijn. 

sluit gevoegde formulier. Zijn de in art. 89 bedoelde geleiders op het 
35. De Minister van Oorlog stelt de Commia- tijdstip der overneming nog niet ter plaatse aan• 

sarisaen · der Koningin reeds in vredestijd, in wezig, dan worden de paarden, in afwachting 
kennis met het tijdstip waarop, alsmede met de , van hunne aankomst, bewaakt en gevoed door 
plaatsen, alwaar de paarden, die bij de keuringen de zorg van het gemeentebestuur. 
bedoeld in art. 25 voor den militairen dienst ge- De Minister van Oorlog kan aan het gemeen-
aehikt zijn bevonden, ingeval van vordering tot leve- tebestuur opdragen, de paarden, zonder de voren
ring ten behoeve ve.n den krijgsdienst, ter over- bedoelde geleiders af te wachten, naar de stand
neming door het Rijk moeten worden aangeboden. plaatsen der betrokken! korpsen of eene aan te 

De CommiaBBrisaen ·der Koningin doen van wijzen verzamelplaats te doen overbrengen en ze 
die plaat.en, mede reeds in vredestijd , opgave · tot het oosenblik van aflevering aan de militaire 
11an de gemeentebesturen. autoriteit te doen geleiden en voeden. 

38. Vrijgesteld van aanbieding ter levering Daartoe moet alsdan voor elk drietal paar-
in het geval bedoeld bij art. 86, zijn: drachtige den ün geleider werden aangewesen. De op 
en mogende merriën, alsmede paarden, die on- de overbrenging en voeding vallende kosten 
gesteld zijn in die mate dat zij niet voor de worden door het Rijk aan het gemeentebestuur 
commÎSBie kunnen verschijnen. vergoed. 
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60. De bw-ger:klden en de plaatavernngende 
bu~eden der oommiBBiën in de artt. 22 en 88 
bedoeld, de alWl81' J>ê'aoelde gepeneionneerde en 
eerrol ontalag$1 officie9,n, alsmede de taxatenn 
en p1aatsvervangende tamtenra in art. 84 be
doeld, genieten, voor zopver !lij niet zijn bezol
digd tjjhaunbtenaar, beha! ve vergoeding voor reia
en Terblijfkosten volgene de dllaromtrent geldende 
bepalingen, een veeatiegelcl van 11u golden per 
dag. De reis• en verblijf.koeten van dietrictsvee
arteen en hunne plaatsvervangen alsmede de 
Tacati~lden uit te betalen &&D de plutHerv&n
gende diatrictaveeartsen werkzaam zijnde krachtens 
de artt. 24 en 88 van dit besluit, worden ge
kweten uit de begrooting van het JJepartement 

van Binneolandsche Zaken. 
61. De bnrgemeeaten zijn bevoegd met goed

keuring van den Commissari1 der Koningin , de 
werkzaamheden hun opgedragen bij art. 28 2de 
lid en art. 811 late lid, te doen verrichten door 

een der leden van den gemeenteraad, door den 
gemeenteaccretaria of door een ambtenaar ter 
aecretarie. 

Wanneer tot het verrichten der hierbedoelde 
werkzaamheden, de burgemeeaten of die hen ver

vangen zich buiten hunne gemeenten moeten be
ge'len, genieten zij vergoeding voor rei" en ver

blijfkosten, volgeDB de daaromtrent geldende be
p&lingen. Deze reia- en verblijfkoaten worden 
gekweten uit de begrooting van het Departement 

van Oorlog. 
6Uu. Tof-, veer- en overvurtgelden, ver

aohuldigd bij gelegenheid van het ter kenriDg of 
ter levering aanbieden ,an paarden , worden uit 

de begrootiDg van het Departement van Oorlog 

aan belanghebbenden vergoed. 
61ter. De bep&lingen van art. 61, 2de lid en 

van art. 51.m zijn van toepauing op de krachtens 
Koninklijk besluit van 10 November 18112 (Staat,
/Jl4d n°. 268) in het jaar 18114 gehond~n keuring 

van paarden. 
II. De modellen Litt. A, Litt. BI, Litt. Bn, 

Litt. C , Litt. G en Litt. H , behoorende bij 
meervermeld Koninklijk bealuit worden bij deze 
ingetrokken en vervangen door de bij dit bealuit 
gevoegde modellen Litt. A, Litt. B, Litt. C, 

Litt. C1, Litt. G en Litt. H. 
De Miniaten van Oorl<Jg, van Binnenlnndsche 

Zaken, van Watentaat, Handel en Nijverheid, 

van Marine, van Financiën en van Koloniën zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staat,-

/Jla,j zal worden geplaat.at en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. :m\j,oo, den 6den Augustus 18115. 

,1 (91t.) EMMA. 
De Jfinuhr mn Oorlog, ($el.) SomramBB. 

De Jfini,ter 11an Binnenlatukclie 7,den, 
(911.) TAN HolJTlilff. 

~ .Min. 11an .,,11tn-1taat, Halldel en Nij11er!lm, 
(g•t.) VAN DBll SJ.J:YDll:lf. 

~ ltfinuûr - ltfm'IIII, ($el.) VAN DU W1101t. 

De .Minöder Nn Financilff, 
($el.) Sfimll'GJ:R VAN ETlt. 

D, .Minuur 110n Kolonin, (get.) BIIBGSJIA. 

-(Uitgeg. 80 .J.wg. 18116.) 

Mo»BL LITT. .J.. 

Art. 82/Ji, der wet van 14 Septem
ber 1886 (Sta4ûlJl4d n°. 138), 
gewij1iRd bij de wetten van 

211 Maart 1877 (Sttwû/J/4d 
no. 63), van 16 April 1886 

(Staau/Jlad n°. 64) en vaD 10 Mei 
18110 (SÜllltt6lad n°. 88). 

[V aetgesteld bij Koninklijk be
sluit van 6 Augustus 18116 

(St1J41•/Jllul n°. 1417).] 

Art. 14, van het Koninklijk bealuit van 10 No
vember 18V2 (SttuUl614d n°. 268) zooala dat ar
tikel ie gewijsigd bij het Koninklijk besluit van 
6 Anguatus 18116 (Staaû/Jlad n°. 141'1). 

Aan 

P&OTINCIB 

Gli:XHNTB 

.. 
Krachten& art. 32/Ji, der wet en art. 14, van 

het besluit, noodigt het bestuur der gemeente U 
uit, de onderstaand11 vrngen te beantwoorden. 

Dit formulier moet binnen 11CM dagen na de 
dagteekening de&er uitnoodiging, behoorlijk en 
naar wurheid ingeTnld en door U onderteekend, 
aan het gemeentebeetuur worden ingeleverd. 

Te •.•..... den •..••.•• 

Het bestuur voornoemd, 
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1°. Welke zi;in: 
a. Uw naam en Uwe voornamen? 
IJ. Uwe woonplaats (êtraat en numtf{? 
c. Uw beroep of nwe betrekking? 

2°. Indien gij niet-Nederlander zijt, aan de 
wetten vnn welken staat zijt gij 'onder
worpen? 

3°. Hoe groot is het aantal der U in eigendom 
toebehoorenàe paarden of wel dat der p88r
den aan een elders wonenden eigenaar toe
behoorende, dat zich onder uw toezicht 
binnen deze gemeente bevindt? 

Zijn er onder de hiervoren bedoelde U 
in eigendom toebehoorende p88rden, zoo
danige die zich voortdurend, dat wil zeggen 
jaarlijks gedw·ende meer dan zes maanden, 
in eene andere gemeente bevinden? (het 
aantal paarden van elk der hier bedoelde 
categoriën afzonderlijk in te vullen met 
mededeeling tot welke categorie zij be
hooren. Indien gij zjjt militair officier of 
bnrger-ambten88r van den St88t, hieronder 
niet begrepen, de paarden welke gij ver
plicht zijt als zoodanig te honden). 

4°. Welke zijn van elk der sub 3°. bedoelde 
·paarden, het gealaclit, de kleur, de hoogte
maat (in Meters) en de 0111derdom (in jaren)? 

Is het bij eeue vro~ere keuring ongeacliikt 

bevonden voor den militairen dienst en zoo 
ja in welk j8111"? 

N.B. 
a. het geslacht in te vollen met .1,engat", 

,l:lopliengat", ,ruin" of ,merrie''. 

IJ. de m88t der paarden moet worden genomen 
onder een galg of met een stok, van den 
onderkant van het ijzer van den voorhoef 
tot op het hoogste punt der schoft. Is 
het paard niet beslagen, dan wordt 1 cM. 
voor het ijzer berekend. 

6°. Indien gij zijt geneealieer, tJeearta of geeate
lijl:e, wenscht gij, bij levering ten behoeve 
van den krijgsdienst ingeval van oorlog of 
oorlogsgevaar, uw p88rd of één uwer p88rden 
tot uifuefening van uwe praktijk of uwen 
dienst te behouden? 

Indien gij eigenaar zijt van meer dan 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
11 

10 
enz. 

één paard, wellc der onder 4°. genoemde 
paarden? 

(88ll te duil\ln do01: het nummer) 

der p88rden, 

.!3 Ongeacliil:t 
S " bevonden voor 
~ t den mili
l ·~ tahen dienst 
5 bij de keu-

ring in het 
jaar 

6°. Zijn er van de onder 4°. genoemde paar
den, welke volstrekt noodig zijn voor den 
Rijles-, den prOtJincialen of den gemeente
lijlcen dienst of wel voor den geregelden 
dienst der publielce" vervoermiddelen? 

Zoo ja, welke? (88ll te duiden door het 
nnmmer) en voor welken tak der hiervoren 
genoemde diensten wordt elk hunner ge
bruikt? 

7°. Indien gij eigenaar zijt van slechts één 
paard of wel belast zijt met het toezicht 
van het p88rd, toebehoorende aan een elders 
wonenden eigen8111", die slechts één paa:rd 
bezit: in welke klaslMl van p8111"den WIL8r
voor belasting betaald wordt, valt dat p88:rd? 

Vorenst88nde opgaaf naar waarheid ingevuld. 

Te • den 

(1) 

(1) Hier te stellen de 
handteekening van 
den geadreBSeerde. 

1 
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MoDBL Lrrr. B. 

Art. 826i.r der wet van 14, Septem• 
ber 1866 (Staaûl>lad n°. 188), 
gewijzigd bij de wetten van 29 
Maart 1877 (Staat,hlarl n°. 68), 
van 16 April 1886 (Staat16'4tl 
n°. 64) en van 10 Mei 1890 
(Staau/Jlatl n°. 88). 

[Vastgesteld bij het Koninklijk 
besluit van 6 Augustus 1896 
(Staat16'4tl n°. 147).] 

Art. 16 Vll.n het Koninklijk besluit van 10 No
vember 1892 (Staat16'4tl n°. 268), zooala dat 
artikel is gewijzigd bij het Koninklijk besluit 
Vll.n 6 A ugo.atns 1896 (Staatt6'4tl n°. 147). 

PBOVIll'CIB • • • • • • • 

Verzamellijat der paarden, 

opgemaakt voor de J:euriog uitgeschreven bij 
het Koninklijk bealnit van • • • • • • •• en te 
honden op den • • • • • . • • • • • vermeldende 
tevens den uitslag der keuring en het bedrag, 
ingeval van levering overeenkomstig art. 32 der 
wet, voor elk der over te nemen paarden en voor 
den halster aan den eigenaar uit te betalen. 

N.B. Ingeval. van vorderinp: krachtens art. 32 
der wet• moeten ten behoeve van den 
krijgadienat door de gemeente worden 
gekfJtrd: 

• • • B ijpaartle,,. 
• Trt1i.paarden, waaroan ten miute 

. . . . ge,c!,il:t coor Batterijpaard. 
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MODEL Lrl"I'. C. 

Art. 32bi.r der wet van den 14 Sep
tember 1866 (Staatabladn°.138) 
gewijzigd bij de wetten van 29 
Maart 1877 (Staatablad n°. 68), 
van 16 April 1886 (Staatsblad 
n°. 64) en van 10 Mei 1890 
(Staatablad n°. 83). 

[Vast.gesteld bij het Koninklijk 
besluit van 6 Augustus 1896 
(Slaatablad n°. 147).J 

Art. 18 van het Koninklijk beslnitvan 10 No
vember 1892 (Staatsblad n°. 268). 

PROVINCIJli •• 

Numerieke opgaaf van de paarden in eigen
dom toebehoorende aan personen in de provincie 
metterwoon gevestigd of op de verZ&mellijst van 
een der gemeenten van de provincie ingeschreven, 
welke ingevolge art. 32 van bovenvermelde wet, 
ingeval van oorlog of oorlo~gevaar, in a.nnmer
king komen voor levering ten behoeve van den 
hijgsdienst. 

Er zijn in de provincie op de vermmellijsten, 
bedoeld in art. 16 van het Koninklijk besluit 
van 10 November 1892 (Staatablad n°. 263), 
zooals dat artikel is gewijzigd bij het Koninklijk 
besluit van 6 Angustns 1895 (Staatabladn°. 147), 
in het geheel ingeschrevel! 

....• paarden. 

Opgemaakt den . . . . 

De Commissaris der Koningin, 

MODEL LITT. 0 1 , 

Art. 32bia der wet van 14 Septem
ber 1866 (Staatsblad n°. 138) 
gewijzigd bij de wetten van 29 
Maart 1877 (Staatsblad n°. 63), 
van 16 April 1886 (Stàatablad 
n°. 64) en van 10 Mei 1890 
(Staatablad n°. 83). 

[Vastgesteld bij het Koninklijk 
besluit van 6 Angustus 1896 
(Staatablad n°. 147).] 

Art. 27 bi.r van het Koninklijk besluit van 

10 November 1892 (Staatablad n°. 263) gewij
zigd bij het Koninklijk Besluit van 5 Angns

. tllB 1896 (Staatablad n°. 147). 

PBOVINCIE 

Numerieke opgaaf van de paarden in eigen
dom toebehoorende aan personen in de p~vincie 
metterwoon gevestigd of op de verzamellijst van 
een der gemeenten van de provincie ingeschreven, 
welke ingevolge art. 32 van bovenvermelde wet, 
ingeval van oorlog of oorlogsgevaar, in aan
merking komen voor levering ten behoeve van 
den hijgsdienst. 

Er zijn in de provincie op de verzamellijsten, 
bedoeld in art. 16 van bovenvermeld Koninklijk 
besluit, in het geheel ingeschreven als geacAikt 
voor den lerijgadie,ut 

. rijpaarde11 en 
. . . . . trelcpaarden.' 

Onder laatstbedoelden zijn . . . . . . ~schikt 
om eventueel als batterijpaard te dienen. 

Opgemaakt den •......... 

De Commissaris der Koningin , 

MoDEL LrTT. G. 

Art. 32 der wet van 14 Septem
ber 1866 (Staatablad n°. 138) , 
gewijzigd bij de wetten van 29 
Maart 1877 (Staatsblad n°. 63), 
van 16 April 1886 (Staatsblad 
n°. 64) en van 10 Mei 1890 
(Staatablad n°. 83). 

[Vast.gesteld bij het Koninklijk 
besluit van 6 Angnstus 1896 
(Staatablad n". 147).J 

Art. 36 van bet Koninklijk besluit van 10 No
vember 1892 (Staatsblad n°. 263). 

PROVINCIE • 

GEHEBNTE .• 

Aangezien krachtens art. 36 van het Koninklijk 
besluit van 10 November 1892 (Staatablad n°. 263), 
eene levering van paarden ten behoeve van den 
krijgsdienst is bevolen, gelast het bestuur der 
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gemeente • • •• (a}, wonende te ••• • • (6) 
• • • • . . . . om het paard. , op de owza•ell,iat 
der pt1arden betreffende de op den • , . . . . 4 . 

gebonden ke~ng aangeduid met: N[. . . . . 
en met het onderstaand signalement: 

gealacht: ...••• 
kleur: •.• . 
ouderd.om: .•... 

voor . 
op den , , , , , . te .•• uur namiddag 

ter overneming door het Rijk aau te bieden 
• • • • • • (c) • • • • • • te • • • • • (il) • • . • • 

Het paard moet voor zooveel mogelijk voorzien 
zijn van een goed. hoefbeslag en in elk geval van 
een halster, terwijl aan de linkerzijde van den 
halster de kaart bevestigd moet zijn , die ten be
hoeve van de vorenbedoelde keuring destijds door 
het gemeentebestuur is verstrekt. 

Te • , ..•. den ••.••.. 18 

Het Bestuur voornoemd , 

(a} Naam en voornamen van den eigenaar. 
(6) Woonplaate van den eigenaar. 
(e} Nauwkeurige aanduiding van de plaats van 

aanbieiling. 
(d) Gemeente, waarin de plaats is gelegen. 

Mo»BL Lrrr. H. 

Art. 6 der wet van 14, Septem
ber 1866 (Staat,6/ad n°. 188} 
gewijzigd bij de wetten van 
29 Maart 1877 (Staaû6lad 

n°. 68) van 15 April 1886 
(Staat,6/ad n°. 64.} en van 
10 Mei 1890 (Staat,6ladn°. 88). 

[Vastgesteld bij Koninklijk be
sluit Yllll 5 Angnstns 1896 
(Staat,6/ad n°. 14.7). 

Art. 4.8 van het Koninklijk besluit van 10 No
vember 1892 (Staat,6/ad n°. 258). 

PBOVINCIB • •••••• 

GEMKENTB •• • •••••• 

Wij ondergeteekenden, uitmakende de co111misaie
1 

aangewezen tot overneming van, ingevolge art. 32 
der genoemde wet, in de gemeente, ten behoeve 

van het Rijk, te leveren paard.en, verkkren op 
heden van . • , , . • • (a} • • • • • • • wl>nende 

, te • , . . . . ( 6) • • • • : • ten behoeve van het 
.Rijk te hebben overgenomen: 

het paard ' op de y ersza'IIUll/Ijll der paartln. 
betreffende de op den • • . • • • • • • gehouden 
keuring, aangeilnid met: N° ••••• en met het 
onderstaand signalement: 

geslacht: ..... . 
kleur: ••...•. 
ouderdom: ...•. 

De prijs, overeenkomstig art. 4,0 van het Ko
ninklijk besluit van 10 November 1892 (Staat8-

6lad n°. 263) vast.gesteld, bedraagt: 
voor het paard. (e} • . • . • • / • • • • • 

• den halster (c} ••••• _ . _. __ _ 

Samen ..•. , / .•••. 

Te •••••• den ...•••• 18 
Gezien 

De Commissie voornoemd, 
(à) 

Ontvangen opgemeld bedrag van (e} •• 

Te •••••. den ••••••• 18 
(e} 

(a} Naam en voornamen van den verkooper. 
(6) Woonplaats van den verkooper. 
{e) In letters en cijfers. 
(,IJ Handteekening van den verkooper (te stellen 

op een der bewijzen bij de levering). 
(e) Handteekening van den verkooper (te stellen . 

op het andere bewij1 bij de betaling}. 

6 Állflustu 1895. BBSLUIT, betreffende de organi
satie van het wapen ·der Koninklijke mare
chaussee. 

IN NAAII VAN H. M. WILHELMINA, BNZ. 

W11 EMMA, BNZ. 

Op de voordracht van den Minister van 
Oorlog van 19 Juli 1895, II• afd., 11°, 76; 

Gezien het rapport van den Minister van 
1ustitie van 24, 1nli 1896, 2• afd. C, n°. 168; 

Overwegende, dat het wensehelijk is eene 
nadere wijziging te brengen in de organisatie 
van het wapen der Koninklijke marechaussee, 
zooals deze ia vastgesteld bij het Koninklijk 
besluit van 30 Maart 1894, n°. 9 en sedert 
bij verschillende Koninklijke besluiten ia gewijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen : 
Iu de tabel, bijlage A, behoorende bij het 

Koninklijk besluit van 19 Maart 1895, n°. 27 
wordt: 

1°. Onder .1°. De l.te DirJine'', .2°. De 
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2de nrvilie'', .3°. IJe 3fe IJiviaie" en .4°. IJe 

-.-.... . { der l • klasse 4de nmu,e", onder marecha assees 
• 2• klasse 

respectievelijk in de late, in de 3de en in de 
4de kolom tnsschengevoegd : 
. Marechaussees der 3de klasse •.. Memorie ••. 
Memorie. 

2°. Onder • 39, IJe 3de IJfoiaie" achter hoef
smeden, respectievelijk in de 3de , de 4de en de 
6de kolom, in plaats van 

.l", ,,l'' en .l'' 
gelezen 

.,.~" .2" en .-JJ 
voorts, in verband daarmede achter • Totaal", 
respectievelijk in de 3de, de 4de en de 6de 
kolom in plaats van .147", .S" en .147", 
gelezen .146", .4" en .146"; 

3°. Onder .5°. Het wapen der Koninklijke 
mareclzaU8see" achter .De 3de Divisie", respec
tievelijk in de 3de, de 4de en de 6de kolom, 
in plaats van • 147", .3" en • 147" gelezen 
.146", .4" en .146" en achter .Totaal", mede 
respectievelijk in de 3de, de 4de en de 6de 
kolom, in plaats van • 564" , • 203" en • 563" 
gelezen .563", .204" en • 562"; 

4°. In de kolom .Bijzondere bepalingen" :. het 
gestelde achter .g" gelezen als volgt : 

.g. De marechaussees der lste en der 2de 
.klasse, alsmede de hoefsmeden hebben den 
.graad van korporaal"; 

voorts de 2de zinsnede van het geste,de achter 
••", gelezen als volgt: 
- .De ma.rechanssees der 2de en der Sde klasse 
.genieten de soldij , vastgesteld voor de ma.re
.chaussees in de tatel, behoorende bij het Konink
.lijk beslnit van 31 December 1887, n°, 29, 
.die der late klasse genieten die soldij met eene 
• verh,ooging van / 0.10 per dag." 

De Minister van Oorlog is belast met de uit
voering van dit beslnit, waarvan afschrift zal 

worden gezonden aan de Ministers van Justitie, 
van Binnenlandsche Zaken en van Financiën 

. alsmede aan de .A.lgemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 6den .A.ngustns 1895. 

(.get.) EMM .A.. 

IJe Minister van Oorlog , 
(.get.) 8cHNEIDER. 

9 ÀMgU&tus 1895. BESLUIT, tot vaststelling 
van een reglement voor den bakendienst 
op eenige openbare wateren. S. 148. 

IN NAAJ,[ VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA' ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van W ateJ"

si:.at, H!Lndel en Nijverheid van 11 Juni 1895, 
L•. K; t,J.eeling Waterstaat; 

Gezien de wet van 20 April 1895 (Staata
blad n°. 71) 1 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
23 Juli 18116 , n°. 20); 

Gelet op het nader rapport van den voor
·noemden Minister van 5 Angnstus 1895, n°. 154, 
afdeeling WaterstBBt ; 

Hebben goédgevonden en verstaan: 
Met intrekking van de Koninklijke beslniten 

van 29 December 1867 (Staatablad n°. 170); 
18 Mei 1871 (Staatsblad n°. 41); 20 April 1882 
(Staatablad n°. 53); 4 Jnli 1882 (Staata
blad n°. 79); 9 October 1887 (Staatabladn°.171) 
en 25 December 1889 (Staatablad n°. 198) vast 
te stellen het navolgende Reglement voor den 
bakendieiist op êenige openbare wateren. 

Art. 1. De openbare watere , waarvan de be
bakening in het belang der scheepVBBrl van 
Rijkswege geschiedt, zijn : 

de Boven-Rijn, 

• Waal, 
• Boveu-Merwede, 
• Beneden-Merwede, 
• . Oude Maas, 
• Noord, 

het Mallegat en de Dordtsche Kil , 
de Nieuwe Merwede, 
het Pannerdensch kanaal , 
de Neder-Rijn, 
• Lek, 
• Nieuwe Maas boven Rotterdam, 
• _Noordgeul, de Botlek en de Brielsche 

MBBs boven Brielle, 
~et Beeregat en het Spui, 
de Maas, 
het Hensdensch kanBBl eu de in sanleg zijnde 

Maas , voor zoover die voor het openbaar 
scheepvaa.rtverkeer is of zal worden open
gesteld, 

de Donge beneden Geertruidenberg, 
SI Amer, 
• IJssel, 

het Zwarte water en Zwolsche diep, 
de Hollandsche IJssel , 

• Linge. 
2. De in artikel I genoemde wateren worden 

verdeeld in het volgend aantal bakenkwartieren : 
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NAA)( VAN HET WATER. 

Boven-Rijn en We.al . 
Boven-Merwede, :f3eneden-Merwede, 

Oude Mans en Noord . 
Ma.Ilegat en Dordtsche Kil • • 
Nienwe Merwede . 
Pannerdensch kanaal, Neder-Rijn 

en Lek. 
Nienwe Me.as 
N oordgenl , Botlek en Brielsche 

Maas 
Beerengat en Spni • 
Me.as . 
Hensdensch kanaaJ, in aanleg zijnde 

Maas, Donge en Amer 
IJssel . 
Zwarte water en Zwolsche diep. 
Hollandsche IJssel • 
Linge • 

Aantal 
baken kwar

tieren. 

12 

6 

1 
2 

12 
1 

1 
1 

16 

4 
8 

2 
2 
1 

3. Er zijn ten hoogste negenenzestig baken
kwa.rtieren. De bakendienst in elk kwartier 
wordt nitgeoefend door één bakenmees~r. 

De grenzen der bakenkwartieren en de stand
plaatsen der bakenmeesters worden bepaald door 
den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid. 

4. De bakenmeesters worden van Onzentwege 
door den Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid benoemd, bevorderd en ontslagen. 

5. De bakenmeesters moeten zijn bekwame 
schippers, van goed gedrag en vrij van lichaams
gebreken, . die hinderlijk kunnen zijn voor de 
nitoefening van den dienst; zij moeten goed 
knnnen lezen en schrijven en voldoende bekend
heid bezitten met den loop van het vaarwater Jn 
hnn ba.kenkwa.rtier. 

6. De bakenmeesters worden in drie klassen 
verdeeld. 

Tien bakenmeesters behooren tot de eerste , 
twintig tot de tweede , en de overigen tot de 
derde klasse. 

De je.arlijksche bezoldiging bedraagt voor de 
eerste klasse / 900, voor de tweede klasse/ 750 
en voor de derde klasse / 600. 

7. De dienst der bakenmeesters wordt door 
den Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid in een instructie geregeld. 

8. Het toezicht op den bakendienst wordt nit-

geoefend door de amfftenaren van den Rijks
W aterste.at. 

De Minister voornoemd is belast met de nit
voering van dit besluit, hetwelk in het Staat8-

lJlaá geplaatst en in afschrift aan den Re.ad van 
State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 9den Augnstus 1895. 
(.get.) EMMA. 

IJe Min. van 1fTatentaat, Handel en Nijoerlseid, 
(_get.) VAN DER 8LEYDl!lN. 

(Uit9e9. 17 Àug. 1895.) 

12 Àtl{/Utru 1895. BESLUIT, houdende machti
ging tot uitgifte van schatkistbiljetten en 
schatkistpromessen volgens de wetten van 
4 ._April 1870 (Staau/Jkul n°. 62) en van 
5 December 1881 (Staau/Jkul n°.185). S.149. 

12 Àr,grutru 1895. BESLUIT, betreffende het oi:ider-
scheidingsteeken voor langdurigen dienst. 

IN NAAJII VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA' ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Oorlog 

van 10 Augnstus 1895, Kabinet, Litt. K • • ; 
Gezien het Koninklijk besluit van 11 Febru

ari i859, n°. 40, voor zooveel betreft de in
stelling der chevrons wegens fangdurigen dienst 
en van 1 September 1869 n°. 10, houdende her
ziening en uitbreiding van de deswege bestaande 
bepalingen ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is de be
doelde chevrons door andere onderscheidingstee
kenen te vervangen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, met wijzi
ging in zooverre van de hiervoren genoemde 
Koninklijke besluiten en van de nopens die che
vrons bestaande verorderingen , te bepalen : 

1 °. Het onderscheidingsteeken aan vrijwillig 
dienende onderofficieren en minderen van de land-
1Il8.cht toe te kennen voor zes-, aohttien- en der
tigjarigen dienst, bestaat in een gekroonde W , 

' ge bord nurd van : rood garen voor zes jaren dienst, 
flilvertlraad voor aohttien jaren dienst, goruldraad 
voor dertig jaren dienst. 

2°. Dit onderscheidingsteeken wordt gedragen 
op den linker bovenmonw, c. q. boven het dis
tinctief voor scherpschntter of andere emblelilB• 
tische distinctieven; de f01irier draagt het c. q. 
met de andere vorenbedoelde distinctieven, op 
gelijke wijze binnen den hoek van het distinctief 
van zijn graad. 

3°. Het in dit beslnit bedoelde onderschei-
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dingsteeken wordt op het tijdstip dat daarop 
wegens het volbracht 11&11tal dien~tjaren, recht 
wordt verkregen, den militair kosteloos verstrekt. 

De Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
gezonden worden aan de Ministers van BilllleB
landache Zaken, van Marine en van Koloniën, 
alsmede aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 12den Auga1t111 1895. 
(Id.) EMMA. 

(111t.) . ScHNBIDBB. 

19 .A.t,gwtu 1896. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 8 Maart 1879 
(Staati6lad n°. 40) hondeude bepalingen om• 
trent het bewaren der oude rechterlijke 111"• 

chieven, welke dagteekenen van v66r de 
invoering der Fransche wetgeving, en tot 
opheffing van -het' Rijb-archiefdepot te IIDllr
mtmtl. s. 1110. 

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

Minillters van Binnenlandsche Zaken, van Justitie 
on van Fiuaneiën, van 16 Mei 1896, n°. 1067, 
afdeeling Kunsten en Wetenschappen, van den 
21 Mei 1895, n°. 182, late afdeeling, en 
29 Mei 1896·, n°. 23 Registratie; 

Den Raad. van State gehoord (ad viea van 
9 Juli 1896 , 11°. 9); 

Gelet op het nader rapport van de voornoemde 
Minister& van 30 Juli 1896, n°. 1882, afdee
ling Kunsten en Weteuschappen, van 1 Augus
tlls 1896, n•. 140, late afdeeliilg en van 
13 Augustus 1895, n°. lil, Registratie; 

Hebben goedgevondon en verstaan, de navol
gende wijzigingen te brengen in het Koninklijk 
besluit van 8 Maart 1879 (Staat16lad n°. 40) 
achtereenvolgens gewijzigd bij de Koninklijke be
sluiten van 81 Augustus 1880 (Staat16lad 11°. 168), 
9 October 1888 (Staats6ladn°. 141), 20 April 1889 
(Staatsblad n°. 39) en 29 December 1891 (S#lllllt,-
6lad n°. 946): 

1 °. Artikel 1 word.t gelezen als volgt : .De 
. oude rechterlijke archieven, welke dagteekeneu 
van v66r de invoering der Frausche wetgeving, 
en thans nog bij de gen,chtahoven , B?rOndisse
mentsrechtbanlren en kantongerechten bewaard. 
worden, of nog bij de gemeentebesturen of hypot
heek bewaarden berusten, worden overgebracht 
naar de bewaarplaats der Rijke-archieven te 
•, Grav•llag11 of n~r die, gevestigd in de hoofd-

plaats der onderscheidene proviuciön , en ondCll' 
bewaring gesteld ven den Alpm.een811 Archivaris 
des Rijke of van de RiJli:1-B?ohiveriasen in de 
provinciën. 

Naar welb van deze bewaarplaatsen iedere 
ffnlllllleling van oude rechterlijke archieven moet 
overgebracht worden, staat tCll' b.lissing van den 
Mi~tm- van Binnenlandsche Zaken." 

2°. het afzonderlijk depot d.er Rijke-archieven 
te Rnertttonà wordt opgeheven; 

3°. de tot dat depot behoorende verzamelingen 
worden overgebracht naar 'a Rijk& arohiefclepot 
te X-tncM; 

. 4°. de overbrenging, in artikel 1 bedoeld, 
moet volvoerd zijn vóór 1 Januari 1897. 

De Miniatere voornoemd zijn, ieder voor zoo
veel hem betreft, belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staalnlatl zal wordon 
geplaatst en in afschrift gesoudon aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 19den August111 1896. 
(get.) E M M A. 

De Mini.8t11r van Binnenla""8éAe Zam, 
{g11t.) VAN HoUTBN. 

IJe Mini.8t11r vaa Jutitie, 
'9/11.) VAN DER K.l.t.Y. 

De Mini.8t,r van Financi;,,, 
(get.) SPBJ!iNGER VAN En:. 

(Uitg11g. li &pt. 1896.) 

19 .A.t,gwtu 1896. BESLUIT, tot vernietiging 
van het besluit der Provinciale Staten van 
Zeeland van S Juli 1895 tot benoeming van 
J. H. SNIJDERS tot lid van Gedeputeerde 
Staten dier provincie. S. 161. 

iN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
Wu EMMA, BNZ. 

Op de voordracht van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken van ·8 Juli 1895, 11.

0
• 3309, 

afdeeling Binnenlandsch Bestuur, tot vernieti• 
ging van het besluit der Provinciale Staten van 
Ze11land van 3 Juli jl. tot benoeming van J. H. 
SmmBBB tot lid van Gedeputeerde Staten dier 
provinoie; 

Overwegende, dat de Provinciale Staten van 
Zeeland in hunne vergadering van 3 Juli jl. 
tot lid van Gedeputeerde Staten dier provineie 
hebben benoemd J. H. SmmDB, nadat tot lid 
van dat college was benoemd P. J. SIBGBRB, en 
laatstgenoemde verklaard had sijne benoeming 
aan te nemen; 

Overwegende, dat P. J. SncGERS tot echtge-
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noote heeft de dochter van een broeder van J. 
H. SNUDBBS en dns tnsachen hen zwagerschap 
in den derden graad bestaat; 

Overwegende, dat het besluit tot benoeming 
van J. H. St'II.JDIWI tot lid van Ged'.'eputcerde 
Staten, nadat P. J. Su:o:sBB aluoodanig benoemd 
was en de benoeming had aangenomen, mitsdien 
in strijd is met art. 51 der ProvincÎllle wet ; 

Gelet op art. 166 der Provinciale wet ; 
Gehoord dei;i Raad van State (ad vies van 

80 Juli 1895 , n°. 10); 
Gezien het nader rapport van den Minister 

van Bionenlandache Zaken van 15 Angnstua 18115, 
n°. 871111, afdeeling Binnenlandach Bestuur; . 

Hebben p;oedgevonden en verstaan, voormeld 
besluit der Provinciale Staten van Zdûand, tot 
benoeming van J. H. SNUDEBS tot lid van Ge

deputeerde Staten dier provincie , wegens strijd 
met de wet te vernietigen. 

De Minister van Binuenlandsche Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staat,/Jlad geplaatst en in afschrift aan 

den Raad van State medegedeeld zal worden. 
Het Loo, den 19den Augustus 1895. 

(§et.) E M M A. 
Dd MÏ.fluter Mn Biue,,land,cl,e ?Aken, 

(§et.) VAN HOUTBN, 

(Uitgeg. 24 À.tig. 18115.) 

20 Á.11gutu 1895. BuLUIT, waarbij, met 
W!iJZtgmg van het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Zuidliolland van 30 Ap1·il 1895, 
B n°. 822, late afdeeling G. S. n°. 5, 
op de aanvrage van den Kerkeraad der 
Nederlandsch.-Hervormde gemeente te MtUU
land om de Rijksbijdrage, bedoeld in art. 
54,/Ji.t der wet tot regeling van het lager 

onderwijs over 1894 ten behoeve van de 
onder zijn bestuur · staande school aldaar, 
het daartegen ingesteld beroep gegrond 
wordt verklaard. S. 152. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ·in~teld door den 
Commissaris der Koningin in de provincie Zuid

lwlland, tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten dier provincie van 80 April 1895, B 
In•. 822, lste afdeeling G. S. n°. 5, waarbij is 
~astgesteld de Rijksbijdrage krachtens art. 54,/Ji., 
der wet regelende het lager onderwijs te ver
~eenen aan den Kerkeraad der Nederlandsch
Hervormde gemeente te Maaaland voor de onder 

zijn bestuur staande school aan de Vleersteeg 
aldaar: 

De Raad van State, afdeeling voor de ge• 
achillen van · bestm1r , gehoord (ad vies van 
81 J nli 18\15, n°. 77); 

Op de voordracht van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 17 Angu1tns 1895, 
n°. 6286, afdeeling Algemeene Zaken en Comp• 
tabiliteit; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Zuidliolland bij hnn besluit van 80 April 1895, 
B n°. 822, lste afdeeling G. S. n°. 5, bij het 
vaststellen der Rijksbijdrage, krachtens art. 54,/Ji.t 

der wet regelende het lager onderwijs over 1894 
te verleenen aan den Kerkeraad der N ederlandsch
Hervormde gemeente te Maasland voor de onder 
1ij11 bestuur staande achool aan de Vleersteeg 
aldaar, daarbij onder anderen, overeenkomstig 
de aanvrage van dit bestuur voor het rJolle jaar 
1894 hebben in aanmerking genomen het hoofd 
der school (VAN NoPPBl!I) en eeoe onderwijzeres 
(mej. G&IWTIIEN); 

dat de Commissaris der Koningin in ZuJd. 
lwlland bij adres van 18 Mei 18115 tegen dit 
besluit bij Ons in hooger beroep is gekomen, op 
grond dat de lessen eerst den 3 Januari aan
gevangen zijnde, de bijdrage voor de twee ge• 
noemde personen slechts over elf maanden had 
mogen worden berekend, en dns het totaal der 
bijdrage met / 33.83 mu behooren te worden 
verminderd ; 

Overwegende dat, volgens art. 45, 1°. laatste 
alinea der wet tot regeling van het lager onder
wijs de Rijksbijdrage voor een onderwijzer die 
in den loop van het jaar wordt in dienst ge
steld , berekend wordt in evenredigheid van het 
aantal volle maanden, dat hij iu dat jaar aan 
de school is verbonden geweest; 

Overwegende dat, aangezien het vaststaat dat 
de school, die het hier geldt, op den 3 Jann• 
ari 1894 werd geopend , het hoofd, C. V. v AN 

N OPPBN en de onderwijzeres , A. E. GsBJIJTSIQl, 
derhalve eerst van af dien datum tot en met 
31 December 18114 en alzoo gedurende elf volle 
maanden daaraan zijn verbonden geweest: 

dat Gedeputeerde Staten derhalve ten onrechte 
voor het hoofd en genoemde onderwijzeres de 
bijdrage voor het volle jaar hebben toegelegd; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs, waarvan de gewijzigde tekst is bekend 
gemaakt bij Koninklijk besluit van 14 Decem
ber 1889 (Staatablad n°. 177); 
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Hebben goedgevondeu e11 nrstaan, met wijzi• 
ging van het bestreden beslu~ van Gedeputeerd.e 
Staten van Zuidliolland, van 30 AprH 1895, 
B u0

• 822, late afdeeling G. S. n°. 5, het 
daartegen gericht beroep gegrond te verklaren 
en mitsdien het bedrag der Rijksbijdrage v~or 
voormelde achool over het jaar 1894 vast te 
stellen op/ 454.17. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken ia 
belast met de uitvoering van dit beelnit, dat in 
het StaatllJlad en tegelijk met het rapport van 
voomoemden Minister in de StaauC011ra•t zal 
worden geplaat.et, en waarvan afschrift al _worden • 
gezonden aan den Raad van State, afdeeling 
voor de geschillen van bestuur. 

Het Loo, den 20sten Augiiatus 1895. 

(get.) E M M A. 

Dt1 Xmilltm- va. Binn,mland8t:Ae Zaltt1n, 

(get.) v .ur Holl'l'KN. 

( Uitgeg. 30 .J:ug. 1895.) 

29 .J..,.,,_, 1895. BBIILUIT, tot aanvulling van 
artikel 3 , voorlaatste lid, der bepalingen 
betreffende het groot-ambtenaareexa~en voor 
den Indiachen dienst, behoorende bij het 
Koninklijk besluit van 20 J nli 1893 (Staat,
lJlad n°. 117). S. 153. 

IN N.U.)l VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 

W1.r EMMA, BNZ. 

Op de voordracht van den Minister van 
Koloniën, van 31 Juli 1895, Litt. D. n°. 71; 

Den Raad van State geho(!_rd (advies van · 
20 Augustus 1895 , n°. 8); 

Gezien het nader rapport van den ~iniater van 
Koloniën, van 26 Auguatns 1895, Litt. D, n°. 8; 

Hebben goedgevonden en ventaan: 
Met aanvulling van het voorlaatste lid van . 

artikel 3 der bepalingen betreffende het groot
ambtenaarsexamen voor den Indischen dienst, be
hoorende bij het Koninklijk bellluit van 20 Juli 1893, 
n°. 29 (Ned4rland8t:l, Staat1/Jladn--: 117 en [Niue!, 

BlaaulJlad n°. 257), te bepalen dat tot het af. 
leggen van het • tweede gedeelte van genoemd 
examen ook worden toegelaten zij die voldaan 
hebben aán een der examens genoemd in artikel 2, 
2de lid, van bovenbedoelde bepalingen en in 
Ned#rland ten genoegen van den Minister van 
Koloniën en in Ned#rlan/.Ücl,.lndiii ten genoegen 
van den Gouverneur-Generaal bewijzen dat zij 
zich voor het groot-ambtenaarsexamen voor den 
Indischen dienst hebben voorbereid v6órdat in 

1895. 

1 

i893 de gelege!f:heid werd gegt'Ven om het af te 
hKen, 

De Minister van Koloniën is belast met de 
uitvoeri" van dit besluit, dat in het Staat,6larl 

en i:d de Stfaucourant zal worden geplaat.et en 
wparnn afschrift zal worden gezonden aan de 
AlgelllflÇlle Rekenkamer. 

Het Loo, den 29sten Aug111tue 1895. 

(g~t.) E MM A. 

J)e Mi•illtm- va11 Kolo•i~, (get,) BEBGSllA, 

(Uitgeg. 13 Sept. 1895.) 

30 Á."f!W"'8 1895. BESL111T, tot veruietiging 
van art. 26a der algemeene politieverordening 
voor de gemeente Til!Jurg. S. 154. 

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

WI.J EMMA, llNZ. 

Op de voordracht van den Minister van Binnen
landsche Zaken van 5 Juli 1895, n°. 3142, af. 
deeling Binnenlandsch Bestuur, tot vemietigine: 
van art. 26a der algemeene politieverordening 
voor de gemeente Til/Jruy; 

Overwegende, dat bij gemeld artikel wordt ver• 
boden, .aankondigingen of andere geschreven of 
gedrukte stukken , geen gewone handelsberichten, 
bekendmakingen van verkoopingen ofverhnringen 
zijnde, zonder vergunning van den burgemeester 
op openbare plaatse11 aan te plakken, vaat te 
hechten, te venten, te venpreiden of te koop 
aan te bieden"; 

dat, aangezien art. 7 der Grondwet het recht 
waarborgt, om door de drukpera gedachten of 
gevoelens te openbaren, behondens ieders ver
antwoordelijkheid voor de wet , het nemen van 
alle maatregelen , die binnen de grenzen van dat 
grond wetsartikel ten aanzien van het druilen 
en Terspreiden van geschriften genomen kunnen 

. worden, eene zaak is van algemeen Rijksbelang; 
dat art. 150 der Gemeentewet voonchrijft, dat 

plaatselijke verordeniDj!Vll niet mogen· treden in 
het.geen van algemeen Rijkabelang ie; 

dat dus voormeld artikel der algemeene politie
verordening voor de gemeente 'l'illnlrg in strijd 
is met art. 150 der Gemeentewet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 Auguetus 1895 n°. 42); 

Gezien het nader mpport van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken, van 28 Aoguetus 1895 
n°. 4.071, afdeeling Binnenlandach Bestuur; 

Gelet op art. 153 der Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan, art. 26a 

14 
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der algemeene pofftieverordening voor de gemeente 
'l'illmrg te vernietigen, wegens lrijd met de wel 

De Minister van Binnenlandsribe Zaken is belast 
met de uitvoering van dit beslJ$, Ww~lk in 
het Staatsblad zal worden geplaalt en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 30stén Aug11Stns 1895. 

(get.) EMMA. 

IJe Minister van Binnenlandaclle Zaken, 
(get.) VAN HOUTEN. 

(Uitgeg. 4. Sept. 1895.) 

6 September 1895. WET, tot wijziging van de 
wet op het faillissement en de 11urséance 
van betaling, van 30 Septembe1· 1893 
(StaataMad n°. 14Ó). S. 155. 

Bijl. Hand. 2• Kaff!C'" 1894/95" n°. 61, 1-7. 
Hand. id.1894/95,blad.z.1432-1437, 1444-1452. 
Hand. I • Kamer 1894/95, bladz. 381, 382, 384. 

IN NAAM VAN H.M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ ...••.. doen te weten: 

Alzoo Wij i,n overweging genomen hebben, dot 
het wenschelijk is eene wijziging te brengen in 
de wet op het faillissement en de surséance van 
betaling, van 30 September 1893 (Staats

blad n°, 140); 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

Eenig artikel. 

In de wet op het faillissement en de surséance 
van betaling, van 30 September 1893 (Staats
blad n°. 140), wordt de volgende wijziging 
gebracht: 

In a.rt. 1, lste lid, worden de woorden .dje 
ophoudt te betalen" vervangen door de woorden 
.die in den toestand verkeert dat hij heeft op
gehouden te betalen" en vervalt de zinsnede 
.indien dit in het gemeenschappelijk belang 
zijner schuldeischers wenschelijk wordt geoordeeld." 

Art. 6 , 2de lid, wordt gelezen als volgt: 
• De faillietverklaring wordt uitgesproken, 

indien snmmierlijk blijkt van het bestaan van 
feiten of omstandigheden , welke aantoonen, dat 
de schuldenaar in den toestand verkeert dat hij 
heeft opgehouden te betalen, en, zoo een schuld
eischer het verzoek doet, ook van het vorderings
recht van dezen." 

In art. 198 w~rden de woorden .had opge
houden te betalen" vervangen door de woorden 

.in den toestand verfre~rde dat hij had op
gehouden te beta'ffln", en vervalt de zinsnede 
• , en indien de rechtbank dit in het gemeen
schappelijk belang der schuldeischers wenschelijk 
oordeelt." 

Lasten en bevelen , enz. 

Gegeven te Assen, den 6den September 1895. 

(get.) E M M A,· 

IJe Min. van Jutitie' (get.) VAN DER KAAY. 

{Uitgeg. 9 Sept. 1895.) 

6 September 1895. BESLUIT, bepalende de plaat
sing in het Staatsblad van de op 2 Juli 1895 
te Kope»kagen t11Sschen !Nederland en IJene
marken gesloten additioneele overeenkomst, 
houdende uitbreiding van het nitleverings
verdrag van 18 Januari 1894 tot de Neder
landsche en Deensche koloniën. S. 156. , 

IN NAAK VAN H.M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA' ENZ. 
Gezien de op 2 Jnli 1895 te Kopmkagen tns

schen Nederland en IJenemarken gesloten à.dditio
neele overeenkomst, houdende uitbreiding van 
het nitleveringsverdrag van 18 Januari 1894 tot 
de N ederlandsche eu Deensche koloniën, van 
welke ad.ditioneele overeenkomst, met vertaling, 
een afschrift aan dit besluit geheQht blijft en 
daarvan een onafscheidelijk deel uitmaakt; 

Gelet dat genoemde ad.ditioneele overeenkomst 
door Ons , namens de Koningin, den laten A ngus
t11S 1895 is bekrschtigd, alsmede dat de akte, 
houdende die bekrschtiging, den 27sten Angos
tns d. a.. v. te Kopenhagen is uitgewisseld tegen 
de akte van gelijke strekking van Zijne Ma.jes• 
teit den Koning van IJenemarken; 

Op de voordracht van den Minister ven Buiten
la.ndsche Zaken van den 3den September 1895, 
n°. 9469; 

Hebben goedgevonden en verstaan, de bekend
making van bedoelde 11dditioneele overeenkomst 
met hare vertaling te bevelen door pla.atsing van 
dit beslnit in het Staatablad • 

De Ministers, Hoofden van Departemènten van 
Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voor 
zooveel hem betreft, met de nitvoering der be
palingen, in meergenoemde ad.ditioneele overeen
komst vervat. 

Assen, den 6den September 1895. 
(get.) E M M A. 

IJe Min. 11an Buitenlandacke Zaken, (get.) J. RöxLL. 

( Uitgeg. 25 Sept. 1895.) 
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VERTALING. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en in Boogstderzelver naam Hare Majesteit de 
Koningin-Weduwe, Rllf!llntes van het Koninkrijk 
der Nederlanden en Zijne Majesteit de Koning 
van Denemarken, nnttig geoordeeld hebbende het 
verdrag betreffende de uitlevering van miedadi
gers den 18den Januari 1894 te Kopenhagen ge• 
sloten, tot de Nederlandsche en Deensche Kolo
niën nit te strekken door middel eener additioneele 
overeenkomst, hebben te dien einde tot Hunne 
gevolmachtigden benoemd , te weten: 

Ha.re Majesteit de Koningin-Weduwe, Regentes 
van het Koninkrijk der Nederlanden: Jhr. mr. 
RUD0LPB: AUGUST ALUANDBR EnUABD V0N 
PlmrrBL, Ridder der Orde van den Nederland
schen Leeuw, Ridder-Grootkruis der Orde van 
Danebrog _enz. enz., Bnitenge~oon Gezant en Ge
volmachtigd Minister. van Hare Majesteit de 
Koningin der Nederlanden bij Zijne Majesteit 
den Koning van Denemarken, en 

Zijne Majesteit de Koning van Denemarken 
den heer Baro~ KJELD THoR TAGB OTTO VAN 
REBDTZ-THOTT, Hoogstdesmlfs Minister van Bni
tenlandsche Zaken , Commandeur der Orde· van 
Danebrog en versierd met het eerekruis van die 
orde, die, na elkander hunne volmachten te . 
hebben medegedeeld, welke in goeden en behoor
lijken vorm zijn bevonden, omtrent het volgende 
zijn ov~komen: 

Art. 1. De bepalingen van het verdrag van 
18 Januari 1894, zullen van toepassing zijn op 
de koloniën en vreemde bezittingen der beide 
Hooge contracteerende Partijen, doch gegrondvest 
zijnde op de wetgeving van het moederland, 
zullen deze bepalingen wederzijds sleeht.a worden 
nageleefd voor zooverre zij bestaanbaar zijn met de 
wetten in die koloniën en bezittingen van kracht. 

De aanvrage tot uitlevering van den misdadiger, 
die de wijk genomen heeft naar eene kolonie in 
West-Indië, zal ook rechtstreeks kunnen gericht 
worden door de Gouverneurs van Suriname of 
van CW'IIÇIIO tot den Gouverneur der Deensche 
Antillen en omgekeerd, Deze Gouverneurs zullen 
de bevoegdheid hebben om, hetzij de uitlevering 
t.oe te staan, hetzij de aangelegenheid aan hunne 
Regeering te onderwerpen, 

De termijn voor de ip.vrijheidstelling, bedoeld 
in artikel 10, zal zestig dagen bedragen voor 
de koloniën buiten Europa gelegen. De arti-

kelen 9 en 10 zullen niet toepasselijk zijn ten 
tpzichte van IJiànd en omgekeerd. 

2. De tegenwl>rdige additionee\e overeenkomst 
zal eerst in werking treden vier maanden no. de 
uitwisseling et,- akten van bekrachtiging. 

Zij zal van kraeht blijven tot zes maanden na 
verklaring in tegenovergestelden zin door ~ene 
der beide Regeeriugen gedaan. 

Niettemin zal zij geacht worden te zijn opge

zegd door het feit der opzegging van de overeen
komst van 18 Januari 1894.. 

Zij zal worden bekrachtigd en de akten van 
bekrachtiging ervan zullen wordeD uitgewisseld 
binnen den termijn van zes weken of, zoo moge
lijk, vroeger. 

'J'en blijke waarvan de wederzijdsche gevol
maehtigden het tegenwoordig verdrag hebben onder
teekend en van hunne zegels voorzien, 

In dubbel opgemaakt te Kopenhagen den 
2den Juli 1895. 

(L. 8.) {,§fit.) R. V0N PBSTBL. 

RU:DTZ-THOTT. 

11 &ptnnber 1895. BBSLUIT, tot wijziging van 
het reglement voor de seheepvaart ter be
veiliging van de spoorwegbrug over de Oo1111Je 
in den. Rijnspoorweg, vastgesteld bij Konink
lijk besluit van 11 September 1875 (Staata
blad n°. 168). S. 157. 

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

staat, Handel en Nijverheid van 29 Mei 1895, 
litt. K, afdeeling Handel en Nijverheid; 

Gezien het Koninklijk bealuit van 11 Sep
tember 1875 (Staata/Jlad n°. 168); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
6 Augustus 1895, n°. 44.); 

Gelet op het nader rapport van den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid van 7 Sep· 
tember 1895, n°. 167 , afdeeling Handel en 
'Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het reglement voor de eeheepvaart; ter bevei

liging van de spoorwegbrug over de Gouwe in 
den Rijnspoorweg, v11Stgesteld bij Koninklijk be
sluit van 11 September 1875 (Staat6bladn°. 168), 
te wijzigen als volgt : 

I. De eerste 11eht leden van artikel 2 worden 
vervangen door de volgende bepalingen: 

De beweegbare bmg moet ten dienste van de 
echeepvaart zooveel mogelijk open gehouden wor-

14,• 
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den. Indien èr tfidelijk geen si!ieepvaart te ver
wachten is, kan de brug geslotfi, ]!lijven. 

Met het sluiten van de brug wcÎrdt !411~vangen, 
zoodra door het station Gouda het sew. daartoe 
aan den brugwachter gegeven is. 

Dit sein wordt door het station Gouda ge
geven 10 minuten voordat een trein de brug be
reiken kan. 

Indien door weersgesteldheid of andere buiten
gewone omstandigheden de sluiting vermoede
lijk meer tijd dan gewoonlijk vorderen kan , 
wordt het sein aan den brugwachter zooveel 
vroeger gegefen, als voor de tijdige sluiting 
noodig is. 

Van voorkomende buitengewone omstandigheden 
en den dientengevolge noodigen tijd voor het 
sluiten der bl'Ilg, wordt door den brugwachter 
aan het station Gouda met het seintoestel kennis 
gegeven. 

Een trêin mag van het station Gouda niet 
vertrekke~ en, van de richting Rotterdam of 
'a Graoennoge komende, Moordrecht-Aanslniting 
niet voorbijrijden, voordat aan gezegd station of. 
genoemde aansluiting het bericht ontvangen is; 
dat de brug gesloten is. 

Il. Artikel 16 wordt ingetrokken en artikel 17 
wordt artikel 16. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk gelijktijdig in het StaatalJlad en in de 
Staatscourant geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

·Het Loo, den llden September 1895. 
<get.) E M MA. 

IJe Min. oan Waterstaat, Handel en Nij1Jerkeid, 

(get.) VAN DER SLEYDEN. 

( Uitgeg. 20 Sept. 1895.) 

11 &ptemJer 1895. BESLUIT, houdende regeling 
van de beëed iging en de installatie van het 
nieuwe ka_utongerecht te Rotterdam n°. 8. 
s. 158. 

Dl NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W11 EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Justitie 
van den lSden Augustus 1895, late afdeeling, 
n°. 82; 

Overwegende, dat het ·noodzakelijk is de eeds
aflegging en de installatie van het bij de wet 
van 20 Juli 1895 (Staat.alJlad n°. 188) ingestelde 
nieuwe kantongerecht te Rotterdam n°. 8 te 
regelen; 

Gelet op art. 5 vo,.n het Reglement I , vast
Bllsteld bij Koninll1fijk besluit van 14 Septem
ber 1838 (StaatalJlad n°. 36); 

Den Raad van State gehoord (advies van den · 
Sden September 1895 , n°. 7); 

Gezien het nader rapport van den Minister 
van Justitie van den 7den September 1895, n°. 
109 , lste afdeeling ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij 
goed vinden en verstaan bij deze, 

Art. 1. De beëediging en de installatie van het 
bij de wet van 20 Jnli 1895 (Staatablad n°. 183) 
ingestelde nieuwe kantongerecht te Rotterdam n•. 
8 geschiedt op den dag voorafgaande aan dien 
waarop genoemde wet in werking treedt in eene 
plechtige algemeene zitting der arrondissements
rechtbank te Rotterdam. 

2. De kantonrechter en zijne plaatsvervangers, 
de ambtenaar van het openbaar ministerie en de 
griffier bij het uien we J.cantongereeht leggen, hoofd 
voor hoofd, in handen van de arrondissements
rechtbank den eed (belofte) af, voorgeechreven 
bij art. 29 der wet op de regterlijke organisatie 
en het beleid der justitie. 

Na deze eedsaflegging wordt het kantongerecht 
te Rotterdam n°. 8 door den president van voor
noemde rechtbank ten overstaan van dat kanton• 
gerecht verklu.ard te zijn 'geïnstalleerd , ten einde 
volgens de wet in functie te treden op hetzelfde 
tijdstip waarop de in artikel 1 genoemde wet in 
werking treedt. 

3. Afschrift van het proces-verbaal van 
beëediging en installatie wordt door den griffier 
bij de arrondissemen~•rechtbank te Rotterdam 
binnen acht dagen medegedeeld aan den Minister 
van J nstitie en aan het kantongerecht te Rotterdam 

n°. 8. 
4. Ingeval de kantonrechter, eenig kantonrechter

plaatsvervanger, de ambtenaar van het openbaar 
ministerie of de griffier bij het kantong!)recht 
verhinderd is tegenwoordig te zijn bij de in 
artikel 1 vermelde beëediging en installatie, legt 
hij later den eed (belofte) af op de wij7<0, voor
geschreven bij het tweede lid van artikel 1 
van het Reglement I, vastgesteld bij Konink
lijk besluit van 14 September 1888 (StaatslJlad 
n°. 86). 

Hij wordt onmiddellijk daarna door den presi
dent der rechtbank ten overstaan van de burgerlijke 
kalll.er van dit college verklaard te zijn geinstal
leerd in zijn ambt. 

Van zijne beëediging en installatie geschiedt 
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door den griffier der rechtbank gelijke mede
deeling en binnen denzelfden termijn, als bij 
artikel 3 is voorgeschreven. 

De Minister van J nstitie in belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

Het Loo, den llden September 1895. 

(get.) E MM A. 

(get.) 

De Mini.!ter 1Jan J1Utitie , 

VAN DER KAAY. 

(Uitgeg. 14 Sept. 1895.) 

13 September 1895. WET, tot wijziging van 
art. 54bis der wet tot regeling van het 
lager onderwijs. S. 159. 

Bijl. Hand. 2° Kamer 1894/95, n•. 92, 1-8. 
Hand. id.1894/95,bladz.1278-J.284, 1286-1288. 
Hand. l• Kamer 1894/95, bladz. 341, 368-

ino, 375. · 

IN NAAK VAN il. M. WILHELMINA' ENZ. 
Wu EMMA, ENZ. • ..... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is 'art. 54bis der wet tot rege
ling van het lager onderwijs, zooals dat artikel 
is vastgesteld bij de wet van 8 December 1889 
(Staatsblad n°. 17 5) te wijzigen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Aan het 2d~ lid snb c van artikel 54bi., 

der wet tot regeling van het lager onderwijs, 
zooals dat artikel is vastgesteld bij de wet van 
8 December 1889 (Staatsblad n•. 175) wordt 
toegevoegd de volgende zinsnede : 

behoudens de bepaling van het voorlaatste lid 
van dit artikel ; 

2. Tusschen het voorlaatste en laatste lid van 
het in het vorig artikel vermelde art. 54bia wordt 
ingevoegd een nieuw lid, luidende: 

Wanneer een bestunr niet heeft volde.an aan 
de voorwaarde vervat in het 2de lid snb c van 
dit artikel, en het daarvan ten tijde dat de vaca
ture had behooren te zijn e.angevnld den arron
dinemeots-schoolopziener in kennis gesteld heeft, 
kan van die voorwaarde door Ons ontheffing 
worden verleend, indien het in de ~and Januari 
na afloop van het kalenderjaar een daartoe strek
kend verzoek aan Ons indient, en Ons blijkt dat 
het, ondanks het aanbieden vlln eene behoorlijke 
jaarwedde, niet bij machte is geweest de vacatnre 
binnen den gestelden termijn te doen vervullen. 
Het bestnnr zendt alsdan de aanvrage in het 
vijfde lid van dit artikel bedoeld binnen ééne 

maand na de dagteekening van Ons besluit a.an 
Gedeputeerde Staten, die daarop binnen drie 
maanden beslissen. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den 13den September 1895, 

(get.) E M M A. 
De Mini.!ter van BinnenlandscM Zaken, 

(.get.) VAN HoUTB1'. 

(Uitgeg. 21 Sept. 1895.) 

14 September 1895. BESLUIT, houdende wijzi
ging van artikel i van het Koninklijk be
sluit van 10 Januari 1886 (Staatsbladn•. 1), 
betrekkelijk borgtocht van den Directeur der 
Staatsloterij. S. 160. 

IN NAAI,[ VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Fi

nanciën dd.12 September 1895, n•. 30, Registratie; 
Heb ben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
Artikel 1 van het Koninklijk besluit van 

10 Januari 1886 (Staatsblad n°. 1) wordt ge
lezen als volgt: 

De Directeur der Staatslotérij stelt vóór of 
bij de aanvaarding van zijn ambt eenen borg
tocht van 1Jijftig duizend gulden (f 50,000). 

De Minister van Jt'inanciën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats

blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

Het Loo, den 14den September 1895. 
(.get.) E MM A. 

De Minister van Financiën , 
(.get.) SPRENGER VAN EYK. 

(Uitgeg. 21 Sept. 1895.) 

16 Septemler 1895. BESLUIT, waarbij aan het 
bestnnr der gemeente Leiden vergunning 
wordt verleend op het landgoed ~Endegeest", 
gemeente Oegstgeest, een gesticht voor krank
zinnigen op te richten. S. 161. 

IN NAAI,[ VAN H. M. WILID)LMINA, ENZ. 

WIJ EMMA' ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Bin

nenlandsche Zaken van 12 September 1895, 
n°. 3535, afdeeling Medische Politie, betreffende 
een verzoek van het bestuur der gemeente Leiden, 
om vergunning tot oprichting van een gesticht 
voor krankzinnigen op het landgoed .Endegeest", 
gemeente Oegstgeest; 
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e e.rtt. 7 en 8 der wet van 7 April 1884 
lad n°. 96), gewijzigd bij art. 10, snb 46°, 

an de wet van 15 April 1886 (StaatafJlad n•. 64); 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. Aan het bestuur der gemeente Leiden 

wordt vergunning verleend op het landgoed 
.Endegeest", gemeente 0eg,tgee,t, een gesticht 
voor krankzinnigen op te richten, o'Vereenkomstig 
de door dat bestuur overgel~e teekeningen en 
beschrijving. 

2. In het gesticht, bestaande uit drie pavil• 
joenen voor mannen, drie paviljoenen voor vrou
wen en de noodige dienstgebonwen en zieken
paviljoenen, mogen niet meer dan 350 krank
zinnigen , 17 5 mannen en 17 5 vrouwen, verpleegd 
worden. 

De Minister van Binneulandsche Zaken be
paalt, na de voltooiing van elk paviljoen, het 
tijdstip, waarop dit in gebruik mag worden ge
nomen en het maximum van het getal verpleegden, 
dat daarin mag worden OJll!8DOmen. 

3. In elk, voor meer dan één verpleegde be
stemd, slaapvertrek, wordt op eene duidelijk 
zichtbare plaats het aantal personen aangewezen, 
waarvoor het bestemd is. 

4. Zonder goedkeuring van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken mag noch in de lokalen , 
noch in hnnne bestemming eene verandering ge
maakt worden, die in vloed heeft op de plaats
ruimte of den aan voer van venche lucht in de 
voor de verpleegden bestemde dag- of nacht
verblijven. 

5. De geneeskundige behandeling der verpleegden 
wordt opgedragen aan ten minste twee geneeskun
digen, die gevestigd moeten 1ijn in eene woning 
op het terrein vwi het kranbinnigengesticht en 
buiten het gesticht geene geneeskundige praktijk 
mogen .nitoefenen. 

Zoolang het getal verpleegden niet meer dan 
200 bedraagt , kan de geneesknndige behandeling 
aan ten minste één geneesknndige zijn opge-
dragen. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be
lut met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het StaatafJlad ml worden geplaatst. 

Het Loo, den 16den September 1895. 

· (get.) E M M.A. 
De Jlini8ter van Binnenlanthclie 7,aleen, 

(get.) VAN HOUTEN. 

(Uitgtg. 23 Sept. 1895.) 

16- &ptnilJer 1895. ARRBIIT van den Hoogen 
Raad der Nederlanden, houdende beslissing 
dat ter beoordeeling van de vatbaarheid van 
een vonnis voor hooger beroep nitslnitend 
in aanmerking komt de straf, gesteld op het 
feit zooals het is ten laste gelegd, en niet de · 
straf die, naar aanleiding van het onderzoek 
ter terechtzitting, in een gegeven geval zon 
kunnen worden toegepast, zoodat het vonnis 
gewezen ter zake van overtreding van art. 28 
der wet tot regeling der jacht en viucherij, 
met het oog op art. 45 aanhef j•., litt. c, 
dier wet ia onderworpen aan hooger beroep, 
ook al viel,, bij bet niet bemachtigen van 
wild, verbeurclverldaring daarvan niet uit 
te spreken. 

De Hooge Raad enz. 
OflmtMgmde dat de req. is gedagvaard ter zake 

van op de dagen en uren in de dagvaarding ver
meld, op de daarin olllllChreven, aan venchillende 
eigenaren toebehoorende gronden, door middel 
van een fret en bnidels, pogingen te hebben 
aangewend om konijnen te bemachtigen sonder 
voorzien te zijn van eene schriftelijke tomtemming 
van .de eigenaars of rechthebbenden, en zonder 
zich in hun gezelBChap te bevinden ; 

0. dat heteeeli is ten laste gelegd verboden 
wordt door art. 28 der wet van 13 Jnni 1857 
(StaatafJ°/ad n°. 87) en strafbaar is gesteld bij 
art. 40 dier wet, met gewijzigden tekst in stand 
gehouden door art. 10, n°. 14, in verband met 
e.rt. 11 der wet van 15 April 1886 (Staall
fJ/,aà n°. 64), terwijl hij art. 45,, lid e, der eerst
gemelde wet, mede van kracht gebleven ingevolge 
art. 10, n°. 14, der laatstgemelde wet, daarop 
als bijkomende straf is gesteld de verbeurte ten 
behoeve van 's Rijke schatkist van de onwettig 
gevangen kÖnijnen ; 

0. dat derhalve op de ten laste gelegde feiten 
eene andere straf ia gesteld dan geldboete van ten 
hoogste f 25, zoodat hier van toepaasing was 
niet de uitzondering, maar de re,,"'lll van art. •44, 
2• lid, R. O., volgens welken de daar bedoelde 
vonniBSen onderworpen lijn aan hooger beroep , 
zonder dat hierop van invloed kan zijn, dat, 
bij het niet vangen van konijnen, geen verbeurd
verklaring da&n'an viel uit te spreken, omdat, 
ter beoordeeling v-an de vatbaarheid van een 
vonnis voor hooger beroep , uitslnitend in aan~ 
merking komt de straf, gesteld op het feit zooals 
het is ten laste gelegd, el\ niet de straf die, 
naar aanleiding van het onderzoek ter terecht-
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zitting, in een gegeven geval zou kunneu'9111inhl..., 21 Septem/Jer 1895. BESLUIT, houdende bepaling 
toegepast; van den dag, waarop de wet van 20 Juli 1895 

0. dat het beroep in cassatie mitsdien (StaatafJlt,d n°. 138) • ~t wijziging der wetten 
de artt. 103 R. 0. en 3118 Strafvordering niet,.:: van 9 April 1877 (Staat,fJlad n••. 76 en 79) 
ontvankelijk ie; ten gevolge vafl de uitbreiding der gemeente 

Gezien art. 870 van dat Wetboek; llulterdas, en regeling :van de gevolgen 
Verklaart dert req. niet-ontvankelijk in zijn daarvan", in werking treedt. S. 168. 

beroep; IN NAAK VA1' H. M. WILHELMINA, :uz. 
Veroordeelt hem in de kosten daarop gevallen. W11 EMMA, ENZ. 

l 9 &ptemfJer 1895. BESLUIT, tot nadere wij1i-. 
ging van het Koninklijk besluit van 4 Novmn
ber 1890 (Staat8fJlad n°. 160), tot bepaling 
van het maximum der verpleegden en het 
minimum van geneeskundigen in het krank
zinnigengesticht .het St. Joris Gasthuis" te 
Delft, gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
29 December 1891 (SlaatafJlad n°. 245). 
s. 162. 

IN NAAl[ VAN H. M. WILHELMINA, :uz. 
W11 EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Binilen
landsehe Zaken van 17 September 1895, n°. 8690, 
afdeeling Medische Politie ; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Slaall
fJlad n°. 96), gewijzigd bij art. 10, sub 46°, 
van de wet van lli April 1886 (StaatafJlt,d 

n°. 64); 
Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 

Enig artikel. 

Het eerste lid van art. 1 van het Koninklijk 
besluit van 4 November 1890 (SlaatlfJlad n°. 
160), tot bepaling van het maximum der ver
pleegden en het minimum van geneeaknndigen 
in het krankzinnigengesticht .hst St. Joris Gaat
hui~'! te Delft, wordt aldus gelesen: 

• In het krankzinnigengesticht .het St. Joris 
Gasthuis" te Delft mogen niet meer dan lH2 
krankzinnigen, 106 mannen en 106 vrouwen, 
verpleegd:, worden.'' 

De Minister van Binnenlandsche Zaken ie be
laetJ met: de uitvoering van dit besluit, dat in 
het StaoufJlad zal worden geplaatst. 

'•Gravenhage, den l9den September 1896. 

(get.) EMMA. 

.De Jfiniater t1an Binnen/andsclle Zam, 
(get.) VAN HOUTEN. 

( Uitgeg. 25 Sept, 1896.) 

Op de voordracht van den Minister van Justitie 
van den lilden September 1895, lste 11fdeeling, 
n°. 109; 

Gelet op artikel 9 der wet van 20 Juli 1895 
(St114t,fJlatJ n°. 188); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
• te bepalen ,-dat de wet van 20 Juli 18911 

(St114'8fJ/ad n°. 188), houdende wijziging der 
wetten van 9 April 1877 (St44ûfJlad noo. 76 
en 79) ten gevolge van de uitbreiding der ge• 
meente Botterda111, en regeling van de gevolgen 
daarl;an, zal in werking treden op 1 Novem• 
ber 18911. 

De voormelde Minister is belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het St44'8• 

blad zal worden geplaatst,• en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

's Gravenhage, den 2lsten_ September 1895. 

• 

(get.). EMMA. 
De Mirmter t1a11 J1111titw, 

VAN DER KAAT. 

(Uitgeg. 23 &pt. 1895.) 

25 &ple1ll1Jer 18911. BJ:SLUIT, houdende af. 
schrijving van het Ilde hoofdstuk en over• 
schrijving op het Iste hoofdstuk der be
grooting van nitgaven van Nederlalldscn• 

1JuJië voor het dienatjaar 1894. S. 164 • 

26 &ptem/Jer 18~6. BBBLUIT, houdende machti
ging tot uitgifte van schatkistbiljetten en 
achatkiatpromeaaen volgena de wetten van 
4 April 1870 (StaatafJlad n°, 62) en van 
Il December 1881 (St44'61Jladn°. l85). S.165. 

28 Septem/Jer 1895. BBBLUIT, houdende beschik• 
king op het beroep, ingesteld door J. P. 
MoomuN c. 1. te Stomfl"'Ïii tegen de uit
spraak van Gedeputeerde Staten van Zuid

Aolla.J over hun bezwaarschrift ter zake 
der verkiezing van een hoofdingeland-plaata
vervanger van Dêljia,,d. S. 166. 
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IN NAAK VA.111 H.M. WILHELMINA, JllllZ. 

WIJ EMMA, &NZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
J. P. Moom,u.N c.s. ingelanden van het waterschap 
Ddlflarul, wonende te Stomp,Diik tegen de uitspraak 
van Gedeputeerd~ Staten van Zuidlwlland van 6 Fe
bruari 1896, n°. 16, over hnn bezwaanchrift 
ter zake ~er verkiezing van een hoofdingeland
plaatsvervanger van Delfland in het late district; 

Den Raad van State, afdeeling · voor de ge• 
schillen van bestuur, gehoord (adviee van den 
lilden Jnni 1811&, n°. 4,l); 

Op de voordncht van den Minister vp Water-
1taat, Handel en Nijverheid van MSeptember 18116, 

n°. 104,, afdeeling Waterstaat; 
Overwegende, dat op 19 SepM,mber 1894, in 

het late district van voornoemd waterache.p eeae 

verkiezing heeft pluta gehad tot benoeming van 

een hoofdingeland-plaatsvervanger, waarb~ door 
het stembureau als zoodanig is verklaard ver
kozen te zvn D. C. Lus , die van de 868 gel

dige stemmen 4,50 op zich had vereenigd; 

dat tegen die verkiezing door 1. P. MooJ;Jl[AN 

c. s. ,11orziening ia genugd bij 
0

de Vereenigde 

V erge.dering van Dtljltu,d op grond dat in strijd 
met het tweede lid van artikel 84, van het regle

ment voor genoemd waterschap in voornoe10d 

stembureau J. VAN STOLK zitting heeft gehad, 
die persoonlijk geén stemgerechtigd ingeland ; 

noch beatullJ'Blid in dat watenchap is ; 
dat die V erge.dering bij haar besluit van 8 

November 18114 dd verzoek om voouiening niet

ontvankelijk lieeft verklaard, tegen welk bes'!uit 
genoemde MooI;Jl[AN c. s. bij Gedeputeerde 

S~ van Zuidlloll4nd voorziening hebbeD ge
naagd, aanvoerende dat iedere he.ncW.ing ver

richt -door een op eene met het reglement strijdige 
wijze 1111mengeateld stembureau moet geacht "'!orden 
te zijn eene onregelmatigheid als bedoeld is bij 

art. 63 van voormeld reglement; 
dat Gedeputeerde Staten van ZuidllollatuJ bij 

hnn besluit van 6 Februari 18116 , n°. 18, dit 

bezwaar ongegrond vlll'klaard en de toelating van 

voor.noemden D. C. LANS als hoofdingeland
plaatsvervanger beveetigd hebben , in hoofdzaak 
op grond dat de bevoegdheid der gestemd hebbende 

ingelanden , ~m tegen den uit.slag der verkiezing 

op te komen, volgens art. 63 beperkt ia tot het 
geval eener onregelmatigheid, llie bij de fltlrlrining, 

dat is bij de stemming of het werk der kiezers 

zou hebben plaats gehad, en mitsdien niet uit

gebreid mag worden tot het geval eener onregel-

matigheid bij de daaraan voorafgegane IIIUllenatelling 
of benoeming van het stembureau door Dijkgraaf 

en Hoogheemraden; 
dat voormelde Moom,u.N o. e. tegen die 11it• 

•ptaak van Gedeputeerde Staten bij One zijn 
gèkomen in beroep, hoofdzakelijk op gi:ond dat 
zij noch met de letter noch met den geeet van 
art. 94, van voormeld reglement overeenkomt en 
de samenstelling van hei stembureau een deel 
uitmuakt van de verkiezing, omdat als deze niet 
gehouden wordt ook geen stemboreau benoemd 
wordt, en een bnreau niet eamengeatela volgens 

de voorschriften van het reglement, uit dien 
hoofde geene wettige besluiten nemen kan; 

Overwegende, dat bij de beoordeeling in l>e

roep van de rechtmatigheid van een uitspraak 
krachtens art. 66 van het reglement van Delf

lt,,sd gegeven door Gedeputeerde Staten omtrent 
het al dan niet toelaten van een hoofdingele.nd
plaauvervanger tot de Vereenigde Vergadering 

van dat waterschap, alles wat bij diene verkie• 

zing is voorgevallen of daarop betrekking heeft, 
behoort onderzocht te worden en aan Onze be
Bliuing onderworpen i1, omdat daarbij al■ hoofd
zaak de vrang moet behandeld worden, of de 
verki~ng die tot de bestreden benoeming heeft 

geleid, op regelmatige wtjae, dat is, onder andere, 
met inachtneming van alle de reglementaire be
palingen, die bij zoodanige verkiezing moeten 

nageleefd worden, heeft plaats geluw. ; 
dat tot de in art. 69 van het genoemde regle

ment bedoelde .onregelmatigheid die bij de ver
kie&ing heeft plaats geluw." ter zake waarvan 
ingelanden voorziening kunnen vragen , voorzeker 
behoort de onregelmatigheid , dat bij de verkie
zing een niet wettig aamengeateld atembnrean 

fungeert, zoodat appellanten in hun beroep wel 
ontvanUlijk moeten worden geacht; 

dat evenwel uit ingewonnen ambtsberichten is 
gebleken dat J. VAN STOLK die bij _bovenver

melde verkiezing in het stembureau zitting heeft 
geluw. en tot de besluiten van dat bureau mits
dien heeft medegewlll'kt, bij het besloit van 
Dijkgraaf en Hoogh~mradeu van Delfland van 
17 Augustus 1894, voor deze verkiezing tot lid 

van het stembureau ia benoemd als .directeur 
der naamlooze vennootschap .de Nede:rlu.ndsche 

Cementsteenfabriek" te Yrijnfla• als vertegen
woordigende die TimDootachap in en buiten 
rechten"; 

dat art. 84,, 2de lid van het reglement tot 
leden van het ,tembureau benoembaar stelt alle 

· 1 
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ingela,uln, dat zijn grondbezi tten van Deljla,ul, 
en tot deze , blijkens het ganrderboek, behoort 
de evenirenoemde vennootaohap, welke niet anders 
dan · in de persoon van he.ren directeur kon -
waar dan .ook als zoodanig recht had - in het . 
stembnree.n zitting te nemen; 

dat al zoo in. dit noch in eenig ander opzicht. 
van onl't'ge!matigheid, die bij de verkiezing zon 
hebben plaats gehad , ie gebleken; 

Gezien het reglement voor het Hoogheemraad
schap van Delfland, vastgesteld bij besluit van 
de Staten der proviQcie Zuidlwlland van den 
2den December 1852, goedgekemd bij Koninklijk 
besluit van den 20sten Dec~mber 1852, n°. 85, 
laatstelijk gewijzigd door de Staten dier provincie 
bij hun besluit van 12 Juli 1889, goedgekeurd bij 
Koninklijk bealnit van 2 Augnstna 1889,. n°. 20; 

Hebben goedgevonden en verst.aan : 
Het beroep van appellanten. tegen het bestreden 

besluit va.n Gedeputeerde Staten v11n Zuidliolland 

dd. 5 Februari 1895, n°. 16, voor zoover daarbij 
de toelating van den heer D. C. LANS tot hoofd
ingeland-plea~vervaoger van Delfland ia beves
tigd, ongegrond te verklaren. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatal,/ad en te gelijk met het 
rapport van voornoemden Minister in de Staat1-
coura11t zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Rand van State. 
afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

Het Loo, den 28sten September 1895. 
(§et.) EMMA. 

l)e Min. t1aii W"aterataat, Haiidel m Nijt1er"8id, 
(§el.) VAN DER SLllYDBN. 

( Uitgeg. 9 Oct~ 1895.) 

80 StlJ)tember 1895. BESLUH' tot schorsing v11n 
· het besluit van den raad der gemeente BOJ1• 

ioop van 12 September 1895 tot benoeming 
van een tijdelijken wethouder. S. 167. 

Ge,clwr,t tot 1 Janvari 1896. 

11 Octo/Jer 1895. BEBLmr tot wijziging van 
Rq,;lement I, vastgesteld bij Koninklijk be· 
elnit van 14 September 1888 (Staatsblad 

n°. 86) en gewijzigd bij de Koninklijke be
.sluiten van 17 December 1875 (Staatsl,lad 

n°. 244.), 29 April 1877 (Staatsl,lad n°, 90), 
11 Augnstna 1879 (Staat,blad n°. 150), 4 No
vember 1884 (Staat,l,lad n°. 221) en 14 De
cember 1886 (Staat,blad n°. 200). S. 168. 

1895. 

IN NAAI VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W11 EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van J ns
titie van den 25sten September 1895, late af. 
deeling, n°. 98; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is het bij 
besluit van 14 September 1838 (Staaublad.n°, 86) 
vastgestelde en bij besluiten van 17 December 187 5 
(Staatnlad n°. 2U.), 29 April 1877 (Staatnlad 

n°. 90), 11 Angustue. 1879 (Staat,blad n°. l5SJ), 
4 November 1884 (Staaublad n°. 221) en 14, De
cember 1886 (Staat,blatJ n°. 200) gewijzigde Re
glement I in overeenstemming te b~gen met 
de wet van 20 Juli 1895 (Staatsblad n°. 132); 

Den Raad van State ~oord (advies van den 
8sten October 1895, n°. 10); 

Gezien het ,nader. rapport van den voormelden 
Minister van den l0den October 1895, late af. 
deeling, n°. 103; 

Hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij 
goedvinden en ventaao bij deze: 

Art, 1. In het eerste lid van artikel 12 van 
Reglement I worden de woorden i .bij de ATrOn-' 
diBSements-Regtbank te :Rotterdam uit de Pnisi
dent of een der Vice-Presidenten en zes Regten;" 
vervangen door de woorden: .bij de ArrondiBBe• 
meuts-Regtbank te &tten/a,,,_ uit den President 
of een der Vice-Presidenten en zçs R~er'j bij 
de Arrondissements-Regtbe.nk te '• Graon..wpouit 
den President of Vice-President en -yier ~;'•, 

2. Tnsschen het vijfde en het zesde lid van 
artikel 89 van gemeld Reglement wordt een 
nieuw lid inf!8Voegd, luidende: 

.Bij de ArrondiBBelllents-Regtbe.nk te'• Gra"~ 
"'1fe is de eerste Kamer zamengesteld uit den 
President of Vice-President en vijf Regters, als
mede uit den Officier of een Substituut-Officier 

· en den Griffier of een S11bstituut-Griffier, en de 
tweede Kamer uit den President ofVice-Presicwut 
en twee Regters, alsmede uit den Officier of een 
Substituut-Officier en den Griffier of een Substi
tuut-Griffier." 

3. Dit besluit treedt in werking gelijktijdig 
met de wet van 20 Juli 1895 (Staaubladn°.182), 
• De Minister van Justitie is belast met de· uit-

• voering van . dit besluit, hetwelk in het Staaublad 

zal worden ~plaatst. 
Het Loo, den llden October 1895. 

(.get.) EMMA. 
De Min. flan Jutitie, (get.) VAN DER KAAY. 

( Uitgeg. 12 Oct. 1895,) 

lil , 
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16 Octobe1· 1895. BESLUIT, houdende bepaling 
tran den dag, wae.rop de wet tr11,n 20 .Juli 1895 
(Staaf.8/Jlad n°, 182), houdende nadere wijzi
ging van het lae.tstelijk bij de wet van 28 Au
gustru; 1886 (Slaata/Jlad n°. 182) gewijzigde 
artikel 1 der wet van Il April 1877 (Staatablad 

n°. 79) .tot vDStstelling van de klassen en 
zamenetelling der arrondissemenh-regtbanken, 
van de jaarwedden der leden van en ambte
naren bij die regtbe.nken, alsmede van de 
lil!ssen der kantongeregten en van de jaar
wedden der kautonregten en der ambtenaren 
bij 

0

de kantongeregten", in werking treedt. 
s. 1611. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WJJ EMMA, IINZ. 

Op de voordracht van den' Minister van .Jus
titie van den 12den October 18115, late afdee
ling, n°. 115; 

Gelet op artikel 8 der wet van .20 .Juli 18115 
(Staata/Jlad n°. 132}; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de wet van 20 .Juli 18115 

(Staau/Jlad n°. 182), houdende nadere wijziging 
van het laatsteliJk bij de wet van 28 Angustus 1886 
(Sttuita/Jlad n°. 132) gewijzigde artikel 1 der wet 
van Il April 1877 (Staata/Jlad n°. 79) .tot vast
ftel~ v11n de klassen en zamenstelling der 
-.i:isi!ments-regtbanken, van de jaarwedden 
de1 l~den van en ambtenaren bij die regtbanken, 
alt!IDvci-e tran de klaasen der bntongeregten en 
van de jBBrwedden der kantonregters en der amb
tenaren bij de kantongeregten", zal in werking 
t111len op 1 November 18115. 

De voormelde Minister is belast met de uit
Yoering van dtt beelnit, hetwelk in het Staata/Jlad 

en in de Staatscou1·ant zal worden geplaatst, en 
1raarvan afsehrift zal worden gezonden ae.n de 
Nli,imeene Rekenkamer. 

Jiet Loo, den 16 October 18115. 

(get.) E M M A. 

lJe Mim8ter 11an J,ulitû, 
VAN DEB KAAT, 

( Uitgeg. 18 Oot. 18115.) 

19 October 1895. -BESLUIT, tot wijziging der 
bepalingen omtrent den uitvoer van azijn 
met afschrijving van den accijns. S. 170. 

• IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 

WIJ EMMA' ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van 

Financiën van den 7 September 1895 n°. 411, 
voerrechten en Aocijnzen; 
Gezien de artt. 411, 51 en 52 der wet vnn 

5 Juli 1871 (Staau/Jlad n°. 112), de wetten 
van 27 Jnni 1876 (Staata/Jlad n°. 180) en 
4 Mei 18811 (Staata/Jlad n°. 44f en de artt. 9 en 
10 van het Koninklijk bealnit van 7 Novem
ber 187 6 (Staata/Jlad n°. 198) ; 

Gelet op art. 1 der wet van 4 April 1870 
(Staata/Jlad n°. 61), art. 1 der wet van 28 De
cember 18711 (Staatablad n°. 250), de wetten 
van 80 December 1882 (Staata/Jlad n°. 258), 
31 December 1884 (Staatsblad n°. 2511), 25 De
cember 1887 (Staau/Jlad n°. 221), 81 Decem• 
ber 1890 (8taata/Jlad n°. 195) en 211 Decem
ber 18113 (Staata/Jlad n°. 248); 

Den Re.ad van State gehoord (advies van 
1 October 1895, n°. 22); 

Gelet op het nader rapport van den Minister 
van Financiën van 15 October 1895, n°. 38, 
Invoerrechten en Aocijnzen ; 

Hebben besloten en bfslniten : 
Art. 1. De afschrijving, bedoeld bij litt. e 

van art. 411 der wet van 25 .Juli 1871 (Staats

blad n°. 112), wordt voor nzijn ook dan verleend 
wanneer de uitvoer .gesehiedt over algemeeu of 
partieulier entrepllt op den voet van dit besluit. 

In de aangifte tot uitvoer wordt van die 
bestemming meldinp: gemaakt. 

Het partieulier entrepllt moet voor dit doel 
in het bijsonder door den Minister van Finan• 
ciën toegelo ten zijn. 

2. Op den uitvoer volgens Bit. 1 zijn van 
toeJIIIBlling de bepalingen voor den reehtstreekschen 
nitvoer van azijn, vastgesteld bij het !lde Hoofd
stuk der llgemeene Wet van 26 Augustus 1822 
(Staatablad n°. 88), en bij de artt. 51 en 52 
der wet van 25 Juli 1871 (Staatulad n°. Il~) 
zooals die zijn gewijzigd bij de wetten van 
27 Jnni 1876 (Stt1at,blad n°. 180) en 4 Mei 
18811 (Staata/Jlad n°. 44) en bij het Koniuklijk 
besluit van Il October 18811 (Staatablad n°. 1211) 
met dien verstande dat de afteekeuing ve.n het 
consent volgens art. 71 der Algemeene Wet 
geschiedt bij den opslag van den azijn in het 
entrepllt. 

3. De azijn mag in het entrepllt worden ver
mengd met bnitenlandschen azijn. De · ver• 
menging geschiedt onder toezicht vnn ambtenaren 
nadat de hoeveelheid ve.n iedere eoort door hen 
is opgenomen. Zij kunnen van den azijn weder• 
zijde verzegelde monsters nemen, wo.arvoor de 
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noodige Jle&&ohen dool' den entrepoeitarie moeten 
worden ventrelK. 

4. De binnenlandsche azijn, de buitenlandsche 
azijn en het mengsel van beide soorten u,oete11 
in het entrep&t afgescheiden van elkander worden 
gebonden. 

5. Uitslag ve.n azijn uit het entrepot geschiedt 
in geene mindere hoeveelheid dan ve.n vijf _ 
hectoliter. 

Vermengde azijn mag niet tot binnenlandsch 
verbruik worden nitgealagen. 

Uit het particulier entrep&t mag ook geen 
onvermengde azijn tot zoodanig verbrnik worden 
uitgeslagen. 

6. V OOI' de toepaBBing van art. 94 der voor• 
melde Algemeene Wet wordt de vermengde azijn 
als .buitenlandsche aa11gemerkt. In de aangifte 
tot uitslag uit het entrepot worden behalve de 
hoeveelheid en de sterkte der uit te voeren 
partij , ook vermeld de hoeveelheid en de sterkte 
van den binnenlandschen en van den bniteu
landschen azijn, wuaruit de p11rtij bestaat. 

De Minister van Financiën ia belast met de 
nitvoering van dit besluit, 't welk in het Staat,
blad zal worden gepl1111tst en waarvan afschrüt 
zal worden gezonden aan den Raod van State. 

Het Loo, den 19ilen October 18~5. 
($et.) E M MA. 

.Dt, Mi•iatBr t>a11 Fi11aneië11 , 
(§11t.) SP&BIJGER VA!I EYK. 

( Uitgeg. 28 Oct. 1895.). 

21 Octo/Jer 1895. BBBLUIT, waarbij, met ver
nietiging van het besluit v11n Gedeputeerde 
Stoten van Fru11lantl van.. 13 Juni 1895, 
u0

• 68, 2de afd. F, alsnog goedkeuring 
wordt verleend 1111n de begrooting der ge
meente Bolnoard voor het jaar 1895 , zooala 
die door den raad dier gemeente ia vast
gesteld. S. 171. 

IN NAill VAN H. M. WILHELMINA, Illi'Z. 

W11 EMMA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep van den raad der 
gemeente Holn,ard tegen een besluit van Ge:lepu
teerde Staten v,m Fri111land van 13 Juni 1895, 
n•. 58, 2'1.e afd. F, waarbij goedkenring is ont
houden ann de begrootiug dier gemeente voor 

189ói 
Den Raad van State, afdeeling voor de ge

schilleu ve.n bestuur, gehoord (ud vies van 11 Sep
tember 1895, n°. 88); 

Op de VQordraoht van il.en Minister ve.n 

Binnenlandsche Zaken van 18 Ootober 1895 , 
n°. 4710, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat Gedepnteerde Staten van de 
provincie Frie,lau bij resolntie van den 13 Juni 
1895, n°. 58, 2:le Bfd. F, hnnne goedkeuring 
aan de begrooting der gemeen te 1:'olaward voor 
1895 hebben ontbonden , omdat de raad dezer 
gemeente deze begrooting en wel hoofdstnk 6, 
afdeeling 3, kosten der zorg voor de openbare 
veiligheid, art. I , a, zooals die door bargc• 
meester en wethouden was voorgedrageiil ia dier 
voege, dat daarin was opgenomen de jaarwed.de 
van een inspecteur van politie- ad f 800, 11iet 
heeft vastgesteld, maar de jaarwedde van dieu 
ambte11&11r daarnit heeft weggenomen en het 
begrootingscijfer met het bedrag van het voo1~ 
gedngen tractement heeft verminderd, omdat 
de betrekking toen vaceerde en de r1111d hare 
vervulling niet op nieuw noodig achtte; 

dat de raad tegen voormeld besluit van Gedepn
teerde Staten tot niet-goedkeuring der begrootinp: 
voor 1896 bij Ous voorziening heeft gevrnu~ ~ 

Overwegende, dat de raad de noedzakelijkhcll 
van de aanstelling van een inspectenr van politie 
boven en beha) ve de reeds bestaande politiemach, 
in de gemeente betwist op gronden, die niet 
van gewicht ontbloot zijn; 

Overwegende , dat nlzoo het geschtl.J.Qew• 
rechtstreeks sleebts de begrooting voor één jllllr 
betreffende, loopt over de vneg, of de llRll

stelling te Holatoartl van een inspectellJ' van 
politie boven het tijdens de vaststelling del' 
begrooting aánwezige penoneel ter duurzame vu
sterking van de politie aldaar noodig Ilklet 

worden geacht: 
dat deze vrnag, waaromtrent het oordeel ve.n 

den Burgemeester noch voor den raad en Gedepn• 
teerde Staten , noch bij de beoordeeling van het 
beroep voor de Kroon bindend Ï8, alsno8' zou 
hehooren te worden onderzocht, doch dit onder
zoek niet meer kan worden vastgeknoopt äan 
een beroep omtrent de begrooting van 1896, 
vermits na afloop van zoodauig onderzoek het 
begrootingejaar 1895 bijna geheel 1011de 11ijn 
verstreken en eventneel het brengeu van den 
door den rnBd bestrede~ post op de begrooting 
voor dat jaar weinig of geen gevolg meer 10ode 

hebben; 
dat, waar niet is gebleken, dat ook al moge 

duurzame ve1'8terking ~er politie door aanstelling 
van een inspecteur noodig zijn, die naustellinp: 
voor 1895 uoodig is, de begrooting kan worden 

lli* 
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goedgekeurd, 1ooals die door den raad op 8 No
vember 1894 i1 vastgesteld; 

Gezien de wet van 29 Jnni 1851" (Slaat11-
/Jlad 11°. 86); 

Hebben goedgevonden en ventoan, met ver
nietiging van het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Fri411larui van 13 Jnni 1895, n°. 58, 
2de afd. .F, al1nog goedkeuring te verleenen aan 
de begrooting der gemeente Bolnoard voor 1895, 
zooals die door den raad dier gemeente op 
8 Noéber 1894 is v111tgesteld. 

De Minieter van Binnenlandache Znken ie 
belast met de uitvoering van dit beslnit, dat 
in het Staat/1/Jlad geplaatat en tegelijk met de 
in hoofde dezes vermelde voordracht van ge

noemden Minister in de NederlattdllcAe Staat11-
-,ant opgenomen zal worden en waarvan af
schrift z11l worden gezonden aan den Raad van 
State, Afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

Het Loo, den· 21sten October 1895. 
(§et.) EMMA. 

De Miniater tian BinnenlandllcAe Zaken, 
(J'4.) VAN HoYTEN • . 

(Uitgeg. 30 Oct. 1895.) 

21 (htol,e,- 1895. AllllSl' van den Hoogen 
Raad der Nederlanden, houdende besli;sing 
yt QDder het woord .arbeid" in art. 1 der 
wet van 1 Maart 1815 (St,,at,,l,lad n°. 21), 
voorkomende, niet is te begrijpen elke, ook 
de meest onbeduidende werkzaamheid, die 
tot de nitoefening van eenig handwerk of 
eenige nijverheid behoort. of daarmede in 
verband staat. 

De Hooge Raad ens., 
Gelet op het middel van cuantie, door den 

11;9:nirant voorgesteld bij memorie: schending 
door niet-toepusin ~ van de artt. 1 en 6 der 
wet van 1 Maart 1815 (Staat111Jlad n°. 21) in 
verband met art. 214 Strafvordering, vermits de 
ten laste gelegde feiten, welke wettig en over
tuigend beweaen verklaard werden met nitzonde
ring van de niet-noodzakelijkheid van dien arbeid, 
welke beweerd wordt niet te 1ijr gebleken, be
hooren geq ualificeerd te worden als: het op 
Zondag openbaren arbeid verrichten zonder schrif
telijke toestemming van de plaatlelijke regeering; 

OoeMDegende dat de gereq. heeft terechtgestaan 
ter zake van op Zondag 7 October 1894, des · 
voormiddag& t1188Chen 6 en 71 uur te Wouw 
den hierna omschreven openbaren arbeid te heb
ben verricht en te hebben doen ve1Tichten zonder 

dat daartoe noodzakelijkheid bestond en zonder 
sehriftelijke toestemming van de- plaatselijke re
geering aldaar, namelijk dat hij ten tijde voor
meld buiten op het onafgealoten terrein van de 
etoomroomboterfübriek te W onw , waarv11n hij 
bek!. ia directeur, zoodanig dat het zichtbaar 
was van den openbaren Rijkskeiweg ald11,11,1•, kan
nen gevuld met melk, die door J. L. ]!:. , inwo
nenden dienstknecht va:n P. W., waren neder
gezet op eene op genoemd on11fge1loten terrein 
aanwezige bank, 1taande tegenover eene geopende 
deur, welke toegang geeft tot gemelde fabriek, 
van die bank heeft opgenomen en door bedoelde 
openstaande deur in die fabriek heeft binnen
gebmcht, en kannen sevnld met melk , welke 
door A. U., landbouwer, op bedoelde bank waren 
nede:rgeaet , op dezelfde wijze in cie fabriek heeft 
binnensebmcht met behnlp vun den arbeider 
J. v. T.; 

0. dat de kantonrechter die feiten - met 
uitzondering van de niet-noodzakelijkheid van 
den verrichten arbeid - bewezen heeft geoor
deeld. maar van meening i1 geweest, dat zij niet 
vallen onder · de verbodsbepaliugen van de wet 
van 1 Maart 1815 (Staat/1/Jlad n°. 21) omdat 
die wei, blijken• haren 11&nhef, kennelijk alleen 
doelt' op dusdanigen arbeid, waardoor de plicht
matige viering vnn den dug des lleeren zou 
kunnen worden gestoord ; dut nu de arbeid be
doeld bij de bewezen verklaarde feiten, die slec\ta 
bestond in het dragen van enkele kunnen melk 
.in eene fabriek , uit den aard der zaak van 
korten dn u was en dan ook geen groote licha
melijke inspanning vereiseht, en dergelijke ar
beid, al ia hij in het openbaar verricht, niet 
geacht kun worden de plichtmatige viering van 
den Zondag te hebben gestoord; 

0. dat het eerste voorschrift van ~oemde 
wet aldus lnidt: .dat op Zondagen en op zoo
danige godsdienstige feestdasen als door de kerk
genootschappen van den Christelijken godsdienst 
dezer landen nlgemeen erkend en gevierd worden, 
111iet alleen geene beroepsbezigheden zullen mogen 
verricht worden, welke den godsdienst zonden 
kunnen storen, maar dat in het algemeen geen 
open bare arbeid zal plaats hebben dan in geval 
van noodmkelijkheid, als wanneer de plaataelijke 
regeering danrtoe schriftelijke toestemming kan 
geven"; 

0. dat het ter beoordeeling van het al of niet 
gegronil.e van het middel van cassatie enkel 
aankomt op de vraag, of onder het woord .nr-



24 OCTOBER 1895. 217 

beid" in de aangehnalde wetsbepaling te ~
pen ia elke, ook de meeat oobeclnidende werk
zaamheid, die tot de uitoefening vou eenig 
handwerk of eenige nijverheid behoort of daar
mede in verband staat; 

0. dat, al moge de kontonreehte'r verkeerdelijk 
aan den aonhef der wet zijn hoofdgrond van be
slisaing hebbeo ontleend, hij terecht heeft gelet 
op de omstandigheid , dat de werkzaamheid, die 
het hier geldt, ia geweest van korten duur en 
met geringe moeite ia verricht ; 

O. toch, dot, naar hét Nederlandsche taaleigen, 
het woord .arbeid", vergeleken met het syno
nieme woord .werk", zich van dit laatste onder• 
scheidt, doordien het .altijd het begrip meebrengt 
van Hrnweiende inspanning der Iièhaamskr.ichten 
of geeetvermogeos, al kan men ook - vergelij
kender wijze - van een liclltartm, ja zelfs van 
een lichtim arbeid spreken"; 

O. dot de verdere voorschriften der wet van 
1 Maart 1815 geen enkelen grond geven om 
aan te nemen dat de wetgever het woord .arbeid'' 
in roimeren zin zon hebben willen bezigen dan 
door den aard van dat woord wordt bepaald, 
terwijl de omstandigheid, dat het onder n°. 2 
dier wet voorkomend verbod om openlijk koop
waren nit te stallen of te verkoopen niet tot het 
niterste wordt gedreven, maar geringe eetwaren 
nitzondert, veeleer bevestigt. dat het bedoelde 
woord behoort te worden uitgelegd zonder de 
grenzen der redelijkheid nit het oog te verliezen; 

0. dat alwo het middel von cB11111Ltie ia onge
grond; 

Verwerpt het beroep ; de kostr.n te dragen 
door den Staat. 

24 Octo/Jer 1895. BBIILUIT, houdende beschik
king op het beroep ingesteld door de firma 
BANKEN EN SCHELLEN en J. L. WIJEBS te 
Eind/wem tegen het besluit vnn burgemeester 
en wethondeJ"B dier gemeente van 19 October 
1894, waarbij nieuwe voorwaarden zijn ver
bonden oon de bij hnn besluit van 23 Oc
tober 1893 nan laatstgenoemden door dat 
college verleende vergunning tot het op-

. richten van eene door stoom gedreven cicho-
reifabriek. S. 172. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
W11 EMMA, KNZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de firma BANKEN EN SCHELLEN en J. L. WIJERB 
te Einálioon tegen het bealnit van burgemeester 

en wethondeJ"B dier gemeente van 19 October 1894, 
waarbij nienwe voorwaarden zijn verbonden aan 
de bij hnn beslnit van 23 October 1893 aan laatst
genoemden door dat college verleende vergunning 
tot het oprichten van eeue door atoom gedrenm 
cichoreifabriek op een te Einálio,t111 gelegen per
ceel Groote Bt1rg, wijk 1, n°. 1030, kadastraal 
bekend in sectie D n°. 841 ; . 

Den Raad van State, afdecling voor de ge
schillen van bestl\nr gehooril(advieaeavan 12 Jnni 
1895, n°. 30 en van 1 Aognstns 1895, n°. 80/24); 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid van 18 Ootober 1895, 
n°. llili, afdeeling Arbeid en Fabriebwesen; 

Overwegende: 
dat burgemeester en wethouders van Einálio

bij' hnn hierboven laatstvenoeld bealnit boven
vermelde vergunning, waartegen geen bezwaren 
waren • ingebracht en ook bij hun college niet 
bestonden1 hebbe; verleend, waarna die inrich
ting, opgericht in December 1893, in werking 
gehmoht en op 1 Jnli 1894 aan de firma BANUN 

BN ScBBLLBN in eigendom is overgegaan; 
dat vier maanden no het in werking brengen 

dezer fabriek eenige peJ"BOnen, zeggende te zij1t1 
bewoners en gebruikers van panden in de om

geving der fabriek gelegen , tegen de voormelde 
vergnnning bezw11reii. hebben iogebracht bij het 
gemeentebeatnur, op grond van schade, omdat 
zij zich een !ageren huurprijs hunner hnizen 
zouden moeten getroosten dan die vroeger door 
hen werd genoten, of wel hnnne panden onver
hnnrd zonden blijven, en van hiuder wegens 
walgelijke en ondragelijke uitdampingen, di; nit 
de fabriek onhnappen en woonhnizen, zelfs met 
gesloten deuren , zouden binnendringen en ver
pesten, waarvan het gevolg zonde zijn, dat de 
kinderen in de nabij de fabriek gelegen aohool 
van het Departement Eináho~e,i der Maatschappij 
tot Not van 't Algemeen voortdo:rend van lnch.t
verteraching zonden zijn verstoken en die nit
dampingen bij zuidoosten wind ook in de kerk
gebonwen dr.r Roomsch-Katholieken en IBJ'Bêlieten 
zonden doordringen; 

dat burgemeester en 'fethoudeJ"B van Eiadlwon 
bij hnn besluit v~ 19 October 1894 daarop aan 
de bovenbedoelde door hen onvoorwaardelijk ver
leende vergnnnin_g een viertal voorwaarden hebben 
verbonden, teneinde aan de bij ben ingebrachte 
bezwaren •van schade en hinder r.ooveel mogelijk 
te gemoet te komen en wel : 

1° •. afslniting van het loknal woar de wortels 
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gebrand en de ti-ommels geledigd worden, van 
het overige gedeelte der fabriek ; 

2°, slniting van alle ramen, vensters en deuren 
gedurende den tijd, dat in de fabriek werk wordt 
verricht; 

3°. het aanbrengen van ten 16 meter boogen 
koker tot boven de nok vaa het dak en van 
voldoende wijdte ten genoegen van bn~meester 
en wethouders, voorzien van een snelwerkende 
door het stoomwerktnig in beweging gebrachte 
aspirator; 

en 4°. verwijdering van den rook van het 
vnnr , waarboven de trommels verhit worden , 
door dien koker; 

dat tegen dit besluit zoowel de tegenwoordige 
eigenares der fabriek als de primitieve verkrijger 
der vergunning bij ons in beroep zijn ge
komen op grond dat het voldoen aan bovenver
melde voorwaarden hnn groote kosten zal be
rokkenen; dat het door hen bestreden besluit 
niet met ·redenen omk)eed is en geene beslissing 
bevat omtrent de gegrondht>id der tegen de ver
leende vergunning ingebrachte bezwaren, doch 
deze stilzwijgend aanneemt zonder vermelding 
van feiten, waaruit schade of hinder zonden zijn · 
gebleken; dat de ondervinding de noodzakelijk
heid van het 'opleggen van nieuwe· voorwaarden 
niet heeft bewezen; dat nit de bij Koninklijk 
beslnit van 13 Angnstns 1867 aan art. 17 der 
wet van 2 Jnni 1875 (Staatsblad n°. 95) gegeven 
jniste nitlegging van de bij dat artikel aan bur
gemeester en wethouders verleende bevoegdheid 
slechts een niterst omzichtig gebruik maF: worden 
gemaakt; dat de ingezetenen, die voormelde be
zwaren hebben ingebracht niet allen zijn onmid
dellijke nabnren, en daarent,,gen 35 in de on
middellijke nabijheid der fabriek wonende per
sonen, blijkens eeue door apellant ovtrgelegde 
verklaring getuigen van de fäbriek niet den 
minsten hinder te hebben; dat het gebruik van 
de nntsschool met open ramen, zoolang de fabriek 
in werking is, steeds onbelemmerd heeft plaats 
gehad, evenzeer als dat van de Roomsch-Katho
lieke en Israëlietische kerkeu, die tegenover 
elkander gelegen zijn, ~rwijl geen bestuur van 
die kerken ooit eenig bezwaar heeft ingediend; 
eindelijk dat de nitdampingen der cich_oreifabriek 
noch walgelijk noch ongezond zijn ; 

Overwegende: 

dat volgens art. 17 der bovenaangehaalde wet 
het opleggen van nieu ..-e voorwaarden aan een 
concessionaris alleen mng geschieden, wanneer 

de ondervinding de noodzakelijkheid daarvan 
mocht aantoonen; 

dat die noodzakelijkbeid nit feiten behoort te 
blijken en het aanvoeren van klachten door na
buren daartoe onvoldoende moet worden geacht, 
ve:i'blits niet het oordeel van belanghebbenden 
over de noodzakelijkheid om nienwe Yoorwaarden 
op te leggen kan beslissen; 

dat wel do(!r eenige ingezetenen van Eindhoven 

over hinder door stankverspreiding is geklaagd , 
doch dat het bestaan van dien hinder door eene 
bij het appellatoir adres overgelegde verklaring 

van meerdere, voor een deel in de onmiddellijke 
nabijheid der fabriek wonende ingezetenen is 
weersproken; 

dat het dÓOr appellanten bestreden besluit 
uitsluitend op die weersproken klachten berust 
en geen feiten vermeldt die aan burgemeester en 
w ethonders van Eindhoven de overtniging hebben 
gegeven, dat hier de noodzakelijkheid, dow de 
ondervinding aangetoond, is gebleken om nienwe 
voorwaarden op te leggen ; 

dat nit het bovenbedoeld beslnit niet blijkt, 
dat burgemeester en wethonders van Eindh01Jen 

een onderzoek hebben ingesteld naar de nood
zakelijkheid om nienwe voorwaarden op te leggen; 

dat het bestreden besluit derhalve niet voldoet 
aan hetgeen bij het lste en 2de lid van meer
genoemd a1 tikel is voorgeschreven; 

Overwegende: 
dat uit de verklaringesi van den Provincialen 

Hoofdingenieur in Noordbra/Jant, van den Inspec
teur van den arbeid in de lste inspectie en van 
den Inspecteur van het geneeskundig Staatstoe
toezicht voor Limburg en Oostelijk Noordl!ra/Jant 

niet de uit bepaalde feiten voortvloeiende nood
zakelijkheid, door de wet gevorderd tot het op
leggen van nienwe voorwaarden is gebleken; 

dat er derhalve geen termen ziju alsnog aan 
den concessionaris nienwe voorwaarden op te 
leggen; 

Gezirn de wet van 2 Jnni 1875 (Staatsblad 

n9• 95)-; 
Hebben goedgevonden en verstaan, het besluit 

van burgemeester en wethonders van EindlwtJen 

van 19 October 1894, waarbij aan de aan J. L. 
WJJERS, bij besluit van 23 October 1893 ver
leende vergunning tot oprichting van eene door 
stoom gedreven cichoreifabriek nieuwe voorwaanlen 

worden opgelegd, te vernietigen. 
De Minister van Waterstaat, Handelen Nijver

heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
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dat in het Staatsblad geplaatst, met het rapport 
vnn den voomoemden Minister in de Staat,courant 
openbaar p:emaakt en aan den Raad ven State, 
afdeeling voor de geschillen van bestnnr, in af
schrift medegedeeld zal worden, 

Het Loo, den 24sten October 1895. 

(!/et.) E MM A. 

De Min. pan "f/Tater,taat, Handel m NijtHJrMill, 
(!/et.) VAN DBJI. 8LffDBN. 

( Uit1eg, S No11, 1895.) 

25 Octo/Jer 1895. .BESLUIT, betrekkelijk de lich• 
ting der nationale militie van het jaar 1896. 
S. 17S. 

IN NAAH VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W11 EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van de :Ministers van Oorlog, 
van Binnenlandsche Zo.ken en van Marine, vo.n 
17 October 1895, VIide Afd., n°. 68, vo.n 
19 October 1895, n°. 1726 M.,afdeelingMilitie 
en Schutterijen, en van 21 October 1896, Bnreo.n 
Penoneel, n°. 24; 

Gelet op de wet van 19 Angustn1 -1861 
(Staat,blad n°. 72), betrekkelijk de nationale 
militie; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. De lichting der militie van het jaar 

1896 bedraagt 11,000 man, waarvan 600 man 
voor den dienst ter zee bestemd worden. 

2. De hoegrootheid van het aandeel, doorelke 
provincie in die lichting te dragen , wordt aan-

gewezen in de vierde kolom van den sta.at, bij 
dit bes! uit behoorende. 

3. De lotelingen, voor den dienst ter zee te 
bestemmen, worden dao.rtoe gekozen uit degenen, 
die zich overeenkomstig artikel !50 van voren
genoemde wet, zooo.ls do.t artikel tijdelijk is ge• 
wijzigd bij de wet vo.n 4, April 1892 (Staata
/Jlaa· n°. 56) waarvan do· duur der werking is 
verlengd bij de wei van 20 April 1895 (Sta,sta
/Jlad n°. 68), aangemeld hebben om bij de zee. 
militie te dienen. 

Het aantal, door elke provincie te leveren in 
het voor den dienst ter zee bestemde deel der 
lichting, wordt voor zoover mogelijk bepaald naar 
de verhouding, welke bestaat tusschen het getal 

• dergenen , die zich in de provincie voor· den 
dienst bij de zeemilitie hebben aangemeld, en 
het gezamenlijk getal van hen, die in het ge
heele Rijk zioh daarvoor hebben opgegeven. 

De Ministers van Oorlog, van Binnenlandsehe 
Zaken .en vo.u Marine 'zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
bealuit, do.t in het Staau/Jlad zal worden ge

plaatat. 
Het Loo, den 25sten October 1895. 

(1et.) E M M A. 
De Minister flan Oorlo,, (!/et.) ScHNEIDBB., 

.De Minister van Binnmlandscke Zaken, 
VAN HOUTEN. 

De Musüter oan Mariu, 
(!/et.) VAN DER W11c11:. 

("U_it,eg, 8 Nor1. 1895.) 
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Behoort bij het Koninklijk bealnit van 25 October 1895 (Staat8'Jlad n°. 178). 

STAAT, aanwijae#de ket door ellr:e prooincie te d1"ag1Jn aandeel in de 
licltting der nationale militie va1, 1896, t1Jn bf!drage va,i 11,000 man, 

Aantal . 
ingeschrevenen, . 

WIIIIJ'naar UITSLAG DER GLOBALE OPGELEGD 
PROVINCibr. het aandeel der 

r;o•ineie, B1!!B.Jr.I.J!NI11G. AANDEEL. 
YO ena art. 2 

der wet, ia 
berekend. 

Noordbrabant .• 6087 12fi22014' 
44678 

1252 

Gelderland 6247 121ll3JJ~• 
'4678 

1292 

6738 
Zuidholland . . . 9064 2229 44878 2229 

Noordholland . . . . 7847 1118143782* 
44878 

1982 

Zeeland •••.•••• 2061 60719116' 
'4678 607 

Utrecht •...•••. 2086 
181&1811 

6 4'678 613 

Friesland . .. . 3601 86143Ui't 
44878 862 

Overijssel • 3032 746H21ll* 
44678 747 

Groningen. 2841 691121078* 
44678 700 

Drenthe .. 1300 320 3040 320 
44678 

Limburg .. . . 2628 64636690* 646 
44678 

TOTAAL, •• .W678 1099'268068 
446713 

11000 

Ona bekend, 
De Minister 111111 Oorlog, (let.) 

De JJli11i,ter van Binnmlan"8cl,e Zalten, 
De Miniate,: van Mari,se, 

Opaerlct,,ge,,, 

. Deze breuke n 
ziJ n , ale de hoogste 
elk voor ,.,. g•lw 
gerekend, tot he 
vinden van de bU d 
globale berekenin g 
te kort komend 
11W111Chappen. 

8CHNIIID■R, 

VAN Houn:ir. 
VAN DER WilCK 

26 OctolJer 1896. BESLUIT, houdende wijziging van 
het Koninklijk besluit van 6 October 1862 
(StaaulJlad n°. 182), betrekkelijk de vrij
dommen van invoerrooht. S. 174. 

Hel'zien het Koninklijk besluit van 6 October 
1862 (Staat.rlJlaà n°. 182); 

IN NAA.][ VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

Wil EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den fi!:inister van Finan
ciën van 26 September 1896 n°. 58, Invoer
rechten en Accijnzen; 

Gezien de artikelen 8 en 7 der wet van 16 An
gnstus 1862 (Slaatablad n°. 170), houden de 
vaststelling van het tarief van recht.en op den 

in•, uit- en doorvoer; 

Den Raad van State gehoord (adviea van den 
16 October 18116 n°. 14); 

Gelet op het nader rapport van den Minister 
van Financiën van 23 October 1896, n°. 32 • 
Invoerrechten en Accijnzen ; 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. Met wijziging in zoover van art. 2 

van hel- Koninklijk besluit van 6 October 1862 
(Staat.rlJlad n°. 182) worden ter verkrijging van 
den vrijdom van invoen-echt bij den wederinvoer 
VIID gouden en zilveren werken, die na met 
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teruggaaf van belasting te zijn uitgevoerd, binnen 
hree jaar onnrkocht van vreemde markten terug
komen, de volgende bepalingen in acht genomen. 

2. De aangifte volgens art. 70 der wet van 
18 September 1852 (Staaû/Jladn°. 178) vermeldt: 

a. dat voor de goederen toepassing van den 
~ art. l bedoelden vrijdom verlangd wordt; 

l,. dagteekening en nommer van het document 
waarmede zij indertijd zijn uitgevoerd. 

Op 'die aangifte wordt, tegen zekerheidstelling 
volgens art. 71 dier wet, een volgbrief afgegeven 
W88l'lllede de goederen worden OveJ'l!l'bracht naar 
het kantoor van waarborg, waar zij . indertijd 
voor uitvoer zijn ge~tempeld. 

· 3. De ambtenaren aan dat kantoor vergelijken 
de goederen met den volgbrief en het onder art. 
2 lett. l, bedoelde document en stellen van hunne 
bevinding eeue verklaring op het extract van 
den volgbrief. 

4. De vrijdom wordt op ■chriftelijk verzoek 
van belanghebbenden door den Directeur der 
directe belastingen, invoerrechten en accijnzen 
verleend nadat aan hem zijn overgelegd brieven . 
-of andere beacheiden, waaruit blijkt, dat de 
yoorwerpen onverkocht uit het buitenland terug

komen en nadut hem nit de in het vorig artikel 
bedoelde verklaring is gebleken, dat. de goederen 
van N ederlnndschen oorsprong, en niet lanp:er 
dan twee jaren geleden uitgevoerd zijn. 

De Minister van Financiën iir belast met de 
uitvoering van dit beelniL, hetwelk in het Staala

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

Het Loo, den 26sten October 1895. 
(gel.) EMMA. 

De Hi11uler t1a11 Fit1a11eih, 
(gel.) SPBJINGJIR VAN En. 

(Uitgeg. 7 NOtJ. 18911.) 

26 OctolJer 1895. M1ssn .e:, van den Ministe1· van 
J nstitie aan de pl'l!Cnre1ll'll-genel'8&1 bij de 111'" 
rechtahoven, betre:ft'ende teruggaaf van als over
tnlgingsstnkken gediend hebbende voorwerpen. 

De voorwerpen die als overtoigingsstnkken 
hebben gediend en waarvan de teruggave krachtens 
art. 219 Wetboek van Strafvordering door den rech
ter is ~evolen, worden tot nu toe in den regel 
ter griffie bewaard tot dat zij door den in het 
vonnis vermelden persoon worden afgehaald. 

Kennelijk is het de bedoeling van dat artikel, 
de voorwerpen te doen terugzenden en niet af te 
wachten, dat zij door de belanghebbenden-, die 

trouwens meestal met 's rechters uitspraak niet 
bekend zijn, worden opgevorderd. 

Ik heb derhalve de eer U te verzoek~n en de 
Officieren van J ustitié bij lle arrondissement.
rechtbanken alsmede· de ambtenaren van het open
baar ministerie bij de kanwngerechten te doen 
verzoeken , als belast met de uitvoering van het 
vonnis, bedoelde voorwerpen, tenzij daarop door 
den eigenaar of rechthebbende onder den gl'iffier 
beslag zij gelegd, onmiddellijk na afloop van den 
in art. 219 bepaalden termijn., aan den in het 
vonnis vermelden pffl!Oon toe te zenden en hem 
van de verzending schriftelijk kennis te geven. 

Bij venending van gelden en geldswaarden , 
moeten maatregelen worden genomen tegen schade 
door vermissing, zoo van de post wordt gebruik 
gemaakt door aanteekening en anders, zoo noodig, 
door venekering. 

De kosten op de verzending vallende, kunnen 
worden in rekening gebracht bij eene declaratie, 
ingericht overeenkomstig n°. 24 der bij het tarief 
van gerechtskosten in strafzaken behoorende 
modellen wegens voorgeschoten porten en frankeer
gelden waarvoor geen vrijdom is verleend. 

Een enz. 
IÛ Hini,ter 11an Juatititl, 

VAN DER, KA.AT, 

28 Oclol,et 1895. An.Il.KST vau den Hoog~n Raad 
der Nederlanden, houdende besliBBing dat 
de in het eerste lid van art. 184 Straf~ht 
voorkomeude woorden: • vordering krachten■ 
wettelijk VQorschrift gedaan" te kennen 
geven eene vordering, tot het doen waar• 
van een daartoe stre.kkend voorschrift den 
met dç uitoefening van toezicht bel111ten 
e.m btenaar uitdrnlrkelij lr bevoegd verklaart, 
of wel die hij doet op gronil van eene bij 
dergelijk voorschrift ann de personen die 
het aangaat, jegens hem , in zijn hoedanil"' 
heid opgelegde stellige verplichting, eu dat 
als zoodanige vordering niet is te beschou• 
wen de vordering door een lnlrgem.eestel', 
tevens secretaris der gemeente, a::n een wet• 
houder gedaan tot het mede-onderteekenen van 
een besluit van den rnad dier gemeente over
eenkomstig artikel 102 der gemeentewet. 

De Hooge Raad enz., 
Gelet op het middel vnn C88BBtie , namens de 

reqniranten voorgesteld bij pleidooi, luidende: 
Schending, althans verkeerde toepassing, van 

art. 184 Strafrecht in verband met de artt. 70 
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en 102 der gemeentewet, doordien het gerechts
ho.f te 's Hertogenbosch bij zijn arrest van 
80 Mei 1895 !teert aangenomen dat, wanneer de 
burgemeester die een wethouder de onderteekening 
afvraagt van een door den raad genomen besluit, 
die afvraging is eene vordering krachtens wet
telijk voonchrift door een ambtenaar met de 
uitoefening van eenig toezicht belast, en de 
weigering van den wethouder om te onderteekenen 
strafbanr heeft geoordeeld vol@ens voormeld 
art. 184 Strafrecht ; 

0,,<1MDeg,mdt, dat naar luid van het op het verzet 
der reqniranten door het hof bekrachtigde arrest 
van 30 Mei 1895, te hunnen laste als bewezen 
ia aangenomen, dat zij .opzettelijk nis wethou
ders van de gemeente Wijk en Aalbnrg aldaar 
den 27 December 1898 niet hebben volduan a11n 
de vordering hun gedaan doo'r den burgemeester, 
tnens secJ.-etnris dier gemeente, tot het mede
onderteekenen van een besluit van den raad dier 
gemeen1e van boYengenoemden datnm, houdende 
machtiging tot het voeren eener civiele procedure 
door die gemeente tegen eenige ingezetenen, waar
onder ook de bekl1111g.le A. v. yv. behoorde"; 

0. dat het hof de een~ zinsnede van art. 184 
Strafrecht, op dit feit toepasselijk heeft geoor
deeld op grond dat het 2• lid van art. 102 der 
gemeentewet voorsèhrijft, dat in eene gemeente, 
wanr de burgemeester tevens met de taak van 
secretaris is belnst, de stulleu die van den raad 
en· van burgemeester en wetho11ders nitgaan, 
mede door een der wethouders moeten worden 
onderteekend; dat alzoo in dit geval gemeld 
raadsbesluit, ho11dende machtiging tot procedee
ren, om tot uitvoering .te kunnen worden gebracht, 
behoudens de nadere goedkeuring van Gedepu
teerde Staten, behoorde te zijn voorzien vun de 
aaedi,-onderteekening van één der wethouders; 
dat, daar de bnrgeweester, volgens art. 7 0 der 
fjemeentewet, nis hoofd van den raad en van het 
college van bnrgemeester en wethouders belast 
is met de uitvoering hunner besluiten, hij nit 
den aard der zaak moet geacht worden belast te 
.zijn met de uitoefening van toezicht op alles 
wat strekken moet om. een door den raad geno
men beslnit tot uitvoering te kunnen brengen 
en dus ook toe te zien, dat bet nit te voere11 
besluit mede-onderteekend zij door een der wet
houders zooals in deze door het 2• lid van 
ar~. 102 dér gemeentewet wordt gevorderd; dat, 
met het oog op dit vereischte van de wet in 
verband met den nan den burgemeester opp:e-

dragen last tot uitvoering van 's raads besluiten, 
de burgemeester geacht ~oet worden èn de uit
oefening van dat toezicht èn de bevoegdheid om 
van de wethouders de mede-onderteekening van 
•• made besluit te vorderen te ontleenen aan de 
wet 1 zoodat de vordering in deze door den met 
de uitoefening van eenig toezicht belasten amb
tenaar is gedaan krachtens wettelijk voorschrift ; 

0. dat tegen de.ze béschouwing waaromtrent 
het hof bij zijn arrest van 12 J nni 1895 nader 
verklaard, dat het daarbij heefL doen uitkomen, 

. dat de uitoefening van toezicht in deze door den 
burgemeester en diena bevoegdheid tot de gedane 
vordering zoo al niet onmiddellijk dan toch zeer 
zeker middellijk nit de u.rtt. 70 en 102, 2° lid, 
der gemeentewet voortvloeien - het middel van 
cassatie is gericht; 

O. daa1-omtre11t, dat de redeneering van het 
hof niet kan. opgaan ; 

0. toch, dat de in het 1 • lid van art. 184, 
Strafrecht voorkomende woorden : • vordering 
krachtens wettelijk voorschrift gedaan" tu kennen 
geven eene vorderinit, tot het doen wunrvan een 
daartoe strekkend voonchrift den met de 11it
oefening van toezicht belasten ambtenaar uitdruk· 
kelijk bevoegd verklaart, of wel die hij doet op 
grond van eene bij dergelijk voorschrift aan de 
personen di; het aangant, jegens hem, in ziju.e 
hoedanigheid opgelegde stellige verplichting; 

0. dut dit dan ook dnidelijk uitkomt in de 
talrijke gevallen , waarin het bedoelde onderdeel 
van art. 184,, blijkens de geschiedenis der wor
ding van dat artikel, voornamelijk bestemd is te 
voorzien, te weten de gevallen waarin het open
baar gezag inlichtingen noodig heeft om de be· 
hoor\ijke uitvoering der wetten te verzekeren, in 
al welke geval,len de verplichting tot het ver• 
strekken dier inlichtingen nnd~r wordt bepaald 
door de vermelding der ambtenaren jegens wie 
zij moet worden nagekomen; 

0. dat het hof ten onrechte meent, dat het 
wettelijk voonchrift om de requinnten tot de 
van hen geëischte mede-onderteekeuing te nopen, 
zon zijn vervat in art. 70 der gemeentewet, 
omdat, daargelaten dat het hier niet geldt de 
eigenlijke uitvoering van een raadsbesluit, maar 
slechts de formaliteit om tot die uitvoering te 
kunnen geraken , laatstj!enoemd artikel geenSZÏijt 
voor wethouders is geschreven en ook in geenen 
deele de strekking heeft aan dezen middellijk 
eenige verplichting op te leggen ; 

0. dat bij gemis van eenig ander voonchrift, 
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hetwelk aan een wethouder, die in het geval 
der reqniranten verkeert, tegeno~er den bnrge-, 
meeater de verplichting oplegt de bi,doelde for
maliteit te vervullen - hoedanig voonchrift 
art. 102 der gemeentewet niet oplevert -. het 
in de eerste plaats voor de toepasselijkheid van 
de eerste llinsnede van art. l 84 Strafrecht noodig 
vereischte, dat de vordering krachtens wettelijk 
voorschrift moet zijn gi,dun, hier ontbreekt, 
weshalve het middel van cassatie op dat pont 
is gegrond, en bijgevolg niet behoeft te worden 
onderzocht of de ·bm-gemeester belast is met de 
uitoefening van eenig toezicht, waarmede de aan 
de :reqninnten g61ltelde eisch in verband ware . 
te brengen geweest; 

0. dat het bij het in deze zaak p:ewezen arrest 
van 30 Mei 1895 bewezen verklaarde feit ook 
bij geen andere wet of wettige verordening 
strafbaar is gesteld; 

Vernietigt het arrest door het gerechtshof te 
•• Hertogenbosch op 12 Juni 18116 in deze zaak 
gewezen; 

Reohtdoende krachtens art. 105 R. 0.; 
Gezien de artt. 267, 216 en 3 70 Strafvor

dering; 
Vernietigt het bij laatstgemeld arrest bekrachtigd 

arrest van hetzelfde gerechtshof v11n 30 Mei 18116, 
met instandhouding alleen van de bij «lat arrest 

• uitgesproken vernietiging van het vonnis der 
arrondissements-rechtbnnk te 's Hertogenboseh van 
19 Maart 18115; 

Ontsloot d& requiranten van alle rechtsver
volging ter zake van het bewezen verklaarde 
feit; 

De kosten in ee1'8ten aanleg, honger beroep 
en c111satie gevallen te dragen door den Staat, 
met nitzondering van de in hooger beroep door 
het ventek veroorzaakte, die op ieder der :reqni
ranten voor de helft, zoo noodig bij lijfsdwang 
van ten hoogste één dag, zullen kunnen worden 
nrhaald. 

S1 0cto6er 1895. ABBJl:ST van den Hoogen Re.ad 
der Nederlanden, h~ndende beslissing dat 
onze wet erkent een principieel verschil 
tnsschen de zaken, die deel uitmaken van 
het publiek domein, en ander41 en dat de 
voorschriften van den vierden titel, Boek II, 
van het B. W. op de zaken, die deel uit
maken van het publiek domein, bepaaldelijk 
op de in art. 577 bedoelde wegen, niet toe-

p1188elijk •ijn. \ 

De Hooge Raad enz., 
Partijen gehoord; 
Gezien de stukken; 
011""7egnd6 dnt als eenig middel vnn c1Hsatie 

is YOOrge&teld: Schending van de artt. 71S, 626, 
626, 677, 672, 721, 678, 6110, 693 tot 6116, 
700, 676, 720, 6116, 6113, 1210, 1868, 1481, 1779 
en 12110 B. W., 4111 B. R., 56, 1811 en 152 

• der Grondwet, IV ve.n de additionneele artikelen 
der Grondwet, 88, 110 en 111 van het Decreet 
van 16 December 1811, contenant réglement sur 
la constrnciion, la réparation et l'entretien des 
routes, 3 en 4- S. B. van 10 Februari 1816 
nopens de beplantingen der groote wegen enz. 
en 6 Koninklijk besluit van 20 Jannnri 1829 
n°. 88, doordien het hof' beslist heeft dat het 
gebod om bij het planten van hoog opschietende 
boomen bij gebreke van bijzondere re~lem.entea 
of van vaste en erkende gebruiken, deu afstand 
van 20 palmen van de scheidslinie der beide 
erven in acht te nemen, niet toepasselijk is voor 
openbare wegen , op grond :. 

1°. dat deze wegen, als deel uitmakende van 
het publiek domein, zijn buiten den handel, 
immen 1111n het privaatrechtelijk verkeer ont
trokken , met dit gevolg dat daarop, behoudens 
de uitzondering van art. 577 B. W., geen private 
rechten door derden kunnen worden nitgeoefend, 
en de titel vnn htt Borg. Wetb., handelende 
over de rechten en verplichtingen tusschen eige• 
naars van nnbnrige erven, niet van toepaBBing is; 

2". dat, als zijnde de beplanting der openbare 
· Rijkswegen een tak van den publieken dienlt, 

het de taalt der overheid is om ae. rooilijn voor 
d:e. te planten ~oom en te bepalen; bij de ver
vulling van welke taak zij geheel vrij ia, en 
naar goed vinden beslist , onafhankelijk van de 
bepalingen van het burgerlijk recht, moetende 
hetgeen in strijd daarmede door de overheid 
mocht zijn gedaan ten· nadeele van de aangelegen 
erven , worden beschouwd als een pnblieke last, 
dien de aangelegen eigenaren hebben te drage11.; 

0. daaromtrent , dat naar aanléidiug van het 
l• onderdeel van het middel twee vragen te be• 
antwoorden zijn; 

1°. erkent onze wet een principiee) verschil 
tnaschen de zaken, die deel nitm11ken van het 
publiek domein , en andere? 

2°. zoo ja, zijn dan de voorschriften van den 
IV titel , Boek II , van het Borg. Wetb. op 
eerstgenoemde zaken, bepaaldelijk op de in art. 577 
bedoelde wegen , toepaPselijk P 
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0. ad lum: 
dat reeds in het Bo~einscbe recht als bniten 

den handel bescbonwd werden de zaken die tot 
gebrnik en nnt van alle ingezetenen bestemd 
waren (res pnblicae); en eveneens art. 538 C. N. 
onderscheid maakte tnsschen de aken , die be
hooren tot het domaine public, 'en die, welke 
vatbaar zijn voor bijzonderen eigendom; 

• dat nu wel in art. 577 B. W. de redactie van 
dit laatste artikel gewijzigd is, maar uit niets 
blijkt, dat de wetgever daarmede bedoeld heeft 
het genoemde onderscheid op te heffen ; 

dat integendeel de bepaling , dat de in het 
artikel genoemde zaken den Staat • toebehooren", 
nieb anders kan beteekenen dan dat de Staat 
dit recht heeft als zoodanig, krachtens zijn 
publiekrechtelijk karakter, onafhankelijk van de 
gewone wijzen ,' waarop de eigendom verkregen 
of verloren wordt; • 

dat hiertegen wel door den eischer is aan
gevoerd, dat het recht van den Staat in de 
artt. 575 en 579 B. W .• eigendom" wordt ge
noemd, maar daaruit niet mag worden 11fgeleid, 
dat deze eigendom in geenerlei opzicht onder
scheiclen zon zijn van dien der bijzondere per· 
sonen; 

dat toch niet alleen in art. 676 B. W. de 
uitdrukking .openbaar domein" behouden is, 
maar bovendien de Staat zeer wel privaatrech
telijk eigenaar der res pnblicae kan heeten, al 
worden de gewone t!!gelen betrefl'ende den eigen
dom door de omstRDdigheid, dat zij , aon het 
gewone verkeer onttrokken, ten algemeenen nntte 
bestemd zijn, in menig opzicht gewijzigd; 

dat de eerste vraag mitsdien toestemmend moet 
worden beantwoord : 

O. ad Ilum : 
dat hieromtrent door den eischer is aange

voerd, dat de in den vierden titel omsch;•even 
verpHchtingen door onzen wetgever, in afwijking 
van den Code Napoleon, beschouwd worden als 
verplichtingen der eigenaars, soodat, al neemt 
men aan , dat de hier bedoelde zaken zei ve bniten 
den handel zijn , haar eigenaar toch tot het na
komen d~van verplicht kan wezen ; 

dat echter, al ware dit op zich zelf jnist, 
daaruit geenszins zoude volgen, dat onze wet
gever, voorschriften gevende omtrent de rechten 
en verplichtingen der eigenaar• van naburige 
erven , onder dit laatste woord ook de in art. 57 7 
genoemde zaken heeft willen begrijpen; 

Dat toch dit woord, in zijne ruimste betee-

kenis genomen, niet meer omvat dan alle ge
bonwde en ongebonwde eigendommen, en daar
onder, naar het gewone sprnakgebruik, niet vallen 
de openbare wegen, wateren en andere in art. 577 
genoemde zaken ; 

dat voorts uit den geheelen inhoud van den 
titel blijkt dat ook de wetgever het woord in 
denzelfden zin genomen heeft; 

dat terecht dienaangaande in bet beklaagde 
arrest wordt overwogen, dat in art. 700 de 
woorden ~en" en . openbare wf:ft' in tegenstelling 
met elkander worden gebruikt ; terwijl verder in 
verschillende artikelen, handelende over afschei
ding van Mn elkander grenzende eigendommen 
en over de re~hten vàn licht en uitzicht over 
eens anders erf, bepaliniten voorkomen, die ten 
duidelijkste aantoonen , dat de titel niet voor 
openbare wegen ia geschreven; 

dat, waar de eischer zich mitsdien op geenerlei 
wetsbepaling kan beroepen tot staving van het 
door hem beweerde recht, bet middel moet wor
den verworpen, zonder dat het noodig is, de bij 
het tweede onderdeel van het middel tegen den 
verderen inhoud van het al're8t aangevoerde 
grieven te onderzoeken; 

Verwerpt het beroep en veroordeelt den eischer 
in de kosten. 

6 NMJem/Jer 1895. BIISLUIT, betrekkelijk de 
Nederlandsche vereeniging tot het verleenen 
van hnlp aan zieke en gewonde krijgslieden 
in ·tijd van oorlog, genaamd: ."8# Neder

landaclie Roode Kruu." S. 175. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W11 EMMA,- BNZ. 

Op de voordracht van de Ministers van Oorlog 
en' van Marine, dd. 19 Angnstns 1895, Kabinet, 
litt. ll .. , en van 21 Augnatns 1895, Bureau B, 
n°. 14; 

Overwegende, dat bij de Conventie, te Genèoe 
gesloten op den 22sten A.ngnstus 1864, en 
krachtens Koninklijk besluit van den 2lsten 
.Tnli 1865, onder n°. 85 in het Slaak"/Jlad ge
plaatst, met de contracteerende Mogendheden e11 
die dnaraan later zijn toegetreden, overeen
gekomen is, in tijden van oorlog cie zieke en 
gekwetste militairen van alle natiën te bescher
men, door het beginsel van onzijdigheid toe te 
pasaen op de plaatsen waar zij zich bevinden, 
hetzij bij transJ>Qrten, hetzij in ambulancen, 
infirmeriën, hospitalen of particuliere woningen ; 

dat deze overeenkomst is uitgegaan van het 
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verlangen der Regeeriligen om d" rampen vnn 
den oorlog niet alleen, voor zooveel in haar 
vermogen is, te verzachten , mnar ook om de 
pogingen van bijzondere personen en vereeni
gingen tot hetzelfde doel te bevorderen; 

dat te dien einde overeenkometig het Konink
lijk: beeluit van 19 Jnli 1867, n°. 60 - in het 
Staats/Jlad geplaatet ingevolge het KoninkJijk beelnit 
van 29 December 1869 (Staata/Jlad n°. 210) -
eene Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen 
van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in 
tijd vnn oorlog is opgericht;_ 

Overw~nde, dat het weneehelijk is gebleken, 
dat reeds in tijd van vrede een geregeld overleg 
plaats hebbe tusschen het hoofdcomité van die 
Vereeniging en de Departementen van Oorlog 
en van Marine, opdat het optreden van de 
Vereeniging te allen tijd~ behoorlijk voorbereid 
en geregeld zij ; • 

dat mitedien gemeld Koninklijk beelnit van 
19 Juli 1867, n°. 60, .aanvulling behoeft en 
ook uit anderen hoofde eene wijziging van dat 
Koninklijk besluit wensohelijk is, . 

Den Raad van State gehoord {advies van 
1 Oetober. 189ö, n°. 20); . 

1 Gezien het nader rapport van voormelde 
Ministers dd. 28 October 1895, Kabinet, litt•. S• •, 1 

en 31 October 1895, Bureau B, n". 32; 
Hebben goedgevonden en verstaan , met in

trekking van het Koninklijk beslnit van den 
19 Jnli 1867, n°. 60, te bepalen: 

Art. 1. Er bestaat eene Nederlandsche Ver
eeniging tot het verleenen van hnlp aan zieke 
en gewonde krijgslieden in tijd vnn oorlog. 

De Vereeniging draagt den n11nm van .kt 
Nederlar,d,ell.r Roode Jfniil." 

2. In alle gemeenten van het Rijk, alsmede 
_in de koloniën en bezittingen des Rijke in andere 
werelddeelen kunnen afdeelingen worden opgericht. 

De bedoelde afdeelingen knnnen geheel of ge
deeltelijk nit vrouwen beetaan. 

3. De vereeniging wordt bestnnrd door een 
hoofdcomité, dat zijn zetel heeft te '.r GratlfflAog.r. 

4. De eereleden van de vereeniging , alsmede 
de voorzitter, de leden en de secretaris van het 
hoofdcomité 'worden bij Koninklijk beslnit be
noemd. 

5. Het hoofdcomité benoemt een zijner leden tot 
ondervoorzitter en een tot penningmeester. 

6. De voorzitter en de leden van het hoofd
comité verrichten hunne werkzaamheden als zoo
danig gratis. 

De secretaris van het hoofdcomité geniet van 
rijkswege een toelage, waarvan het bedrap; bij 
Koninklijk besluit wordt vastgesteld. 

Moeten zij zich in dienst van de vet-eeniging
bniten hunne woonplaats begeven, dan genieten 
zij vnn rijkswege vergoeding voor reis- en ver
blijfkosten, overeenkomstig ,Ie bepalingen van 
het Koninklijk besluit von 5 Januari 1884 
(Staats/Jlad n". 4). 

Het Rijk voorziet, zooveel mogelijk , in de
lokalen voor de werkzaamheden van het hoofd
comité vereiacht. 

7. Het teeken vnn onzijdigheid , ingesteld bij 
art. 7 van de conventie van 22 Angnstns 1864, -
in het Staata/Jlad geplaatst, ingevolge het Ko
ninklijk besluit van den 21 Juli 1865 (l!ltaata
/Jlad n°. 85) - bestaande in een vlag of een 
armband, vertoonende een gelijkannig, nit vijf• 
gelijke vierknnten bestaand rood k:mis op een, 
witten grond , is ook het onderacheidiogateem 
van 0 /1.rt Ned.rrland8cll.r &ode Kruis.'' 

De voorzitter, de leden en de secretarid van 
het hoofdcomité en die van de besturen der 
afdeelingen, bedoeld bij art. :2 van dit beslnit • 
zijn gerechtigd tot het dragen van voormeld 
ondereeheidingsteeken. 

1 n t ij1l van oorlog is voor het dragen van, 
meervermeld onderscheidingsteeken door het, bij 
eene troepenafdeeling of bij eeue linie of stelli1111t 
i nged.eelde personeel der vcreeniging , eene bij
zondere machtiging noodig van den commandant 
van die troepenafdeeliuk, linie 'bf stelling. 

Het bovenomschreven rood krnis op een witten 
grond wordt van wege het hoofdcomité of d& 
besturen vim de afdeelingen der vereeniging, 
als merk van herkomst op de van hen uitgaande
goederen of de verpakking daarvan geplaatst. 

8. De door de vereeniging, overeenkmustig 
het bepaalde bij art. 1 van dit besluit, te ver
leenen hulp aan zieke en gewonde krijgslieden 
geschiedt: 

1 °. i•g.,,,.l van .ren oorlog, ff.!OOr/Jij Nederland 
/Jetro/&/&en u, 

in aansluiting bij de geneesknndige diensten 
der land- en der zeemacht; 

2°. in gnal 1>an een oorlog, 'IDallr/Jij N.rrkr
land 11i.rt /J.rtrolcl-.rn i.r, 

nadat daartoe de Koninklijke machtiging is 
gevr1111gd en verkregen en in overleg met de
antoriteiten door de regeeringen van de oorlog
voerende Mogendhedtn d11anoor aangewezen. 

HnliJ alleen door toezending '\7an geld of Vl\n. 
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-goederen, die te allen tijde onmiddellijk hier te wanneer en op welke wijze gebruik zal worden 
lande in voldoende hoeveelheid kunnen verkrep;en j gemaakt van de diensten van het personeel en 
worden, kan zonder die machtiging of dat over- materieel der vereeniging. 
leg worden verleend. 12. De bestaande statuten van de vereeniging 

9. De snb 1° van art. 8 van dit besluit worden door het hoofdcomité in overeenstemming 
bedoelde aansluiting wordt, reeds in tijd van gebracht met de bepalingen van dit beslnit en 
vrede, zooveel mogelijk voorbereia en geregeld. daarna onderworpen aan de Koninklijke goed-

Tot dat doel wordt het volgende bepaald: keuring. 
De inspecteur van den geneesknndigen dienst Het hoofdcomité stelt de reglementen van orde 

der landmacht eu de inspecteur van den· genees- voor de vereeniging vast. 
kondigen dienst der zeemacht zijn, krachtens De Ministers van Oorlog en van Marine zijn 
hun ambt , lid van het hoofdcomité. Zij nemen belast met de uitvoering van dit besluit, waar
deel aan zijne beraadslagingen, werkzaamheden van afschrift zal worden gezonden aan de 
en beslniten, verstrekken daarbij de gewensehte Ministers van Buitenlandsche Zaken, van Binnen
inlichtingen over de or~misatie en andere aan- landsche Zaken, van Justitie en van Koloniën, 
gelegenheden betreffende de strijdkrachten te, aan den Raad van State en aan de Algemeene 
land en te water en den geneeskundigen dienst , Rekenkamer, en dat in het Staatablatl en in de 
en treden bij het voorbereiden en het nemen van Staatscourant zal worden geplaatst. 

maatregelen ter verkrijging van de sub l van Het Loo, deu 6den November 1895. 
art. 8 bedoelde aansluiting en wijders in het 
geval van verstrekking van hulp, als bedoeld 
sub 2° van art. 8 , op als vertegenwoordigers 
van de Regeering. 

Zij zijn tevens bevoegd om het hoofdcomité 
de gelegenheid te geven, zich op de hoogte te 
stellen van het materieel, waarover de militaire 
geneeskundige dienst voor de vervulling van zijn 
taak in oorlogstijd kan beschikken. 

In den loop van het derde kwartaal van elk 
jaar, worden door het hoofdcomité mede<leelingen 
gedaan aan de Ministers van Oorlog en van 
Marine betreffende het pèrsoneel en het materieel, 
dat de vereeniging, op het tijdstip der mede
deeling, beschikbaar heeft. 

10. In geval van mobilisatie wordt aan het 
hoofdkwartier van het veldleger, en, zoo noodig, 
ook aan Jiet hoofdkwartier van de liniëu en 
stellingen, een lid van het hoofdcomité, als 
gedelegeerde, toegevoegd. 

Die gedelegeerde draagt den titel van • Commia-
11aria van het Nederlantlscke Roode Krui11." 

11. De chefs van den geneeskundigen dienst 
bij het hoofdkwartier van het veldleger, bij de 
staven van elke divisie of zelfstandige bri~de 
en bij de hoofdkwartieren van elk der liniën en 
stellingen, stellen in tijd vau oorlog, na ge
houden overleg met den gedelegeerde in art. 10 
bedoeld, - behoudens de goedkeuring van de 
bevelvoerende autoriteiten en voorts met inacht
neming van de bepalingen, vervat in de voor
.schriften betreffende den militairen geneeskun
-digen dienst ! in tijd van oorlog - vast, 11J,1ar, 

1 

(get.) EMMA. 

De Mini11ter van Oorlog, 
(get.) 8CHNEIDER. 

De Minuter van Marine, 
(get.) VAN ne:a W11cK. 

( Uitgeg. 29 Dec. 1895.) 

6 November 1895. BESLUIT, van den Minister 
van Waterstaat , Handel en Nijverheid, be
treffende vastsielling van het goedkenrings-
mfll'k voor den ijk en herijk der maten en 
gewichten enz. voor 1896. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij-
verheid; 

Gelet op de Koninklijke besluiten van 9 No
vember 1869 (Staatablatl n°. 167) en 15 Oeto
ber 1873 (Staatablad n°. 137), waarbij de stem-
pelmerken en het afkeuringsmerk voor den ijk 
der maten en gewichten zijn vastgesteld en op 
art. 9 van het bij Koninklijk besluit van 12 Sep
tember 187 4 (Staatablad n°. 128) vastgestelde 
reglement betreffende de samenstelling, het onder-
zoek en den ijk der gasmeters; 

Heeft goedgevonden : 
1°. te bepalen, dat het goedkenringsmerk ge

durende het jaar 1896 te bezigen , ;al zijn: 
bij den ijk en herijk der maten en gewichten 

de letter g in den gewonen srhrijfvorm; 
bij den ijk en herijk van gasmeters de Konink

lijke Kroon; 
2°. ter algemeene kennis te brengen, dat het 

merk van het ijkkantoor, waar ,le eerste stempeling 
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heeft plaats gehRd, volgens de Minsterieele be

schikkingen nn 25 Januari 1873, n°. 174 en 
22 November 1878, n°. 4.7, afdeeling Handel en 
Nijverheid, lste onilerafdeeling, voor elk der 
nagenoemde ijkkantoren bestaat nit het cijfer achter 
den naam van elk kantoor uitgedrnkt : 

'• Heriogenbosch 1, Breda 2, Arnhem S, Nij
megen 4,, '1 Gravenhage 5, Rotterdam 6, Leiden 7, · 
Dordrecht 8, Amsterdam 9, Alkmaar 10, Hoorn 11, 
Middelburg 12, Utrecht 14., Leenwarden 15, 
Zwolle 16, Groningen 17, Assen 18, M11Bstricht 19. 

's Gravenhage, den 6 No.ember 1895. 
Voor den Minister, 

De Secretaru-Generaal, (get.) DE BOSCH KBMPER. 

11 NoDemlier 1895. WET, betreffende ruiling van 
grond tnssehen de gemeente Rotterdam en 
den Staat der Nederlanden. S. 176. 

Il NoDemlJer 1895. W.n, verklarende het alge
ween nut der onteigening van eigendommen, 
noodig voor • den aanleg van een spoorweg 
van &/eagen naar 1Yog..,.. S. 177. 

11 NoDem~er 1895. WET, tot bekrachtiging van· 
den onderhandschen verkoop , aan A. J. 
M. MULDER te 's Gravenhage, van een 
atrookje spoorweggrond aan het stationsplein 
van den Staatsspoorweg aldaar. S. 178. 

11 NOflemkr 1895. W-.:r, houdende goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop van een 
gedeelte van den Hoogen Zeedijk onder 
Zeonwergen 11811 het Wauracl,ap tÜr HaDen 
en &uaen van Zevenbergen. S. 179, 

18 NoDem!Jer 1895. BESLUIT, tot onteigening van 
gronden in de gemeente Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude, welker bezit, ten behoeve 
van den vestingbouw , vereischt wordt tot 
het maken vun wegen lange de Zijlwetering 
in den P' ereenigden Binnenpolder en langs 
den Hoogen dij!&. S. 180. 

22 NOf/em~er 1895. CraouLAIRB van den Minister 
van Justitie aan de burgemeesters van Amster
dam, Utrecht, 's Gravenhage en RoUerdam, 
betreffende de verhouding tusschen meerdere 
commissarissen van politie in eene gemeente. 

Mij ia meermalen gebleken, dat in 10mmige 
gemeent~ eene verk~e opvatting bestaat vun de 
stI-ekking van het o. a. tot Uwen ambtsvoorganger· 

gerichte •~hrijven van den toenmaligen Minister 
van Justitie dd. 7 Januari 1879, 3• afd., n°. 14.5, 
ten aanzien van de verhouding tnsschen meerdere 
commissarissen van politie in eene gemeel1te, 
inzonderheid tusschen den hoofdcommissaris en 
de eommissarissen. 

Die opvatting schijnt veelal deze te zijn, dat 
de commisBBrissen geheel zelfstandig moeten optre
den en de bevelen van den hoofdcommissaris niet 
zouden behoeven op te volgen. 

Daartoe geeft vermeld schrijven echter geene 
aanleiding. Integendeel wordt daarin nitdrukkelijk 
geze,,ad, dut voor zoover de gemeente-politie be
treft, de bepaling der gemeentewet, die de com
missarissen vun politie stelt onder de bevelen van 
den bnrgemeester, voldoende is om eene regeling 
der Vlll'houding' tnsschen meerdere commissariSllllll 
van politie in cene gemeente en tnsschen del\ 
hoofdcommissaris en de commissarissen, waar 
deze uoodig mocht blijken, tot etand te b1-engen, 
daar in de regeling van die verhouding voor . 
zooveel noodig naar pbatselijke of persoonlijke 
omatandighedeu door de bevelen des burgemeesteni 
nis hoofd der gemeente-politie zal kunnen en moeten 
worden voorzien. 

Deze meening mijn■ ambtnoorgangers is ook 
de mijne. Ook ik acht den burgemeester, onder 
wiens bevelen, voor zooveel de gmieente-politie 
betreft, ook de commisBBriBSen van politie zijn 
gesteld, volkomen bevoegd ao.n ,!lie ambtenaren 
zoodanige voorschriften te geven, hetzij in den 
vorm eener algemeene regeling ofinstrnctie, hetzij 
voor bepaalde omstandigheden en personen in 
anderen, meer bij10nderen vorm, dat zij ver
plicht worden in zaken van gemeente-politie de 
bevelen van den hoofdcommissaris op te volgen. 

Mocht het alzoo door U wenschelijk geacht 
worden in het belang der gemeente-polilie eene 
dergelijke regeling in te voeren, dan zou de 
aangehaulde brief van den Minister van Justitie 
U daarvan niet behoeven terug te honden. 

Mijnerzijds worden de noodige voorschrifte11. 
gegeven aan de proonreurs-generaal, fongeerend 
directeuren van politie, opdai, onverlet de hun 
bij de artt. 7 en 8 van het Koninklijk besluit 
van 17 December 1851 (Staat11Jlad n°. 166) toe
gekende bevoegdheden, in de -gemeenten, waar 
eene organisatie in den bedoelden zin ..-oor de 
gemeente-politie bestaat of alsnog door U mocht 
worden tot stand gebracht, de Rijkspolitie, van 
de diensten der gemeente-politie gebruik makende, 
die organisatie steeds eerbiedige en zich d11arnaar 
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richtte, o. a. door bevelen , welke aan de com
missarissen en diel)aren der gemeente-politie al
daar moeten worden verstrekt, nitsluitend te 
geven aan den hoofdcommissaris. · (1) 

In verband hiermede stel ik er prijs op kennis 
te mogen nemen van de regelingen der gemeente
politie ten Uwent, die van invloe,l k11nnen zijn 
op de wijze, waarop de algemeene of Rijkspolitie 
van de diensten van eerstgenoemde gebruik maakt. 

Voor zoover de commissaris van politie optreedt 
ale hulp-officier van justitie, ia hij zelfstandig 
ambtenaar, werkende onder de bevelen van den 
officier van justitie en op dit deel van zijn werk

kring kan dns de regeling zijner verhonding tot 
zijne aml,tgenooten en den hoofdcommissaris van 
politie, door U in overeenstemming met het 
vorenstaande vutgesteld, nit den 8lll"d der zaak 
niet van toepaBBÎng zijn. 
· Met het oog daarop heb ik tot den procnrenr
generaal bij het gerechtehof eene aanschrijving 
gericht waarvan UWEG. een afschrift hierbij ge· 
lieve aan te treffen en waarbij naar ik vertrouw ' 

(l) Die voorachriften zijn gegvven bij het vol
pnde echrij ven: 

D6 regeling omtrent de verhonding tnsschen 
den hoofdcommissaris· en de commi88111.issen van 
politie in eene gemeente, welke door den burge
meester mocht zijn of worden gemaakt, en waar- . 
over handelt mijn schrijven onder dagteekening 
en nommer dezer tot UWEG. als fnngeerend 
directeur van politie, kan uit deu aard der 
zaak zich niet uitstrekken t-Ot de werkzaamheden, 
door die ambtenaren verricht als hnlpoflicier van 
jnstitie. 

Intnsschen is het hoop;st gewenscht ter bevor
derin,: van eenheid van handelen en ook wegens 
de nauwe verwantechap tnaschen justitie en po
litie; dat de hoofdcommissaris van politie niet 
onknndig zij van hetgeen door de in dezelfde 
gemeente werkzame commissarissen van politie 
in· hunne hoedlllligheid van hnlpofficier van jus
titie vrordt gedaan. 

Ik heb "mitsdien de eer UWEG. te verzoeken 
aan de eommissarissen van polite tea. Amaterdam 
en Utrecht, lJ. 's Gravenhage en Rotterdam door 
den betrokken officier van jnstitie te doeu opdragen 
van elke bemoeiing, door hen als hnlpofllcier van 
justitie ondernomen, van elke opdracht als zoo
danig aan hen ged11&n en van elk in ieders res
sort gepleegd misdrijf, zoodra mogelijk kennis 
te geven aan den hoofdcommiaearis van politie 
ter plaatse en dezen vau de uitkomst hnnner 
verrichtingen als zoodanig te zijner tijd mede-
deeling te doen. • 

Von het verstrekken van die opdràéht gelieve 
UWEG. aan de lioofdcommissarissen in de ge
noemde gemeenten kennis te geven. 

zooveel mogelijk ia te gemoet gekomen aan het 
bezwaar, dat gelegen zou knnnen zijn in de 
omatandigheid, dat de door U vastgestelde onder
geechiktheid van den commill8Bl'is vau politie aau 
den hoofdcommissal'is in zaken betreffende de 
gemeente-politie en ala gevolg d6al"Van ook in 
zaken betreffende de Rijbpolitie ook daar toe
passelijk zou zijn, wnnr de commissaris van politie 
optreedt als hulp-officier van jnatitie. 

lJe Minister van J,utitie, 
(get.) VAN DBR KAAT. 

26 Nooem/Jer 1895. BBsLUIT, tot onteigening van 
gronden in de gemeente Ben1111ûr , welker 
bezit, ten behoeve van den vestingbonw, 
vereischt wordt t9t be\ maken van een 
Infant~riepost bij • Welgelegen." S. 181. 

28 NMM111/Jer 1895. BESLUIT, tot wijziging van 
. het Koninklijk besluit van 21 Ftbrnari 1893 

(Staat,lJlad n°. 48), houdende bepalingen tot 
vereenvoudiging der douaneformaliteiten voor 
stoomechepen, die NederlandEche havens enkel 
aandoen om goed.eien bij te laden of passa
giers te ontechepen of op te nemen. S. 182. 

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

nanciën van 2 November 1895, n°. 72, Invoer
reohten en Accijmen; 

Herzien het Koninklijk beslnit van 21 Fe
bruari 1893 (StaaltlJlad n°. 48); 

Gelet op de wet van 29 December· 1893 
(Staat,lJlad n°: 2♦8) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 November 1895, n°. 15); 

Gelet op het nader rapport van den Minister 
van Financiën van 26 November 1896, n°. 77, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben besloten en besluiten : 

Eenig artikel. 

Aan artikel 2 van voormeld Koninklijk beslnit 
van 21 Februari 1898 (StaaûlJlad n°. 48) wordt 
het volgende toegevoegd : 

•Voor b11Skrnit en andere ontplofbare stoffen 
moeten echter overeenkomatig de bepalingen van 
dat artikel , zooals het gewijzigd ie bij het 
Koninklijk besluit van 12 Maart 1876 (Staaû
lJ!ad n°. óS), altijd de soort der goederen volgens 
de algemL-ene handelsbenall!-ing, de hoev~lheid en 
de verpakking worden verJDeld." 
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De Minister van Financiën is belaat met de I tnBBcheu den dag, waarop de negentienjarige leef
uitvoering van dit besl11it • hetwelk in het Staat.- iijd werd volbracht en het afgelegd enmen, 
6lad :,.al worden geplaatst en waarvan afächri komt voor de bepaling vn11 het bedra,: der Rijks-
zal worden gu>nden aan den Raad van State. bijdrage niet in aamnerkiug. 

Het Loo• den 28eten November 1805. De Minister van Binnenlandsche Zaken ia 
($et.) EMMA. bele.st met de uitvoering van dit besluit, het-

JJe Mir1üt11r 11ar1 Fiur,eü,,, welk in het Staata6lad zal worden geplaatst, 
(get.) SPRJ:NGER VAN ErK. 

(Uitgeg. 10 Dec. 1805.) 

80 NOf/em6er 1805. BEBLUIT, tot wijziging en 
· aaqvulling van arti~el 2 van het Koninklijk 
besluit van 8 April 1800 (Staata6ladn°. 8<1.), 
houdende voorschriften ter uitvoering van 
artikel 12 • derde lid , sub 2° , der wet tot 
regeling van het lager onderwijs, zooals die 
ie gewijzigd bij de wet van 8 December 1880 
(Staat16lad n°. 175). S. 188. 

br NAAK VAN H.M. WILHELMINA. BNz. 

WIJ EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Binnen

landsche Zaken van 11 October 18115 • n°. 54,89•, 
afdeeling Onderwijs; 

Gezien het Koninklijk besluit van 8 April 1890 
(Staata6lad n°. 84) , houdende voorschriften ter 
uitvoering -van artikel 12, derde lid• sub 2°. • 
der wet tot regeling van het lager onderwijs, 
zooals die ia gewijzigd bij de wet van 8 Decem
ber 1880 (Staat16lad n°. 175) ; 

Den Raad van State gehoord (ad riea van den 
5 November 1895, n°. 20); 

Gelet op het nader rapport van den voor
noemden Minister van 27 November 1805, 
n°. 62<1.2, afdeeling Onderwijs~ 

Hebben goedgevonden en verataan: 
Te bepalen, dot artikel 2, sub 8°, van het Konink

lijk besluit van 8 April 1800 (se-ta/Jladn•. 84), 
zal worden gelezen als volgt : 

8°. voor het geval de opleiding door het 
hoofd eener school geachieilt: 

a. gedurende ten minste twee jaren onmiddel
lijk voorafgaande ean het afgelegd examen onaf
gebroken op den voet van artikel 8 der wet tot 
regeling van het lager onderwijs in de school ala 
kweekelingen waren toegelaten ; of 

6. gedurende ten minste twee jaren onmiddel
lijk voorafgaande aan het volbrengen van den 
negentienjarigen leeftijd, onafgebroken op den 
voet van artikel 8 der wet tot regeling van het 
lager onderwijs als kweokeling in de school 
waren toegelaten en het exameu is afgelegd binnen 
dertien maanden daa.rna. De tijd , verloopen 

1895. 

en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State en aan de Algemeene Reken
bmer. 

's Gravenhage, den 80sten November 1805. 
(Det.) EMMA. 

JJe Miniater ,,_ Buu,nlmul,c/ae 7..al:n, 

($et.) VAN HouTU. 
( Uitgeg. 7 Dec. 1895.) 

80 NOf/nnber 1895. BEBLUIT, tot aanvnlling van 
het Koninklijk besluit van lil Februari 18110 
(Staata6lad n°. 26) ter uitvoering van art. 
5"6i.! der wet tot regeling van het lager 
onderwijs, leatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 18 September 1895 (Staata6lad n°. 1511). 
s. 184. 

IN NA.All YAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
Wu EMMA, KNZ. 

Op de voordracht Vll.D den Miniater van Binnen-
- landsche Zaken van 26 October 18115, Litt. A, 

afdeeling Algemeene Zaken en Comptabiliteit en 
;Litt. A, afdeeling Onderwij1; 

Overwegende dat ten gevolge van de wijziging 
van art. 546w der wet tot regeling van het 
lager onderwijs bij de wet van lS September 18115 

' (Staata/Jlad n°. 1511) ,. het Konin-kl~l: besluit van 
111 Februari 18110 (Staata/Jlad n°. 26) aanvulling 
behoeft: 

Den Raad van State gehoord (adviee van den 
111 November 1895, n°. 18); 

Gezien het nader rapport van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 28 November 1895, 
n°. 8807, afdeeling Algemeene Zaken en Oompta

· biJiteit en .n•. 6446; afdeeling Onderwijs ; 
Hebben goedgevonden en vel8taan, te hepe,Ien : 
Art. 1. TuBBchen de artt. 4 en li van het 

Koninklijk besluit van 111 Februari 18110 (St-aat1-

6lad n°. 26) wordt gelezen: 
.bt. <!. IM. De arrondissementl!-schoolopsimer 

doet binnen tien dagen na ontvangst eener kennia
geving, bedoeld bij het voorlaatste lid v11n art. 
546w der wet tot regeling van het lager onder
wij■ • IOOll!a dat artikel is gewijsigd bij de wet 
.iv11n 18 Septem.ber 18115 (Staat&6lad n°. 1511) 
barvan mededeeling aan den districtsschool-

16 
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opziener en aan den inspecteur van 1 het lager 
onderwijs tot wier ambugebied het arrondisse
ment behoort, zoo mede aan den Minister, die 
met de nitvoering der wet tot regeling van het 
lager onderw:ijs is belast. 

Die mededeeliog wordt zoodanig ingericht, 
dat blijke: 

1 °. de nasm der instelling of vereeniging 
onder wier beatnnr • de school staat; 

2°. de gemeente en de plaats in die gemeente, 
waar (le school staat; 

3°. de dagteekeniug, WB81'0p de vooainre in 
het onderwijzend penoneel is ontataan, met aan• 
d uidinp; , of die vacatnre geldt het hoofd der 
school, dan wel een der overige onderwijzers; 

4°. de dagteekening, waarop van het school
bestnur de kennisgeving is ontvangen dat niet 
is voldaan aan de voo1·waarde, vervat in het 
2de lid snb e van bov~genoemd wetsartikel. 

2, Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien zijner afkondiging. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be
last met de nitvoering van dit beslnit, dat in 
het Sf.aatafJlad en gelijktijdig in de Staatscoura•t 

zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal. 
worden gesonden aan den Raad van State en 

aan de Algemeene Rekenkamer. 

's Gravenhage, den S0sten November 1895. 

(get.) EMMA. 

JJe Minister tian Bi-lanthc!,e Zaken , 
(get.) VAN HOUTEN, 

( UitQ.IJfl. 8 JJec. 1895.) 

2 JJecemller 1895. BIIISLUIT, houdende bepalingen 
betreffende de toelating vnn jongelieden tot 
het in NederlandacA-lndië af te nemen · 
admissie-examen voor de Koninklijke Mili
taire Academie. S. 185. 

1M NU.1l VAN H.M. WILHELMINA, ENZ. • 

Wil EMMA. ENZ. 

Op de voordracht van de Ministers van Koloniën 
en Oorlog dd. 8 0otober 1891i, Litt. C, no. 41. 

11 0otober 1896, Ilde afd. no. 6·' 
Gezien het Reglement voor de Koninklijke 

Militaire Academie, vastgesteld 'bij- Koninklijk 
besluit van 6 April 1895 (Staats6lad n°. 40); 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
5 November 1895, n°. 17); 

Gezien h!!t nader rapport -van de voornoemde 
Ministers dd. 12 November 1895, Litt. C, no. 64. 

~ Nonmb2_I l89i, Ilde afd., no, 46' 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen 
als volgt: 

..i Art. 1. De vader , moeder of voogd van den 
jongeling, die in Indië het toelatings-examen 

!f voor de Koninklijke Militaire Academie wenscht 
af te leggen• wendt zich daartoe tot den Minister 
van Oorlog, met aanbieding van de in artikel 64 
van het Reglement voor de Koninklijke Militaire 
ACll!lemie voorgeschreven bescheiden, gelegaliseerd 
ter Gonvernements Secretarie. 

De atukken, allen in tweevoud in te dienen, 
moeten si,jn ingerioht naar de hier te lande gel

dende modellen en voorschriften, met uitzonde
ring van het bij punt 4,0, van genoemd artikel 64. 
voorgeachreven bewijs van goed gedrag, waarvoor 
in de plaats treedt eene v~klariag, opgemaakt 
naar het bij dit besluit behoorende model let-
ter A. · 

Bovendien moet bij_ de in te dienen bescheiden, 
mede in tweevoud, worden overgelegd eene nota
rieele akte• waarbij aan een in Ned6rland ge
vestigd persoon volmacht wordt gegeven om in 
de plaats van den vader• de moeder of dç_n 
voogd• gednrende de aanwezigheid van den jon
geling in Nederla•d al datgene te doen wat de 
vader, moeder of voogd ~n moeten doen, indien 
deze zelf in Nederland ware gevestigd. 

2. Eéne expeditie van de in artikel 1 vermelde 
bescheiden behoort bij den Minister van Oorlog 
te zijn ingekomen voor den 16de.n April van 
het jaar, waarin de adspirant het examen wenscht 
af te leggen. 

De dnplicaten van die bescheiden behooren 
aan genoemden Minister te worden gezonden wet 
de mail volgende op die• waarmede de eerste 
verzending plaats had. 

Desverlangd kan voor de toezending der in de 
twee voorgaande alinea's aangeduide stukken ge
bruik worden gemaakt van de tnsscheJikomst van 
den Commandant van het leger en chef van het 
Departement van Oorlog in Nederlandac1'-lt1dii!, 
bij wien deze bescheiden alsdan voor of op den 
16 Febrnari te voren in tweevond moeten zijn 
ingekomen. 

Deze autoriteit toetst de bescheiden aan de 
voorschriften en zendt eene expeditie van de 
stnkken - zoo ze volledig en in orde worden 
bevonden - met de eerate mail en de duplicaten 
met de t1Deede mail in de maand Maart recht
streeks naar het Departement van Koloniën. 

Onvolledige of niet naar den eisch opgemaakte 
stnkken worden door den genoemden opperofficier 
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ter aanvulling of verbetering aan de inzenders 
teruggezonden, met uitnoodiging· de stukken, na 
,edres, rechtstreeks en met twee elkander op
volgende mailgelegenheden aan den Minister van 
Oorlog in te zenden. · 

Het later door de commissie uit te brengen 
verslag , bedoeld bij artikel 8 der wet van 
21 Juli 1890 (Staat11/Jlad n°. 126) wordt even
eens in tweevond gezonden aan den Commandant 

3. De namen der adspiranten die tot het af- · 
leggen van het examen worden toegelaten, worden 
door den Minister van Koloniën aan den Gonver
nenr-Generaaal van Nederlandtck-Indië geseind en 
door dezen onmiddellijk schriftelijk ter kennis 
geb~cht van den Commandant van het leger en 
chef van het Departement van Oorlog. 

van het leger , die daarvan een exemplaar aan 
den Gonvernenr-Generaal doet toekomen; iteze 
zendt dit vervolgens aan den Minister van 
Koloniën., 

4. De Gouvernenr-Generaal doet aan den Com
mandant van het leger terstond mededeeling van 
het tel61(1'8m, omschreven in het laatste lid van 
artikel l van het Reglement voor de Koninklijke 
Militaire Academie. Vo,lgens regelen, door den Gonvernenr-Generaal 

zooveel mogelijk in overeenstemming met het 
Reglement voor de Koninklijke Militaire Aca
demie vast te stellen, worden de adspiranten 
opgeroepen tot het ondergaan van een militair 
geneeskundig onderzoek en tot het afleggen van 
het examen. 

Regelen voor de samenstelling van de examen
commissie w;orden eveneens door den Gonver
neur-Generaal vastgesteld. 

De benoeming van de commissie tot genees
kundig onderzoek · en van den voonitter , de 
leden en den secretaris der examen-commissie 
geschiedt jaarlijks overeenkomstig die regelen 
door den Commandant van het leger en chef 
van het Departement van Oorloii: in Neder
landtck-Indië. 

Het toelatings-examen wordt schriftelijk en 
mondeling in de eerste dagen van J nni te 
BatafJia afgenomen; het tijdstip waarop dit 
examen aanvangt wordt door den genoemden 
opperofficier bepaald. Overigens worden nopens 
dit examen gevolgd de bepalingen, vervat in de 
artikelen 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 7 4, 
75, 77, 71l, 80 en 81 van het Reglement voor 
de Koninklijke Militaire Academie. 

De in laatstgenoemd artikel bedoel~e lijsten 
betreffende de rangschikking der adspiranten 
worden, dadelijk na de vaststelling, in twee
voud gezonden aan den Commandant van het 
leger en chef van het Departement van Oorlog 
in Nederlandsck-Indië, die daarvan on ver wij Id 
een exemplaar aan den Gouverneur-Generaal doet 
toekomen. ' 

Gelijktijdig met de afzending van het telegram, 
omschreven in het zesde lid van artikel 1 van 
meergenoemd Reglement, zendt de Gonvernenr
Generaal het door hem ontvangeµ exemplaar van 
de lijst der rangschikking aan den Minister van 
Koloniën. 

De Commandant van het leger geeft daar<>p 
aan de ouders of voogden kennis van• de nopens 
hnnne zonen of pupillen genomen beslissing en 
doet die kennisgeving in geval van plaatsing 
vergezeld gaan van het model der, ingevolge 
artikel 35 van het hoogerbedoelde Reglement, 
vereischte akte van borgstelling. Hij geeft daarbij 
tevens op wanneer die akte uiterlijk door kem 
moet !fijn ontvangen. · 

Na ontvangst van de bedoelde akte doet de 
Commandant van het leger de ter plaatsing aan
gewezen jongelieden, zoodra doenlijk, de reis als 

.. gouvernements passagiers eerste klasse naar Neder-' 
land aannemen, zoo mogelijk gezamenlijk, en steeds 
onder geleide van een officier, die met verlof naar 
Europa vei:trekt of om andere redenen als gouver
nements passagier de reis naar Nederland moet 
aannemen, dan wel vàn een gepensionneerd of 
eervol ontslagen officier, die in het genot is van 
overtocht voor gonvernements rekening. 

Knnnen de jongelieden niet gezamenlijk de 
reis aanvaarden, dan vertrekken de overblijvenden 
met eene volgende gelegenheid, doch immer onder 
geleide als hierboven is aangeduid. 

De aanwijzing van de geleiders geschiedt door 
den Commandant van het leger. 

Op gelijke wijze, als hierboven is vermeld, 
wordt gehandeld ten aanzien van de adspiranten, 
die, tengevolge van den uitslag van het in Neder
land gehouden toelatings-exameu voor de Konink
lijke Militaire Academie, blijkens nader telegram 
van den Minister van Koloniën, alsnog voor de 
vervulling van de in verband daarmede open
gebleven plaatsen in aanmerking komen ; met 
dien verstande dat hnn vertrek zoodanig wordt 
bespoe~igd , dat zij zoodra mogelijk in Nederlantl 
kunnen aankomen. 

5. De in artikel 4 bedoelde officieren ontvangen 
van den Commandant van het leger de akten nn 

16* 
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borgstelJing in dat artikel bedoeld en worden van 
eene achriftelijke inatractie voorzien, Wlllll'in hun 
onder meer wordt opgedragen : 

1°. de aan hunne mrg toe tevertronwenjonge• 
lieden gedni,inde de reis zooveel mogelijk nuttig 
l)ezig te honden ; 

2°. bij aankomst te Ge,,ua of te Maruille met 
de jongelieden te debarkeeren, onverwijld per draad 
aan den Gonvemenr der Koninklijke Militaire 
Academie de namen der aangeknmen jongelieden 
op te geven ; hen vervolgen& met bekwamen 
1poed tot Breda te liegeleiden en zich met hen 
aan te melden bij genoemden Gonverneur of bij 
dengene die hem vervangt , aan wien dan tevens 
de akten van borgstelling worden overhandigd. 

6. Aan elk der in artikel 4, bedoelde officieren, 
wordt, na volbrachte rei1, door de zorg van het 
'Departement va? Kol~niën, een bedrag van Tw. 
derd gulden uitbetaald Toor eiken jongelinp; die 
aan sijn toezicht was toevertrouwd. 

Voorts. worden nan die officieren, mede door 
de mrg van genoemd Departement, na inzending 
van eene gespecificeerde en op zegel geschreven 
decllll'Btie , voor llOOveel mogelijk door jutifica• 
toire bescheiden p;estaafd, uitbetaald de 'kosten 
VBD de reis van 0fflUII of Mar11eille tot Breda, · 
na af'trekkinp; van de sommen die, krachtens de 
iloer de Regeering met de atoomvaartmaat1chappijen 
.Nederland" en .R.otterdatruclie Lloijd" ge1loten 
overeenJrom1ten, te Ge,,wa of te Maneille BBU 

hen voor hen zelven en voor de jongelieden zijn 
ter hand p;e1teld door den gezagvoerder van het 
1ohip, dat hen derwaarts heeft overgevoerd. 

Voor llOO\'eel de :rei1 bnitenslBDd1 betreft, 
worden op die declaratie vrachtprijzen per 1poor• 

regrijtnig 2de klasse in rekening geleden. 
De Ministers van Koloniën en van Oorlog 

zijn , ieder voor zooveel hem betreft, belest met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staotsólad zal worden geplaatst. • 

'• Gravenhage, den llden December 1896. 
(get.) EM M A. 

De Minuter 11an Kolo.ii,,, (get.) B•nas1u.. 
De Minuter va,a Oorlog' (get.) ScHNBIDBR. 

(Uitgeg. 19 Dec. 18116.) 

Behoort bij het Koninklijk besluit 
van 2 December 1896 (8taat11-
l,lad n•. 186). 

Model Litt . .A. 

De ondergeteekende • • • • . • • • • • • • • . • 
Resident (Gouvernent) Hoofd van het Gewestelijk 

. Bestnur van • , • • • . • . • • verklBBrt op den 
eed ean den lande gedBBn, dat • . • • • • • . • 
zoon van • . . . . . . . en van • • • • • • • .. • 
geboren te • • • . • • • den • • . • • . • 18 • • 
zich goed. gedraagt en dat hem Resident (Gouver
neur) niets ten nadeele van dien jongeling i~ 

gebleken. 
Afgegeven te . • • • . • den • • • _. • • 18 • • 

Het Hoofd van 011tD111telijk Be11twr 

ooornoemd, 

Aanteekeninp;: de hBDdteekening 
van het hoofd ven gewe1telijk be-
1tnnr behoort te worden gelegali
seerd, in d6 laatste plBBtB ter Gon
vernem6nte Secretarie. 

.De JlillÛter 11a• Koloniill, 
De MinÏllter va,i Oorlog , 

Ons bektnd, 
(g,t.) BBRG8Jli • 

(get.) SCHNEIDER. 

-2 Decem/Jer 1895. Wrr, houdende vaststelling der begrooting van Nederlandlcl,-lndii voor het 
dienstjenr 1896 (Hoofdstuk I. UitgarJ/111 in Nederland). S. 186. (tJeriort.) 

hl NA..1.1[ VAN H. M. WILHELMINA, BNZ. 

WIJ EMMA' BNZ. • • doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens artikel 2 der wet van 23 April 1864 

~8uzat1fJlad n°. Sli), de begrooting van Nederlantl.rcl,-Indü jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten 
moet worden vast.gesteld ; 

Zoo is het, dat Wij , den Road van State enz. 
Art. 1. Het late hoofd1tnk der begrooting van uitgaveu ve.n Nederlandscl,-Indii voor het dienst

jaar 1896, betreffende de Mitgaven Î• Nederland, wordt vas~teld als volgt: 
1° .Afdeeling: Regeering en Hooge College, 
2° Departement vnn Justitie 

Tran1porieere 

f 

I 

36,600 
27,600 

64.,200 
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Per transport f 64,,200 
3• A./d,eling: Departement van Financiën • • • • • • • 9,408,800 
4• Departement van Binnenlandsch Bestuur • 1,592,680 
5• • Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid • • 922,879 
6• Departement van Burgerlijke Openbare Werken • 4,015,000 
7• Departement van Oorlog • • 5,404,489 

· 8• Departement van Marine • • • . • 3,686,ooa. 
9• • Bijdragen van Nederlandsch-Indië aan de middelen tot dekking 

van 's Rijke uitgaven . . . . Memori6. 

f 25,093,500 

2 Dece111/Jer 1895. WBT, houdende vastatelling der begrooting van NedtJrlarulacll-INlië voos het 
dienstjaar 1896 (Hoofdatnk II. Uilgar,m '" Nederladic1'-I1Ulie"") . • S. 187. (tJlll'ltorl.) 

IN NAAH VAN H. M. WILHELMINA, IINZ. 

• WIJ EMMA, ENZ ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in.overweging genomen hebben, dat, volgens artikel 2 der wet van 23 April 1864 

(Staaul,lad n°. 35), de begrooting van Ned,rl,atUIM:/1-l,uJ,ië jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten 
moet worden vastgesteld; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Het IJ de hoofdstuk der begrooting van uitgav9'1 van Nederlandacli•lttdië voor het dienst-

jaar 1896, betreffende de uitg(lf}en in NederlanrJacl,,-Jndië, wordt vastgesteld als volgt: 
l • A.fd,eling: Regeering en Hooge Colleges f 1,104,030 

ó,459,816 
9,109,955 

2• Departement van Justitie • • • . . • • 
3• Departement van Financiën • • • • • 
4" Departement van Binnenlandaeh .Bestnnr • 30,954,154, 
á• • Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid • 14,521,088 
6• D_epartement van Bnrgerlijke Openbare Werken . • 24,352,731 
7• Departement v,an Oorlog • 24,725,801 
8• Departement van Marine • • • • • • • • • • ó,042,606 

f 115,269,081 

2 l)ecem/Jer 1895. wi.r, houdende aanwijzing der middelen en inkomsten tot goedmaking van 
d~ uitga.ven, begrepon in de begrooting van Nederl,anrkcli-Indië voor het dienstjaar 1896. 
(Hoofdstuk 1. Middeln e11 ido1111tm ,11 Nederlaad.) S. 188. (fleriort,) 

IN NAAH VAN H. M. WILHELMINA, BJIIZ. 

W11 EMMA, ENZ ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat volgens artikel t der wet van 23 April 18H 

(Staat,/Jlad n°. 85), de middelen tot dekking der nitga.ven, begrepen in de begrooting van Nedttr• 
la■dacli-Indië, jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten worden aangewèzen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad vnn State en~. 
Art. 1. Tot goedmaking van de uitgaven, begrepen in de beide hoofdstnkken der begrooting van 

NedtJrlandlcli-Indië voor het dienstjaar 1896, worden over dat jaar gebezigd de na te noemen in 
NedtJrland te ontvangen middelen, te weten : 

1. Verkoop van koffie , e,a;. 

A:rt. 2. In hetJ bedrag, dat aan de in Nederlattd en in Nederla,u;l,c/1-Indü te ontvangen mid
delen tot goedmaking der in artikel l dezt'I' wet bedoelde uitgaven ontbreekt, wordt voorzien door 
eene geldleening, krachtens eene nader vast te stellen wet aan te gaan. 

Art. 3. Deze wet treedt in werking met den lsten Jan11ari 1896. 
Lasten en bevelen, enz. 



234 2 DE 0 E MB ER 1 8 9 5. 

M I D D E L E N E N I N K O M S T E N I N N E D E R LA N D. 
Raming voor liet dienatjaar 1896. 

1. Verkoop van koffie / 18,4.4.7,588 
2. Verkoop van kinabast . • • • • • . • • • • . • 114.,840 
S. Verkoop van Banka-tin. • • • • • • • • • • • • 6,088,085 
4.. Aandeel in de winst van de Billiton-maatschappij over het boekjaar 1895-1896 • 98,000 
ll. Terugbetaling door de vennootachap tot het aanleggen en exploiteeren van den 

spoorweg van Sa~ng lange Soera/i:arta nuar DJo/i:Jokarta, vau de krachtens de 
eoo.oeasie door .den Staat aan hMr voorgeschoten gelden, benevens aandeel in de 
winat, door de exploitatie verkregen • • • • • • • • • • • • • • . ~ • 

6. Ontvnngaten van ei vielen of ·a1gemeenen aard • • • • • • • • • • • • 
· 7. eC>ntvangaten in betrekking tot het Departement van Oorlog in NederlatulacA-Indië • 

8. Ontvangsten in betrekking tot het Departement van Marine in Ned6rland,ck-Indü • 
9. Uitkeering uit het voordeelig slot der algemeene rekening wegens de ontvangsten 

en uitgaven van Neikrlamlack-bidië over ~en dienst van 1889 • • -· . 

925,000 
4.9,000 
48,100 

602,14,2 

4,00,000 

/ 20,757,756 

2 D«nilJer 1896. W:n-, houdende aanwijzing van de middelen en inkom&ten tot goedmaking van 
de uitgaven, begrepen in de begrooting van Nederland,cl,-Jndië voor het dienstjaar 1896. 
(Hoofdstuk II. Middelen en inkomatttn in Nedtrland.,cl,-Indü. S. 189. (1/er/i:ort.) 

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

WIJ EMMA, EJiZ, • • • • doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens artikel 2 der wet van 28 April 1864-

(StaaûlJlad n°. 86), de middelen tot dekking der nitgaven, begrepen in de begrooting van N11dtr

land.,cl,-lndië, jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten worden aangewezen; 
Zoo ie het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Tot goedmaking van de uitgaven, begrepen in de beide hoofdstukken der begrooting van 

N11ik1·landack-I11diiJ voor het dienstjaar 1896, worden over dat jaai gebezigd de na te noemen in 
Ntttkrland,ck-Indië te ontvangen middelen, te weten: 

1. Boeten door de Algemeene Rekenkamer opgelegd , enz. 
Art. 2. Deze wet treedt in werking met den laten Januari 1896. 
Làeten en be velen , enz. 

M I D D E L EN E N I N KO M S T E N I N N E D E R LA N D S C H-1 N D I Ë.-
Ra•••g 1/oor ki,t die•atjaar 1896. 

:&gffring en Hooge ~lkgu. 

1. Boeten door de Algemeene Rekenkamer opgelegd • • • 

D_,artement 11a11 Jut.tie. 

2. Ontvangsten van het hulpbureau voor den indnetrieelen eigendom. 
8. Gerechtelijke (1) boeten en oonfiacatiën. . • • • • • • 
4,. Terugbetaling van gerechtakoateo in etrafz>lken • • • • • 

. . I · 500 

6. Hetgeen den Staat aankomt nit de opbrengsten der wees- en boedelkamen. • 

1,800 
210,000 
41,000 

140,000 
152,000 

80,000 

6. Opbren~t van den arbeid der gevangenen 

7. Voor het verstrekken van voeding aan gegijzelden • . • 

IJepartement f!an Finaru:iëti. 
8: Verpachte middelen • • • • • • • • • • 

Traneporteere. 

21,786,700 

f 22,861,600 

(1) De administratief opgelegde boeten wegens te late betaling van belasting enz. zijn onder het 
bedrag der inkomsten begrepen. 
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Per transport / 
9. Opbrengst der exploitatie van het opinmmiddel in eigen behee1· • • • • • 

10. Jn. en uitvoerrechten en accijnzen en andere ontvangsten daarmede in verband, • 
ll. Haven- en ankeragegelden , • • • • 
12. Loods- en kaaigelden in de haven van Tandjong Priok • • 
18. Penoneele belasting . . . . . . . . • • 
14,, Patentrecht . • • • • • • • • • • • • 
15. Verponding en belaating van de specerijperken op de Bende-eilanden. 
16. Openbare verkoopingen . . . , . . . 
17. Zegelrecht . . . • • • 
18. Recht van overschrijving van vaste goed.eren • 
19. Beluting op rijtuigen • . . • · . . . . 
20. Recht van snceesaie en overgang onder Europeanen en met hen gelijkgeatelden. • 
21. Liceotiëo tot het, honden van Chineesche speel- of dobbeltafels. • • • • • 
22. Belasting op het slachten vun rnudvee, bntfels, paarden en veulens in de 

Preangel' regentscha ppeµ . • , • . . • • • . • • 
28. Belasting op het bedrijf. . . • • • • • • • ·• • 
24. Bijzondere belastingen in de Bnitenbezittingen • 
25. Kortingen ten behoeve van de burgerlijke pensioenen • • • 
26. Tffllgbetaling van voorschotten , vóór dit dienstja:I!' aan burgerlijke lands

dienaren en aan gepeusionneerden verstrekt ·. . • • • • . • , . 

1Jcpartement van Binnenlandach Beatuur. 

27. Bijdl'llgll tot de kosten van bestuur van de landachappen en eilanden onder 
Menado langs de noordkust vun Celebes • • • • . • • • • • • • • • • • 

28. Hoofdgeld vnn de heerendienstplichtigen in de gonvernèmentalanden van 
Java en Madnra, met uitzondering van de residentie Batavia (equivalent voor aCge-
schnCte heerendieusten) , , • , • . • , • , • • 

29, Kadaster. . • • • • . • , • , , , , • 
80. Landelijke inkoauten en andere grond.lasten 
31. Afstand van grond • • • • • • • • 
32. Regmtratie van werltcontracten gesloten door eigen11nm of administratenrs 

van 1-ndbonw-, mijnbonw• of nijverheidsondernemingen met van elders afkomstige 
arheiders , , . . , , • , . • • • . , . . • , . 

38• Koffie, . , , • , , , , • , , • • , . 
84,, Cijns over den gon verneinents snikerietaanplant in vorige jaren 
8·5. Verkoop van kina-enten en zaad . . • . . . . • • • . 
86. V erhnur van vogelnestgrotten, voor zoo ver niet verpaeht. • • 
37. Verhuur der vindplaatsen van schildpadeieren aan het znider zeestrand in 

de afdee!ing Soekaboemi (Preanger regentschappen) . • • • . • . • • • • • 
38. Verhuur van de vischvijvers te Tello en te Sambong Djawa (gonernemeot 

Celebes en onderhoorigheden), • • • • . • • • • • • • • • • • • • 
39. Boschwezen • • • • • • • • • • • • . . • . . . 
40. Terugbetaling van het aan POJl8"r,1,n Adi11&ti Ario Mangkoe Negoro V ver-

leend renteloos voorschot • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . 
1JBjJMtement t>an 011denojia, l!,eredienst en Nijt>erlieid. 

41. Onderwijs • • • • • 
42. Verkoop van pt'Oducten uit de1:1 cultnurtuin van 's lands plantentuin te 

Buitenzorg • • • • 
43. Landsdrukkerij • • • • 

285 

22,361,500 
2,100,000 

15,115,000 
283,000 

87,000 
877,000 
980,000 

1,998,000 
7ö7,000 

1,216,000 
610,000 
255,000 
~.ooo 
7,000 

76,000 
2,791,000 
2,347,800 

342,000 

700 000 

24,691 

2,981,000 
100,000 

17,278,000 
1,892,500 

50,500 
9,185,800 

423,260 
1,000 

62,100 

1,540 

1,020 
2,055"700 

100,000 

458,800 

91)0 
167,000 

Transporteere / 87,246,111 
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Per transport / 87,246,111 
44. Vergoeding voor de verpleging van krankzinnigen in de daarvoor bestemde 

~tichten . • . • • • • • : • • • 
46. Pare vaçcinogène • • • . • • • • • 
46. IJlr van maten en gewichten • . . . 
47. Belasting op het houden van loterij eb • 

48. Tin •. 
49. Steenkolen • 
60. Zout •.• 
51. Vast recht en cijns. van concessiën tot winning van delfstoffen • 

Deparlemmt rkr Burgtrli,iü Opnlxsre tDtrkn. 

52: Verkoop en verhuur van huü.en. en andere gçbouwen . . . . . 
63. Ont;angsten voortvloeiende uit waterleidingen en overvaarten • . 
64. Vergoeding voor het gebruik van de loskraan aan het havenkanaal te Samarang. • 
55. Vergoeding der kosten van onderzoek en beproeving van stoomtoestellen en 

van vernieuwde akten van vergunning tot gebruik dier toestellen • • • • • . • 
56. Canon van het in erfpacht gegeven gedeelte van het tot de haven van Tand-

jonk Priok behoorende terrein • . 
57. Brieven- en pakketpost • . 
68. Binnenlandsche paardenpost 
59. Telegraphie • • • . 
60. Hetgeen den Staat aankomt nit de opbrengst van de particuliere telephonen. • 
61. Spoorwegen. . . 

l)eparttlffffllt "a" Oorlog. 

62. Bijdragen voor de opleiding van jongelingen bij het pupillenkorpa. . . . • 

63. Boeten en andere ontvangsten voortspruitende uit contracten van aanneming 
en uit leverantiën • . • • • . • • • . • • • • • • • • . . . 

64. Terugbetaling van verplegingskosten in de hospitalen door patiënten, voor 
eigen rekening opgenomen. . . . . . . . . . . . • 

65. Artill~rie-constrnctiewinkel. . • • • • • • . • • 
66. Topographisch bureau en fühographisch etabliuement • • 
67. V9koop en verhnnr van voor 's lands dienst bestemde bruikbare vaste en 

andere goec'l.eren . • . • • • • • . • . . • . • • • 
68. Verkoop van onbruikbsar geworden en overtollige vaste en andere goederen. • 
69. Stoomtramweg in Atjeh. •. • • • . • • • • • • • • • • 
70. Terugbetaling van voorschotten vóór dit dienstjaar aan militaire en tot het 

Dèpartement van Oorlog behoorende burgerlijke landsdienaren verstrekt 
71. Andere outvangsten . • . • . • • • . . . 

JJeparlmnt "a" Jlui,u. 

72. Loodsgelden, met uitzondering van ~ in de haven van Tandjong Priok • • 
78. Vergoeding voor het keuren van .stoomschepen • • • • • • • • • . • 
74. Vergoeding door neemde oorlogsllChepen en particuliere vaartuigen voor het 

gebruik van •• lands los• en laadhoofden, drijvende droge dokken , ketelbok, pont 
en kiellichter, alsmede voor de kosten van het dokken, vertimmeren en herstellen. • 

76. Vergoeding door den erfpachter van een gedeelte van het tot de haven van 
Tandjong Priok behoorende terrein voor het gebruik van '• lands dokken • • • • • 

7 6. Steigergelden en hu nr van kolenloodsen en opslagterreinen te T11ndjong Priok. • 
77. Verkoop van zeekaarten uit het depo~ en de onderdepota. • • • • 

38,000 
1,600 
3,600 

40,000 
623,200 

1,635,000 
8,666,600 

27,200 

18,000 
13,600 

3,000 

18,000 

3,000 
1,175,000 

800 
700,000 

17,000 
9,294,000 

6,000 

21,000 

76,ooo 
400 

6,000 

21;,000 
87,000 
70,000 

400,000 
24,000 

200,000 
7,000 

10,000 

36,000 
46,000 

4,000 

Transporteere f 110,639,911 
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Per transport • 
78. Verkoop van voor 's lands dienst bestemde bruikbare goederen . 

f 110,639,911 
20,000 

79. Verkoop van onbruikbaar geworden en overtollige goederen, permanente of 
tijdelijke werken, zoomede schepen en vaartuigen en hun inventaris • • 55,000 

15,000 80 '1:_emgbetaling, van voorschotten vóór dit dienstjaar aan landsdienaren verstrekt. • 
81. Korting op de traktementen van de ambtenaren bij het ID4rine-etablissement 

te Soerabaija bij verplicht gebruik van eene gon vernemen te woning 25,000 
82. Andere ontvangsten . 6,000 

0.tvang8ten van gemengden aard en IOf!vallige baten. 

83. Verkoop van voor 's lands dienst bestemde bruikbare goederen uit den v\Pr• 
raad van het civiel departement 20,000 

35,000 
250,000 

84. Verkoop ven onbruikbaar geworden en overtollige goederen uit alsvoren. • • 
85. Alle andere ontvangsten. 

2 December 1895. WET, houdende goedkeuring 
der toestemming doo; den Politieken Agent 
en Consul-Generaal der Nedei·landen te Caïro 
verleend tot de in de twee ontwerpde
creten der Egyptische Regeering vervatte 
aanvulling en wijziging van de bepalingen 
omtl'ent de gemengde Rechtspraak daar te 
lande en tot uitbreiding der bevoegdheid 
van de rechtb~nken voor summiere recht
spraak. S. 190. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

Wr;r EMMA, ENZ ••••••• d·oen· te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, .dat 

door den Politieken Agent en Consul-Generaal 
der Nederlanden te Caïro op 9 December 1894 
is verleend toestemming tot de in de twee, nevens 
deze wet in afschrift gevoegde ontwerp-decreten 
der Egyptische Regeering vervatte aan vnlli ng en 
wijziging van de bepalingen omtrent de Gemengde 
Rechtspraak daar te lande en tot uitbreiding 
der bevoegdheid van de rechtbanken voor sum
miere rechtspraak; 

Gelet op het bepaalde bij het tweede lid van 
artikel 59 der Grondwet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wordt goedgekeurd de toestemming 

door den Politieken Agent en Consul-Generaal 
der Nederlanden te Caïro namens de Nederlandsche 
Regeering verleend , tot de in de twee nevens 
deze wet in afschrift gevoegde ontwerp-decreten· 
der Egyptische Regeering vervatte aanvulling en 
wijziging van de bepalingeniomtrent de Gemengde 
Rechtspraak daar te lande en tot uitbreiding der 
bevoegdheid van de rechtbanken voor summiere 
rechtspraak. 

l • 

Totaal , f 111,065,911 

2. Deze wet verbindt met den dag harer af
kondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 2den Decem

ber 1895. 
(!let.) EMMA. 

De Mini8ter van Buitenlandacl,,e Zaken, 
(!let.) J. Röl!lLL, 

De Mini8ter van Jutitie, 
(!/et.) VAN DER KAAY. 

( Uitgeg. 28 Jan. 1896.) 

Copie A. 

Nous, Khédive d'Egypte, 
V n Ie Règlement d'Organisation J ndiciaire 

ponr les procès mi:des en Egypte; 
Après oocord intervenn entre Not& Gouver

nement et les Puissances qui ont adhéré à la 
Réforme J ndiciaire; 

Snr la proposition de Notre Ministre dd la 
J nstice et !'avis conforme de Notre Conseil dea 
Ministres; 

Décrétons: 
Art. 1. Tons les fonctionnaires d.iplomatiq nes 

ou consulaires envoyés de l'étranger en Egypte 
(missr,-, et lenrs families, anront la faoulté 
d'actionner les tiers devant les Tribnnanx mixtes 
égyptiens, sans cepen~t être jnsticiables de 
ces 'rribunaux comme défendenrs, sanf dans Ie 
cas de demandes reconventionnelles jnsqu'à. doe 
concurrence de la demande p1inci pale. 

S'ils s'occupent de commerce ou d'indnstrie, 
s'ils possèdent ou exploitent des immenbles en 
Egypte, ils seront soumis à la jnridiction des 
Tribunaux mixtes égyptiena, ponr tontes les 
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affaires commerciales ou industrielles et pour 
toutes les actioue réel!es immobilières ou leur 
qualité oflicielle ne sera pas en cause. 

Tous les autres fonctionnaires non oompris, 
dans Ie premier paragraphe du present article, 
ainsi que les cawas, seront auojettis à la juri
diction mirle pour toutes les atfaires ne concer
nant pas leors fop.ctions ofliciellea. 

2. Ces dispositions entreront en vigueur un 
mois après la publication qui en sera faite clans 
les formes prévues par l'art. 86 , Titre I, du 
Règlement d'Organiaation J'udiciaire. 

3. Notre Ministre de la J'ustice est .chargé de 
l'exécution du présent Décret. 

Fait au Palais d 

Copie B. 

Nous Khédive, d'Egypte, 
Vu Ie Règlement d.'OrK&uiaatiou J'udiciaire 

pour lea procès mirles en Egypte; 
Après accord intervenu entre Notre Gouver

nement et les PuiBBances qui ont ad.héré à la 
Réforme J' udiciaire; 

Sur la proposition de uotre Ministre de la 
J'ustice et l'avie conforme de Notre Conseil des 
Ministres; 

Décrétons: 
Art. 1. Les articles 28 ,. 82, 113, 390 et 398 

du Code de procédure ei vile et commerciale des 
Tribunaux mirles sont modifiéa ainsi qu'il snit: 

.Art. 28. Un juge de1égué par Ie Tribunal 
statuera en Tribunal de juatice sommaire sur lea 
affaires sdrvautes: 

1°. En demier reBBort, sur lea a:tfaires civiles 
purement personnellea ou mobilières et sur les 
affaires commerciales dont la valenr determinée 
~xcédera pas mille piaetrea égyptiennes, et à 
charge d'appèl sur les affaires de même nature 
jusqu•~ dix mille piaetres Egyptiennes, sans pré
judice de la compéteuoe exclusive du Tribunal 
de commerce en matière de faillite; 

i!0
• Dans les mêmes limites du dernier ressort 

et à charge d'appèl, à quel que somme qne 
a'élève la demande sur les actions en payement 
de lo7ers fennages, en validité de saisie .dea 
meubles gamiasant les lieu:i: loués, en congé, 
ou résiliation ou e:i:pulsion des lieux loués q uand 
le prix de la location n'e:rcédera pas annuelle
ment dix mille piastres ég7ptiennes; 

3°. Dans les mêmes limites du dernier ressort 
et à charge d'appèl, quel que soit Ie montant 

de la demande sur les actions pour dommagea. 
aux champs, fruits et récoltes, soit par Ie fait. 
de l'homme, soit par cel ui des animaux ; celles 
relatives au curage des canaux et celles relativee. 
au payement des gages et salaires des domestiq nes, 
ouvrien et emplo7ée; 

4°. A charge d'appè_l, dans toW1 les cae et 
qnel que soit l'intérêt de la demaude sur lea. 
actions pos8e880iree intentées par celni qui a. 
poBBédé plus d'une a.nnée, ainei que eor lee 
actions en réintégrande, pomvu que ces nctiona. 
soient fondéea sm dea faits commis dans l'année 
et lorsqne la propriêté n'est pas coutestée , sur 
les actions en bornage et s ur celles relati ves à 

' la distauce fixée pnr la loi, les règlements 011 

l'usage pour lee constructions on vrnges nnisibles 
on plantations. 

Le jugemeut devra énoncer dans touli les cas, 
s'il est statné en mati~ ei vile on comme1-èiale. 

.4.rt. 82. Le Tribnnal ei vil connaîtra, en 
première iuatance, de toutes les affaires ei vilea 
autres que celles qni sont déférées au Tribunal 
de juatice sommaire et en appèl de tous les 
jugtments rendus par ce dernier Tribunal en 
toutes matières, aotres qne les actions pOBBes
soires et en réintégrande et ies actions locatives 
de biens Wnkfs C\ui seront portées devant la Cour 
d'appèl. 

Le Tribuual civil statuant en appèl pourra à 

la demaude d'une des parties, par décision non 
susceptible d'appèl 011 d'opposition, s"adjoindre 
deux a&Besseure, s'il juge que !'affaire est com
mereiale. 

Ärl. 88. Le Tribunal de commerce connattra, 
en première iustauce, de toutes les affaires qui 
sont considérées comme commereiales d.'aprèa les 
tèglea établiea au Code de Commerce, autns qne 
celles qui sout déférées au Tribunal de justice 
sommaire. 

.4.rt. 890. Les pa.rties en cause pourront 
appeler: 

1°. Des" jugements rendus par les Tribonaux 
civils on de commerce quand la demande e:rcé
dera dix mille piastres égyptiellnes on que Ie 
montant de cette demande sera indétermiué. 

2°. Des jugements rendus par lea Tribunaux 
de juatice somm11ires dans les conditione établiea 
par l'art. 28 dn présent code. 

.Art. 898. Le défai pour former appèl ser11 
de trente jours pour les jugements du TrHiunal 
de jusi~ce sommaire, et de soixante jonn pom 
les j ugemenia des Tribunau ei vils et de com-
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merce, à. partir de la signification dn jngemalA' 
à peraonne ou nu domicile réel ou éln. 

2. Ces dispositions entreront en vignenr un 
mois après la pnblication qui en sera feite dans 
les formes prévnes par l'article 811, Titre 1, du 
~lement d'Organisation J ndiciaire. 

3. Notre Ministre de la Justice est ehargé de 
l'exéention du present Décret. 

Fait an Pnlais d 

2 Decem/Jer 1895. Wwr, tot goedke11l'ing der 
overeenkomst met de gemeente Bwgm op 
7-oom, betreffende onttrekking aan den open
baren dienst vnn een aan de gemeente over-

• gedragen stuk grond bij de Hav1111 aldaar 
en ontheffing van eene erfdienstbaarheid op 
dat stuk grond. S. 191. ... 

2 lw:em/Jer 1895. Wm, houdende wijziging van 
het z(lt)ent/e hoofdstuk B der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1894. S. 192. 

Bij deze wet wordt na verhooging en ver
mindering van eenige artikelen het totaal der 5de 
Afd. van dit hoofdstuk gebracht op/ 4,521,881.59; 
dat der 6de Afd. op / 1,921,642.71 en dat der 
8ste afd. op / 1,493,881.70. 

2 IJecember 1895. WET, houdende goedkeutj.ng 
der op 16 Mei 1895 te ', Gt-ao1111Aage tus• 
schen Nederland eu I>uit,cAland gesloten 
overeenkomst betreffende de verbetering eu 
het onderhoud vau de Beneden-Ni4ra en het 
OelderrucAe Ni4raka,ural. S. 198. 

IN N.U.I( VAN H.M. WILHELMINA, ENZ. 

W11 EMMA, ENZ. • • • • • • doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

door de bepalingen der overeenkomst tuBBchen 
Nederland en I>uitscAland betreffende de ver
betering en het onderhoud van de Beneden-Ni4ra 
en het GeldernacAe Nier,kanaal, den 16den Mei 
1895 door wederzijdsohe gemachtigden te 's Graven
hage gesloten, geldelijke verplichtingen op het 
Rijk worden gelegd; 

Gelet op het laatsto gelleelte van artikel 95 
der Grond wet; . 

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

F,n,ig artikel. 

De nevens deze wet in afschrift gevoegde over
eenkomst betreffende de verbetering en het onder
houd van de Beneden-Nier, en het GeldernacAe 

Ni4ral:anaal, den 16den Mei 1895 tnsschen 

Nederland en IJuitacAland gesloten, wordt goed
gekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 2«J.en Decem

ber 1895. 
(gel.) EMMA. 

IJe Minulw van B•itenland6cAe 7Al:m, 
(gel.) J. RöKLL. 

IJe Kin. van 1Yat11Talaal, Handel e11 NijrJIITNntl, 

{gel.) VAN DEIi. SLl!lTDEN. 

(Uitgeg. 19 IJec. 18911.) 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en in Hoogst-Derzelver naam de Koningin-Weduwe, 
I_tegentes van het Koninkrijk der Nederlanden, 
eenerzijds, en Zijne Majesteit de Keizer van 
Dnitschland, Koning va11. Pruisen, in naam van 
het Dnitsche Rijk, anderzijds, wenschende om
trent de ,erbetering en het onderbond van de 
Beneden-Niers en van het Geldernsche Nierskanul 
eene overeenkomst te sluiten, hebben te dien einde 
tot Gevolmo.chtigden benoemd : 

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

den heer Jonkheer JOAN RöELL, :Minister van 
Bnitenlandsche Zaken van Hare Majesteit de 
Koningin der Nederlanden, 

en den heer PHlLIPE WILLEM VAN DER SLEYDJIN. 

Minister van W11tentaat, Handel en Nijverheid 
van Hare Maj6/lteit de Koningin der Nederlanden; 

Zijne Majesteit de Keizer vau Duitschland, 
Koning van Pruisen~ 

den heer F1u.n VON Rlu:CIIENAU, Hoogat
Deszelfs Gezantschapsraad. tijdelijk Zaakgelastigde 
van het Dnitsche Rijk te 's Gravenhage; 

die, na wederkeerige mededeeling hunner vol• 
machten, welke in goeden en behoor lijken vorm 
bevonden zijn, omtrent de navolgende bepaliogen 
zijn overeengekomen: 

I. IJe Nier, van den YilkracAen molen tot aan liet 

Óin/eneinde van. Aet grena,c/ieidend gedeelte. 

De Pruisische Regeering zal zorg dragen dat: 
1. da Niers van den Villerschen molen tot 

aan het grensscheidend gedeelte wordt onder
houden ter bodemsbreedte van ten minste 12 meter 
met wederzijdsche gl~iingen van 14 op 1 en 
volgens eene bodemlijn ter hoogte van 9,58 m. + 
A.P. (9,89 m. N. N.) aan de Denedenzijde van 
den Villerschen molen en van 9,20 m. + A.P. 
(9,01 m. N. N.) aan het grensscheidend gedeelte; 

2. de losslnfaen van den Villerschen molen 
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van den 1 April tot den 81 October eiken 
Zaterdag voor middernacht getrokken worden en 
tot Zondag namiddag • 4 nor open blijven en 
voorts dat het trekken der slnizen bij grooten 
watertoevoer tijdig en geleidelijk plaats heb be, 
ten einde plotselinge over1troomÏllg der beneden
waarl.BChe landen te voorkomen. 

II. JJe Nier• op J,;,t grms11t1neidnd gedeelte. 

De Nederlandeche en de 'Prnisiaehe Regee-n 
znllen gemeenBChappelijk zorg dragen dat: · 

3. het gedeelte der Niers dat de grene to88Chen 
Nederland en Pruisen vormt, wordt onderhouden 
ter bodemsbreedte van · ten minste 12 meter 
volgens eene bodemlijn die aan het boveneinde 
op 9,20 m. + A.P. (9,01 m. N. N,) ligtenaan 
het benedeneinde op 8,62 m. + A.P. (8,48 m. 
N. N.) en met wederzijdeche glooiingen van 
lj op 1, zullende, we.ar noodig, de oevers met 
rijshout of steen ook steiler mogen worden opge
zet, ·mits het bovenomsehreven normaal-profiel 
daardoor niet vernau:wd worde ; 

4. de werbaamheden tot reiniging en instand
houding van dit riviervak gelijktijdig op de beide 
rivierhelften driemaal 11 jaars plaats hebben en 
jaarlijka zullen aanvangen op 26 April, 1 Juli 
en 31 Augustus of den volgenden dag, voor zoo
veel eerstgenoemde dagen Zon- of feestdagen zijn. 

111. IJe Niers 11an den mond der Kendelbeek 
tot Geruup. 

De Nederlandeche Regeering zal zorg dragen dat: 
&. het bed van de Niers van den mond van 

de Kendelbeek tot aan den Genneper molen, ter 
bodemsbreedte van ten minste 12 meter, volgens 
het aan deze overeenkomat gehechte lengteprofiel I, 
waarop de hoogte der ontworpen bedding is aan
gednid, bij de Kendelbeek op 8,62 m. + A.P. 
(8,43 m. N. N.) en bij den Genneper molen op 
7,80 m. + A.P. (7,11 m. N. N.) en met weder
zijdsche glooiingen van l½ op 1 worde genor
maliseerd en verdiept en in dezen toestand voort
durend onderhouden, 1ullende, we.ar noodig, de 
oevers met rijshont of steen ook steiler .mogen 
worden opgezet, mits het bovenoDlllChreven nor
maal-profiel daardoor niet vernauwd worde; 

6. het stuwpeil van den °Genneper molen, het
welk in den zomer op 9,01 m. + A.P. en in 
den winter op 9,17 m. + A.P. bepaald ie, ala
mede de ondenlorpele der losslnizen , welke ter 
geiniddelde hoogte van 8 m, + A.P. liggen, niet 
znlleu worden verhoogd en eene vernauwing van 

de gezamenlijke vrije opening dezer sil1izen tot 
minder dan 16 meter' niet zal plaats hebben. 

7. de loBSlnizen van den Genneper molen ge
trokken zijn van 1 April tot 31 October wekelijke 
van Zaterdag-avond 11 nor tot Zondag-namiddag 
3 nnr en voort■ zoo dikwijls door grooteren 
watertoevoer het ■tnwpeil oversohreden wordt. 

IV. Het Nitmhaaal. 

8. Door de zorg van de Nederlandsche Regeering 
zal de bodem van het Geldernsche Nierskane.al 
van de Prnilieohe grens benedenwaarts over 
1600 meter lengte, ter breedte van ten minste 
4,60 m., met glooiingen v111n 2 op 1, volgena het 
aan deze overeenkomst gehechte lengte-profiel II, 
waarop de hoogte van den ontworpen bodèm aan 
de grens op 19,18 m. + A.P. en 1600 meter 
meer benedenwaarts op 18,13 m. + A.P • .is aan
gednid, worden gegraven en voortduren~ in dien 
toestand onderhouden. 

9. Door de zorg van de Pruisische Regeering 
zal het Nierskanaal van de Nederlandsche grens 
bovenwaarts over 1600 meter ter bodeD1Bbreedte 
van ten hOOgBte 4,60 m., met wederzijdBOhe 
glooiingen van 2 op 1 en volgens eene bodemlijn 
ter hoogte van 20,04 m. N. N. -op 1600 meter 
bovenwaarts de grens en van 18,99 m. N. N. 
nabij de grens gegraven en voortdurend in dien 
toestand onderbonden worden en bij hooge standen 
geene grootere hoeveelheid water dan 7 kubieke 
meters in de seconde aan de Niers worden ont
trokken om langa, dit kanaal te worden afgevoerd. 

V. Hoogtn,erkea . 

10. Op gemeenBOhappelijke k01ten van de 
Nederlandsche en de Pruisische Rege:iringen zullen 
hoogtemerken worden geplaatst: 

A.. la"!l• de Niera. 
a. beneden den Villerechen molen; 
b. aan het boveneinde van het grensBOheidend 

gedeelte; 
c. aan het benedeneinde van het grenescheidend 

gedeelte ; 
tl. bij het klOOBter Roepaan ; 
e. boven den Gennèper molen. 

B. laga "4t Nierskanaal. 
a. op 1600 meter bovenwaarts de grens; 
b. aan de grens; 
c. op 1600 meter benedenwaarts de grens. 

VI. ScAoutceommiasiën. 

ll. Ten einde voor de goede en voortdurende 
naleving van de bij deze overeenkomst gemaakte 
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bepalingen te waken, worden schonwcommissiën 
ingesteld, die ten minste eenmaal 's jaars eene 
locale inspeotie zullen honden. Zij zijn bevoegd 
een deaknndig penoon met het verriehten van 
de noodig geoordeelde opmetingen te belasten. 

Voor het gedoolte van de Nieni van den 
Villerschen tot den Genneper molen zal de 
schouwcommissie bestaan uit twee van Neder
landsche zijde en twee van Pruisische zijde te 
benoemen leden. 

Voor het Geldernsche Nierskanaal zal evenzoo 
eene dergelijke schouwcommissie worden benoemd. 

Deze commiSBiën zullen een proce&-verbaal op
maken van hunne bevindingen en aan de weder
zijdsché Regeeringen elk een exemplaar daarvan 
inzenden. 

De gewone tijd voor de jaarlijksche inspectiën 
zal zijn in de maand Juli. 

VII. Slot!Jepalinge,s. 

UI. De Nederlandsche en de Prnisisehe Regee
ringen verbinden zich, elk voor zooveel haar 
aangaat, te zullen zorg dragen, dat de in deze 
overeenkomst beschreven werken zullen zijn nit
gevuerd binnen twee jaat na de goedkènring 
dezer overeenkomst. 

13. Door de tegenwoordige overeenkomst komt 
die van 5 October 1847 te vervallen. 

14. Deze overeenkomst zal worden bekrachtigd 
en de akten van bekrachtiging zullen zoo spoedig 

doenlijk te •• Gravenhage worden uitgewiSBeld. 
Ter oirkonde waarvan de Gevolmschtigden 

deze overeenkomst hebben onderteekend en van 
hunne zegels voorzien. 

Gedaan, in dubbel, te 's Gravenhage, den 
16 Mei 1896. 

(L.S.) (§11.) J'. RöBLL. 

VAN DER SLBTDBN. 

VON RBlClli:NAU. 

2 December 1895. WET, tot verhooging van 
het Mgntk hoofdstuk der Staatebegrooting 
voor het dienstjaar 1895. S. 194. 

Bij deze wet worden de navolgende artikelen 
van dit hoofdetnk 011►/u,ogil: 
.bi. 24, met f 60,000. .bi. 60 met f 180,000. 
.4.rl. 61 met f 85,000. Árt. 95 met. f 6,500. 
.bi. 184 met f 87,000. -'.rl. 186 met/ 10,000. 

Tengevol~ van voonchreven verhoogingen word! 
het totaal der 2de Afd. verhoogd met f 810,500; 
dat der 4ode Afd. met f 97,000; en alzoo bet 
eindcijfer met f 307,600. 

2 IJecemlJer 1896. WET, tot wijziging van het 
Mgfflde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1894. • 8. 196. 

Bij deze wet worden de navolgende artikelen 
van dit hoofdstuk : 

a. HrAoogd: 

.4.rl. 22 met f 6000. .Art. 124 met f 4600. 
b. verminderd: 

.4.rt. 46 met f 10,600. 

S IJ«e111ber 1895. WBTTBN, tot bekrachtiging 
van provineiale belaatingen. S. 1116-806. 

De vereischte bekrachtiging wordt verleend nan 
de heffing, ten behoeve der provinciën: 

Noordbra!Jant :· van IIIIÏfttig opcenten op de 
hoofdsom van de grondbelasting op de gebouwde 
eigendommen en van twe en ttointig opeen~ 
op d&- hoofdsom van de grondbeluting op de 
ongebouwde eigendommen over 1896, en van 
1eontien opcenten -op de hoofdsom van de he
luting op het personeel over den dienst 1896/97. 
s. 196. 

Gelderland: van seeven opcenten op de hoofdsom 
van de grondbelasting op degebonwde eigendommen 
en van ,iff opcenten op de hoofdsom van de gi·ond
helBBting op de ongebonwde eigendommen over 

1896, en van •iif n een luiloen opcent op de 
hoofdsom van de belasting op het personeel over 
den dienst 1896/97. S. 1117. · 

Zuûllwlland: van aelil opcenten op de hoofd
som van de grondbelaating over 1896, en van 
r,ijf opcenten op de hoofdsom van de belaating 
op het personeel over den dienst 1896/97. S. 198. 

Noordltolland: van :eeven opcenten op de hoofd
som der grondhelBBting over 1896, en van "Ïf 
opcenten op de hoofdsom van de belBBting op 
het personeel over den dienst 1896/97. 8, 199. 

Zeeland: van aelit en ltoialig opcenten op de 
hoofdsom van de grondbelaating op de gebonwde 
eigendommen en van t11Jee en dertig opcenten op 
de hoofdsom. van de grondbelasting op de onge
bouwde eigendommen_ over 1896, en van adttin 
opcenten op de hoofdsom van de belasting op 
het pel'IIOneel over den dienst 1896/97. S. 200. 

Ult'llt!ltt: van u11 opcenten op de hoofdsom 
der grondbelasting over 1896, en van :ee11 op
centen op de hoofdsom der persooeele beluting 
ovér den dienst .1896/97. S. 201. 

Fri411land: van een en dertig opcenten op de 
hoofdsom val!. .de belaeting over 1896, en van 
fUf!IIIUÏn opcenten. op de hoofdsom van de he-
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4 IJeceinber 1895. WET, tot verhooging van 
het tJjjjde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienetj1111r 1895. S. · 212. 

Bij deze wet worden de n11volgende artikelen 
v1111 dit hoofdstuk tJerlloogd: 
Àrt. 6 met f 800. Àrt. 23 met f 20,000. 
.J.rt. 112' met f 31,000. Àrt. 156 met/ 10,000. 
Àrt. 176 met/ 15,000. 

Ten gevolge v11n voorschreven verhoogingen 
wordt het totasl der 2de Afd. v11n dit hoofdstuk 
tJerlioogd met f 20,800; d11t der 5de Afd. met 
f 31,000; dat der 6de Afd. met f 25,000 en 
het eindcijfer met/ 76,800, 

4, IJecember 1895. WETTEN, hondende naturali
satie van: 

Caspar Trier. S. 213. 
Theodo_r Friedrich Gnijtav Johan 

1 
Martrn Blandus Kaltofen. S.214. 

Ludovicus Cockx. S. 215. 1 

Gerhard Heinrich Tholen. S. 216. 
Jonathan Sharp. S. 217. 
Heinrich Bauhaus. S. 218. 
Kiewer (Carl) Herzberg. S. 219. 
J a co b Me ij er, zich noemende en schrij

vende Jacob Lorenz Meijer. S. 220. 

7 IJecember 1895. BESLUIT, tot wijziging vnn 
het Reglement voor den Hoofdcursus. S. 221. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 
WIJ .EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van de Ministers van Oorlog 

en Koloniën, dd. 18 September 1895, Ilde afd., 
n°. 103, en van 25 September 1895, Litt. C., 
n°. 10; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
5 November 1895, n°. 21); • 

Gezien het nader rapport van de voornoemde 
Ministers van 28 November 1895 , Ilde afd. , 
n°. 29, en van den 4den December 1895, 
Litt. C, n°. 35; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. Het Reglement voor den Hoofdcursus, 

vastgesteld bij Koninklijk besluit van 22 Sep
tember 1892 (Staat8blad n°. 221), wordt ge-

wijzigd als volgt: • 1 

1 °. Het eerste lid van artikel 2 wordt ge-

lezen: j 
.De deelneming aan het toelatingsexamen wordt 

slechts vergund aan onderofficieren, die ongehuwd 
zijn, en, zoo zij tot de militie behooren, aan 

het examen voor den vrijwillig dienenden sergeant 
(wachtmeester) hebben voldaan." 

2°, aan artikel 5 wordt het volgende lid toe
gevoegd: 

.De overgang naar het. tweede studiejaar wordt 
gerekend in te gaan op den datum, waarop dat 
nieuwe leerjaar aan vangt (1 October)." 

3°. Het gestelde bij artikel 7, onder b, wordt 
gelezen: 

.b. Zij , die aan de eischen vnn het eind
examen hebben voldB1111, doch wier practische 
geschiktheid en bruik~rheid on .-oldoende zijn 
geoordeeld of die wegens hnn gedrag niet dadelijk 
voor eene benoeming tot tweede-luitenant kunnen 
worden voorgedragen, worden, gedur<>nde een door 
den Minister van Oorlog te bepalen tijdperk, 
gedetacheerd op den voet van art. 54 of van 
art. 55." 

4°. Het tweede lid van artikel 10 wordt ge
lezen: 

.Hij zendt aan genoemden inspecteur: 
1 °. alle van hem, directeur, uitgB1111d.e voor

stellen, aanvragen, rapporten, verzoeken en voor
d~achten - ook die waaromtrent de beslissing 
niet tot de bevoegdheid van dien inspecteur be
hoort - tenzij omtrent de toezending van enkele 
dier bescheiden uitdrukkelijk andere bevelen wor
den gegeven; 

2°. de door den Minister v11n Oorlog aan te 
wijzen periodieke stukken." 

5°. Het laatste lid van artikel 39 wordt ge
lezen: 

.Een officier, al dan niet behoorende tot het 
personeel van den Hoofdeursns, is secretarie der 
commissie. 

Wat de onder a bedoelde leden betreft, kan zich 
ook de keuze vestigen op officieren, die gepensi
onneerd zijn of zich op nonacti viteit bevinden." 

6°. Het gestelde bij artikel 40 , onder b, c en/ 
wordt gelezen : 

.b. Rekenkunde. 

De hoofdbewerkingen met geheele getallen, 
gewone en tiendeelige breuken; de deelbaarheid; 
talstelsels; het metrieke stelsel van maten en 
gewichten; de leer der evenredigheden met hare 
voornaaIDBte toepassingen; de vierkants- en de 
derdemachtaworteltrekking; het oplossen van vraag
stukken, welke betrekking hebben op eenvoudige 
berekeningen, die in het dagelijkseh leven, in 
den handel of op militair gebied kunnen voor
komen. (Bekendheid met de leer en de toepas-
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sing der verkorte bewerkingen wordt niet ge
vorderd.} 

• e. Stel kunst. 

De behandeling van geheele, gebroken en 
wortelvormen; de gebroken en de negatieve ex
ponenten; de vergelijkinge'n van den eersten en 
van den tweeden graad, met een en meer onbe
kenden; de onbepaalde vergelijkingen van den 
eersten graad ; de logarithmen, ook met toepas
sing op de samengestelde interestrekening ; de 
exponentiaal vergelijkingen ; de reken- en de 
meetkundige reeksen. (Bekendheid met de reken
kundige reeksen van hoogere orde, de leer der 
pennntatiën ell combinatiën en de bewerkingen 
met complexe getallen- worden niet gevorderd.} 

./. Fransche taal. 
1 

Lezen met beschaafde ~tspruk en mondeJing 
vertalen van het gelezene; het schriftelijk ver
talen van een niet te gemakkelijk stuk pro&& 
van het Franach in het Nederlandsch en van 
een gemnkkelijk stuk van het N ederlandsch in 
het Franach; kennis van de voornBBD1ste regels 
der spraakkunst. (Bij eerstvermelde vertaling 
mag •irl, bij laatstvermelde mag ,oei van een 
woordenboek worden gebruik gemaakt)." 

7°. De aanhef van artikel 41 wordt gelezen: 
•Voor adspiranten , die het onderwijs in het 

tweede stndiejaar van een cursus •iel of - ten 
gevolge van ontheffing of verwijdering - niet 
volledig hebben gevolgd, @trekt het examen, be
halve over de qiervoren bij art. 40 omschreven 
vakken, zich uit over 1". 

8°. Artikel 43 wordt gelezen: 

0 .Arl. 43. Het toelatingsexamen wordt, met 
inachtneming van het bepaalde bij art. 40, onder 
; , afgenomen: 

a. ackriftelijk en 111""'1eli11g in : 
de rekenkunde; 
de stelkunst; 
de meetkunst ; 
de N ederlandsche taal; 
de Franache taal; 
de aardrijkskunde; 
de geachiedenis; 
het voorschrift op den velddienst voor de , 

onderofficieren en kotporaala van het leger; 
b. uitsluitend mondeli8f1: 
in de bij art. 40 vermelde exercitie- en dienst

reglementen en dienstvooraehriften, met uitzonde
ring van het voorschrift op den velddienst onder 
a genoemd; 

!B95. 

zoomede in de vakken of onderdeelen van 
vakken, bedoeld bij art. 42, waarin het examen 
niet nrplichtend ia . 

Het bepaalde bij dit artikel kan door den 
Minister van Oorlog worden gewijzigd." 

9°. Artikel 45 wordt gelezen: 
• ..drt. 45. Al de Rdspiranten nemen, behon

dena het bepaalde bij art. 40, onder ; , deel aan 
het schriftelijk en mondeling gedeelte van het 
examen, waarvan bij art. 44 sprake ia. 

10°. Artikel 49 wordt gelezen : 
.Arl. 49. Het gemiddelde van de beoordee

lingac~fers, overeenkomstig het bepaalde bij art. 48 
toegekend , voor de onderscheidene schriftelijke 
antwoorden in eenig vak, wordt tot in één deci
maal n1111wkenrig berekend en met 10 vermenig
vuldigd. Daarbij worden de cijfers, toegekend 
voor de gedeelten van vakken , bedoeld bij 
art. 41 , beachou wd sla voor een afzonderlijk 
vak te gelden. 

Ten opzichte vaa de in eenig vak gegeven 
mondelinge antwoorden wordt op OVL'188nkomatige 
wijze te werk gegaan , met dien verstande, dat 
het toegekende cijfer den algemeenea indrnk door 
een adspirant bij dit gedeelte van het examen 
gemaakt , teruggeeft. 

Vervolgens wordt van de beide aldus ver
kregen gemiddelden op nienw het gemiddelole 
een.omen; het daarbij gevonden getal is het eind
cijfer voor bedoeld vak," 

11°. Aan het voorlaatste Jid van artikel 50 
wordt het volgende toegevll{lgd : 

.De inspectenr van het Militi,,ir Onderwijl 
zendt tot di,,t einde deze studielijsten aan den 
voorzitter der eommiBBie." 

12°. Aan het laatste lid van artikel 56 wordt 
het volgende toegevoegd : 

.Deze doet de bedoelde rapporten , na daarvan 
het nÓOdige gebruik te hebben gem1111kt, aan den 
directeur van den Hoofdcursus toekomen." 

13°. Het gestelde bij ll, onder 2°, en het 
voorlaatste lid van artikel 58 worden geleze!l: 

.2~. vier of meer officieren , niet tot :het per
■oneel van den Hoofdcursus behoorende, waarvan 
een tevens optreedt als secretaris der commiaeie; 
onder deze officieren zijn er ten minste twee van 
het Nederlandach-Indieche leger. 

Wat de onder 6, bij 2°, bedoelde leden be
treft, kan zich ook de keuze veatigen op offi
cieren, die gepeusionneerd zijn of zich op non
activiteit bevinden," 

14°. Artikel 59, bij Á, onder/, wordt gelezen: 
17 



246 7 D E C E M B ER 1 8 9 5. 

rf. A-ardrijksknnde. 

1 °. Kennis van de milit11ire aardrijkskunde 
van Nederland, geographische toestanden , uit 
een militair oogpunt beechonwd ; algemeen over
zicht van het vestingstelsel van Ntlderland; 

2°. de wiskundige aardrijkskunde: algemeene 
bekendheid met ons zonnestelsel en de voor
naamste wereldlichamen. daarbuiten; de gedaante 
en de bewegingen der aarde; de versohijnselen, 
welke nit die bewegingen en uit de beweging 
van de m81ln om de aarde ontstaan; de bepaling 
van plaatsen op aarde; het oploasen van vraag
stukken met behulp van de aardglobe; 

3°. de voornaamste verschijnselen op het gebied 
der natnUJ'lrnndige aanlrijkslrnnde: in hoofdtrekken 
de vaste en de vloeibare oppervlakte der aarde, 
benevens de verschijnselen, welke daarop worden 
waargenomen ; dampkring;_ klimaat." 

16°, Artikel 69, bij 0, onder!/, wordt ge

lezen: 

~- AardrijksknndL 

1 °. De wislrnndige aardrijkskunde: als bij Á, 

onder /, bij 2°.; 
2°. de natuurkundige aardrijkskunde: als bij 

Á, onder/, bij 3°." 
16°. Artikel 59, bij 0, onder o, wordt ge

lezen: 

.o. Dienst- en exercitiereglementen, 
benevens di4!nstvoorachriften. 

1°. De exercitiereglementen als bedoeld bij Á, 

onder il, bij 1°; 
2°. de algemeene reglementen en dienstvoor

aehriften, voor zoover de kennia daarvan van 
den luitenant der infanterie in Ntlderland8ck-I11dië 
bij de vervulling van de hem op te dragel! dien
sten moet gevorderd worden." 

17". Artikel 59, bij D, onder m, wordt ge
lezen: 

••· Dienstreglementen en dienst
voorschriften. 

De algemeene reglementen en dienstvoorschriften, 
voor zoover de kennis daarvan van den luitenant
kwartiermeester in Nederlandsc!l-bu/il, bij de ver
vulling vnn de hem op te dragen dien.aten, moet 
gevorderd worden (in het leerplan voor den Hoofd
cursus nader te omachrijven)." 

18°, Artikel 66 wordt gelezen: 
• .tlrl. 66. De rangschikking van de adapi-

,ranten, die, in verband· met het bepaalde bij 
11rt. 65, aan het examen hebben voldaan, ge
schiedt door: 

1°. de som te bepalen van de bij het examen 
J,ehaalde eindcijfers, nndat vooraf deze eindcijfers, 
wat de bij art. 67 vermelde vakken betreft, ver• 
,nenigvnldigd zijn Ill4lt de aldaar aangeduide 
1l0ëfflciënten ; 

2°. het dubbele van de vorenbedoelde som te 
vermeerderen met de som van de gemiddelde , 

_ beoordeelingscijfers, welke aan de adspiranten, 
gedurende den loop van het laatste leerjaar, 
volgen.a de studie.lijsten voor de onderscheidene 
vakken zijn toegekend, nadat vooraf o~ deze be
·oordeelingscijfere, voor zooveel noodig, met de 
voormelde coëfficiënten zijn vermenigvuldigd. 

Is het totaal van de onder 2°. vermelde sommen 
voor twee of meer adspiranten gelijk, dan is 
bonne plaats op de ranglijst opvolgenderwijs af• 
hankelijk van: 

a. de som der behaalde eindcijfers, bedoeld 
onder 1 •. van dit artikel; 

6, het totaal aantal ponten, bij het examen 
behaald in de vakken, bedoeld in. art. 60, onder d; 

c. den door hen bekleedeu graad en hwmen 
ouderdom in dien graad; 

d. het lot. 

De volgorde van de niet geslaagde adspiranten 
wordt op overeenkomstige wijze bepaald." 

19°. Het eerste lid van artikel 69 wordt ge
lezen: 

"In het bij art. 68 bedoelde veralag vermeldt 
de commiBSie voorts de opmerkingen en de voor• 
stellen , waartoe zij , naar aanleiding van het af• 
gelegde ei:amen , in het belang van het onderwijs 
op den Hoofdcnrsn.a aanleiding mocht vinden.," 
· Art. 2. Dit besluit treedt in werking met 
1 Januari 1896, met dien verstande evenwel, 
dat het eindexamen in 1897, voor de eerste 
maal, volgena het gewijzigde programma wordt 
afgenomen. 

De Ministers van Oorlog en van Koloniën 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belRSt met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in. het 
Staau6lad zal worden geplaatst en in afechrüt 
aan den Raad van State zal worden medegedeeld, 

's Gravenliage, den 7den December 1895. 
(get.) EMMA. 

De Minister van Oorlog, 
(get.) SCHNEIDIIR, 

De Minister i,an Kolonil,,, (gel.) BuasKA. 
(Uitg6!J. 80 Dec. 1896.) 
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14 Decem/Jtfl' 1896. BBIILUIT, tot uitvoering volgens het aantal verzonden exemplaren, werke
van Öudeneheidene bepalingen der wet van • lijk verschuldigd i■• 
16 _A.pril 1891 (Staata/Jlad n°. 87), tot , Het eventueel bij te betalen bednig moet uiter
:n,geling der brievenpoaterij. S. 222. lijk op den vijfden dog der eerste maand van 

IN NAA:ll VAN H. M. WILHELMINA., ENZ. het nieuwe kwartoal voldaan zijn. 
Wu EMMA, ENZ. § 4. Nieuwsbladen, waarvan het port bij 
Op de voordracht van den Minister van Water- abonnement wordt betaald, behooren, indien het 

staat, Handel en Nijverheid van 11 September 1895, aantal Hemplaren, voor een zelfden beet~g 
n°. 2244, Posterijen en Telegraphie; bestemd, tien of meer bedraagt, voor dien be

G'elet op de artikelen 1 /J, 6 voorlaatste lid , stelkriÓg afzonderlijk bijeengebonden, ter post te 
8, 10, 11, 16, 18, 111, 20, lil, 22 en 28 der worden bezorgd. 
wet van 16 April 1891 (Staata/Jlad n•. 87}; Bovendien moeten alle exemplaren van adreasen 

Den Raad van State gehoord (advies van den voorzien zijn en de gedrukte 11&11wijzing: .Franlee-
15 October 18115, u0

• 17); ring bij abonnement" dragen. 
Gelet op het nader rapport van den Minister De Directeur-Generaal der Posterijen en Tele-

va11 Waterstaat, Handel en Nijverheid van 6 De- graphie kan echter machtiging verleeneu, om de 
cember 1896, n°. 3028, Posterijen en Telegraphie; bestelling zonder adreuen, door de zorg van de 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen postbeambten ter plaatse te doen geschieden. 
hetgeèn volgt: f 6. De bevoegdheid tot het voldoen der 

Art. 1. Met gedrukte stukken worden gelijk porten van nieuwsbladen bij abonnement kan 
gesteld: . geautographeerde stukken, alsmede die . worden ingetrokken, indien daartoe, op grond 
met en relief 118ngebraehte punten en letters, van gebleken onjuiste opgave of andere ooregel
ten gebmike van blinden, uitgezonderd de stuk- lll&tigheden, oanleiding bestaat. 
ken, die het karakter hebben van briefwisseling; 3. f 1. De na den druk aangebrachte bij
voorts alle op eenige andere wijze, dan door . voegingen , doorhalingea. en aanduidingea., op den 
boek-, plaat-, ateen- of lichtdmk, werktuigelijk omslag of op de adresstrook dergedruktestuklea. 
vermenigvuldigde _stukken (die, door de schrijf- of op die stukken zelve toegelaten, zijn de volgende: 
machine verkregen, ui~nderd), mita zij bij 1°. de vermelding op de ailre99trook, op den 
ten minste 20 volkomen gelijkluidende, met omslag of op het stnk zelf, van den naam of 
elkander overeenstemmende exemplaren, gelijk- de firma van den afzender, ook door middel van 
tijdig ter post bezorgd worden. onderteekening, van het beroep en de woonplaata 

2. f 1. De frankeering van nieuwsbladen bij -van den afzender en van dea. dag der afzending. 
abonnement, kan niet anders gesoliieden, dan · Verkrijgt een •gedrukt stuk echter door een 
over een geheel abonnementsk~artaal. Loopt het dier vermeldingen het karakter van eene op
abonnement van een nieuwsblad over een geheel dracht, eene bestelling, een. verzoek, een bewij~ 
jaar, dan geschiedt de heffing der frankeergelden eene verklaring of dergelijke, dan is voor dat 
toeh per k\'fa.rtaal, te rekenen van het tijdstip 1tuk, behqudens in de gevallen hierna genoemd, 
van ingang van het jaarabonnement. het port der brieven verschuldigd; 

§ l!. De berekening van het bij wijze van 2°. de doorhaling of verbetering van enkele 
abonnement te heffen port cler nieuwsbladen zal woorden, letters, cijfers of teekens, mits die 
geschieden naar het aantal exemplaren door den doorhaling of verbetering uitsluitend dient tot 
uitgever aan de abonnenten verzonden, volgen1 herstelling van fouten of van misstellingen; 
den bij hem bernstendon legger, waarvan des- 8°. in circulaires: 
verk:iezenàe inzage moet worden verleend aan de handteekening van firmanten of leden eea.er 
den daarvoor oongewezen postambtenaar. ,vennootschap; 

§ S. Bij den aanvang van elk kwa:rtaal wordt de naam of de verBDderde naam van een handels-
het verschuldigde over dat kwartaal bij benadering .reiziger, vertegenwoordiger of agent eener firma 
vastgesteld. Het geraamde bedrag moet uiterlijk en het tijdstip, waarop hij den geadre99eerde 
vijf flagen daarna betaald worden. -zal besoeken of de plaats waar hij te spreken ia; 

Na afl.oop van het kwartaal vindt er eene de namen van ter vertrek gereedliggende 
nadere verrekening plaats van het verschil tns- J1chepen, van de havens van vertrek en aankomst 
11Chen het vooruitbetaalde bedrag en hetgeen, lln de tijdstippen van vertrek en auwkomst; 

17• 
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de plaat&, de dag, het uur en ife aanduidin& 
met enkele woorden van het doel eener bijeen 
komst, alsmede de naam van hem, die to 
deelneming aao die bijeenkom■t . wordt ui 
noodigd. 

Deze circulaires mogen de onderteekening van 
den a&ender dragen, doch behooren bij ten 
mial!t8 tien volkomen gelijkluidende exemplaren 
iegelijkertijd ter poet 'bezorgd te worden;. 

4°. in drukproeven: 
de aan wijzing tot verbetering van den ge

drukten tekst ; 
de aanteekenin~n van den corrector, drukker 

of zetter, op de proef betrékking hebbende; 
11°. in beursberichten, marktberichten., catalo• 

gnasen en prijaconranten: . 
de prij:ren of de veranderde prijsen, alamede 

de aanduiding met welk bedng de prijs van 
zeker artikel verhoogd of verlaagd ia; 

de doorhaling of bijschrijving van enkele 
artikelen; 

d-, bijvoeging van een enkel woord, als: 
willig, gedrukt, dalend, ■tijgend, kalm, over
•oerd, veel of weinig aanvoer en dergelijke, de 
-.lgemttne stemming der markt aanduidende. 

Tegelijk met prij■couran ten en catalogussen 
kunnen tevens kleine stalen, die als eene toe• 

Hcliting van den tekét s:ijn aan te merken, 
.worden -.enonden ; . 

6°. in boek-, mnziek- en plaatwerken: 
de naam van hem , voor wien het boek ~f 

werk bestemd ia, en dien van den zender; 
de woorden: Preaent-exemplaar, van den achrij

ver of ui~ver, in ruil, ter bezichtiging of 
iiygelijke, op een der eerste bladen of op den 

-.log; 
de aanwijzing of verbetering nn drukfouten; 
de onderstreping of aanduiding op andere 

wijze van enkele ~eelt.en van den tekst, waarop 
de aandacht geveatigd wordt; 

de bijvoeging der rekenicg of factuur, mits 
l111arop geene andere op!'D•en vermeld zijn, dan 
de naam van den aûender en van hem aan wien 
geleverd wordt, het aantal, de titels en de 
prijzen van het geleverde. 

In plaat& van eene rekening of factuur kan 
ook l'en ingtvulde poetwiatel. beatemd tot over
making van het bedrag en voorzien van de 
noodige frankeerzegel& ter volc!oening van het 
recht, bij de zending worden gevoegd; 

7°. in kaartformulieren tot bestelling of aan• 
1,ieding van boeken , plaat-, muziekwerken, tijd-

schriften , landkaarten en couranten, alsmede 
van pro1peet111111en, betrekking hebbende op, en 
van lo11e banden, bestemd voor die boeken, 
werken of tijdachriftm: 

de handteekening van den afzender en de 
titel of de titels, al1mede het getal, de prijs 
of de prijzen van het betitelde of aangebodene ; 

en in genoemde kaartformulieren tot beatelling 
bovendien: 

de wijze van verzending van het beatelde, 
namelijk met welke gelegt,nheid of aan wien; 

de voet, waarop het verlangd wordt, namelijk: 
voor rekening, in commil!Sie, ten vervolge, ter 
bezichtiging, tegen aanbiedingsprijs of wegen& 
te weinig ontvangen ; 

de aanduiding of het boek gebonden, inge• 

naaid, gecartonneerd of los verlangd w.ordt. 
De hier bedoelde kaarten moeten overigen• 

voldoen aan de eiechen , wat den vorm betreft, 
door den Directeur-Generaal •der Posterijen en 
Telegraphie vut te &tellen; 

·s•. in ioogenaamde leeslijatjea: 
de titel of de titels van de bijbehoorende 

boeken of tijdschriften ; 
de aanduiding vo.n het aantàl leesdagen; de 

dagteekeningen van ontva• gat en venending; de 
bijschrijving of doorhaling van de namen vau 
enkele lezen, alsmede hunne handteekening of 

· hun naamcijfer; 
9°. op naam- of zoogenaainde visitekaartje,: 
de aanduiding door enkele letters van de 

reden der toezending, ala: t.g., t.r., t.a., or 
p.f., p.c. , p. p.e. en dergelijke. 

Ge&ehreven naam- or zoogenaamde viaitekaartjea 
sijn mede op den voet van drukwerk toegelaten, 
teuij blijlr,t van een overleg tns&ehtn den afzender 
en den geadreateerde , om door middel van 
namen, die eene zekere beteekenis hebben, 
elkander mededeelipgen te doen. 

; 2. In nieuwsbladen mag een gedeelte van 
Üen. tek■t , waarop men de aandacht wil vestigen, 
worden ondentreept, omhaald of op oenige andere 
wijze aangednid. Voorts mogen op den om1lag 
of op de adreS&trook van een nieuwablad wordeu 
vermeld: 

de nenm of de firma van den 11fzender, dien& 
beroep en woonplaats, de dag van afzending, 
ie abonnementsvoorwaarden, het tarief deradver
tentiën, het tijd&tip, wnrop het abonnement 
,ïndigt of een nieuw IIBllvangt, alsmede de 
woorden: preeent-exemplaar , ter kennisneming 
ef ter iDIOge, ten venolge, voor rekening,, 
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bewijenommer voor de gepl&Btste ad verten tie , 
in het algemeen het doel der zending aan
duidende, doch met uitsluiting van alle anderd , 
ooi gedrul:te vermeldingen, aankondigingen, aan• 
wijzingen of mededeelingen. 

§ S. Op den omslag of op de adresstrook van 
monsters, op de monsters zei ven of wel op eene 
bij de monster& gevoegde open mededeeling mogen 
vermeld worden : 

de naam of de firma van den afzender, diens 
beroep en woonplaats en de dag van afzending; 
de nommere, prijzen en handelsmerken, het 
gewicht , de afmetingen, de beschikbare hoeveel• 
heid, de hoedanigheid en de bijzondere benaming 
der goederen, waarop de monsters betrekking 
hebben. · 

§ 4. Met uitzondering van het adres en de 
aanduidingen nitslnitend op de bestelling be
trekking hebbende, zijn alle andere dan de in 
de paragrafen 1-S vermelde bijvoegingen of 
aanduidingen, ook door. middel .-an stempBling , 
doorhaling, overplakking, uitsnijding, door eenig 
teeken of op welke andere wijze ook aangebracht, 
ver_boden, 

§ li, Het ~wicht, dat eene zendinp; gedrukte 
Btnkken, nieuwsbladen of monsters, onder een 
afzonderlijk adres niet mag te boven gaan, en 
hèt maximum der afmetingen van elk dier 
stukken, wordt vastgt11teld : 

voor gedrukte stnkken en nieuwapapieren, het 
gewicht op S kilogram ; de afmetingen op 45 
centimeter langs een der zijden, of, indien zij 
zijn opgerold, op 75 centimeter in de lengte en 
10 in doorsnede. 

Op kaartpapier gedrukte· stukken, los, dat is 
zonder omslag of adresstrook verzonden, mogen 
niet kleiner dan ,IJ centimeter in lengte en 6 
eentimeter in breedte , en niet grooter dan 
18 eenti!Deter in lengte en 18 in breedte zijn; 

voor monsters, het gewicht op Só0 gram en 
de afmetingen op S0 centimeter in lengte, 20 in 
breedte en 10 în hoogte, of, indien zij in een 
rol zijn bijeengevoegd, S0 centimeter in lengte 
en lli in doorsnede. 

§ 6. Zoowel de gedrnkte stnkken en nienwa
bladen, als de monsters moeten, hetzij onder 
krnisband, Jm1istonw of strook, hetzij in een 
open omslag of in het algemeen op zoodanige 
wijze ingepakt zijn, dat de ambtenaren zich 
zonder bezwaar kunnen evert11igen , dat zij aan 
de gestelde eiscben voldoen. 

Indien de aard van het stnk het toelaat, kan 

de verzending ook geheel open of loe, dat is 
zonder omslag of strooli:; pfaats hebben. 

4. Een brief mag het gewicht van 2 kilogram. 
niet te boven gaan. 

5. § 1. Behalve het gewone port, is voor 
aangeteekende brieven met aangegeven geldswaarde 
een opklimmend recht verschnldigd van 21 cent 
voor elke honderd gulden of elk gedeelte van 
honderd gulden aangegeven waarde, m, een 
minimum van 12! cent voor eiken brief. 

S 1. De aangeteekende brieven met aangegeven 
geldswaarde moeten gealoten zijn in een omslag , 
voome11: van twee of meer zegels in lak , zoo
danig geplaatst, dat nieta uit den brief kan 
worden gelicht, zonder de zegela te verbreken 
of den omslag te schenden. 

De zegels moeten aan elkander gelijk zijn en 
een geslachtswapen, naamcijfer of eenig ander 
onderscheidend kenmerk van den afzender vel! 
toonen. 

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

S S. De uitreiking van sangeteekende stukken 
geschiedt alleen ann den geadresseerde persoonlijk 
of aan diens gemachtigde , tegen ontvangbewijs. 

Dit bewijs moet in tegenwoordigheid. van den 
postambtenaar, die het stnk nitreikt, onder
teekend worden, 

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

De tot het in ontvang nemen van aange-
1eekende stnkken vereischte machtiging wordt 
verstrekt door· eene notarieele of geregistreerde 
onderhandscbe volmacht tot dat einde, of wel 
door een nittrebel 11.it een elgemeene volmacb.\, 

De machtiging tot het in ontvang nemen 
van gewone aangeteekende stnkken en _van aan
,geteebnde brieven, eene aangegeven geldswaarde 
van / 600 niet te boven gaande, kan nochtans 
ook geschieden door gebruikmaking van het 
formulier van lutgeving, voorkomende op de 
kennisgeving, waarbij de aanwezigheid van een 
aangeteekend stnk den geadres~ wordt bericb t. 

Deze lastgevingen zijn van zegelrecht vrij
gesteld. 

§ •· Indien de geadresseerde van een aange
teekenden brief met of zonder aangegeven waarde. 
of zijn gemachtigde ~ocht vermeenen, dat de 
brief 1ich niet in een on(!'eSChonden staat be
vindt, behoort daarvan dadelijk bij de uitreiking 
door hem opgave te geschieden. 
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De brief wordt dan, met inac:Jitneming van 
de noodige voo~orgEn, door den postambtenaar, 
in ttrgenwoordigheid van den """'1re&Beerde of 
zijn gemachtigde, geopend, en van de bevinding • 
-,-.verbaal opgemaakt. 

Daarna w01,l t de brief (de1111rlengd) uitge
reikt, doch de omslag wordt bij het proces• 
verbaal overgelegd. 

i 6. Brieven met eene hoogere aangegeven 
waarde de.n van / 12,000 Worden ter verzending 
niet aangenomen. 

6. f -1. Hij, die van eenig 1tnk eene expresse
bestelling verlangd, moet ven dat verlangen 
doen blijken door eene in het oog loopende aan
wij!ring: .E:i:preeee-beatelling" aen de adreezijde 
van het stuk. 

'°et ie geoorloofd uprease-atukken in de poat
buasen te werpen, mila het vel'IIChnldigde port 
en recht volledig door postzegel• is gekweten. 

J 2. Voor de -. expl'elllle-beatelliug is ver
schuldigd: 

a. indien de geadreBBeerde woont binnen de 
plaats waar een postkantoor geve&tigd ie, of op 
een afstand van niet meer dan { nnr van een 
h11lpkantoor, een recht ve.u 15 cent; 

IJ. vcor elke 1K stelling buiten die plaate of 
boven dien afstand, behalve het recht sub a 
bedoeld, 15 cent, indien de afstand ve.n het 
poet- of hulpkantoor niet meer den ~ uur be
draagt, en \"oorts voor eiken afstand van { of 
gedeelte van { unr, daerenboven 15 cent meer. 

Dit :recht ie in voorkomende gevallen te ver
hoogen met event~eel verschuldigde veer- of 
overvaartgelden. 

i 8. Het eub a vermelde recht van lli cent 
is, evenals het port, bij vooruitbetaling te voldoen, 

Ie dit niet geschied, den wordt aan het ver
langen tot expresse-bestelling niet voldaan. 

Het boven dat bechng verschuldigde recht kan 
ten leete van den geadresseerde worden gele.ten , 
met verplichting nochtans op den afzender, om 
dat recht neder te voldoen , indie_n de geadree-
1111erde de e.snneming van het stuk mocht weigeren. 

f 4. Belanghebbenden zijn mede bevoegd te 
Yfll'langen, de.t een voor hen bestemd, duidelijk 
e.e.n te wijzen stok, per expresse besteld worde. 

De kosten dier expreaee-beetelling naar het 
bovenvermeld tarief kunnen bij het indienen ven 
het verzoek gevorderd worden. 

l. f I. Het bij vooruitbetaling venichuldigde 
:recht der postbewijzen bechnagt 2{- cent; dat 
der poetwissele voor een bedrag: 

tot en met / 5 • . • . • • • , • . • 2½ cent, 
boven / 5 tot en met / 12.50 • 5 • , 

• 12.50 • • 25 • 10 • , 
25 • 87.50 . 15 

• 37 .50 • • 50 • 20 
50 • 75 . 25 

en voorts 5 cent voor elke som ven / 25 of 
gedeelte ven / 25 boven / 7 5 tot en met/ li00. 

:Boven dit bedrag ia voor elke / 100 of ge
deelte ven / 100 een recht van 10 cent te 
hetren. 

Bovendien ie voor elk postbewijs en voor 
eiken postwissel een halve cent, ·wegens kosten 
van het formulier, verschuldigd. 

§ 2. Het me.:i:im111n bedrag der postbewijzen 
ia/ 10. 

De poetwissela zijn iladelijk betaal be.ar gedurende 
de maand , waarin zij zijn afgegeven en de ge
heele daeropvolgende maend; de postbewijzen 
gedurende zee maanden, te rekenen ve.11 het 
tijdstip, waarop zij zijn uitgegeven. 

Na. verloop van die termijnen kan de uit
betaling der postwiBBCh en postbewijBCn alleen 
verkregen worden, met machtiging van den 
Directenr-Genere.e.l der Posterijen en Telegraphie 
en behoudens het bepaalde bij het laatste lid van 
art. 18 der wet, De wijze van ve)."lending der 
postwissels en der postbewijzen , mitsgaders 
hunne vene.nging in geval ven verlies, worden 
door den Directeur-Genera.al der Posterijen en 
Telegraphie geregeld. 

8. Het bedrag, dat op quitentiën, wissel
brieven, e&Bignetiën en ander handelspapier 
wordt ingevorderd, meg, voor ieder stok ·af
zonderlijk, de som van / 500 niet te boven gaan. 

9. f 1. Aan ieder, die dit verlangt, wordt 
gelegenheid gegeven, om de voor hem bestemde 
stukken, na aankomst van elke peet, -gedurende 
de · uren, dat het kantoor voor het publiek is 
opengesteld, aen de.t kantoor e.f te helen of te 
doen afhalen , tegen voorn itbetaling ven een 
recht per ke.lenderkwe.rte.e.l van : 

/ 8.75 voo1· de kantoren Amate,de.m en 
Rotterdam ; 

/ 2.00 voor de kantoren in plaatsen met 
eene bevolking boven 30000 inwoners; 

/ l.00 voor de kantoren in plae.teen me~ eene 
bevolking boven 20000 tot en met 30000 in
woners; 

/ 0.li0 voor de • bntoren in de overige 
plaatsen; 

/ 0.21i voor alle kantoren , indien alleen ver-
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langd wordt, de met elke post aankomende 
nieuwsbladen af te halen. 

§ 2. Boven het recht in § 1 bepaald, is nog 
een recht van gelijk bedrag verschuldigd: 

a. indien de belanghebbende stukken, aan
komende met eene post, die denzelfden dag niet 
meer besteld wordt , na de sluiting van het 
kantoor des avonds, mits vóór elf uur, wenscht 
af te halen of te doen afhalen ; 

b. indien hij de porten der aankomende onge
frankeerde of ontoereikend gefrankeerde stukken 
bij de inontvangstneming ten kantore niet dade
lijk betaalt, doch die maandelijks wenscht af te 
rekenen. 

Voor de berekening van het recht in deze 
paragraaf en in § 1 vermeld , gelden gedeelten 
van een kwartaal voor een geheel. Het recht 
wordt in geen geval terngbetaald. 

§ 3. Het recht in § 1 bepit.ald is, bij afhaling 
aan het kantoor niet verschuldigd voor: 

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

b. de stukken , bestemd voor militairen der 
land- en zeemacht, die door middel der militaire 
facteurs of andere daarvoor aangewezen militairen 
worden afgeheald; 

c. de portvrije dienstbrieven; 
d. de stukken, welke des Zondags of op 

feestdagen, waarop d.e dienst beperkt is, aan
koinen, doch niet denzelfden dag besteld worden, 
mits afgehaald op de daarrnor door den Directeur
Generaal der Posterijen en Telegmphie bepaalde 
nren; 

e. de door de postkantoren geleverde nieuws
bladen en tijdschriften. 

Bovendien kan , in gevallen van geheel bij
zonderen aard, ter beoordeeling van den Directeur
Generaal der Posterijen en Telegmphie, 

1°. met afwijking van het bepaalde bij § 2 
sub a ook na elf nur aes avonds gelegenheid 
worden gegeven tot het _afhalen of doen afhalen 
van stukken ; 

2°. vrijstelling van de betaling van busrecht 
worden verleend. 

1 0. § 1. De levering van binnen- en buitens
lands verschijnende nieuwsbladen en tijdschriften 
geschiedt door de postkantoren tegen vooruit
betaling van den abonnementsprijs. 

Abonnementen voor minder dan drie mao.nden 
worden niet aangenomen , tenzij dit uitdrukkelijk 
door den uitgever is toegestaan. Overigens 
regelt zich het tijdvak van het abonnement naar 

de abonnemei;i.tsvoorwaarden, door de uitgevers 
.gesteld. 

§ 2. De korting door de uitgevets op den 
abonnementsprijs der binnenlandsche bladen toe
gestaan, vertegenwoordigt het door het post
bestuur te heffen recht. 

Tenzij bij bijzondere schikkingen of overeen
komsten met buitenlandsche postbesturen anders 
is overeengekomen, bedraagt het recht wegens 
abonnement op buitenlandsche bladen 10 pCt. 
van den kostenden prijs, boven en beha! ve het 
verschuldigde port. 

11. § 1. In gebruik blijven of worden gesteld: 
postzegels van ½, 1 , 2, 2½, 3, 5, 71 , 10, 

12½, 15, 20, 22!, 25 en 50 cent, / 1, / 2.50 

en/ 5; 
postbladen , voorzien van een zegelafdruk van 

3, 5 of 12} cent; 
briefomslagen voorzien van een zegelafdruk 

van f, of 121 cent; 
enkele en dubbele briefkaarten, elke kaart 

voorzien van een zegelafdruk van 2 ½ of 5 cent; 
post bewijsformulieren, voorzien van een zegel

afdruk van 2} cent; 
andere noodige formulieren! 
De postzegels en postzegelafdrnkken van 3 cent 

en daarboven dragen de beeltenis van het Hoofd 
van den Staat en de aanduiding van de waarde; 
die beneden 3 cent alleen het waardecijfer. De 
postzegels en postzegelafdrukken van verschillend.e 
waarde zijn door kleuren onderscheiden. 

De vorm en de kleuren der postzegels, zegel
afdrukken en formulieren worden door den 
Directeur-Generaal der Posterijen en Telegraphie 
bepaald. 

§ 2. De prijs van de postzegels, postbl~e11,a 
gezegelde briefomslagen en briefkaarten is gelijk 
ll8Il de geldswaarde door het zegel uitgedrukt, 
benevens, postr.egels uitgezonderd, zoodanig be
drag als door den Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid, rekening houdende met 
de kosten yan aanmaak, vastgesteld wordt. 

Zij worden, beha! ve aan alle kantoren der 
posterijen, ook verkrijgbaar gesteld bij de door 
den Directeur-Generaal der Posterijen en Tele
graphie daartoe aangewezen depothouders en be
stellende beambten. 

§ 3. De postzegels behooren gaaf en onge
schonden te worden vastgehecht o.an de adres• 
zijde der stukken. 

Postzegels tot aanvulling·van het verschuldigde 
port of recht op postbladen, briefkaarten en 
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gezegelde omslage11, worden, zooveel mogelijk 
nevens den- postzegelafdruk geplaatst. 

Indien ter voldoening van het port en recht 
op aangeteekende brieven meer dan één post
zegel gebezigd wordt, behooren die zegels op 
eenigen afstand van elkander geplaatst te worden. 

S 4. De postzegels worden op het kantoor van 
afzending onbruikbaar gemaakt op de wije door 
den Directeur-Generaal de Posterijen en Tele
graphie te bepalen. 

Op de adreszijde der briefkaarten mag niets · 
anders dan het adres, alsmede de naam, het 
beroep en de woonplaat1 van den al'zender ver
meld worden. 

De van postbladen , gezegelde omslagen , brief
kaarten en postbewijzen afgescheiden postzegel
afdrukken mogen niet voor frankeering gebruikt 
worden. 

§ 6. Stukken, voorzien van postzegels of 
poatzegelafdrnkken, die nagemaakt of vervalscht 
zijn" of die , hoewel echt, aanleiding geven tot 
het vermoeden , dat getracht i1 de dallJ'Op vroeger 
afgedrukte poststempels weg te nemen, worden 
in beslag genomen en in handen gesteld van de 
ambtenaren, die \ij de wet belast zijn met het 
opsporen en vervolgen van misdrijven. 

§ 6. Het is geoorloofd briefkaartformulieren 
ie bezigen, welke niet van Rijkswege zijn uit
neven, mits zij met de vàn Rijkswege uit
i,igevenen overeenstemmen , wat betreft de ge
drukte opschriften, de afmetingen en de stevigheid 
van het papier. 

12. S 1. De opening der onbesteld gebleven 
stukken, nadat zij ged:urende drie maanden ter 
beschikking van den afzender of geadresseerde 
bew!IBl'd zijn, geachiedt door den ambtenaar bij 
het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegraphie, 
belast met het beheer der geweigerde en onbestel
bare brieven en verdere stukken, daarin bij
gestaan door een of meer door den Dir~ctenx
Generaal der Posterijen en Telegraphie aan te 
wijzen ambtenaren. 

De brieven, waarvan bij de opeajng blijkt, 
dat zij geen geldswaardig papier of voorwerpen 
van waarde bevatten, worden dadelijk, zonder 
dat van den inhoud wordt kennis genomen, 
verac),.e11rd en in balen verzameld. 

Die balen worden verzegeld en de inhoud 
wordt later, op de w:ije door den voornoemden 
Directeur-Generaal te bepalen, na ontzegeling 
der balen, vernietigd. 

S 2. Van den inhoud der brieven, waarin 

geldswaardig papier of voorwerpen van waarde 
gevonden zijn , wordt geen kennis genomen 
verder dan noodig is om te bepalen , wie de 
afzender is. · 

Deze papieren en voorwerpen worden, met 
de dlllll'bij behoorende brieven of andere atukken, 
in een register ingeachreven en in eene brand
vrije bergplaats weggeborgen, waarvan de aleutela 
beruaten onder den ambtenaar met het beheer 
der geweignde en onbestelbare brieven belast. 

Na verloop van den bij de wet vutgeatelden 
termijn van bewaring, worden de niet-gelda
waardige voorwerpen en stukken op gelijke wi,jze 
vernietigd, als bij para.graaf 1 ie bepaald. 

§ S. Een daarvoor door den Directeur-Generaal 
der Posterijen en Telegraphie aan te wijzen 
ambtenlllll' is belast, zoowel met het toezicht op 
de opening dér brieven, als met de verificatie 
van het voormelde register en de daarin i~ 
schreven geldawaardige papieren en voorwerpen 
van waarde. · 

13. Tot het doen der lastgeving, bedoeld aan 
het alot van het eerste lid van artikel 28 der in 
het hoofd van dit besluit vermelde wet , worden. 
de hierna genoemde ambtenaren aangewezen: 

de Procureurs-Generaal bij de Gerechtshoven; 
de Officieren van J uatitie bij de Arrondieee-

mente-rechtbanken. 
Voorts: 
a. van de Posterijen : 
de Directeur-Generaal der Posterijen en Tele

graphie; 
De Hoofdinspecteur der Posterijen; 
de Inspecteurs der Posterijen en de Inspecteurs 

der Posterijen en Telegraphie; 
~e Din,cteuren der postkantoren en die der 

vereenigde post- en telegraafkantoren. 
ll. van de Belaatingen: 
de Directeuren en Inspecteurs der directe be

h1etingen, invoerrechten en accijnzen. 
14. Bij het in werking treden van dit besluit 

wordt het Koni~klijk besluit van 11 Februari 18112 
(Staaulllad n°. 42) buiten werking gesteld. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het StaaûfJlad geplaatst en in afschrift 
aan den Raad van State medegedeeld zal worden. 
· 's Gravenhage, den Uden December 18116. 

(§•t.) E M M A. 
JJe Mi11. oa,s 'lraterataat, Handel en NijverMitl, . 

(§•#,) VAN DER SLEYDD. 

(Uitgeg. 27 JJec. 1!1115.) ,,, 
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14 Dett1111Jer 18115. BBSLUIT, rot regeling van 
de porten en rechten der brieven en verdere 
stnkken, die worden nitgewisseld tusschen 
Nederland en de landen, ~t de algemeene 
poètvèreeniging behoorende, alsmedl! de 11111-
den, welke niet tot die vereeniging be
hooren. S. 223. 

IN NA.Alii VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den.Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid van 11 September 
18115, n°. 22·'4, Posterijen en Telegmphie; 
, Gei.et op artikel 25 der wet van 15 April 18111 
(Sttztzt111Jlad n°. 87); 

Gelet op het den 4den Juli 18111 te Weenen 
gesloten Algemeen postverdrag en de Overeen
komsten: 

a. tot uitwisseling van brieven en doosjea met 
aangegeven waarde; 

1,. betreffende den dienst der postwissels ; 
c. betreffende den dienst der invordeting van 

gelden op quitantiën en handelspapier; 
,welk Verdrag en welke Overeenkomsten, blij

kens het Koninklijk besluit van 211 Maart 18112 
(Staat81Jlad n°. 61), zijn bekrachtigd; 

Den Raad von State gehoord (advies van 15 Oc
tober 18115, n°. 17); 

Gelet op het nader rapport van den Minister 
van Watentaat, Handel en Nijverheid van 6 De
cember 18116, n°. 3028, Posterijen en Telegraphie; 

Hebben goedgevonden en ventaan, te bepalen 
hetgeen volgt: 

I. Bepalingen naar aanleiding van het .J. lgemetM 
Po8toerdrag. 

Art. 1. S 1. Het iu Nederland te heffen port der 
brieven en verdere stukken naar en uit de Neder
landsche _koloniën en bezittingen in O<Mt- en W"e8t• 
Indië op andere wijze dan langs den rechtstreek
schen zeeweg uitgewisseld, alsmede naar en uit 
de andere landen der Algemeene postvereeniging 
betraagt,-: 

1 °. t1oor fJrief!en per 16 gram of gedeelte van 
16 gram: 

a. naar en uit Belgii 10 cent voor een ge
frankeerden en 20 cent voor een ongefrankeerden 
brief; 

6. naar en uit alle overige landen 12• cent 
voor een gefrankeerden en 26 cent voor een on
gefrankeerden brief; 

c. met afwijking van het bepaalde snb a en 6, 
voor brieven naar en uit België en Duit11cTlland, 

Vm'ZOnden tusschen kantoren, die, in eene rechte 
lijn gemeten, niet meer dan 30 kilomet.er van· 
elkander verwijderd zijn: 

5 cent voor een gefrankeerden en 10 cent voor 
een ongefrankeerden brief; 

2°. t100r IJriefl:sarten naar alle landen 6 cent 
voor elke kaart, bij vooruitbetaling te voldoen. 

Ongefrankeerde briefkaarten_, worden belast met 
het port der ongefrankeerde brieven ; 

3°. t1oor gedrvlcte atuUm: 
a. naar België: 
ooor ,,ie,,w,81Jladn, tm miute llamaal per t11t1t1i 

fJff'at:iijnmde : 
tot een gewicht vnn 40 gram • 
boven 40 tot en met 100 

100 • • • 200 
en voorts voor elk gewicht van 100 

gedeelte van 100 gram 2} cent meer; 
fJOOr •~ gedrd:te lllwUn: 

1 cent; 
2} 
5 
gram of 

tot een gewicht van 16 gram ... 1 
boven 16 tot en met 50 " • . . 2½ 

cent; 

50 • • • 100 5 
en voorts voor elk gewicht vau 50 gram of 

gedeelte vsn 50 gram 2Î cent meer. 
De bovenvermelde porten worden uitsluitend 

geheven van nieuwsbladen en gedrnkte stnkken, 
die onder kruisband of st1-ook of wel geheel open, 
in den vorm van kaarten, verzonden worden, 
Bij het bezigen van een open omslag is het 
hierna snb 6 vermelde port te heffen; 

6. naar alle overige landen : 
2! cent voor elk gewicht van 50 gram of ge

deelte von 60 gram; 
4°. t1oor 11apiern en Óe8cl,eiden, 
nBllr alle landen l~½ cent voor een gewicht 

van niet meer dan 250 gram en voorts voor elk 
gewicht van 50 gram of gedeelte van 50 gram 
daarboven 2~ cent meer; 

5°. t1oor mon1ter11 of 11taln t1an !coopwarn: 
naar alle landen 5 cent voor een gewicht tot 

en met. 100 gram en voorts voor elk gewicht 
van 50 gram of gedeelte van 50 gram daarboven 
2! cent meer. · 

f 2. De pórten in § 1 sub 8°., 4". en 6°. 
vermeld zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en 
worden voor elke afzonderlijke verzending be
rekend. 

Bijeenvoeging van de in de laatste zinsnede 
bedoelde stukken ouder één omslag is geoorloofcl.. 
Het port moet dan berekend worden naar 2i cent 
voor elk gewicht van ·50 gram, of gedeelte van 
50 gram, met dien verstande, dat ten minste 
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5 cent v~rschnlcligd' is, indien de zending mon
■ters of stalen . van koopwaren en ten minste 
12t cent, indien zij papieren ofbescbeiden bevat. 

2. Alle andere stokken dan brieven en brief
kaarten moeten althans gedeeltelijk gefr~keerd 
11ijn. Indien zij ongefrankeerd ter poet worden 
bezorgd , blijft de verzending achterwege. 

Bij ontoereikende frankeering ia voor alle stok
ken , bij artikel i genoemd, een port van den 
geadrèsseerde te heffen ten bedrage van tweemaal 
het ontbrekende port, met aanvnlling der breuken 
vo.n 2t cent tot het volle bedrag van 2i- cent. 

3. Behalve de atnkken, bedoeld bij het lste lid 
van artikel 2, blijft mede de verzending achter
wege van: 

gedrnkte stukken, papieren en bescheiden en 
monsters, die de geatelde gren1.en voor afmetingen 
en gewicht te boven gnan, of in eenig ander op-
11icht niet beantwoorden aan de bepalingen; 

atnkken, te wier aanzien zekerheid of ver
moefen bestaat, dat zij stoffen bevatten, die 
gevaar voor de postambtenaren of schade aan de 
gelijktijdig te verzenden st11kken knnnen doen 
onlstaan; 

stokken, be\rattende gangbare mnntstnkken en 
voorwerpen waarvoor bij in- of nityoer belaating 
verach uldigd ia. 

4. § 1. De stukken vermeld in artikel 1 
'f-annen op verzoek van den afsender worden 
ungeteekend, tegen vooruitbetaling van het ge
wone port en een vaat recht van 10 cent. 

i 2. Wanneer een aangeteekend stnk verloren 
gaat, het geval van overmacht uitgezonderd, 
heeft de afzender of, met diens bewilliging, de 
ge~resseerde recht op eene acho.delooBStelling van 
f 26, mits de aanvraag do.ertoe binnen een jaar 
na de ter post bezorging van het atnk ia ingediend. 

De gemelde schadeloosstelling is echter niet 
verschnldigd, als het stuk verloren is gegaan 
binnen het grondgebied van een land, in welks 
wetgeving het beginsel van schadelooastelling niet 
ia opgenomen. 

&. De aangeteekende stnkken knnnen belaat 
worden met een verrekenbcdrug van ten boogste 

500 franken. 
Het ingevo~erde verrekenbedrag wordt per 

Pjitwissel aan den afzender van het stuk over
gemaakt, no. aftrek van een recht van 5 cent, 
alsmede van het gewone poetwisselrecht. 

6. De afsender van een aangeteekend atnk kan 
daarvan een bericht van ontvang bekomen tegen 
vooruitbetaling van een recht van 10 cent. 

7. Expresse \eatelling van de in artikel 1 
vermelde stokken kan verlangd worden in het 
verkeer met die landen , welke zoodauige bestel
ling toelaten , tegen betaling van een vaat recht 
van 15 cent. 

lndieii de bestelling moet geschieden buiten 
de ·plaats , waar een postkantoor gevestigd ia , or 
op een grooter afstand dan ,l uur van een hnlp
kantoor, dan is hetgeen boven het vaste recht 
van 15 een t veraol1 nldigd is , van den Rl'Bdres
eeerde te heffen. 

8. Voor de overbrenging van een verzoek om 
terugzending van een atnk of om wijziging van 
het adres, voor zooveel betreft de N ederlandsche~ 
koloniën in Oott• en We,t-Indiii en de landen• 
alwaar zoodanige verzoeken zijn toegelaten, is 
verschnldigd het port en rech~ van een géwonen 
aangeteekenden brief van enkel gewicht. 

Geschiedt het verzoek per telegraaf, dan zijn. 
daarvoor nitaluitend verschuldigd de kosten van 
het desbetreffend telegrmn. 

9. S 1. Het in Nederland te heffen port voor 
de stukken, vermeld in artikel 1 sub 1 °, 2°, 
3°, 4,0 en 5°, bestemd voor of afkomstig irit 
landen , niet tot de algemeene poetvereeniging 
behoorende, bedraagt: 

1°. voor brie~m 20 cent voor een gefrankeerden 
en 40 cent voor een ongefrankeerden 'brief, voor 
elk gewicht vem 15 gram of gedeelte van 15 gram;. 

2°. voor bri4fl:aortn, bij voornitbetaling, 7 ½ cent. 
voor elke kaart. 

Ongefrankeerde briefkaarten worden belaat met 
het port der· on~frankeerde brieven l. 

3°. voor elke verzending onder een afzonderlijk 
adres van gerlr,Jçt6 ,twldn, papieren en óe,cAeiden 
en m0"8ter, of 11taln 11a11 kooptoart!II, bij voornit
betaling, 5 cent voor elk gewicht van 50 gram 
of gedeelte van 50 gram, met een minimnm van 
20 cent voor papieren en bescheiden. 

Worden deze stukken ongefrankeerd ter post 
bezorgd, dan blijft de verzending achterwege. 

Bij ontoereikende frankeering van de in §, 1 
vermelde stnkken , wordt van den geadresseerde 
een port geheven, ten bedrnge van tweemaal het 
ontbrekende port, met aanvulling der brenken 
van 2½ cent tot het volle bedrag van 2½ cent. 

Voor aa11teelmsir,g van de in § 1 vermelde 
stokken is een recht van 10 cent en voor een 
!Mrü:At .,,,,. muoar,g wegens aangeteekende stnk
ken, eveneens een recht van 10 cent, hij vóornit
betaling, verschuldigd, 

Ongefrankeerde brieven, zoomede briefkaarten, 
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aangeteekende stukken en berichten van ontvang 
kunnen echter alleen worden verzonden, voor 
zoover zij in de hierbedoelde landen zijn toe
gelaten. 

Il. Bepalingen naar aanleidi'II!/ der Ouereenkomat 
tot uitwi.raelinu van brieven en dooajea 

met aanuegeven waarde. 

1 0. TWlschen Nederland en de landen , die 
toegetreden zijn, of nader toetreden tot de boven
vermelde Overeenkomst, kunnen verzonden wor
den: brieven met geldswaardige papieren, alsmede, 
voor zooveel het in die landen is toegelaten, doosjes, 
jnweelen en kostbaarheden bevattende, een en ander 
eene·~ngegeven waarde van 25,000 franken niet 
te boven gaande. 

De artikelen 5, 6, 7 en 8 van dit besluit zijn 
op deze brieven en doosjes van toepassing, in 
dien zin echter, dat een verzoek om wijziging 
van het adres niet wordt toegelaten, ten wmzien 
van brieven of doosjes , eene aangegeven waarde 
van 500 franken te boven gaande. 

11 . De brieven met aangegeven geldswaarde 
zijn onderworpen : 

1°. aan het port en -recht, vermeld in de 
artikelen 1 en 4 van dit besluit; 

2°. aan een recht van verzekering ten bedrage 
van 2½ cent voor België, 6 cent voor IJuitacli

land en 12} cent vo01· de overige landen, voor 
elk bedrag van 300 franken of gedeelte van 300 
franken aangegeven waarde. 

Dit recht wordt verhoogd met 5 cent per 300 
franken of gedeelten van 300 franken voor elk 
zeevervoer. 

De doosjes met aangegeven wanrde zijn onder
worpen: 

1 °. aan een p01·t, ten bedrage van zooveel 
maal 25 cent, als er landen zijn, waarover het 
vervoer zich uitstrekt, verhoogd met een port 
van 50 cent bij vervoer over zee, voor elk land, 
hetwelk aan dat zeevervoer deelneemt; 

2°. aan een recht van verzekering als hierboven 
voor brieven met aangegeven waarde is bepaald. 

De porten en rechten in dit artikel vermeld , 
zijn bij vooruitbetaling te voldoen. 

12. S 1. Bij verlies, berooving of beschadiging 
van een brief of doosje met aangegeven waarde, 
heeft de afzender, of, met diens bewilliging , de 
geadresseerde recht op eene schadelooSBtelling, 
gelijk staande met het werkelijk bedrog van het 
verlies, de berooving of de schade, doch niet te 
bovén gaande het bedrag der aangegeven waarde. 

Die schadeloosstelling wordt ook verleend, 
indien het verlies, de berooving of de beschadi~ 
ging het gevolg is van overmacht, mitR de 
Staat , op welks grondgebied , het verlies, de 
berooving of de beschadiging heeft plaats gebad, 
zich tot schadeloosstelling ook in dat gevar l'er
bonden heeft. 
~ § 2. Schadeloosstelling wordt niet verleend, 
indien: 

1°. de schade veroorzaakt is door de schuld 
of de nalatigheid van den afzender of een gevolg 
is van den aard van het verzonden voorwe11,i_ 

2°. de aan vraag om schadeloosstelling niet 
binnen een jaar na de ter post bezorging is 
ingediend; 

8°. door den afzender eene hoogere waarde fs 
aangegeven dan in den brief of het doosje ge• 
sloten was. 

III. Bepali'll!/en naar aanleiding der Overeenwut 

betreffende den dienat der postwisaela. 

13. § 1. Voor elke afzonderlijke vcrzendi';!!, 
van gelden per postwissel naar de Nederlands§ 
koloniën en bezittingen in Ooat- en Weat-Indil 

en naar de tot de bovenvermelde overeenkomst 
toegetreden of nader toe te treden landen, al waar 
tot de invoering van den dienst der postwiBBels 
in het verkeer met Nede1·land i.s of zal worden 
overgegaan, Is bij vdoruitbetaling verschuldigd 
een recht van 12½ cent vo01· elk bedr&& van 
/ 12.50 of gedeelte van / 12.50. 

Voo1· telegraphische postwissels n~r landen, 
waarheen die wissels zijn toegelaten, ~11 bov~

. dien seinkosten verschuldigd. 
§ 2.. Een P,Ostwissel mag het bedrag van 600 

franken, of een daarmede gelijkstaand bèdrag in 
andere munt, niet te boven gaan. 

De nrtikelen 7 en 8 van dit besluit zijn op 
de postwissels van toepassing. 

14. De afzender van een postwissel kan een 
bericht van nitbetaling van dien ,Vissel bekomen, 
tegen vooruitbetaling van een recht van 10 cent. 

IV. Bepalingen naar aanleidi'II!/ der Overeenkcallt 

betreffende de inflorderi'II!/ van uetden op 
quitantiën en liandelapapieren. 

15. § 1. De invordering van gelden op qui
tantiën en handelspapier kan geschieden in het 
verkeer met Nederlandacli Ooat-Indië en met de 
tot de boven vermel1e overeenkomst toegetreden 
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of nader toe te treden landen, e.lwe.e.r tot de in- 16 Det:fflt/Jer 1895. BESLUIT ve.n den Minister 
voering van den slienst der invordering in het 
verkeer met Netkrland ia of ze.l worden over
gege.e.n. 

Ter invordering toegelaten zijn e.lleen qnite.ntiën 
en '1iàndelspapier zonder koaten, voor elke zen
ding een bed.rag van 1000 franken of een d.e.e.r
mede overeenkomend bedrag in andere mnnt niet 
te boven gaande. 

§ 2. De verzanding geschiedt rechtstreeks e.e.n 
het ,kantoor met de invordering belast, tegen 
vo. tbetaling van oen port en recht e.la bij de 
artikelen 1 en 4 ve.n dit beelnit voor een e.e.n
geteekenden brief ve.n gelijk gewicht is vastgesteld. 

Het -b~e.e.lde bij § 2 ve.n e.nikel 4 van dit 
besluit is op deze zendingen ve.n toepassing. 

16. Het ingevorderde bedrag wordt ·e.e.n de 
belanghebbenden, door middel van een post
wissel, overgemaakt i{g aftrek ve.n: 

1 °, Een recht ve.n 5 cent voor elk ingevor-
4erf"'stnk; 

!!". een recht, e.ls volgens f 1 van artikel 13 
ve.n dit beslnit, venchuldigd is voor een post
waie1 van gelijk bedrag. 

Op deze postwissels is het bepe.e.lde bij het 
i!erste lid van § 2 ve.n gemeld artikel niet ve.n 
toepassing, 

Niet ingevordei;-de stnkken worden portvrij 
ternggezonden. 

17. De Directenr-Genere.e.l der Posterijen en 
Telegraphie is gemBChtigd tot het nemen der 
mlllhegelen van ondergeacbikten e.e.rd en ve.n 
orde, (\je voor de uitvoering der in het hoofd 
dezer v-tlde verdragen en overeenkomsten ge
voilb.erd worden. 

18. Bij het in werking treden van dit besluit, 
wordt het Koninklijk besluit van 21 Jnni 1892 
,:Staats/Jlad n°. 147), zoomede artikel 2 ve.n het 
Koninklijk besluit ve.n 22 December 1892 (Staat,
/Jlad n°. 285) bniten werking gesteld. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering ve.n dit besluit, 
hetwelk in het Staat,/Jlad ze.] worden geple.e.tst, 
en in afschrift aan den Re.ad ve.n State ze.! worden 
IIMll'legedeeld. 

's Gravenhage, den 14den December 1895. 

(get.) EMMA. 

De Mmuter van Waterltaat Handel en NijtJer1ieid, 
(g~.) VAN DER SLBYDl!IN. 

( Uitg,g. ~7 Dec. 1895.) 

ve.n Binnenlandsche Ze.ken, betreffende de 
eobe.delooBBtelling te ver]eenen voor de hnid 
ve.n een dier dat, e.an eene besmette! ijke 
ziekte lijdende, is gestorven en verbrand , 
begraven of op andere wijze onschadelijk 
geme.e.kt. 

De Minister ve.n Binnenle.ndsche Zaken; 
Gelet op nrt. S laatste lid van het Koninklijk 

beslnit van 27 Me.art 1888 (staat8/Jlad n°. 67), 
zooe.Is dat lnidt volgens art. 1 ve.n het Konink
lijk beelnit ve.n 12 Mei J 889 (staat8/Jla1ln°. 62), 
waarin onder a is bepe.e.Id, de.t in de geve.Hen 
en naar den me.e.tste.f door den Minister ve.n 
Binnenle.ndacbe Ze.ken te bepalen , door· den 
bnrgemeeater op Rijks kosten eene gedeeltelijke 
sche.deloo1&telling wordt gegeven voor de hnid 
ve.n een dier de.t e.e.n eene besmettelijke ziekte 
lijdende, is gestorven en verbrand, begraven of 
op andere wijze door den districtsveearts of 
diatrictsveMrta-ple.e.taverve.nger te bepe.Ien , on-
schadelijk is geme.e.kt. · · 

Heeft goedgevonden te bepe.len : 
1°. dat e.e.n den eigelllllll' van een dier, dat 

aan miltvuur lijdende, is gestorven en verbrand, 
begraven of op andere wijze onschadelijk is ge
maakt, - wanneer hij _de te 4ezer zake volgens 
de wet or wettelijk voorschrift op hem rustende , 
verplichtingen naar behooren heeft nagekomen -
door den burgemeester op Rijks kosten eene ge
deeltelijke scbe.deloosstelling voor de hnid van 
de.t· dier ze.! worden gegeven, bedngende het 
twee-derde gedeelte ve.n de waarde waarop die 
huid door den districtsveeu.rta wordt geschat; 

2°. dat dit bedrag door den burgemeester ve.n 
het Departement ve.n Binnenlandsche Zaken kan 
worden teroggevorderd , overeenkomstig de • Voor
schriften e.e.nge.e.nde de verrekening der kosten , 
voortvloeiende uit de toepassing der wet ve.n 
20 Jnli 1870 (Staats/Jlad n°. 181)", behoudens 
de.t bij de desbetreffende declaratie ook moet 
worden overgelegd de verklaring v e.n den districts
veearts, waaruit blijkt, of de eigenaar ve.n het 
dier de ter zake ve.n het ziektegeve.l volgens wet 
of wettelijk voorschrift op hem rnstende ver
plichtingen naar behooren heeft nagekomen, en 
op welk bedrag de districtsveearhl de waarde ve.n 
de huid ve.n het dier heeft geschat ; 

8°. de.t deze beschikking ook van toepassing 
zal zijn voor de geve.Hen van miltvnnr die v66r 

_ hare dagteekening zijn voorgeschreven; 
4,0 • dat bij andere besmettelijke veeziekten· de.n 
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miltvuur, de besliBBing over de toepassing van 
het in den aanhef dezer beachikking genoemde 
voorschrift, voor elk geval in het bijzonder blijft 
voorbehouden. 

Deze beschikking ml in de Staat11covrant worden 
geplaatst en in afschrift aan de Algemeene Reken
kamer worden medegedeeld. 

's Gravenh1Lge, 16 December 1896. 
(D.n.) VAN HoUTB.N. 

18 Decni/Jer 1896. BESLUIT, tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 16 Fe
bruari 1892 (Staats/Jlad n°. 4,4,), houdende 
vaststelling wn een reglement o_p het baggeren, 
graven en visschen van voorwerpen en het 
werpen van grond of andere zinkende stoffen 
in de rivieren, onder het beheer van het 
Rijk, en langs de zeekusten, onder beheer 
van het Rijk. S. 224. 

IN .!IAA:M VA.Il H. M. WILHELMINA, ENZ. 

Wu EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid van 21 November 1895, 
litt. E , afdeeling Waterstaat ; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staata
/Jlad n°. 69); 

Den Raad van State gehoord (advies vau den 
10 December 1896, n°. 12); 

Gelet op het nader rapport van voomoemden 
Minister van 16 December 1895, n°. Uil, af
deeling Watentaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan-: 
Het Koninklijk besluit van 16 Februari 1892 

(StaatlllJlad n°. 414), houdende vaststelling van 
een reglement op het baggeren, graven en visschen 
van voorwerpen en het werpen van grond of 
andere zinkende stoffen in de rivieren, onder 
beheer van het Rijk, en langa de zeekusten, 
onder beheer van het Rijk, gewijzigd bij Konink
lijk besluit van 17' April 1894i(Staau/J/adn°. 58), 
nader te wijzigen als volgl.: 

In art. 9, 1°. worden de woorden: .oesters of 
mosselen" venangen door: .oesten, mosselen of 
mosselzaad", zoodat het late lid van art. 9 aldus 
wordt gelezen : 

Zonder voorzien te zij,,. van eene schriftelijke 
vergnnuing van den Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid, is het verboden langs de 
kusten de~ Noord- en der Zuiderzee, met inbegrip 
van hare zeeboezems, benevens in den M01ul van 
de MatU, in het Haritl{lvlût, het Goereuc!I(!_ 
Gat, het Y-ol/teralt, de Krammer, de GreHIÎ11{1eta, 

het Brouwerlll,avensclle Gat, de Ooster- en W1111ter--
11culde, de overige Zllnno,clle Btroo'lllen en in al 
-de onder beheer van het Rijk zijnde vertakkingen 
~ inhammen van bovengenoemde wateren: 

1 °. binnen den afstand van vijfhonderd (600)' 
meter, zeewaarts gemeten uit de paal werken, de 
koppen der hoofden , of waar die ontbreken uit 
den buitenteen der dijken, duinen en zeeweringen 
of binnen denzelfden afstand ter wederzijdea van 
gezonken telegraafkabels, te baggeren, te graven• 
te slikkeren, kornetten of rijven te sleepen .... 
oesten, mosselen of mosselzaad te visschà,._ te 
aalgeeren of vaste viachtnigen te stellen. Onder 
dit verbod is niet begrepen het stellen vau aal
fuiken, het vi~scheu van schelpen en~et rapen 
van ec.helpdieren of mosselmad. 

2°. op de werken, onder beheer vàn het Rijk, 
. schelpen te visschen of schelpdieren. of mossel
zaad te rapen. 

De Minister van Waterstaat, Handel en NJvet
heid ia belast met de uitvoering van dit beil,nit • 
dat in het 8taat11/JlarJ geplaatst en aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den 18den Thicember 18116. 
(§et.) E M MA. 

De Mäa. fJaN raterataat, Haadel ffl Nijver!leid. 
(g,t.) VAN DEIi 8LEYDBN, 

( Uätgeg. 30 Dec. 1896.) 

I 
18 D#ni/Jer 1895. MISSIVE van den Minister-

van Binnenlandsche Zaken · aan de Commie
sarissen der Koningin in de provinoië"" 'be
treffende de voordrachten tot be1toe.!l1Ïllg Van 
officieren bij de rustende schutt~ 

Volgens het schrijven van mijn Departei!ll!lit 
van 26 Maart 1869, n°. 190, 4" afdeeling S., 
in verband met dat van 12 Januari 1880, I,a, M., 
afd. M. en S., moeten de voordrachten tot be
noeming van officieren beneden den rang van 
commandant bij de rustende achutterij met over
leg van den commandant_ van het daarbij betro'k
ken bataljon worden opgemaakt f zoo zij officien• 
plaataen bij den staf van het bataljon betre:lfen , 
door de besturen van al de gemeenten, die tot 
het bataljon behooren, en, zoo zij officierspJ.awen 
bij eene compagnie betreffen, door het bestuur 
van de gemeente of de besturen van de gemeent.fn, 
welker schutterplichtigen de compagnie uitmakéir, 
waarbij de officierspla11ts te vervullen IB. 

Vermits uit de aan mijn Departement inge
zonden voordrachten niet altoos blijkt • bij welke 
compagnie van het bataljon de vacatnre ia of zal 
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ontetoan, ter voorziening waarin de in de voor
dracht vermelde pel'IIOnen ter be!)oemi_ng in aan
merking worden gebracht, en mitsdien niet kan 
worden nagegaan, of de voordracht overeenkomstig 
het livenaangehaald schrijven is opgemaakt, he 
ik de eer U H.E."G. te verzoeken, te bevordere 
en Uwerzijds er op toe te zien, dat, wa~r hed
oftlciei·apla&tsen bij eene compagnie maten de schut. 
terij gddt, in de vo01-dracht aangeteekeod worde" 
bij welke ç0mpaguie de offl.ciBNplaats vaceert ol 
z11l lll'envallen, ter voorziening waarin de voor- . 
drawlkt ie opgemnakt. 

De .Jlini8ter 11an Biuealandacke Zake,,, 
(//11t.) VAN HOUTIIN. 

23 Di,ci,mber 1895. BIISLUIT, tot nrnietiging 
van het besluit van den raad der gemeente 
Àmbt-&rtln/Jerg van 19 .A,ognstus 1895, 
w11arbij C. DE VRIES is beod'emd tot onder

l'ijzer aan de openbare lagere school te 
Lutltm aan de Dtfdem1r,aart. S. 22ö. 

IN NAAK VAN H. M. WILHEL)1INA' llNZ. 

WIJ EMMA' ENZ. 

~p de voordracht van ·den Minister van Bin
nenlandsche Zaken van 31 October 1895, n°. 5 7 46 ', 
afdeeliog onderwijs, tot vernietiging van het besluit 
van den raad dei• gemeente Àmbt-Hartknberg van 
19 Augu.stus l895, waarbij C. DE VRIES is be
no~d tot onderwijzer ann de openbare lagere 

11Chool te Latte• aan de D11tkm.naart; 
Overwegende: 

dat ingevolge art. 28 , achtste lid, der wet 
op he1r lager onderwijs de benoeming van onder
wJilFs, 6n openbare lagere scholen verbonden, 
ge~ieden moet uit eene voordracht van min
stens drie bevoegden; 

dat de benoeming van C. DE VRIB8 is geschied 
uit eene voordracht, die slechts één naam be
helsde, terwijl oog een ander bevoegde zich als 
sollicitant had aangemeld en door burgemeester 
en wethouders geene &(doende gronden zijn aan
gevoerd, welke tegen diens pla&tsing op de voor
dracht bezwaar moesten opleveren; 

dat dcrhaîft ,1_oormeld raadsbesluit in strijd 
ia met de wet; 

Gelet op art. 28, achtste lid, der wet VlLll 

li .A.ugustus 1878 (Staaublad n°. 127) tot rege
ling van het lager onderwij1, wnarvau de gewij
.zigde tekst Ïll bekend gemaakt bij Koninklijk be
-sluit van 14, December 1889 (Staat,6ladn°.177); 

Gezien art. 153 en art. 158 der wet van 
29 Juni 1851 (Staaublad n°. 85); 

Den Raai van State gehoord (advies van den 
26 November 1895, n°. 4); 

Gezien het nader rapport van den Minister 
van Biunenlandsche Zaken van 20 December 1896, 
n°. 66'1.7, afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan , bovenver
meld beslnit van den raad der gemeente J.ml>t

Hardetwerg, wegens strijd met de wet, te ver
nietigen. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken ie be
lllllt met de nitvoering v!ln dit besluit, hetwelk 
in het Staal86lad geplaatst en in afschrift aan 
den Raad van State medegedeeld zal worden. 

•s Gravenhage, den 231ten December 1895. 
(§11t.) EMMA. 

De Minister 11a,i Binntmlandacke 7,aken, 

(gd.) VAN liOUTll:N. 

(Uitgi,g. 30 Dec. 1895.) 

23 DecemlMr 1895. BBSLUIT, tot nadere aan
vulling der voorschriften, gegeven bij Konink
lijk beelo.it van 18 April 1890 (Staat1!lad 
n°. 64) en anngevnld bij de Koninklijke be
beslniten van 20 December 1893 (Staaû
l>lad n°. 216) en van 24, December 1894, 
(StaatdJlad n°. 238), tot uitvoering van 
art. 24 der wet tot regeling van het lager 
onder~s, zooals die is gewijzigd bij de 
wet van 8 December 1889 (Staat6l>ladn°. 176). 
s. 226. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, BNZ. 

Op de voordracht van den Minister van Binnen
landsche Zaken van 26 Novemb\lr 1896, n°. 6470•, 
afdeeling Onderwijs; 

Gelet op artt. 24, 54.bi.f en 88 der wet tot 
regeling van het lager onderwijs, zooals die i1 
gewijzigd bij de wetten van 8 December 1889 
(Stant.rblaà n°. 175), en 13 September 1896 
(Staat.rblad n°. l 69); 

Gezien de Koninklijb bealuitén van 18 April 
1890 (StaatdJlad n°. 64), 20 Deeember 1893 
(Staatsblad n°. 915) en 24, December 1894 (Staaû
blad o0

• 238) j 
·Den Raad van State gehoord (advie■ van den 

17 Deeember 1895, n°. 13); 
Gelet op het nader rapport van voomoemden 

Minister van 20 December 1895, n°. 6931, af
deeling Onderwija; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
Art. 1. Voor de bij10ndere scholen die over 

1893 en 1894 genoten hebben de Rijksbijdrage 
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bedoeld in art. 54bia der wet op het lager onder
wijs en ook over 1895 voor die Rijksbijdrage in 
aanmerking komen, is, indien zij op 1 Januari 
1896 niet Toldoen aan de voorschriften van art. 2 
van het Koninklijk beslnit van 18 April 1890 
{Staatsblad n°. 64), voor zoover zij ook ove1· 1896 
.aanspraak maken op eene Rijksbijdrage, gedurende 
·dat jaar de naleving dier voorschriften niet ver
plichtend, mits: 

1°. het aantal kinderen hetwelk op 15 Janu
ari 1894 als werkelijk schoolgaande bakend stond, 
11edert die dagteekening niet is of wordt ver
meerderd in zoodanige ~ate , dat daardoor ver
meerdering van het aantal onderwijzers gevorderd 
wordt, zonder dat in deze vermeerdering is voorzien; 

2°. het verschil tusschen het volgens boven
genoemde voorschriften gevorderde en het aan de 
school verbonden aantal · onderwijzers niet meer 
dan één bedrage ; en 

3°. het aantal onderwijzers, op het tijdstip 
van het in werking treden van het tegenwoordig 
besluit aan elke dier scholen verbonden, niet 
worde verminderd. 

2. Dit besiuit treedt in werking op den tweeden 
dog na de -tlagteekening van het Staatsblad en 
van de Staatscourant, waarin het geplaatst is. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be
last met de uitvoering van dit beslnit, dat in 
het Staatsblad en gelijktijdig in de Staatscourant 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 23sten December 1895. 
(.get.) E MM A. 

De Minister van Binnenlandse/ie Zaken, 
(get.) VAN HOUTEN. 

(Uitgeg. 29 Dec. 1895.) 

30 December 1895. BESLUIT, bepalende de plaat
sing in het Staatsblad van de op 26 Juni 1895 
te Stockholm tusschen Nederland en Zweden 
gesloten overeenkomst tot r~ling der weder
zijdsche uitlevering van misdadigers. S. 227. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ~:Nz. 
WIJ EMMA. ENZ. 

Gezien de op 26 J nni 1895 te Stockholm 
tusschen Nederland en Zweden gesloten overeen
komst tot regeling der wederzijdsche uitlevering 
van misdadigers, van welke overeenkomst , met 
vertaling, een afdruk aan dit besluit gehecht 
blijft en daarvan een onafscheidelijk deel uitmaakt; 

Gelet, dat genoemde overeenkomst door Ons, 
namens de Koningin, is bekrachtigd, alsmede 

dat de akte, houdende die bekrachtiging den 
l0den December daaraanvolgende te Stockholm 
is uitgewisseld tep:en de akte van gelijke strekking 
van Zijne Majesteit den Koning van Zweden en 
Noorwe_qt!a; 

Op de voordracht van den Minister van Buiten
landsche Zaken van den 20sten December 1895, 
n°. 18012, afdeeling A. S.; 

Hebben goedgevonden en verstaan, de bekend
making van bed11elde overeenkomst, met hare 
vertaling, te bevelen door plaatsing van dit be
sluit in het Staatsblad. 

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

's Gravenhage, den 30sten December 1895. 
(.gt!t.) E M 1\1 A. 

De Minister van Baiteiilandscl,e Z,aken, 
(get.) J. RöELL. 

( Uitgeg. 13 Jan. 189~ 

V.RRTALING. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlandfn.. 
en in Hoogst-Derzelver naam Hare Majesteit de 
Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk, 
en Zijne Majesteit de Koning van Zweden en 
Noorwegen, in gemeenschappelijk overle11: overeen
gekomen zijnde een nieuw verdrag te sluiten be
treffende de uitlevering van misdad.igeril tusschen 
het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk 
van Zweden, hebben te dien einde tot Hoogst
Derzelver gevolmachtigden benoemd, te weten: 

Hare Majesteit de Koningin-Weduwe, Regentes 
van het Koninkrijk der Nederlanden, den heer 
Jonkheer mr. RUDOLPH AUGUST ALEXANDER EDU• 
ARD VON PESTJIL, Buitengewoon Gezant en ge
volmachtigd Minister van Hare Majesteit de 
Koningin bij Zijne Majesteit den Koning van 
Zweden en Noorwegen, Ridder der Orde van den 
Nederlandschen Leeuw, enz. enz. 

Zijne Majesteit de Koning van · Zweden en 
Noorwegen, den heer LODEWIJK WILLBJl AUGUST 
Graaf DouGLAB, Hoogst-Deszel.fa Minister van 
Buitenlandsche Zaken, Ridder der orde van de 
Poolster, enz. enz., die na elkander hunne vol
machten te hebben medegedeeld, welke in goed,i 
en behoorlijken vorm zijn bevonden, omtrent de 
navolgende bepalingen zijn overeengekomen: 

Art. 1. De Regeering der Nederlanden en de 
Regeering van Zweden verbinden zich , volgens 
de voorschriften bij de volgende artikelen vast-
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gesteld , met uitzondering h nnner onderdanen , 
wederkeerig nan elkander nit te leveren de per
sonen, welke veroordeeld of beklaagd zijn ter 
zake van een der feiten hieronder · vermeld, ge
pleegd buiten het grondgebied van den Staat aan 
welken de uitlevering wordt aangen-aagd: 

1 °. a. aanslag tegen het leven of de vrijheid 
van den Koning, van de regeerende Koningin of 
van den Regent, of ondernomen met het oog

merk Hen tot regeeren ongeachikt te maken; 
I. IUllllllait tegen het leven of de vrijheid van 

de niet-:regeerende Koningin, van den vennoede
lijken Troonopvolger, van een lid van het Vorste
lijk Huis of vo.n een Hoofd van een bevrienden 
Staat; 

2°. doodslag of moord, kinderdoodslag of 
kindermoord ; 

8°. het opzettelijk veroorzaken van de afdrijving 
der vrucht van eene vrouw door haar zelve of 
door anderen; 

. 4,0 • mishandeling die zwaar lichamelijk letsel 
of den dood ten gevolge heeft, of andere zware 
mishandeling; · 

6°. verkrachting; feito,lijke aanranding van de 
eerbaarheid gepllll'gd door geweld of bedreiging 
met geweld; het feit van buiten echt vleesche
lijke gemeenschap te hebben met eene vrouw be
neden den leeftijd van vijftien jaren of met eene 
vrouw boven dien leeftijd, wanneer de schuldige 
weet dat zij in staat van bewusteloosheid of on
macht verkeert; ontuchtige bandelingell, wanneer 
de schuldige weet dat de persoon met welke hij 
ze pleegt in staat van bewusteloosheid of onmacht 
verkeert, of wanneer die perllOOn den leeftijd van 
vijftien jaren niet heeft bereikt; verleiding van 
een persoon beneden dien leeftijd tot het plegen 
of dulden van ontuchtige handelingen of buiten 
echt van vleesehelijke gemeenschap met een derde; 

6°. opwekking van minderjarigen tot het plegen 
van ontuchtige handelingen en iedere dno.d welke 
ten doel heeft de ontucht van minderjarigen te 
begunstigen; strafbaar volgens de wetten der 
beide landen; 

'f". dnbbel huwelijk; 
8°. OJJlichtmg ·of 1f18Voering, verberging, weg

making of onderschuiving van een kind; 
9°. oplichting of wegvoering van minderjarigen ; 
10°. valsehe mnnt of het opzettelijk in omloop 

brengen van valsche of vervalschte muntspeciën 
of muntpapier als echt en onvervo.lscht, ingeval 
de dader, toen hij die stukken ontving, met de 
valschheid of vervalsching bekend wo.s; 

11°. het namaken of vervalschen vo.n vnn Rijks
wege nit.gegeveu zegels en Rijksmerken of van 
meesterteekenen door de wet gevorderd, mits de 
Nederlandsche wet de uitlevering op dien grond 
veroorlooft en het feit volgens de Zweedsche wet 
strnfbaar zij ; 

12°. valschheid in geschriften en het met op
zet gebruik maken van het valsche of vervalschte 
geschrift, voor zoover de Nederlandsche w~ op 
dien grond nitJeyering toelaat; het in voomuul 
hebben of invoeren uit het buitenland van valsche 
biljetten eener krachtens wettige verordeningen 
opgerichte circulatiebank, of van zoodanige ver
valschte biljetten, indien de dader die heeft uit
gegeven of trachten uit te geven nis echt en 
onvervalscht en ingeval hij", toen hij die stukken 
ontving, met de valschheid of vervalsching be
kend was; 

18°. meineed; 
14°. omkoop~ng van openbare ambtenaren voor 

zoover de Nederlandsche wet op dien grond uit
levering toelant, en dat feit volgens de Zweedsehe 
wet strafbaar is met een zwaardere straf dan 
gevangenisstraf; knevelo.rij of verduistering door 
ambtenaren of daarmede gelijkgestelden; 

16°. opzettelijke brandstichting, indien daar
van gemeen gevar voor goederen of levensgevaa.r 
voor een ander te duchten is; brandstichting 
met het oogmerk om zich of een ander, ten na
deele van den verzekeraar of van den wettigen 
houder van een bodemerijbrief, wederrechtelijk 
te bevoordeelen ; 

16°. opzettelijke en wederrech,telijke vernieling 
van een gebonw of getimmerte,· mits de Neder
landsche wet de uitlevering op dien grond toe
laat en het feit volgens de Zweedsehe wet straf
baar is met eene zwaardere straf dan gevange
nisstraf; 

17°. openlijk geweld met vereenigde krachten 
tegen personen of goederen; 

18°. het opzettelijk rn wederrechtelijk doen 
zinken of doen stranden, vernielen, onbrnikbaar 

. maken of beschadigen van een schip, indien daar
van leven.gevaar voor een ander te duchten ia; 

19°. muiterij en verzet van pasBBgiers aan boord 
van een aehip tegen den schipper en van mindere 
schepelingen jegens hunne meerderen in rang; 

200. het opzettelijk doen ontstaan van gevanr 
voor een spoortrein ; 

21°. diefstal, roof; 
22°. oplichting; 
2S0

• misbruik van eene handteekening in blanco; 
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24,0 • verduistering; 
25°. bedriegelijke bankbreuk. 
De uitlevering zal ook kunnen plaats hebben 

wegens poging tot of medeplichtigheid aan de hier
boven opgenoemde misdrijven , mits die poging 
of die medeplichtigheid straf baar zij volgens de 
wet van Nederland, en in Zweden onderhevig zij 
aan eene zwaardere straf dan gevangenisstraf. 

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

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

2°. wanneer de aanvrage daartoe geschiedt op 
grond van hetzelfde feit, waarvoor de opgeëis.chte 
persoon in het Land, waaraan de uitlevering 
wordt aangevnagd, heeft terecht gestaan en ter 
zake waarvan hij aldaar is veroordeeld, van rechts
vervolging ontslagen of vrijgesproken ; 

8°. indie_n de vervolging of de opgelegde straf 
naar de wetgeving des Lands, waaraan de uit
levering wordt aangeV1'88gd, verjaard is vó6r de 
aanhouding van den opgeëischten persoon of, 
zoo er nog geene aanhouding heeft plaats gehad, 
vóór de oproeping om door de rechtbank te 
worden gehoord. 

3. Indien de opgeëisch•e t,ersoon noch Neder
lander noch Zweed is, zal de Regeering, aan 
welke de uitlevering is verzocht, van die aan
vrage kennis kunnen geven aan de Regeering tot 
welke de vervolgde behoort en indien deze 
Regeering op hare beurt den bescnuldigde voor 
hetzelfde feit ter terechtstelling voor hare recht
banken opeischt, zal de Regeering, aan wien de 
aanvrage tot uitlevering is gedaan, hem ter 
harer keuze kunnen uitleveren zoowel aan de eene 
als aan de andere Regeering. 

4. De uitlevering zal geen plaats hebben zoo
lang de opgeëischte persoon in het Land, waaraan 
de uitlevering wordt aangevraagd, vervolgd wordt 
ter zake van hetzelfde feit. 

5. Indien de opgeëischte persoon vervolgd 
wordt of straf ondergaat wegens een ander mis
drijf, dan dat waarvoor zijne uitlevering wQrdt 
aangevraagd, zal zijne uitl.evering niet worden 
toegestaan , dan na afloop der vervolging inge
steld in het Land waaraan de uitlevering wordt 
aangevraagd en, ingeval van veroordeeling, nadat 
hij de hem opgelegde straf _zal hebben onde_rgau.n 
of hem daarvan gratie zal zijn verleend. Indien 
evenwel, volgens de wetten van het Land dat 
de uitlevering aanvraagt, dat tijdsverloop de ver
jaring der vervolging ten gevolge zou kunnen 

1895. 

hebben, zal zijne uitlevering worden toegestaan, 
tenzij er bijzondere redenen mochten aanwezig 
zijn die er zich tegen verzetten en onder ge
houdenheid tot terugzending van den uitgeleverde, 
zoodra de vervolging in genoemd land zal zijn 
afgeloopen. 

6. De uitgeleverde persoon zal niet mogen 
worden vervolgd noch gestraft in het Land , 
waaraan de uitlevering is toegestaan , ter zake 
van een strafbaar feit niet in het tegenwoorclig 
verdrag genoemd en vóór zijne uitlevering ge
pleegd, noch aan een derden Staat uitgeleverd 
zonder de toestemming van den Staat, die de 
uitlevering heeft toegestaan, tenzij hij de vrijheid 
hebbe gehad om het eerstgenoemde Land weder 
te verlaten gedurende ééne maand nadat de 
tegen hem ingestelde vervolging zal zijn afge
loopen en hij , in geval van veroordeeliug, de 
hem opgelegde straf zal hebben ondergaan of hem 
daarvan gratie zal zijn verleend. 

Hij zal evenmin mogen worden vervolgd. of ge
straft, tenzij voor hét strafbaar feit waarvoor 
zijne uitlevering is toegestaan , ter zake van een 
ander strafbaar feit in het verdrag genoemd en 
vóór de uitlevering geplee~ zonder de toestem
ming der Regeering, die den uitgeleverde heeft 
overgegeven, en die , indien zij zulks wensche
lijk acht, de overlegging zal kunnen vorderen 
van een der bescheiden in art. 8 van het tegen
woordig verdrag vermeld. Intusschen zal die 
toestemming niet · noodig ziju, wanneer de be
klaagde uit eigen beweging zal hebben verzocht 
terecht te staan of zijn straf te ondergaan of 
wanneer hij binnen den bovengenoemden termijn 
het grondgebied van den Staat, waaraan hij is 
uitgeleverd, niet zal hebben ve~laten. 

7. De bepalingen van het tegenwoordig verdrag 
zijn niet toepasselijk op staatkundige misdrijven. 
Hij die, ter mke van een der in artikel 1 
genoemde gemeene feiten, is uitgeleverd, kan 
derhalve in geen geval worden vervolgd of ge
straft in den Staat, waaraan de uitlevering is. 
toegestaan, ter zake van een staatkundig mis
drijf door hem gepleegd v66r zijne uitlevering, 
noch van eenig feit met zoodanig ataatkundig 
misdtjjf samenhangende, tenzij hij de v1ijheid 
hebbe gehad het land weder te verlaten gedurende 
ééne maand nadat de tegen hem ingestelde ver
v.olging zal zijn afgeloopen en hij , in geval van 
veroordeeling, de hem opgelegde straf zal hebben 
ondergaan of hem daarvan gratie zal zijn verleend. 

8. De uitlevering zal worden aangevraagd langs 
18 
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diplomatieken weg en alleen toegestaan word.en 
op vertoon van het oorspronkelijke of van een 
gewaarmerkt afschrift hetzij van een vonnis van 
veroordeeling, hetzij van een_ beschikking tot in 
staat van beschnldigingstelling of van eene be
schikkiug wao.rbij rechtsingang is verleend met 
bevel tot gevangenneming, hetzij van een bevel 
van gevBDgenneming, afgegeven in de vormen voor
geschreven door de wetgeving van den Staat, die 
de aanvrage doet, en Wllll1'hij het feit waarvan 
sprake is op zoodanige wijze wordt omschreven 
dat de Staat , waaraan de uitleTering wonl.t ge

naagd, in staat zij te heoordeelen of het volgen■ 
zijne wetgeving een geval daarstelt in het tegen
woordig verdrag voorzien , alsmede venneldende . 
de 011 het feit toepasselijke strafbepaling. 

9. De op en hij den opgeëiechte in beslag ge
nomen goederen znllen word.en overgegeven aan 
den opei■chenden Staat, indien de bevoegde macht 
van den Staat, waaraan de nitlevering wordt 
ballgevruagd, de overgave daarvan heeft bevolen. 

10. In afwachting va~ de aanvraag om nit
levering, zal de vreemdeling, wiens uitlevering 
ter zake van een der feiten genoemd in artikel 1 
ko.n worden aangevr~agd, voorloopig knnnen wor• 
den aangehouden, met inachtneming der vormen 
en volgens de regelen , voorgeschreven door de 
wetgeving van het Land, waaraan de nitlevering 

wordt aangevraagd. 
De voorloopige aanhouding zal kunnen word.en 

aangevraagd : 
in Nederland: 
door iederen rechter van instrnctie (rechter

commissaris) of iederen officier van jnstitie; 
in Zweden: 
door de rechtbanken en de . gonvemenrs van 

provinciën. 
De aanvraag om voorloopige aanhouding, met d.e 

post of met de telegraaf verzonden , zal steeds lang& 
diplomatieken weg moeten worden overgebracht. 

11 • De vreemdeling , die krachtens de be
palingen van het voorgaand artikel voorloopig is 
aangehouden, zal, ten ware hij uit anderen hoofd.t 
behoorde in hechtenis te blijven, in vrijheia[ 
worden gesteld, indien niet binnen twintig dags 
na de dagteekening van het bevel van voorloopil'9 
aanhouding de 1111nvroge tot uitlevering lanp
di11lomatieken weg geschiedt is, onder overleg. 
ging der bescheiden bij het tegenwoordig verd.rqg 
voorgeschTeven. 

12. Wanneer bij vervolging ter zuke van een 
gemeen misdrijf eene deT Reg~erin~en het hooren 

TBn getuigen, die zie h in den anderen Staat be
vinden, noodig oord.eelt zal daartoe eene roga
iloire commissie langs diplomatieken weg gezonden 
worden en zal daJ,rnan gevolg gegeven word.en met 
iuachtneming der wetten van het Land, waar de 
_,tuigen zullen word.en nitgenoodigd te verschijnen. 
~ Elke rogatoire commissie strekkende tot aan-
~age van een getuigenverhoor zal van cene 
Fransehe vertaling vergezeld moeten zijn. 
· 13. Indien , in eene strafzaak een gemeen mis
drijf betrelfende, de persoonlijke verschijning van 
een getuige in het andere Land noodig is of ver

llngd wordt , zal zijne R6!{eering hem verzoeken 
àan de tot hem te richten nitnoodiging gevolg 
te geven en , in geval hij daaraan voldoet, znllen 
hem 1"eis- en verblijfkosten worden toegekend 
volgens de tarieven en reglementen van kracht 
in het Land, w1111,r het, verhoor zal moeten plaats . 
hebben, behondens het geval dat de aBDVJ'Of!llDde 
Regeering het noodig zal o.chten hoogere schade
vergoeding nan den getnige toe te kennen. 

Een getnige van welke nationaliteit ook, die 
in een van beide Staten opgeroepen, vrijwillig 
voor de rechters van den anderen Sta:it verschijnt, 
zal ald11ar niet kunnen word.en vervolgd of aan
gebonden ter zake van vroeger door hem begane 
strafbare feiten of tegen hem wegens- misdrijf 
ttitgesproken veroord.eelingen , zelfs niet onder 
voorwendsel van medeplichtigheid aan de feiten 
die het onderwerp nitmaken van het geding, 
wnarin hij nis getnige optreedt. 

14. Wanneer in eene strafzaak een gemeen 
misdrijf betreffende , de confl'ontatie von mis,
dadigen , gedetineerd. in den anderen Staat, of 
wel de mededeeling van overtuigingsstukken of 
van beecheiden, welke zich in handen bevinden 
der autoriteiten van het andere Land, nuttig of 
noodig zal worden geoordeeld , zal de daartoe 
strekkende aanvraag lange diplomatieken weg ge
schieden en zal daaraan gevolg gegeven worden , 
tenzij er bijzondere redenen mochten bestaan die 
er zich tegen verzetten en onder gebondenheid 
tot terugzending van de misdadigers en van de 
stukken. 

15. De doorvoer over het grondgebied van een 
der contracteerende Staten. van een door eene 
derde Mogendheid aan de andere Partij nitge
leverd.en persoon, die niet behoort tot het Land 
door hetwelk de doorvoer plaats heeft, zal word.en 
toegestaan op het eenvoudig vertoon hetzij van 
het oorspronkelijke hetzij van een gewaarmerkt 
afschrift, van een der proceutnkken genoemd in 
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artikel 8 , mits het feit, waarop de uitlevering 
gegrond is, in het tegenwoordig, verdrag vermeld 
zij en niet valle onder de bepalingen voorzien 
bij de artikelen 2 en 7, en mits de doorvoer, 
wat het medegeleide betreft, geschiede met mede
werking van beambten van bet Land dat den 
doorvoer over zijn grondgebied heeft toegestaan. 

De kosten van doorvoer zullen komen voor 
rekening van den Staat die dé uitlevering heeft 
aangevraagd. . 

16. De wederzijdsche Regeeringen doen over 
en weder afstand van olie BBnvrnge om terug
betaling vsn de kosten van onderhoud, van ver
voer en andere die, binnen de grenzen van haar 
wederzijdsch grondgebied , zouden kunnen voort
vloeien nit de uitlevering van beklaagde, in 
staat van beschuldiging gestelde of veroordeelde 
personen, evenals van die voortvloeiende uit de 
tenuitvoerlegging van l'OgBtoire commissiën , uit 
het vervoer en de terugzending van misdadigers 
ter confrontatie en nit de toezending en terug• 
zending der overtuigingsstukken of der bescheiden. 

Ingeval het vervoer over zee verkieslijk mocht 
worden geacht, zal de uit te leveren persoon 
worden overgébmcht naar de haven, aan te wijzen 
door den diplomatieken of consulairen ageut van 
den Staat, die de uitlevering heeft aangevraagd, 
en op wiens kosten hij zal worden ingescheept. 

17. Het tegenwoordige verdrag, dat niet toepas
selijk is op de Koloniën, ~ in werking treden zes 
weken na de uitwisseling der akten van bekrachti
ging en zal geen terugwerkende kracht hebben. 

Te rekenen van den dag zijner inwerkingtreding 
zal het verdrag ~an ll Maart 1879 ophouden 
van kracht te zijn, voor zooveel betreft de be- · 
trekkingen tusschen Nederland en Zweden, uit
gezonderd voor misdrijven begaan vóór den aan
gegeven dag, en het tegenwoordig verdrag zal 
van kracht blij ven tot zes maanden na verklaring 
in tegenovergestelden zin door eene der beide 
Regeeringen gedaan. 

Het zal worden bekrachtigd en de akten V&ll 

bekrachtiging er van zullen worden uitgewisseld 
binnen den tijd van zes maanden, of, zoo moge
lijk, vroeger. 

Ten blijke waarvan de wederzijdsche ~vol
machtigden het tegenwoordig verdrag hebben 
onderteekend en van hunne zegels voorzien. 

Ju dubbel op~kt te Stockholm den 
26sten Juni ]895. 

(get.) (L.S.) PEsT.BL. 

DoUGL.lS, 

30 JJeaemher 1895. Wirr, tot wijziging van het 

derde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjBBr 1894,, S. 228. 

30 IJecemher 1895. WET, tot wijziging en ver• 
hooging van het derde hoofdstuk der ,StBBts
begrooting voor het dienstjBBl 1895. S. 229. 

Blj deze wet wordt na verhooging en ver
mindering van eenige artikelen het totBBl der 
2de Afd. van dit hoofdstuk gebracht opf662,80(t 
en het eindcijfer op f 811,580. 

30 IJecember 1895. WET, houdende goedkeuring 
der overeenkomst betrekkelijk ruiling van 
gebouwen en grond tusscheu den Staat der 

Neder-landen en de gemeente Haarlem. S. 280. 

30 IJecember- 1895. WE'F, tot vaststelling van 
de begrooting der uitgaven van de Algemeene 
Landsdrukkerij, voor het dienstjur 1896. 
s. 231. 

Bij art. 1 wordt de begrooting vastgesteld op 
f 256,139.50. 

Bij artt. 2 , 3 , 4 en 5 worden. de gewone 
middelen tot dekking aangewezen. 

30 IJecem/Jer 1895. WET, tot goedkeuring va 
den aankoop ten behoeve van het Kroondomein 
van eenige perceelen buitengrond in het Gat 
van Kielen, bezuiden den tot dat domein 
behoorenden polder de 'lbr,gplaat. S. 232. 

30 IJeoeml,er 1895. WET , houdende vaststelling van het ~n-8te hoofdstuk der StBBtsbegrootiu,: 
voor het dienstjaar 1896. S. 233. 

Bij deze wet wordt het Iste hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 1896, 
betreffende het Huia der Koningin, vastgesteld zooals het hierna verkort volgt: 

Art. 1. Inkomen vau de Koningin f 
• 2. Inkomen van de Koningin-Weduwe 
• ll. Onderhoud der Koninklijke paleizen • • • 

600,000.-
150,000.-
50,000.-

• 4,, Aaus]uitiug van het Huis ten Bosch aau de 's Gravenhaagsche water
leiding en braudbluschmiddelen voor dat gebouw, • • • 4,250.-

f 804,250.-
18* 
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30 IJeenn/Jer 1896, WET, houdende vast.stelling van het 11e,,endt, hoofdstuk .Á. der Staat.sbegrooting 
voor het dienstjaar 1896. S. 234. 

Bij deze wet wordt het VIJde hoofd1tuk .Á. der begrooting van Staat.suitgaven voor het dienstjaar 
1626, l:etrdl'ende de Nationale &A•ld (dat bij de wet van 30 December 1896, S. 286, ia aan• 

gevuld), vastgesteld zooa.ls hiernu. verkort volgt: 
1 • Afd. : Int<!resten, enz. • • • • • • • • • • • • • • . 
2• • An:ortisatie en efiossing ven rentegevende Nationale Schuld • 

/ 81,832,946.34 
• S,185,600.-

llO IJeeem/Jer 1896. W-rr, tot aanw:vzmg van 
de middelen ter goedmaking van de uitgaven, 
begrepen in de Staatabegrooting voor het 
dienstjaar 1896. S. 285. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, BNZ. 

W11 EMMA, 'B:irz ••••••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, 

volgens de artt. 128 en 124 der Grondwet, jaar• 
lijks d' middelen behooren te worden aangewezen 
tot dekking van alle uitgaven des Rijks, in de 
algemeene bef.n'ooting begrepen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad JBD Stnte enz. 
Art. 1. Ter goedmaking van de uitgaven, be

grepen in , de algemeene begrooting voor het 
dienatjaar 1896, zullen over dat jaar worden 
gebezigd de middelen en ink:omaten hierna om
schreven, te weten: 

1°. de Rijke directe en indirecte belastingen, 
accijnzen en rechten, hierna genoemd : 

a. de grond/Jela,ting, 
6. de belasting op het per80neel, 
e. de beloating op bedrijf,- en andere iniomatim, 
d. de oent1ognu6eluting, 
,. de aecjjn11en , 
/. de rechten en boeten van ugel, regütrotie, 

Aypot/,eei, -nccune en ooergang /Jij OOll'lijdet,, 
g. de rechten op den inflOer en het formaat• 

ugel, in gebruik bij de heffing van die rechten, 
.b. de waarborg en belasting der gouden en 

zilHrtm toerm; 
9°. de inkomsten der domeiuen, toegen en 

fJGarten; 
3°. de opbrengst der poaterijen; 
4°. de opbrengst der Rijhteleg,·ofen; 
6°. de op~rengst der Staaûloterij; 
6°. de op bren gat der •itgifte iian aiten ooor 

de jaeM en iiü,c.berij; 
7°. de opbrengst der loodlgelden; 
8°. het recht op de mijnn; 
9°. het B11ndeel van het Rijk in de opbrengst 

von de ezploitatie der Staat1apoortoeg1111; 
10°. de open,,ten op de hoofdsom der volgende 

belestin,ien en rechten, te weten: 

/ 86,018,646.34 

a. ltointig opcntffl op het peraOrNel, welke 
sullen geheven worden over het geheele belasting
jaar, eindigende den laateten April 1897, 

li. ";;/tig opcntffl op de rechten en boeten 
van ugel, met uitzondering van die, genoemd 
bij de letters a, IJ en c van art. 13 der wet van 
den llden Juli 1882 (Staat•!Jlad n°. 98) en bij 
art, 2 der wet van den 3lsten December 1886 
(Sta.au/Jlad n°. 264), 

c. aclit en dertig opcimten op de rechten en 
boeten van ..,,e,'!_ane en van ooergang !Jij o,,er

lijd4n, 
~- flijftig opcntn van het /-kegel, in 

gebruik bij de heffing van rechten op den invoer, 
e. iiüftin opcimtffl vu.n het recht op de •;;tun, 

voor itoade JIOlln en coUecteloot,,; · 
11 °. IHaailoon, in geval van verbreking van 

gowlea e,, zikeren ,oerien en voor gehalte-proeven, 
welke geen betaling van belasting ten gevolge 
hebben; · 

12°. de i>erscAillende oatfla"{l•kn en toeNUige 
· bate" hierna omschreven : 

a. de baten en opk:omsten voortvloeiende uit 
den dienst der posterijen, 

ll. de baten en opk~sten voortvloeiende uit 
den dienst der Rijkstelegrafen, 

c. de toevallige baten, het beheer van den 
gewonen dienst der gevangenissen betreffende, 

d. de inkomsten, voortvloeiende nit den u.rbeid 
der gevangenen, 

,. de inkomsten, voortvloeiende uit het beheer 
der Rijkswerkinrichtingen te Yeim!luÏllefl, Hoorn 
en nabij Leiden , 

/. de inkomsten ingevolge de wet van den 
301ten September 1898 (Staaû/Jlad n°. 146), 
houdende bepalingen op de fabrieks- en h1mdels• 

·merken, 
g. de opbrengst van de Nederlandacl,e Staau

courant en het Yeralag der lf411delingen oan de 

Statn-Oneraal, 
.b. de opbrengst van het Staat,!Jlad, 

i. het batig slot van het Fonds der Algemeene 
Landsdrukkerij • 
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j. de opbrengst van voor het publiek verkrij 
baar gestelde stukken, 

k. de jnsteerloouen v&n gewichten, 
l. de eonsulaatrechten , 

m. de baten, voortvloeiende uit het bsheer v&n 
'• Rijks veeartsenijschool, 

•· de baten, voortvloeiende uit het beheer van 
het Univeraiteits-ziekenhuis te L~idn, 

o. de baten, voortvloeiende nit het beheer van 
het Rijks-kr11nkzinnigeugesticht te Medem/Jlik, 

p. de bijdragen in de kosten van aanleg en 
onderbond van landswerken, 

q. de vergoeding van de provinciën en ge
meeuten voor de invordering van opcenten op de 
directe bel1111tingen , 

r. de ontvangsten wegens verrichtingen betrek-
kelijk het kadaster, 

8, de boeten van verschillenden aard, 
t., de garecht1koaten, 
u. het aandeel van 7 5 ten honderd in de op

brengst van de boeten en Vllrbeurd verklaringen , 
bij de peraoneele belasting, de rechten op den 
invoer en de accijnzen vallende, 

•· de teruggave wegeu het aandeel der niet 
ten behoeve van '1 Rijke kas geheven opcenten 
in de kwade posten op de grondbelasting over 
het dienstjaar 1893 en op de personeele belasting 
over het dienstjaar 1893-1894; 

t0. de kosten van schatting, telling en her
ziening voor de per1oneele belasting, die, inge
volge art. 49 der wet van den 29sten Mll&rl 1888 
(Staat86lad n°. 4), ten laste der belastingplichtigen 
op de kohieren worden nitgetrok:ken, 

z. de kosten van vervolging tot invordering 
van directe belBBtingen aan de schatkist vervallen, 

fi, de leges aan de schatkist vervallen , 
z. de verjl\Brde renten, 

aa. de inko1DBten van den Hoogen Raad van 
Adel en de renten van de te zijnen name op het 
Grootboek der Nationale Sohuld, reotende 9} ten 
honderd, ingeschreven kapitalen, 

66. de inkomsten van de Grootboeken der 
Nationale Schold, 

cc. de bijdragen voor pensioen van bnrgerlijke 
ambtenaren, ingavolge de wetten van den 9den Mei 
1890 (Staat,6lad n°. 78) en van den 20aten Juli 
1895 (Staat!lhlad n°. 136), 

dd. de bijdragen voor pensioen van onderwijzi:rs 
bij openbare lagere scholen, 

ee. 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 (Staatsblad 

n°. 176), 
jf. de schoolgelden van leerscholen , verbonden 

aan de Rijkskweekscholen vau onderwijzers, 
gg. de schoolgelden van leerlingen aan de Rijks

normaalschool voor teekenonderwijzers en a:1u de 
Rijbachool voor kunstnijverheid, 

,U. de bijdragen v&n leerlingen en kweeke
lingen op de Rijh-hooglml burgerscholen, de 
Rijblandbo11wschool, de Polytechnische School 
en de winterscholen , 

ii. de bijdrage van de gemeente Gouda in de 
kosten van nitbreiding der Rijks-hoogere burger
school aldaar van ~riejarigen cnrsns tot eene van 
vijfjarigen cnrsns, en de bijdrage van de gemeente 
Rott.,.,.tlam in de kosten • der aldaar bestaande 
Rijksinrichting tot opleiding van noedvrouweu,,, 

jj. de 'bijdragen voor het volgen der lessen aan 
de Rijk&-universiteiten en de betalingen voor het 
afleggen der examens, bedoeld bij art. 89 der· wet 
van den 28sten April 1876 (StaaûfJlad n°. 102), 

kk. de bijdhlgen van kweekelingen der Rijks
academie van beeldende kunsten, 

ll. de bijdragen voor de opleiding van c:idetteo 
bij de Koninklijke Militaire Ac:ideaÎie en aan de 
Cadettenschool, 

mm. de bijdragen voor de opleiding van ad.il
borsten bij het Koninklijk Institnnt voor de marine 
en van adapinnt--admioistratenn te 1Yillea100rd, 

nn. de terngg~ven en renten van voorschotten, 
oo. de opbrengst van verbchte Bijksg()eieren 

en eigendommen , 
pp. de uitkeeringan van België: 
1°. volgens art. 18, aliuea 8, van het verdrag 

van den &den N~vember 1842, goedgekenrd bij 
de wet van den 4den Februari 1848 (St1»t16lad 

n°. 8)
0

, wegens de vnnrgelden op de Wester
_ Schelde; 

2°. volgens art. 10 van de overeenkomst van 
den 8laten October 1879, goeigoke,trd. bij de 
wet van den 22sten April 1880 (Staaûblad n°. 63), 
voor werken voor de nitloozing der Vlaamsche 
wateren, 

qq. de ni tkeering van den m nn t111eester voor 
het gebruik der Rijkamnntinrichting, 

rr. de teruggave van de uit de Staatabegrootin,: 
bestreden kosten voor de Rijkspostspaarbank, 

••· de teruggave door gemeentèn ter zake van 
hetgeen door h11,Br volgens art. 45 der wet tot 
regeling van het lager onderwijs, zooals die i1 
gewijzigd bij de 'Vl'.et van den Uden Jnli 1884 
(St1»t1fJfad n°. 123), over 1894 te veel is genoten, 
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tt. de ontvangsten wegens houtgeest !Jlbezigd. 
tot v.ennenging van gedistilleerd en wegens stoffen 
gebezigd tot vennenging van zout, 

uu. de toevallige baten, voortvl eiende uit den 
aanleg van Staatsspoorwegen, 

vv. het batig slot van het fond van kleeding 
der cadetten bij de Koninklijke Mil taire Academie 
op 31 December 1895, 

ww. de bijdrage van de provin ie Utreckt in 
de kosten der aflossing van de geldle ning, klevende 
op den Rijksweg van de Klomp n het Ingensche 
Veer, 

zz. alle andere ontvangsten" niet tot de voren
genoemde behoorende; 

13°. de bijdrage i,an Neder-la ck-Indii! aan 
de middelen tot dekking van 's ijks uitgaven 
over het dienstjaar 1896; 

14°. het aandeel van de geldm · 
lairU:lsck-lndië in de uitgaven we ens uitgifte of 
beleening van bewijzen van vlotte de schuld; 

15°. het aanáeelvandegeldm" 
lantlack-Indii! in de uitgaven voo renten en af
loesing van drie en een kalf ten onderd rente
gevende Nationale Schuld; 

16°. eene bijdrage uit het Fonds, oortspruitende 
»it !oopprb"zen van domeinen; 

17°. het aandeel van den Staa , ingevolge de 
wet van den 7 den Angnstns 1 88 (Staatsblad 
n°. 122), in de winsten der Neder ndscke Bank, 
zijnde een vierde gedeelte der ov het boekjaar 

1895-1896 en drie vierde gedeelten der over 
het boekjaar 1896-18!)7 behaalde winsten; 

18°. de leges, geheven ingevolge de wet van 
den 9den Mei 1890 (Staatsblad n°. 80), gewijzigd 
bij die van d·en 29sten December 1893 (Staats
blad n°. 246). 

2. Naar aanleiding van art. 35 der wet va.n 
den 2lsten April 1810 (Bulletin des Lois n°. 283} 
wordt het proportioneel recht op _de mijnen voor 
het jaar 1896 bepaald op twee en een kalf ten 
lwnderd der zuivere opbrengst. 

3. In de som, welke aan de middelen en in
komsten bij artikel 1 dezer wet aangewezen , tot 
goedmaking van de daarbij .vermelde uitgaven 
ontbreekt, kan, in afwachting van nadere wette
lijke bepalingen, worden voorzien door uitgifte 
van echatkistbiljetten en schatkistpromessen of 
door beleening van schatkistbiljetten, tot een 
bedrag van hoogstens zeven millioen vijfkon:derd 
vijftig duizend g•lden. 

4. Deze wet treedt in werking met den 
lsten Januari 1896. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den 30sten Decem
ber 1895. 

(get.) EMMA. 

JJe Minister van Financiën, 
SPRENGER VAN EYK. 

( Uitgeg. 31 JJec. 1895.) 
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E T O P D E M I D D E L E N. 

dienstjaar 1896. 

BENAMING DER IDDELEN EN INKOMSTEN. 

A. irecte belastingen. 

a. Grondbelasting. 
af: ontheffingen, kwijtscheldinge en oninbare posten. 

. f 12,070,000.-
40,000.-

b. Personeel : Hoofdsom • 
20 opcenten. 

. f 10,880,000.-
2,176,000.

- ---- f 13,056,000.-
af, 

posten 
ontheffingen, -verminderingen, afschrijvingen . en oninbare 

1,340,000.-

Transporteere . 

BELOOP 
PER MIDDEL OF 

INKOMST. 

f 12,030,000.-

D 11,716,000.-

f 23,746,000.-
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BELOOP 
PER MIDDEL OP 

INKOMST, 

Per transport • / 23,746,000.-
c. Belasting op bedrijfs- en andere inkometen • • / 4,678,000.-
af: ontheffingen, verminderingen, ofsehrijvingen en oninbare 

poeten • • • • 150,000.-

d. V~rmogensbelasting • / 6,876,000.-
af: ontheffingen, kwijtscheldingen, verminderingen, afschrijvingen 

en oninbare poeten , welke in 1896 worden betaald • • 25,000.-

• a. Sniker 
IJ. Wijn. 

B. .4ccif1Ullltl, 

c, Binnenlandsch en buiteulandsch gedistilleerd. 
d. Zout • 

• f 8,900,000.
• 1,820,000.
• 26,400 000.
• 1,420,000.-

"· Bieren en azijnen • 
f. Geslacht • 

a. Zegelrechten . 
C. Indirecte 

60 opcenten op zegelrechtdn . 

ll. Registratierechten. 
c. Hypotheekrechten. 

liekutingett. 

. • 1 180,000.
. • 3,000,000.-

. f 2,750,000.-
• 535,000.-

/ 3,285,000.
• 4,500,000.
• 400,000.-

d. Rechten van snccessic en 
overlijden. 

van overgang bij 

88 opcenten op die rechten . 
, f 8,600,000.

• 3,268,000.-

. 4,528,000,-

. 6,850,000.--

• 42,720,000.-

------ • 11,868,000.-
- -----1 . 20,053,000.-

D. Ileclltm op tJe,a ÎflflOer. 
a. Rechten op den invoer • •. • f 7,400,000.-
IJ. Formaatzegel ,f 7,600.-
50 opcenten op het formaatzegel . 8,750..-

11,260.-
7,411,250.-

E. TYaarlJorg ett liekutiri, d6r gouden en :eiloer,m 111eru,,. 
a. Belasting (hoofdsom en opcenten). . / 214.,000.-
ll. Eeeaailoon in geval van verbreking der werken en voor ge• 

halteproeven, welke geene bet11ling van bel11~ting ten gevolge hebben, • 850.-
- - - ----1. 214,850.-

F. DomeiMI<. 
a. Inkomsten van de gewone domeinen, tienden, enz. 
ll ., Inkometen van het domein van Oorlog. 
c, Inkomsten van de groote wegen , 
d. Inkomsten van vaarten·, veren en havens . 

G. 
H. 

Opllrtng8t der poate,üe11 . 
Op!Jrengat der Bijlutelegrafett • • 
Op!Jrengat der Staataloterij ·• • 

.f l,650.000.-
60,000.-

840,000.-
• 875,000.-

- ----- -1 • 2,425,000.-
• 8,179,000.-
• 1,345,800.-
• 657,800.-I. 

J. Op!Jrengat der uitgegne11 akten f!OOr de jacht en f!U8CMrfÎ • 131,000.
• 1,500,0QO.-K. Loodagelden • 

Traneporteere . /119,756,700.-
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BENAMING DER MIDDELEN EN INKOMSTEN. 
BELOOP 

PER MIDDEL Ol!' 

INKOMST • 

Pe_r tran■por t . fllll,766,700.-
L. '&cit op de 111ij11n. 

Vast recht • • • • • • • • • • • • • • • • • f 
Proportioneel recht • • • • • • • . • • • • • • • 
10 opêenten voor kwade po■ten, volgens art;. 36 der wet van 

21 April 1810 • • • • • • • • • • • • • • • • . • 
6 opcenten voor collecteloon, volgens artt. 37 en 31) van het 

decreet van 6 Mei 1811 • • • • • • • . . . • • • • • 

300.-
4,200.-

4ii0.-

225.-

M. Áandeel 'llan "8t , R~"l: i11 de op'/Jre,igst van de ezploitatü der ~taat11poorwegen. » 

N. 'fT erackilünde o,stoanuaten en toeoallige !Jate11. 

a. Baten en opkom1ten, voortvloei~nde uil den dienst der 
posterijen • • • • • • • • • . . 1 • • • • • f 

ll. Baten en opkom■ten, voortvloeiende nit den dienst der 
Rijbtelegrafen. • • • • • • • • • . • • • • • • 

e. Toevallige baten, het beheer van den gewonen dienst der ge-
vangenissen betreffende • • • •. • • • • . • . • • • • • 

tl. lnkom■ten, voortvloeiende uit den arbeid der gevangenen • • 
e. lnkom■ten, voortvloeiende uit het beheer der Rijkswerkinrich

tingen te 'fTelflikuizen, Hoom en nabij Leiden • • • • • • • • 
f. Inkomsten, ingevolge de wet van den :30sten September 1893 

(Staat,!Jlatl n°. 146), houdende bepalingen op de fabriek■- en 
handelsmerken. . . • . . . . . • • • • . • 

Il· Opbrengst van de Neder'larid4c"8 Staatscourant en het 'fT er,lag 
der Handelinuen van de Sta#im-Gell4raal • • • • • • • 

k. Opbrengst van het Staat,T,latl. . . . . . . . . . . • 
i. Batig slot van 11,,t fond■ der Algemeene Landsdrukkerij • · • • 
j. Opbrengst van voor het pnbliek verkrijgbaar ge■telde stnkken. • 
i. J usteerloonen van gewichten • • • • • . • • • • • • 
l. Consulaatrechten • • • • • • . • • • . • • • • • 

m. Baten, voortvloeiende uit het beheer van 's Rijk■ veeart■enijachqol • 
11. Baten, voortvloeiende uit het beheer van het Univeraiteit■-

ziekenhuis te Lei,Je,.. • • • • • • • . • • • • • • • • 
o. Baten, voortvloeiende uit het beheer van het Rijkskrank

zinnigengesticht te Medem!Jlik • ' • • • . • • • • • • • • 
p. Bijdragen in de kosten van aanleg en onderhoud van lands-

werken • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • 
g. Vergoeding van de provinciën en gemeenten voor de invorde-

ring van .opcenten op de directe belastingen. . . • • • • • 
r. Ontvangsten wegens verrichtingen betrekkelijk het kadaster. • 
,. Boeten van verschillenden aard • . • . . • • • • • • 
t. Gerechtskosten • • • • • ~ • • • • . • • • • • • 
v. Aandeel van 75 ten honderd in de opbrenp;at der boeten en 

verbenrdverldaringen bij de peraoneele belasting, de rechten op 
den invoer en de accijnzen vallende . • . • . . . • • • . » 

11\ Teruggave wegens het aandeel der niet ten behoeve van 's Rijke 

18,800.-

62,4.00.- , 

l,7ii0.-
148,800.-

192,930.-

8,000.-

86,000-
6,000.-

10,000.-
17,000.-
14,000.-
50,000,-
28,000.-

4,000.-

59,900.-

19,000.-

270,000.
ii2,000.-

157,000,-
48,000.-

81,000-

5,175.-
3,ll50,000.-

Tl'ansporteere • • . f 1,229,580.- /128,711,875.-

, 
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BENAMING DER MIDDELEN EN INKOMSTEN. 

Per transport • • • f 
kas geheven opcenten in de kwade posten op de grondbelaating 
over het dienstjll8r 1893 en op de personeele belasting over het 
dienstjaar 1893-189-i • • . . • • • . . • • • . • . • 

.,_ Kosten van schatting, telling en herziening voor de perso
neele belasting, die ingevolge de wet van den 29sten Mll8rt 1838 
(Staati6lad n°. 4) ten laste der belastingplichtigen op de kohieren 
worden uitgetrokken. . . , . . . . . . . . . . . • • 

:r. Kosten van vervolging tot invorderinp: van directe belastingen 
aan de schatkist vervallen. • • • 

ij. Lep:es aan de schatkist vervallen. . . . • • . . • • • 
tz. V erja.a.rde renten • • . • • • • • . . • . . . 
aa. Inkom1ten van den 41oogen Raad van Adel° en renten van 

de te zijnen name op het Grootboek der Nationale Schnld, rentende 
2¼ ten honderd, ingeschreven kapitalen • • . . • • . • • • 

6/J. Inkomsten van de grootboeken der nationale schnld . • • • 
cc. Bijdragen voor penaioen van. burgerlijke ambtenaren, inge

volge de wetten van den 9den Mei 1890 (StaatdJlad n°. 78), en 
van den 20sten Juli 1895 (Staat,blad n°. 136) • , . . , , • 

dd. Bijdragen voor·penaioen van onderwijzers bij openbare lagere 
scholên • . • • • . • , • . • • • • • • • . • . •' 

ee. Betalingen voo1·.het afleggen der examens bedoeld bij art. 611ter 
der wet tot regeling van het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd 
bij die van den 8sten December 1889 (StaatdJlad n°. 1711). • 

.ff. Schoolgelden van leerscholen , verbonden aan de Rijkskweek
scholen van onderwijzers • . . ; • • . • • • • • • · • • 

gg. Schoolgelden van leerlingen aan de Rijksnormaalschool voor 
teekenonderwijzérs en aan de Rijk1BChool voor kunstnijverheid • • • 

,U. Bijdragen van leerlingen en kweekelingen op de Rijka hoogere 
bnrgencholen, de Rijkslandbonwachool, de Polytechnische school 
en de winterscholen. • • • . • . • • . • • • . . 

ii. Bijdrage van de gemeente GmuJa in de kosten van uitbreiding 
der Rijka hoogere bnrgerachool aldaar van drie-jarigen cnrsns tot 
eene van vijf-jarigen cursus en bijdrage van de gemeente B.o#terda,n 
in de kosten der aldll8r bestaande Rijksinrichting tot opleiding van 
vroedvrouwen • • • . . . . . • • • . . • . . • • • 

jj. Bijdragen voor het volgen der le91en aan de Rijksnniveniteiten 
~n betalingen voor het a.fl~n der examens, bedoeld bij o.rt. 89 
der wet van den 28sten April 1876 (Staat,ólad n°. 102) . • • • 

U. Bijdragen van kweekelingen der Rijksacademie van :t,eel-
denle kunsten. • • • • • • • • • • • • • • • • , • 

ll. Bijdragen voor de opleiding van cadetten bij de Koninklijke 
Militaire Academie en aan de Codettenschool . . • . • • •• 

mm. Bijdragen voor de opleiding van adelborsten bij het Konink• 
lijk Instituut voor de Marine en van adspira&a.dminilltratenn te 
HTil/.emsoord • • • • • • • • • • • • • • • • • 

269 

BELOOP 
PER MIDDEL O-P 

INKO:Kllr. 

1,229,580.- /U18,711,875.--"-

472,000.-

159,000.-

17,000.-
186,000.-

18,000.-

22.000.-
2,,000.:_ 

575,000.-

188,000.-

• 30,000.- ., 

12,260.-

3,900.-

109,500.-

11,700.-

224,000.-

4,700.-

58,000.-

84,250.-

Tranaporteere . f 3,328,890.- / 123,711,876.-
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..., BELOOP 
BENAMING DER MIDDELEN EN INKOMSTEN. P.BB llIDDBL OP 

INKOllST. 

Per tra.n■port • . • f 
nn. Teruggaven en renten van voonchotten • • • • • 

3,328,890.- f 128,711,875.-
230.-

oo. Opbrengst van verkochte Rijbgoederen en eigendommen 
pp. Uitkeeringen van België: 
1°: volgen■ art 18, alinea 3, van het verdrag 

van 5 November 1842, goe_dgekenrd bij de wet van 
den 4den Febrnari 1843 (Staatdltul n°. r>, wegens 
de vuurgelden op de Westerschelde. • . • , . f 10,000.-

2°. Volgens art. 10 van de overeenkomst van 
31 October 1879, goodgekeurd bij de wet van den 
22sten April 1880 (Staat11lilrul n°. 63), voor werken 
voor de uitloozing der Vlaamsche wateren • • • • 58,800.-

gg. Uitkeering van den muntmeester voor het gebruik der Rijb
mnntinrichting • • • • • • • • • • . • • . • • • 

rr. Teruggave van de uit de Staatsbegrooting bestreden kosten 
voor de Rijkspostspaarbank • • • . . • • • • . • . _. • 

1111. Teruggave door gemeenten ter zake vnn hetgeen door baar 
volgens art. 45 der wet tot regeling van het lager onderwijs, zoo

als die gewijzigd is bij de wet van den Uden Juli 1884 (Staat,

lilad n°. 123), over 1894 te veel is genoten • . • • • • • • 
tt. Ontvangsten wegens houtgeest, gebezigd tot vermenging van 

gedistiJleerd, en wegens stoffen gebezigd tot vermenging van zont. • 
""· ToevalJige baten voonvloeiende uit den aanleg van Staats-

spoorwegen. • • . • • • • • • • . • . • • • • • • • 
""· Batig slot van. het fonds van kleeding der cadetten bij de 

Koninklijke Militaire Academie op 31 December 1895 . • • • • 
ww. Bijd1,igen van de provincie Utrecht in de kosten der aflos• 

sing van de geldleening, klev~nde op den Rijksweg van de Klomp 
naar het Ingensche veer . • • • • . • . • • 

zz. Alle andere ontvangsten niet tot de vorengenoemde behoorende. • 

230,000.-

68,300.-

Memorie. 

192,000-

100,000.-

75,000.-

70 000.-

10,000.-

3,000.-
200,000.-

0. Bijdrage r,an Neáerland11c!,-lnáië aan de middelen tot dekking van 's Rijks 
1Ütgaven over het dienstjaar 1896. • • • • • • • • • • • • • 

P . .d.anáeel van áe geldmiddelen van Neáerla11áscll•lnáiii in de uitgaven wegens 
uitgifte of beleening van bewijzen van vlottende schuld. • • • • • • • • . 

Q. .d.andeel van de geldmiddelen van Nederlanásc!,..lnáiii in de uitgaven voor 
rente en afloesing van drie en een half ten honderd rentegevende schuld. • • . • 

R. Bijdrage nit het Fonds tlOOrtlptwitenáe tnt l&ooppriiM» t1an .Domei-. • . 
S. .d.andeel oan dn Staat, ingevolge de wet van den 7den Angustns 1888 

(Staatdltul n°. 122), in de winsten der Nederlandsche Bank, lrijnde een vierde ge
deelte der over het boekjaar 1895/1896 en drie vierde gedeelten der over het 
boe)rjaar 1896/1897 behaalde winsten. • . . • • . . . . . . . . . . • 

T. Lege11, geheven ingevolge de wet van den 9den Mei 1890 (Staau.Sltul n°. 80), 
gewijzigd bij die vafi den 29sten December 1893 (Staaulilaá n°. 246) . • . • 

4,277 ,420.-

Mmoru. 

Mnwrie. 

1,854,000.
Memoru. 

875,000.-

140,000.-

Totaal. • • . /130,858,295.-
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30 Deeem/Jer 18115. Wm, tot conversie~ drilJ: 
en een half ten honderd in drie ten hondercf 
rentegevende Nationale Sc~uld. S. 286. 

IN N.U.ll VAN .H. M. WILHELMINA, BN:.l. 

W11 EMMA, ENZ ••••••• doen te weten: 
A.lzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat eene vermindering der rente van de ten l88te 
van den Staat zijnde drie en een half ten honderd 
;rentegevende schuld wenschelijk is; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De inschrijY'Îngen in het Grootboek 

der drie en half ten honderd rentegevende Natio
nale Schuld en de schuldbekentenissen ten laste 
van den Staat, uitgegeven krachtens de wetten 
van den llden Mei 1886 (Staats!Jlad n°. 102) en 
van den 28aten December 18111 (Staat1bladn°. 280) 
worden in den loop van het j1111r 18116, op door 
Ons nader te bepalen tijdetippen , hetzij in eens, 
hetzij aohtereenvolgena, voor hBBr nominlllll be
clrag afgelost, of wel verwisseld tegen inschrij• 
vingen in het in urtikel 8 genoemde Grootboek 
der drie ten honderd rentegevende Nationale 
Sehuld of tegen schuldl>ekentenilllllln, rentende 
drie ten honderd 's jll&l'I. 

De verwisseling heeft plaats in dier voege, dat 
elke d,rie en een half ten honderd rentegevende 
inschrijving recht geeft op eene inschrijving van 
gelijk nominaal bedrag in het in artikel 8 ge
noemde Grootboek, en elke drie en een half ten 
honderd rentegevende schuldbekentenis op eene 
drie ten honderd rentegevende schuldbekentenis 
van gelijk nominaal bedrag. 

2. Rechthebbenden worden gedurende een door 
Ons te bepalen termijn in de gelegenheid geeteld 
om te verklaren, of zij verlangen, dat hunne 
drie en een half ten honderd rentegevende in
schulden, op door Ons, ingevolge artikel l, nader 
te bepalen tijdstippen, zullen worden afgeloat. 

Zij , die binnen den geatelden termijn niet ver• 
kl1111rd hebben aftossing te verlangen, worden fl6" 
acht de verwillllllling te verkiezen, en hebben, 
van een door Ons te bepalen dag af, alleen recht 
op eene jaarlijksche rente van drie ten honderd 
van het nomin1111! beclrag hunner inschulden. 

De voorwaarden voor de verwisaeling, voor 
zoover zij niet bij deze wet geregeld zijn, worden 
door den Minieter van Financiën VB8tgesteld. 

3. Het recht tot opvordering der aflosbaar ge
. stelde Staatsschuld vervalt tien jaren na den dag 

der a:tlosb1111rheid. 
4. De Minister van Financiën wo::-dt gemach~ 

tigd tot tegeldemaking, tegen niet !ageren dan 

den parikoers., van zoodanig l,eclrag aan schuld
bekentenissen ten laste Vlln den Staat, rentende
drie ten honderd 's jaara, als voor de a:tloaaing 
der in artikel 1 genoemde Staatsschulden ge
vorderd wordt. 

Indien niet het geheele , voor die aftossing be
noodigde becli-ag wordt gevonden door tegelde
making van eohuldbekentenieeen, als in het eer1te 
lid bedoeld, zal in het ontbrekende mogen wor• 
den voorzien door nitgi~e van schatkistbiljetten 
en echatkietpromesaen, 1ulk■ met inachtneming 
van de omtrent zoodanige uitgifte in de wetten 
van den 4den April 1870 (StaatMJlad n°. 62), en 
van den 5den December 1881 (Staats!Jlad n°. 185) 
gestelde regelen. 

5. De krachtens deze wet uit- te geven schuld
bekentenissen luiden aan toonder. 

Zij wor1len door de Algemeene Rekenkamer ge
registreerd en van een bewija dier registratie 
voorzien. 

Zij zijn voorzie11 van halfjBBrlijksche coupona, 
verschijuende 1° Maart eu 1° Se1itember, en 
betlllllbaar te Amsterdam en in de verdere door 
den Miniater van Financiën aan te wiJzen plsateen. 
Wanneer plaatsen in het bnitenlsnd gelegen, voor 
die betaal baaratelling aangewezen worden , kan 
door den Minister van Financiën aan de met de 
uitbetaling te belasten bankiers eene proviaie 
worden toegekend van ten hoogste één achtste 
ten honderd over het nominlllll bedrag der door 
hunne tUBBchenkomst uitbetaalde coupons. 

6. Onverminderd het bepaalde in art. Il der 
wet van den 27sten September 1841 (Staats
blad n°. Sli), wordt jaarlijka op de begrooting 
der Staatauitgaven, - voor het eerst op die voor 
18117 - , voor inkoop van inschrijvingen in het 
in artikel 8 bedoelde Grootboek of van krachten, 
deze wet uitgegeven drie ten honderd rente
gevende schuldbekentenissen, of voor aftossing van 
zulke schuldbekentenissen voor haar nominaal be
drag, eene aom '!Îtgetrokken, ten beloope van 
vijf en dertig honderdsten ten honderd van het 
geheele bedrag der krachtens deze wet in het 
leven geroepen drie ten honderd rentegevende 
schuld, vermeerderd met het bedmg van de door 
dezen inkoop eu aftoBSing vrijgevallen rente. 

De Staat is ten allen tijde bevoegd tot meerdere 
aftossing dan in het eerste lid is bepaald. 

De , inguvolge het eerste lid , voor haar nomi• 
naal bedrag aftosb1111r te atellen drie ten honderd 
rentegevende schuldbekenteniaaen worden telkena 
vooraf bij uitloting aangewezen. 
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Deze uitlotinge* hèbben plaats volgene ioor 
Ons vut te et.ellen regelen. 

De ingekochte en afgeloste schuldbekent.enÏ111611, 
worden ter vernietiging bij de Algemeene ~ 
kamer overgebracht. · 

7. De rent.e der krachtens deze wet uitgegeven 
schnldbekent.eniaeen loopt niet verder dan tot
den dag van aflosbaarheid. 

Het recht tot opvordering van het kapitaal. 
der aflosbaar gestelde stukken vervalt tien jaen 
na den dag van aflosbaa,rheid. 

8. Na overschrijving op het hoofd van rekening 
• Geamortiseerde schuld'' van de drie en een half• 
ten honderd rentegevende inschrijvingen, die, 
ingevolge tijdig daartoe ingediende verklaringen , . 
afgelost zijn, gaat het Grootboek der drie en een 
half t.en honderd rentegevende Nationale Schuld 
over in een Grootboek van drie ten honderd 
rentegevende Nationale Schuld. Alle bepalingen, 
welke voor de tegenwoordige Grootboeken gelden, 
zullen op dit Grootboek van toepaaaing zijn. 

De rente voor de op dit Grootboek inge~chreven 
kapitalen wordt in halfjaarlijksche termijnen be
taald op 1° Maart en 1° September. 

Op dit Grootboek worden voorts ingeschreven: 
1 °. de kapitalen, welke ingeschreven zijn in 

het thans bestaande Grootboek der drie ten honderd 
rentegevendè Nationè.le Schuld, welk Grootboek, 
te rekenen van ;het tijdstip waarop de inschrijving 
in het nieuwe voltooid ia, geslot.en wordt; 

2°. de nominale bedragen der kracht.ene aeze 
wet nitge,,<>even en nog niet uitgelote of aflosbaar 
gest.elde echnldbekent.enissen, welke ter inschrij
ving door de houders worden ingelever,l. 

De aldus verwisselde schuldbekentenissen wor

den ter vernietiging bij de Algemeene Reken• 
kamer overgebracht. 

De bovenbedoelde inschrijvingen geschieden met 
inachtneming der door Ons te stellen regel~n, 
die onder n °. 1 kosteloos en die onder n °. 2 
tegen betaling van de deswege vereisehte formu
lieren. 

9. Nadere bepalingen worden door One vaat
gesteld , regelende : 

a. het tijdstip en de wijze van den overgang 
van het thans bestaande Grootboek der drie en 
een half ten honderd rentegevende schuld in een 
Grootboek van drie ten honderd. rent.egevend8 
schuld; 

'/J. het tijdstip en de wijze, waarop de rente 
zal worden betaald, welke van de drie en een 
half t.en honderd rentegevende inschrijvingen . en 

chuldookentenissen nog verschuldigd zal zijn op 
et tijdstip van de aflosbaarheid of 118 verwiaseling. 

10. Ouders, ~ogden, curators, bewindvoerders 
en alle andere personen met het beheer of toezicht 
over den persoon of de goederen van d~rdcn be
last, fideï-commissaire bezitters, benevens de be
stnnrders van gestichten , zedelijke lichamen en 
instellingen van allen aard, zijn gemachtigd en 
bevo~ om voor de personen welke zij vertegen• 
woordigen of -ç-oor de instellingen of boedels onder 
hun beheer, de bij artikel 1 bedoelde verwisse
ling van schuld te bewerkstelligen . 

Zij zijn bevoegd de bij artikel 1 bedoelde af
loeaing der onder hnn beheer staande kapitalen 
drie en een half ten honderd rentegevende Nati
onale Schuld te vorderen , mits met inachtneming 
van de bepalingen welke voor het geval van 

. ve~eemding of overdracht dier kapitalen van 
toepassing zonden lijn, zullende de daartoe ge
vorderde stukken vrij zijn vàn rechten van zegel 

en registratie. 
Tenzij in den titel van aankomst van het vrucht

gebruik anders ie bepaald, kan van met vrncht
gebrnik bezwaarde inschrijvingen en schuldbe
kentenissen , ale in artikel 1 bedoeld, de aflossing 
worden gevorderd door den ei~naar, mits blijke 
van de toest.emming of van deu vruchtgebruiker, 
of van den bewindvoerder, zoo die er is. 

11 . Aan bankiers, makelaars en commissionairs 
in effecten kan door den Minister van Financiën 

· worden toegekend eene commissie van een achtst.e 
ten honderd over het nominaal bedrag der drie 
tel! honderd rentegevende schuld welke door 
hunne tueschenkomst tegen drie en een half ten 
honderd rentegevende schuld verwisseld of tegen 
contant geld uitgegeven wordt. 

12. Van de verwisseling, de aflossing en de 
tegeldemaking der bij deze wet bedoelde Staats
&chuld wordt vóór 1 ° Juli 1897 eene rekening 
afgelegd, welke, na door de Algemeene Reken
kamer te zijn opgenomen en gesloten , aan de · 
Staten-Generaal wordt medegedeeld. 

· De drie en een half ten honderd rentegevende 
schuldbekent.euissen worden, naar gel!lng zij zijn 
verwisseld of afgelost, ter vernietiging bij de 
Algemeene Rekenkamer overgebrooht. 

13. In de eerste afdeeling van het VIIqe hoofd
stuk À der Staatsbegrooting voor het jaar 1896 
wordt het volgende artikel opp:enomen: 

.blü:el 10'/Ji.r. Kosb!n vallende . op de tenuit-

1 
'voerlegging nu de wet tot conversie van drie 
en een half ten honderd in drie ten honderd 
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rentegefende Nationale Schuld, &rondqr begrQpni.; 
de aan bll.llkiera, makelaar& en commissionairs in 
effecten tue te kennen commiHie van een achtste 
ten honderd over het nomin1111l bedrag der drie. 
ten honderd rentegevende schuld, welke door, 
hunne t1l88Chenkomat tegen drie en een half ten 
honderd rentegevende schuld verwiaseld of tegen 
contant geld uitgegeven wordt, alsmede de pro· 
viaie aan bankiers verachuldigd, ingevolge door 
den Minister van Financiën, ter uitvoering van 
deze wet, met hen gesloten onreenkomaten, een 
•illioen noaalf daizeruJ !l"IIMJ!i (f 1,012,000.-). 

Het totaal der eerste afdeeling van voornoemd 
hoofdstuk wordt mitsdien gebracht op tWJee et& der
tig millioen acllt llonderd oier en oeertig duizend 
negen llonderd zes en oeertig guldm Pier en der· 
tig cent11 (f 82,844,946 ,34) ; dat van het hoofd
stuk op ze11 en dertig millioen dertig duizend oijf 
Aimderd ua en oeertig pide• oier en dertig en#// 
(f 36,030,1146.84). " 

14. De certificaten van Nationale Schuld, ren
tende drie en een half ten honderd , die , ten 
blijke van verwisaeling in certificaten van Natio
nale Schuld rentende drie ten honderd, door af. 
stempeling of op _andere wijze worden gewijzigd, 
zijn niët op nieuw aan zegelrecht onderworpen. · 

15. Deze wet verbindt met den dag harer af
kondiging. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 80aten Decem

ber 181111. 
(let.) E MM A. 

JJe Minister van Financiën, 
8PBENGEB VAN EYK. 

( Uitgeg. 81 JJec. 1811ö.) 

30 1Jece111"6er 18115. W.11T, tot wijziging van het 
aclltlte hoofdstuk der Staate begrooting voor 
het dienstjaar 18114. S. 287. 

Bij deie wet wordt na verhooging en vermin• 
dering van eenige artikelen het totaal der 8de Afd. 
van dit hoofdstuk gebracht op f- 8,224,065 ; dat 
der 4ode Afd. op/11,220,482.141 ; dat der Bate Afd. 
op f 7611,860; dat der llde Afd. op f 488,006; 
dat der 12de Afd. op/ 110,6411.85; en dat der 
15de Afd. op / 684,160. 

80 1Jece111ber 1896. Wrr, tot wijziging van het 
aclitlte hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1895. S. 288. 

Bij deze wet wordt na verhooging en vermin
dering van eenige artikelen het totaal der 4de Afd. 

VRD dit hoofdstuk g11bracht op / 8,974,572 en 
dat der 18de Afd. op / 2,259,469. 

80 December 18115. WET, tot vaststelling van 
het alot der rekening van dé kolonialè uit
gaven en ontvangsten voor Suri-me over 
het dienatjaar 18111. S. 2311. 

Het slot der rekening van de koloniale nii
gaven en ontvangsten voor Suriname over het 
dienstjaar 18111 wordt vastgesteld als volgt: 

· De uitgaaf bedraagt/ l,7112,465.511. 
De ontvangst bedraagt / l,680,886.96. 
Het nadeelig slot der rekening bedraagt alzoo 

/ 211,618.68, welk bedrag dientengevolge tot 
aanvulling der koloniale middelen over het dienat• 
jaar 18111 is noodig geweeat. 

80 lJccem/Jer 18115. WJ/fr, tot wijziging der be
grooting van Nederlanilllcll-Indii voor het 
dienstjaar 18114 (Hoofdst

0

uk I. UitgatJn ia 
Netkrland). S. 240. 

80 JJecem/Jer 18115. WJ/fr, tot wijziging der be
grooting van Nederland,cll•lndiii voor het 
dienstjaar 18114 (Hoofdstuk II. Uitgaflft ia 
Netkrlandacll-Indii:). S. 241. 

80 December 18115. WET, tot wijziging van de
koloniale huishoudelijke begrooting van Suri• 
71(,1,me voor het dienstjaar 18114. S. 242. 

80 December 181111. WET, tot wijziging van het 
tiende hoofdatuk der Staatsbegrooting voor
het dienstjaar 18114. s: 248. 

30 1Ject1111ber 18116. W.11T, tot voorziening in 
het kas-tekort van den Indischen dienst 
over 18116. S. 244. 

Bij deze wet wordt de Minister vo.n Financiën. 
bevoegd verklaard om bij het openen van kredieten 
aan den Minister van Koloniën. gedurende het 
jaar 18116, het bedng der volgens artikel 83 der 
wet van 28 April 1864 (Staatllblad n°. 36) in 
'a Rijks schatkist gestorte gelden te boven te gaan 
met eene som van/ 22,000,000. 

De Minister van Financiën zal in dat voorschot 
aan de Indische kaa mogen voorzien door uitgifte 
of beleening van bewijzen van vlottende schuld, 
met inachtneming van de daaromtrent bestaande 
of nog vast te stellen wettelijke bepalingen. 
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Deceml,er 1896. AllU9j van den HoogeU: 
Raad der Nederlanden, houdende beslissing 
dat de rechter bevoegd is plaatselijke ver, 
ordeningen te toetsen aan de wet en ver{' 
plicht die verordeningen buiten toepassing, 
te laten bij strijd met de wet ; dat het 
wieden, zijnde een onderdeel van het 
schoonhouden der straten, niet behoort tot 

ve~deniflf; ten late van de reinheid der straten 
in het belang der openbare gezondheid gegeven, 
niet met de bepalingen der gemeentewet is in 
strijd, en bij het tweede middel, dat de rechter
onbevoegd omtrent het bestaan van zoodanigen 
strijd te onderzoeken , het voorschrift der veror
dening, gelijk het daar ligt, heeft toe te passen; 

0. dat, vermits nan het onderzoek, of tnsschen 
haar onderhoud, en alzoo niet is een ge- de verordening en de wet strijd bestaat, nood
meentelast; dat bij plaatselijke politieveror- wend.ig voorafgaat de vrnag, of naar het bestaan 
dening aan de ingezetenen de verplichting kan van dien strijd mag worden onderzocht, v6ór 
worden opgelegd om de stoepen, goten en allee eene beeliBBing omtrent het tweede middel_ 
straten langs hunne erven behoorlijk te. wordt vereischt; 
wieden en op het verzuim vsn die verplich- En alsnu ten aanzien. vnn dit tweede middel: 
tiug straf word.en gesteld. 0. dat wel bij art. 11 van de algemeene be-

De Hooge Raad enz., palingen der wetgeving van het Koninkrijk is 
Gelet op de middelen van eassatie door den bepaald, dat de rechter volgens de wet recht 

reqnirant voorgesteld bij memorie: spreekt en de innerlijke waarde · of billijkheid 
I. Schending door niet-toepassing van de eener wet nie! mag beoordeelen, maar dat met 

.artt. 12li 2° en 121 der algemeene politieveror- dit beginsel niet in tegenspraak ie , dat de 
,dening te Hasselt van 11 September 1891,- in rechter, bij strijd eener plaatselijke verordening 
-verband met de artt. 135, 1794, 205l, 230,231 met eene wet, ·zood.anige verordening niet toe-· 
~n 239 . der gemeentewet en van de artt. 214, past; dat toch de toetsing eener plaatselijke 
.216 en 253 strafvordering; verordening aan de wet niet is begrepen onder 

II. Schending door · niet-toepassing van de de beoordeeling harer innerlijke waarde, waar
artt. 12li 2° en 121 der voormelde politieveror- door hare deugdelijkheid en gepastheid is te 
dening, vun art. 11 algemeene bepalingen , in verstaan; 
-verband. met de artt. 174, 168 en 153 der ge- 0. dat deze opvatting evenmin strijdt met de 
-ween te wet en van de artt. 214, 216 en 253 bepalingen der gemeentewet; 
-strafvordering; 0. toch, dat door de bepaling vnn art. 153 

0ueNDegende dat bij het bestreden vonnis is omtrent de vernietigbaarheid vnn plaatselijke 
"J>ewezen verklaard het den gereqnireerde ten . verordeningen- door de administratieve macht 
1aste gelegde, dat hij den 25 September 1895, wegens strijd met de wetten of het algemeen 
des namiddags ten omstreeks 4 uur, het gedeelte · ~ belang den rechter geenszins verboden wordt 
der Markt te Hasselt, ter breedte van minstens , eene plaatselijke verordening aan de wet te 
-4 meter voor zijne woning aldaar, niet behoorlijk toetsen en haar, op grond van strijd met de 
had gewied, niettegenet88Ilde d11&rtoe door bur- wet, niet toe te passen, terwijl toch daardoor 
gemeester en wethouders te Hasselt algemeen de verordening niet wordt vernietigd, maar al
last was gegeven op 23 en 24 September 1895 · Ie-en in een bepaald geval buiten toepassing 
-door omroeping; blijft, en de toepassing der verord_ening in dat • 

0. dat voorts bij dat vonnis de gevorderde geval zou leiden tot schending der wet; 
toepassing.op dit feit van art. 12 der algemeene 0. dat dus het tweede middel is ongegrond; 
verordening van politie der gemeente Hasselt is Ten aanzien van het eerste middel : 
geweigerd en de gereqnireerde van alle rechts-· 0. dat het door den reqnirant ingeroepen 
vervolging is ontslagen, omdat de rechter oor- voorschrift omtrent het wied.en der straat voor
deelde, dit artikel, als strijdig met de art~. 230, komt in art. 12 der bij het middel a11-ngehaalde 
231, 205 letter l en 239 der gemeentewet, bui- -verordening, luidende: 
ten toepassing te moeten laten; .De hoofdbewoners , gebruikers of eigenllBJ'II 

0.- dat hiertegen de voorzi1,ning in cassatie is zoowel van gebouwde als ongebouwde eigendom
gericht en tot 'staving daarvan is aangevoerd in :men zijn verplicht: 
hoofdzaak, bij het eerste middel, 1 dat het voor- • .a. de stoepen en goten langs hunne erven 
~chrift bij voormeld artikel der gemeentelijke 'Voortdurend behoorlijk schoon te houd.en ; 
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• &. bij door burgemeester en wetltmdel.'Wge• 
gegeveu last hetzij door omroeping of op andere 
wijze, de stoepen , goten en !ltraten langs hunne 
erven behoorlijk te wieden, en voor zoover er 
overburen zijn, te1· halve breedte, met dien Yer
stande: 

.1•. dat deze verplichting langs de Stads
gracht zich uitstrekt over de geheele bestrating 
tot aan den waterkant, met uitzondering der 
bestrating voor de openbare brnggen, en 

.2•. wat cle Markt betreft, van minstens 4 
meter buiten de stoepen en goten." 

O. nn, dat wel volgens art. 231 der gemeen
tewet het onderhoud van de aan de gemeente 
behoorende straten, of, gelijk art. 179k dier wet 
nader omschrijft, de zorg voor de instandhouding 
en bruikbaarheid, ' met andere woorden: het in 
brnikbaren sta11t houden der publieke straten is 
een geweentelast, maar dat het wieden, zijnde · 
onderdeel van het schoonhouden der straten , bij . 
het bestreden vonnis ten onrechte als deel van 
dat onderhoud is aangemerkt; 

·O. dat de in de verordening opgelegde ver
plichting t.ot wieden moet worden aangemerkt 
als een voórschrift tot bevordering van openbare 
reinheid, door den niad in het belang van de 
openbare otde en gezondheid gegeven, en dat de 
strafbepalingen op het verzuim der bovenbe
doelde verpliehtin,,c,en dan ook moeten beschouwd 
worden als bepalingen van politie in het belang 
van de openbare gezondheid, tot welker vast
stelling de gemeentera.ad, volgens art. 135 der 
gemeentewet, bevoegd is, en daardoor geenszins 
een gemeentelast op de inwoners wordt gelegd, 
noch hun eene gemeentelijke zorg wordt opge
dragen; 

0. dat bedoelde verplichting omtrent hetgeen 
elk ingezetene in het belang der openbare ge
zondheid voor zijn erf moet in acht nemen, niet 
kim worden beschouwd als de oplegging van een 
persoonlijken dienst in het openbaar belang, be
doeld bij de 11rtt. 1112 en 193 der gemeentewet, 
vermits daar gehandeld wordt over diensten, die 
door het bestuur der gemeente in het openbaar 
belang moeten gepraesteerd worden, m1111r waartoe 
de beschikbare krachten en de plaataelijke mid
delen niet voldoende zijn , terwijl hier het geval 
bestaat, dat de verplichting tot reiniging door 
de p_olitieverordening aan · de ingezetenen is op
gelegd, omdat het verzuim daarvan de openbare • 
orde en gezondheid kon benadeelen; , 

0. voorts, dat in het door den kantonrechter 

milde ingeroepen art. 239 der gemeentewet voor 
de oplegging van de verplichting tot arbeid of 
levering ten behoeve van gemeentewerken de 

' voorafgaande koninklijke goedkeuring en de bij 
de artt. 232 tot 237 dier wet verder voorp;e
echreven formaliteiten, voor zoover de aard der 
zaak dat toelaat, worden gevorderd, doch dat de 
in voormeld art, 12 der politieverordening aan 
de ingezetenen opgélegde verplichting om de 
stoepen, 1'{)ten en straten langs hunne erven be
hoorlijk te wieden , zijnde een onderdeel van 
schoonhouden, niet kan worden aange:Uerkt als 
eene verplichting tot arbeid of levering ten be
hoeve van gemeentewerken, gelijk bij het bestre
den vonn,is werd aangenomen; 

0. toch, dat hierdoor in art. 239 der gemeen
t~wet wordt verstaan alle arbeid en levering tot 
het in stand brengen en honden van zaken, door 
de gemeente tot publieken dienst bestemd, en 
hieronder, gelijk boven is overwogen, niet valt 
de voormelde verplichting der ingezetenen tot 
het wieden der straten langs hunne erven ; 

0. dat dus het eerste middel vim cassatie is 
gegrond; 

Vernietigt het bestreden vonnis van den kan
tonrechter te Zwolle van 24 October 1895; 

Recht doende ten principale ·krachtens art. 105 
R. O.; _ 

Gezien de a.rtt. · 12 en 121 der algemeene 
verordening van politie der gemeente Hasselt van 
11 Septembe~ 1891, art. 23 strafrecht en de 
artt. 214, 215, 253 en 370 strafvordering; 

Verklaart, dat het als bewezen aangenomen 
feit oplevert het als hoofdbewoner van een huis 
aan de Markt te Hasselt, bij door burgemeester 
en wethouders dier gemeente gegeven last, de 
straat langs zijn erf ter breedte van minstens 
4 meter buiten de etoep en goot· niet behoorlijk 
wieden; 

Verklaart den gerequireerde daaraan schuldig; 
Veroordeelt hem des:wege tot eene geldboete 

van/ 1.-; 
Bepaalt dat deze boete, bij gebreke van bet11-

ling binnen 2 maanden na den dag waarop dit 
arrest kan worden ten ui tv oer gelegd, zal worden 
verv~ngen door hechtenis van een dag; 

Veroordeelt den gereq uireerde in de kosten 
van eersten aanleg, verhaalbaar ook bij lijfsdwang 
van ten langste een dag, en in de kosten van 
cassatie. 
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30 JJecember 1895. BESLU~ hondénde beslissing • cl,_ip; bij ,..rt. 2 !er wet van 8 November 1815 
dat de gemeenteraad niet bevoegd is om, (Staatabfad n°. 51) alle pretentiën ten laste vnn 
onder welke benaming ook, verjaarde en het Rijk .binnen zes me.anden volgende_ op het 
vernietigde vorderingen uit de gemeentelijke jaar, wnnrover die pretentiën loopen, moeten 
middelen te voldoen. ingediend worden, en art. 3 dier wet beveelt; 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. dat alle vorderingen, welke niet binnen dien 
WIJ EMMA, ENZ. termijn zullen zijn ingediend, zullen worden ge
Beschikkende op het door den Raad der ge- honden voor verjaard en vernietigd; 

meente Loppersum ingesteld. beroep tegen het dat mitsdien de gemeenteraad niet bevoegd is · 
besluit van Gedeputeerde Staten van Groningen, om - onder' welke benaming ook - verjaarde 
dd. 23 AugnstllB 1895, n°. 57, 2• afd., waarbij en vernietigde, dat zijn niet meer bestaande 
deze hnfme goedkeuring hebben onthouden aan vorderingen, uit de gemeentelijke middelen te 
het besluit von genoemden gemeenteraad van voldoen; 
16 Äugustus 1895, n°. 6, tot betaling van sommen, Gezien enz., 
gelijkstaande met de bedragen van verjaar.de schuld- Hebben goedgevonden en verstaan:--. 
vorderingen; Met handhaving van het door appellant be-

Den Raad van Statë' enz.; streden besluit van Gedeputeerde Staten van 
O"1'erwegende, dat bovenvermelde gemeenteraad Groningen, het daartegen i1,1gesteld beroep onge

bij besluit van 16 Aûgnstus 1895, n°. 6, bnrge- grond te verklaren. 
meester en wethouders heeft gemachtigd tot be- De Minister enz. 
taling uit de onvoorziene uitgaven, hoofdstuk IX, 
art. 1 vun de begrooting voor den dienst 1895, 
aan H. SCH0ON11EEK van f 8.02}, aan E. T. 
WncRBUM / 10.40, aan wed. G. KEuR / 16.83½, 
staande deze sommen gelijk met de rekeningen 
dier personen over 1894 ten laste dier gemeente 
wegens door hen verricht werk of levering van 
goederen , en zulks nadat burgemeester en wet
houder bij hunne tot dat einde ann den gemeente
raad g~dane voordracht van 10 Angnstns 1895 
uitdrukkelijk hadden verklaard dat deze rekeningen 
te Ie.at zijn ingekomen en dientengevolge krachtens 
art. 3 der wet vnn 8 November 1815 vernietigd 
en verjaard zijn; 

dat Gedeputeerde Stoten van Groningen bij 
besluit van 23 Augustus 1895 n°, 57 (2• afd.) 
bezwaar hebben gemaakt voormeld rnadsbesluit 
goed te keuren ; 

dat tegen dit besluit de gemeenteraad bij Ons 
.is gekomen in beroep , hoofdzakelijk op grond 
dat naar appellants meening voormelde rekeningen 
niet zullen voldaan worden, mnar dat aan de 
drie genoemde personen sommen zijn toegekend 
die, hoewel geheel onverplicht, zouden te be
schouwen zijn als eene soort schadevérgoediug of 
subsidie; en verder omdnt zijns inziens de bepaling 
van art. 228 der gemeentewet alleen een voorschrift 
van orde zon zijn, zoodat hij bevoegd zou wezen 
eeue vordering, die verjaard is, te betalen ; 

Overwegende dat bij art. 228 der gemeentewet 
de termijtten van verjaring voor de vorderingen 
ten laste der gemeente toepnsselijk zijn verklaard; 

31 JJecem!Jer 1895. W11:TTEN, houdende natura• 
lisatie van : 

James Frost. S. 245. 
Clemens Gerhard Osterknmp. S.246. 
Wilhelm Joseph Georg Heinrich 

Bergmann. S. 247. 
Diederich Wilhelm Alberl Wiemer. 

s. 248. 
Theodor Heinrich .Brnnklans. S,249. 
Johann Wilhelm Brnnklaus. S,250. 
August Peter Erstfeld. S. 251. 
Bernhard Heinrich Jütte. S. 252. 

31 JJecember 1895. WET, tot goedkeuring der 
overeenkomst betrekkelijk den onderhaudschen 
verkoop van een stuk voormaligen vesting• 
grond te Breda, aan de Zuid-Nederlandacl,e 

Stoomtramwegmaatscliappij, gevestigd te 
Breda. S. 253 . 

31 1Jecem6er -1895: WET, houdende goedl:euring 
van den onderhandschen verkoop van het 
Clariasenl:looater, met aanhoorigheden, te 
Megen, aan de V ereeniging • Clarissen te 
Megen", gevestigd aldaar. S. 254. 

31 JJecem!Jer 1895. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhnndschen verkoop vnn het 
Minderbroedersl:looster met e.anhoorigheden, 
te Megen, aan de Sint-FranciscusaticAting, 

gevestigd te Maastriclit. S. 255. 
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2 FefJruari 1895. BESLUIT, houdende handhaving 
van een besluit van Gedeputeerde Staten van· 
Limburg, tot niet-toelating van een gekozen 
lid van den raad te Ottersum, op grond 
dat de gekozene tijdens de beslissing over 
zijn geloofsbrief nog bekleedde eene met het 
lidmaatschap van den raad onvereenigbare 
betrekking. 

Is NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, KNZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
K. TR. AKKERS te Ottersum, tegen het besluit 
van Gedeputeerde. Staten van Limburg, dd. 3 No
vember 1894, late afd., A, Litt. 8682/2, 1, 
waarbij het besluit van den raad der gemeente 
Ottersum· van 12 October 1894, tot niet-toelntinp; 
van K. TH. AKKERS voornoemd, als raadslid , is 
gehandhaafd ; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van _den 
16 Januari 1896, n°. 152; 

Op de voordracht van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken van 31 Januari 1896, n°. 480, 
afd. Binnenla:idsch Bestuur; 

Overwegende, dat' K. TH. AKKERS, gekozen 
lid van den ralld der gemeente Ottersnm , als 
zoodanig blijkens beslissing van den gemeente
raad, dd. 12 October 1894, niet, is toegelaten, 
op grond, d'at de benoemde de betrekking be
kleedde van brandmeester, ingevolge besluit van 
burgemeester en wethouders van Ottersum, dd. 
28 A~ril 1887, n°. 364, welke betrekking krach
tens art. 23, litt f, in verband met art. 1711, 
Jitt. o der gemeentewet, onvereenjgbaar is met 
hçt 1idmaatsehap van den gemeenteraad ; 

dat Gedeputeerde Staten van Limburg, deze 
beslissing, op de daärtegen door den niet-toege
latene ingediende bezwaren, bij hunne uitspraak 
van 3 November 18114, hebben gehandhaafd, 
op grond dat, 'blijkens het door den niet-toep
latene aan het gemeentebestuur van Ottersum 
ingediend verzoekschrift om eervol ontslag als 
lft'and_meester, gedagteekend 14 October 1894 .
alzoo op den tweeden dag, nadat de gemeente
raad 'beslist had -, de niet-toegelatene- ten dage 
van de beslissing nog was brandmeester en der
halve eene betrekking bekleedde, welke onver
eenigbaar is met die van lid van den gemeente
raad, zoodat de raad te ree ht tot zijne niet
toelating besloten heeft; 

dat tegen deze uitspraak K. TH. AKKERS bij 
Ons in beroep is gekomen, aan voerende, dat 

1895. 

randmeester in een landelijke , gemeente als 
ttersnm, zoo een onbeduidende betrekking is, 

Aat het meerendeel der gemeentenaren niet dan 
iij toeval weet, wie als zo~danig door het ge
Jneentebestuur is aangesteld en hij trouwens ook ' 
f immer eene 11anstelling van het gemeentebestuur, 
poch eenige bezoldiging als brandmeester heeft 
ontvangen; dat hij verzuimd heeft v66r het 
onderzoek der geloofsbrieven zijn ontslag als 
brandmeester te nemen , doeh twee 'lllf!ell na 
•s raads beslissing zijne • aa~vrag,i om ontslag 
heeft ingediend, weshaive hij vP.rzoekt alsnog 
sijne toelating als lid van den gemeenteraad te 
bevelen; 

Overwegende, dat de onbeduidendheid der ge
noemde betrekking in IIÓmmige gemeenten, ter 
:i:ake niets afdoet; dat het niet ontvangen eener 
akte van aanstelling de aanstelling zelve niet 
ongedaan maakt en bezoldiging niet het criterium 
is eener met het lidmaatschap van den gemeente
raad al of niet vereenigbare betrekking; 

dat overigens door appellant zijne benoeming 
tot brandmeester, blijkens zijne o.d. van 14 Oc
tober 1894 aan het gemeentebestuur van Ottersum 

Ïngediende aanvrage 0111 eervol ontslag uit die 
betrekking tijdens het onderzoek van zijne ge
loofsbrief bekleedde; 

dat volgens art. 179, litt. o der gemeentewet, 
de brandmeester wordt benoemd en ontslagen 
door burgemeester en wethouders en mitsdien 
an het gemeentebestuur ondergeschikt is ; 

dat volgens art. 23 , litt. / dier wet, het 
lidmaatschap van den raad onvereenigbaär is met 

. de betrekking van ambtenaar, vanwege het ge
meentebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt; 

dat derhalve ten tijde der beslissing van den 
nad, appellant eene met het lidmaatschap van 
den gemeenteraad onvereenigbare betrekking be-· 
kleedde en alzoo ter~eht door den raad niet is 
toegelaten; 

dat een onderzoek of het sinds de beslissing 
van den raad , door appellant gev.rasgde ontalag 
verleend is, als niet ter zake dienende , ove1·
bodig is; 

dat toch de raad beslist of· nien w inkomende 
leden al of niet behooren te worden toegelaten 
en alzoo ten tijde dier beslissing, 1,hij die als lid 
van den r11ad wil toegelaten worden, in zich 

· moet vereenigen de daarvoor door den -wet.gever 
gestelde vereischten · en niet vallen in een der 
uitsluitingen; 

dat de waarborgen eener nadere beslissing uit 
111 
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den aard der zaak en blijkens de toelichting ge
geven zijn ter verz~k~ eener juiste besliSBing, 
alzoo ten einde de beeliBeing van den raad te 
handhaven of te vêrbeteren, niet om een tennijn 
te openen om hem, die te recht door den raad 
niet is toegi,laten, alsnog in de gwegenheid te 
stellen zijn ontslag te . vragen en te verh·ijgen 

· uit eene met het lidmaatschap van den raad te 
recht onvereenigbare geoordeelde betrekking; 

duJ; jlh, indien· alsnog zou mogen worden 
gelet op omstandigheden, welke, waren zij aan• 
wezig geweest ten tijde van 's raads beslissing, 
dezen tot een ander besluit hadden behooren te 
leiden, dit niet anders zon wezen dan een her• 
haald onderzoek in eerste instantie van den ge
loofsbrief en verdere bewijuto.kken, in welke 
instantie de raad daarmede belast en aan hem 
de beslissing opgedragen is en bovendien niet 
van de ingevolge art. 17 der gemeentewet, bij 
den raad overgelegde stukken, maar zooals zij 
nader gewijzigd of aangevuld zijn; 

Gezien de wet van 29 Jnni 1851 (Sta,,tsb/,ad 
n°. 85); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het door K. TIi. AKKB!l8 ingesteld beroep te· 

verklaren ongegrond. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken is be

last met de uitvoering van dit besluit, waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den raad v11n 
State, afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

's Graveohage, den 2den Februari 18115. 
(gd.) EMMA. 

.De Minute, r,an Bi1111enlantkcAe Zalm, 
VAN HOUTEN. 

13 Fefmutri 1895. BBSLUIT, betreffende verkoop 
van inschrijviopm op het Grootboek der 
Nationale Schuld en beleggiog in hypotheek, 
door Regenten van het Gasthuis te Nijmegen. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W11 EMMA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
Regenten van het Gasthuis, ook gena&md Oud
ln1rgergu.sthuis, te Nijmegeo tegen een besluit 
van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 
] Mei 1894, u". 107, waarbij aan gemelde Re
genten machtiging is geweigerd tot den verkoop 
van f 31,000 nominaal ioschrijviog ju het 
81 pCt. Grootboek der Nationale Werkelijke 
Schuld, om eene som van / 32,000 tegen 4 pCt. 
onder hypotheeair verband van vaste goederen 
te kunnen beleggeo; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
·echillen van bestuur~ gehoord, ad vies van den 
24, December 1894, n°. 138; 

Op de voordracht van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken van 11 Februari 18116, 
n°. 698, afd. Binoenlandseh Beatuur; 

Overwegende, dat Regenten van het Gasthuis 
te Nijmegen bij adre3 van 6 April 1894, n°. 682, 
aan Gedeputeerde Staten van GeldtTlaud mach
tiging hebben verzocht om van de inschrijving 
ten name van het Gasthuis op het Si pCt. 
Grootboek der Nationale Werkelijke Schuld, be
dragende f 356,000, te verkoopen een nominaal 
bedrag van f 31,000, met het· doel om aan de 
Wed. L. T. VAN DBR WAARDEN terleen te geven 
eene som van f 32,000 tegen 4 pCt. 's jaars, 
onder eerste hypothecair verband van elf heeren• 
huizen, gelegen te Nijmegen, door van hun
nentwege benoemde deskundigen geschat op een~ 
gezamenlijke waarde van f 69,500; 

dat Gedeputeerde Staten voornoemd bezwaar 
hebben gemaakt om deze machtiging tot verlçoop 
van een gedeelte eener inschrijving op het Groot• 
boek - onder welke zij ten onrechte mede heb
ben verstaan de vooralanog niet gevraagde goedken• 
ring der voorgenomen geldbelegging-te verleenen, 
voornamelijk op grond, dat zoodanige omzetting 
van lmpitaal moet geacht worden in strijd te 
zijn met de &rmenwet, vermits art, ló dier wet, 
bij uitsluiting handelt over de belegging van de 
beschikbare gelden , waaronder slechts zijn te 
ventaan de niet voor liet dagelijkech beheer be
noodigde geldsommen, en het beleggeo van gel
den zich derhalve behoort te bepalen tot over• 
geschoten en door alloesing of uit anderen hoofde 
beschikbaar gekomen gelden en geenszioa de be
trelfende bedragen, welke reeds overeenkomstig 
de bij art. 15 der wet als regel aaogenomen 
wijze zijn belegd; 

dat Regenten voormeld tegen deze beschikking 
bij One in beroep zijn gekomen, in hoofdzaak 
aanvoereode, dat noch de letter, noch de geest 
der wet het toestaan van hun verzoek beletten, 
en dat de voorgenomen beleggiog, bij grooter 
voordeel, even groote zekerheid aanbiedt als de 
tegenwoordige, weshalve zij verzoeken, dat hun 
de gevraagde :machtiging 11lsnog moge worden 
verleend; 

Overwegende, dot blijkens art. 15 der wet~ 
tot regeliog van liet armbestuur de beschikbare 
gelden van burgerlijke en gemengde instellingen 
van weldadigheid worden belegd door aankoop 



- Wetten tot: 
Aanwijzing van de middelen ter goedmaking 

v11n de nitgaven, ~grepen in de Staatsbe
grooting voor het dienstja11r 1896. S. 235. 

SO Dec. 

Beschikbaarstelling vnn gelden, wegens door 
het Departement van Oorlog gedane verstrek• 
kingen, voor den dienst van 1895. S. 108, 

18 Juli. 

Als voren voor het Departement van Marine, 
voor den dienst van 1895. S. 107. 12 Jnli, 

Vaatetelling der begrooting van nitgaven ten 
behoeve van de voltooiing van het vesting
atelael, dieast 1895. S. 22. 5 Febr. 

Vaststelling van de begrooting der nitgaven 

20 Apnl. 

Wijzigi~ van de koloniale huishoudelijke be
grooting van Suriname voor het dienstjau 
1894. .S. 242. SO Dec. 

Vutstelling van de koloniale bnisbondelijke 
'begrooting von Snriname voor het dienst• 
jaar 1895. S. 25. 6 Febr. 

Verbooging vt1n de koloniale bnisbondelijke 
begrooting van Suriname voor het dienst
jaar 1895. S. 122. 13 Juli, 

124. 13 J nli, 

Vaststelling van het slot der re!erflng van de 
koloniale nitga ven en ontvangat..en voor Su
riname over het dienstjoàr :. 

1889. S. 57. 20 April. 
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van iuacbrijvingen in een der Grootboeken der 
Nederl11ndecbe Schold, of n11 verkregen goed.ken• 
ring van Gedeputeerde Staten kunnen worden 
belegd op eenige andere aldaar aange~veu wijze, 
terwijl art. 16 van die wet, onil.er me~r bepaalt, 
dat dergalijke inacbrij vingan met 11111Chtiging_ van 
Gedeputeerde Staten kunnen verkocht wo:rden; 

dat, indien het belang van ~ene instelling v~n 
weldadigheid, ten aanzien van de wijllle wa11rop 
bare kapitulen beleg.! zijn, aomwijlen medebrengt, 
dat verkoop van rentegevende inacbrijvingen in 
een der Grootboeken von de N ederlandscbe Scb uld 
noodig geacht wordt en die verkoop op juiste 
motieven gebaseerd is, zoo:l.anige verkoop, met 
wederbelegging gepaard gMnde, door de. wet niet 
is verboden ; 

dst echter in ieder voorkomend geval behoort 
onderzoobi te worden, of zoowel de opheffing 
eener bestaande geldbelegging als de wijze der 
wederbelegging van de daardoor beacbikbaar ge
worden gelden moeten geacht worden met het 
belang der instelling en met de voorschriften 
der wet overeen te komen; 

dat il.e door appellanten voorgenomen geldbe• 
legging niet strijdt tegen de voorschriften der 
wet en bij grooter rentegenot een voldoenden 
waarborg kan opleveren , - terwijl niet nit het 
oog mal'! worden verloren , dat de geensdeels on• 
waarschijnlijke eventualiteit eener con versie van 
de 3} pCt. Nederlandecbe Schuld eene waarde
verminil.ering van het aan de zorg der appellanle n 
toevertrouwde kapitaal tengevolge zonde kunnen 
hebben; 

dat mitsdien door de uitvoering van het. voor
nemen der appellanten, de thans aanwezige zeker
heid der bestaande geldbelegging niet verminderd, 
eventneel eene mogelijke waardevermindering van 
het betrokken kapitaal voorkomen, en bovendien 
eene niet onbelangrijke toeneming v11n rentegenoi 
zal -rerkregen worden , ~t de belangen van 
de door appell1Lnten beheerde instelling v11n wel• 
dadigbeid in meer dan één opzicht zullen gebaat 
worden; 

Gezien de wet van 2s' Juni 1854 (8l11a'81Jlad 

n°. 100), gewijzigd bij die va.n 1 Juni 1870 
(Staat1/Jltul n°. 85); 

Hebben goed.gevonden en verstaan : 
met vernietigipg van het bestreden besluit van 

Gedepnteerde Staten van Gelderland , van 1 Mei 
1894, n°. 107, a..'\n appellanten macbtigiag te 
vcrleenen om van de ten name van het Gaaibnia, 
oolr genaamd Ou8.-bnrgergaetbuis, ie Nijmegen, 

bestaande inschrijving in het 3{ pOt. Grootboek 
der Nederlandscbe Schold~ te verkoopen een be
drag van f 81,000, met het doel om in hunne 
hoedanigheid als Regenten van de voormelde' 
instelling aan de Wed. L. T. VAN DER W AARDIIN 

voomoemd, ter leen te verstrekken een bedrag 
van / 32,000 tegen 4 pCt. 'irjaan, onder eerste 
hypothecair verband van de bovenvermelde elf 
buizen'., wanneer de krachtens art. 1 , tweede 
lid, der vermelde wet voor deze belegging ver, 
eischte f!OOdkeuring, zal zijn verkregen. 

De Minister van Binnenlandscbe Zaken is 
belui mei de uitvoering van dit beslnit , waar
van afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, afdeeling voor . de gescbille11. van 
bestnnr. 

's Gravenhage, den 13den Februari 1895. 

(§et.) E M M A. 

IJe Mi11i,ter oa11 Bi1111m/.anlÛcAe Zaua, 
(8et.) VAN Hou?BN. 

27 P1lmu1n 1895, BBSLUIT, betreffende de ver
booging door Gedeputeerde Stoten van een 
post op de begrooting der gemeente W ate• 
ringen, voor de bezoldiging van een door 
den Commil!Baria der IConiugin te be11oemen 
veldwachter. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

Wu EMMA, 11:Nz. 

Beschikkende op het beroep van den raad der 
gemeente Wateringea tegen het besluit van Ge
depnteerde Staten van Zuid-Holland, dd. 27 No
vember/3 December 1894, B, n°. 8917, 3• afd., 
G. S., n°. 24,, waarbij de in de begrooting dier 
gemeente voor den dienst 1895, in boofdatnk V, 

onder art. 1, volgnummer 61i, niigetrokkeu poat 
wegens .belooning van de veldwachters'' a.df37-li 
is 'ferboogd met f 400 en alzoo gebraehiopf 775 
en voornoemde gemeenteraad is aangescbn,- ten 
spoedigste aan Gedeputeerde Staten, in ver baud 
met het 2° lid van art. 212 der gemeentewet, 
eene nadere voordracht te doen tot aanwijzing 
der middelen, waaruit de even vermelde uitgaaf 
van f 400 moet bestreden worden ; 

Den Raad van State , afdeeling voor de ge• 
schillen van bestnnr, gehoord, advies van den 
13 ·februari 1896, n°. 5; 

Op de voordracht van den Ministe1· van Binnea
landecbe Zaken van 25 Februari 1896, u0

• 928, 
afd. Binnenlandscb Bestuur; 

Overwegende, dat de CommiB11&1is der Kouingia 
Hl* 



IOo er slechts één is, en zoovele als er zijn, 
indien er meer dan één is. (bladz. 280.) 24 Juni. 

Indië. (Nederlandsch) Wet hondcnde 
wijziging van de In d i sQhe com pta
b il itei tswet, S. 126. · 13 Juli, 

- Besluit ter bekendmaking van den tekst der 
41Vet tot regeling van de wijze van beheer en 
fei,mtwoording der geldmiddelen van Neder
landsch-Indië van 23 April 1864, S. 35, zooals 
die door latere wetten is gewijzigd eu aangevuld. 

S. 145. 30 Juli. 
- Belllluit tot aanvulling van artikel 3, voor

laatste lid, der bepalingen betre:ffende het groot
ambtenaarsexamen voor den Indischen dienst, 
belmorende bij he: besluit van 20 Jnli 1893 
(Staatsblad n°, 117), S. 153. 29 Aug. 

Inkwartieringen. Besluit betreffende wijzi
ging van het besluit van 10 November 1892, 
S. ~53, hondende o. a. vaststelling der regle
mentaire bepalingen ter uitvoering van de wet 
bet,rekkelijk . de inkwartieringen en het onder
houd van het krijgsvolk, en d.e transporten en 
leverantiën voor de legers of verdedigings
werken van het Rijk gevorderd. S. 147. 5 Aug. 

Jacht en Vissoherij. .Arrest van den Hoogen 
Raad der Ned., houdende besliasing dat ter be
oordeeling· van de VRtbanrheid van een vonnis 
voor hooger beroep nitslniten,l in 11anmerking 
komt de straf, gesteld op het feit zooals het 
is ten laste gelégd, en niet de straf die, naar 
aauleiding van het onderzoek ter terechtzitting, 
in een gegeven geval zou kunnen worden toe
gepast , zoodat het vonnis gewezen ter zake van 

nijverheid behoort of daarmede in verband 
staat. 21 Oct. 

Krankzinnigen. · Besluit tot wijziging van 
het beslni~ van 17 Augustus 1892, S. 212, 
waarbij aan het .bestuur van het krankzinni
gengesticht .het St. Elisabeth's Gasthuis" te 
Deventer vergunning wordt verleend op het 
landgoed .de Brinkgreve", gemeente Deventer 
een gesticht voor krankzinnigen op te richten. 

S. 4. 10 Jan. 
- Besluit tot intrekking van het .beslnit van 

25 Jan. 1893, S. 23, en tot wijziging vnn het 
besluit van 11 Juni 1891, S. 102, waarbij 
aan SOPHIA Gmns, te Ede, vergunning ia ver
leend tot oprichting van een gesticht voor 
krBDkzinnigen aldaar, S. 17. 2 Febr. 

- Besluit tot wijziging van het besluit van 
26 Juli 1893, S. 129, hondende vergunning 
tot oprichting van een krankzinnigengesticht 
te Haarlem aan de Nieuwe Gracht en bepaling 
van het maximum van het aantal verpleegden 
en het minimum van het getal geneeskun• 
digen. S. 3·3_ 20 Maart. 

- Besluit waarbij non.jonkheer G. G. DE V11,: 
LENEUVE en B. DE VRIES te 's Gravenhage 
vergunning wordt verleend, op een terrein, 
gelegen in de gemeente Hoogland, een gesticht 
voor krankzinnigen op te richten, S. 35. 

23 Maa.rt. 
- Besluit tot wijziging van het besluit van 

13 Februari 1892, S. 4,3, waarbij ann de Ver
eeniging tot opvoeding en ver,11leging van 
idioten eir achterlijke kinderen, gevestigd te 

.A.LPHABETISCBE INHOUDS-OPGAV.E VOOR 1895. 

Academie. (Kon. llrlilita.ire) Besluit tot 
vaststelling van een reglement voor de Konink
lijke Militaire Aon\l,emie. S. 40. 6 April. 

- Besluit hondende beplingen betreffende de 
toelating van jongelieden tot het in Neder
landsch-Indië af te nemen adminie-examen 
voor de Koninklijke Militaire Academie. S. 185. 

2 Dec. 
Archieven. ,Besluit tot vernietiging van de 

besluiten van den Raad der gemeente Roer
mond van 2 Juli en van 19 Juli 1894 en 
van burgemeester en wethonders van Roermond 
van 1, 2 en 3 Juli 1894, s1rekkende tot be
lemmuing der Regeering in haar beheer over 
het Rijkeanchiefdep8t te Roermond. S. 2. 

7 Jan. 
- Besluit tot wijziging van het besluit van 
8 Maart 1879, S. 40, houdende bepalingen 
om1rent hlt bewaren der bnde rechterlijke 
archieven, welke dagteekenen van v6ór de in
voering der Fransche we1geving, en tot ophef
fing van het Rijksarohiefdepot te Roermond. 

S. 150. 19 Aug. 
Arbeid van jeugdige personen en 

vrouwen. Wet tot wijziging der wet 
van den 5 Mei 1889, S. 48, houdende 
be palingen tot het tegengaan van 
o vermatigen en gevaarl:ijken arbeid 
'\' an jeugdige personen en van vron
wen. S. 138. 20 Juli. 

Armwezen. Besluit betreffende verbop van 
inachrijvingen op het Grootboek der Nationale 

· Schuld en belegging in hypotheek, door Re
genten van het Gasthuis te Nijmegen. (bladz. 278.) 

13 Febr. 
Begroetingen. W etteu tot V!IBtstelling van 

de volgende hoofdstukken der StBBtsbegrooting 
voor 1895: 

II. 
III. 
IV. 
v. 
VI. 
VIIB. 
VIII. 
IX. 
X. 
XI. 

Als voren voor 1896: 
I. 
VITA. 

S. 12. 1 Febr. 
13. 1 Febr. 
14,, 2 Febr. 
18. 4 Febr. 
lil. 4 Febr. 
20. 5 Febr. 
23. 5 Febr. 
24. 5 Febr. 
26. 6 Febr. 
21. 5 Febr. 

233. 30 Dec. 
234. 236. 30 Dec. 

Wetten tot verhooging of wijziging van de 
volgende hoofdstukken der Staatsbegrooting 
voor 1894: 

III. s. 94. 12 Jnli. 
228. 30 Dee. 

v. 97. 12 Juli. 
VI. 105. 12 Juli. 
VIIA. 100. 12 Juli. 
VIIB. 192. 2 Dec. 
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Utrecht, vergnnning ia verleend op het land- ' 
goed 's Heeren Loo te Ermelo een gesticht 
voor idioten op te richten. S. 85, 13 Mei. 

- Beslnit waarbij aan het bestuur der gemeente 
Leiden vergunning wordt verleend op het 
landgoed \Endegeeat", gemeente Oegstgeest, 
een gesticht voor krankzinnigen op te richten. 

S. 161. 16 Sept, 
- Besluit tot nadere wijziging van het 1!eslnit 

van 4 November 1890, S. 160, tot bepaling 
van het maximum der verpleegden en het 
minimum van geneeaknndigen in het krank
sinnigengeaticht .het St. :Toria Guthuis" te 
Delft, gewijzigd bij beèluit van 29 Dec. 1891 
(Staatsblad n°. 245). S. 162. 19 Sept. 

Landbouw enz. Beslnit van den· Minister 
van Binnenl1mdsche Zaken , houdende \"astatel
ling eener Instructie voor d11 Rijkalandbonw
leeraren. 11 Jan. 

Landsdrukkerij. Besluit houdende vaat-
1telling van een tarief voor zet- en drukloonen 
voor de A.lgemeene Landsdrnkkerjj en zulks 
met intrekking van het tarief, vutge,.teld bij 
besluit van 9 Juli 1876 (Staatsblad n°. 158). 

Loodswezen. Wet 
het baken wezen 
ren. S. 71. 

S. 7. 14 Jan. 
tot regeling van 

op openbare wate
• 20 ":pril. 

- Besluit tot vaststelling van een reglement 
voor bakendienst op eenige openbare wateren. 

S. 148. 9 Aug. 
Loterij. Besluit houdende wijziging van art. 1 

van .het besluit van 10 Jan. 1886, S. 1, be
trekkelijk den borgtocht van den Directeur der 
Staatsloterij. S. 160. 14 Sept,, 

:Marechaussee. Besluit houdende organieati-, 
van het wapen der Koninklijke Marechaussee. 

19 Maart. 
1 Jllli. 
6 Aug. 

Me.ten en gewichten. Besluit van den 
Minister vnn Waterstaat, Handel en Nijver
heid, betreffende vaststelling van het goed
ltenringsmerk voor den ijk en herijk der maten 
en gewichten enz. voor 1896. 6 Nov . 

- Besluit betrekkelijk den herijk van de maten 
en gewichten in 1896 en 1897. S. 208. 3 Dec, 

Militair onderwijs, Besluit tot wijziging 
van het Reglement voor den Hoofdcnrsll8. 

B. 221. 7 Dec. 
Militaire Zaken, Besluit tot wijziging van 

art. 2 van het besluit van 5 December 1881, 

S. 189, betreJfende de regeling der garnil08lls
indeeling van het Leger: zooals dat. artikel i& 
gewijzigd bij het besluit van 2 Februari 1885 
(Staatsblad n°. 64.), S. 30. 12 Maart. 

Militie. (Nationale) Besluit waarbij, met 
vernietiging eener uitspraak van Gedeputeerde 
Staten van Limburg, de aanwijzing tot den 
dienst bij de militie van den loteling P. H. 
VINK■N uï't F.cht wordt gehandhaafd. S. 4.4. 

19 April 
- Wet tot verlenging van den duur der wer

king van de wet van 4 April 1892, S. 56, 
houdende vooniening der tijdelijke versteA'lng 
van de nntionale militie. 'S. 68. 20 Ap:dl. 

- Wet tot wijziging en aanvulling 
van de wet betrekkelijk de Natio
nale llilitie. S. 72. 20 April. 

- Besluit tot wijziging van art. 2 van het be
sl nit vun 22 Juli 1892, S. 179, houdende 
tijdelijke wijziging v:an et-nÎR!l bepalillR8u vnn 
de ·be■lniten vun 17 Dec. 1861, S. 127 en 
van 8 Mei 1862, S. 46, betrefl'ende voorschrif
ten tot uitvoering der wet van 19 Aug. 1861, 
S. 72, betrekkelijk de Nationale Militie. S. 76. 

• 24 April. 

- Missive vnn den Minister van BinnenlandscllC 
Zaken nun de Commissarissen der Koningin il) 
de provinciën, betrefl'ende aanvragen van vrij.11 
stellin@: van militiedienst. 14 Mei. 

- Besluit betrekkelijk de lichting der,~tionale• 
militie vau het jaar 1896. S. 173~ 25 Oct. 

Naturalisatie. Wetten houdende naturalisatie 
van: 

Bauhaus. H. s. 218. 4 Dec. 
Bergmann. W. J. G, H.' 247. 31 Dec. 
Breitenstein. H. 115. 13 Juli. 
Brnnklaus. J. W. 250. 31 Dec. 
Brnnklaus. T. H. 249. 31 Dec. 
Cockx, L. 215. 4 Dec, 
Cromme, G. M. 64,. 20 April. 
Dickmann. F. W. 67. 20 April. 
Dreveldt. J. J. A. Vlln 62. ·20 Apri!. 
Erstfeld. A. P. 251. 31 Det-. 
Frost. J. 245. 31 Dec. 
Glogan. K. A. 68. 20 April. 
Herzberg. K. (C.) 219. 4 Dec. 
Hnngelmann. ll. B. P.A. 65. 20 April. 
Jütte. B. H. 252. 31 Dec. 
Kaltofen. T. F. G. J. M. B. 214. 4 Dec. 
Kanlbnch. F. F. ·G. L. 66. 20 Apl'il. 
Knobloch. G. W. L. 61. 20 April. 
Maschmeyer. A. H. L. 121. 13 Jnli. 
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houdende nadere wijzig!~ ~tamlik 
liij de wet van 28 A.~8_6 , -~ lilll, 
gewijzigde a~ der wet van 9 April 18'77, 
S. 79, .tot TUtstellin11: van de klaslah en 
samenstelling der llffOndissementa-regtbaaken, 
van de j&11rwcdden der leden van en IDlM&
naren bij die regtbav.ken, alsmede van de 
klassen der kautongeregten en van de jaar
wedden der kantonregters en der amb!enaren 
bij de Imntiengeregten", in werking ~t. 

s. 169. 16 Oot. 
- Wet houdende goedkeuring der toeatembling 

door den Politieken Agent en Conwl~Generaal 
der N ederlnnden te Caïro verleend tot de in 
de twee ontwerpdecreten der Egyptische Be
geering vervatte aanvnlling en wijziging van 
de bepalingen omtrent de gemengde Recht
spraak daar te lande en tot uitbreiding der 
illlvoegdheid van de rechtbanken voor snm• 
miere rechtspraak. S. 190. 2 Dec. 

Reis- en verblijfkosten. Besluit hou
dende bepaling va.n reis- en verblijfkosten van 
de werktnigkondige ingenieurs enz. bij de 
artillerie-inrichtingen enz. 28 Jan. 

- Besluit tot nadere aanvnlling van het besluit 
van 31 Januari 1884., S. 25, waarbij regelen 
worden 'gesteld ten aanzien van de vergoeding 
wegens reis- en verblijf kosten , toe te kennen 
aan personen die hier te- lande met dienstver
riehtingen worden belast, waarvan de kosten 
gokwtelt worden uit de kolOJniale geldmiddelen. 

s. 91. 2 Juli. 
11.ijnvaart. Besluit ter beni:chtiging van eene 

bepaling tot wijziging van .art. XVII V9A het 
-Reglement van Politie voo1· de scheepvaart en 
de vlotvaart op den Rijn, met inbegrip van 
de Waal en de Lek, van krneht verklaprd bij 
besluit van 12 April 1892 (Staatsblad n°. 86), 

S.1. , .. 

Rivieren. Beslnit tot nadere .,wijziging van, 
_het ·besluit van 15 Februari 1892, S. 4,4,, 

houdende vast.telling van een reglem~t op 
het baggeren, graven en visschen van voor
werpen en het werpen van grond of and 
zinkende stoffen in de rivieren, onder het be
heer van het- Rijk, en langs de zeekusten, 
onder beheer van het Rijk. S. 224.. 1 

Scheepvaart. Beslnit tot wijziging van het 
bealnit van 21 Febrnori 189S, S. 418, hou• 
deude bepalingen tot vereenvoudip:ing der 
douaneformalittiten voor stoomschepen , di -
Ned.erlaudsche havens enkel aandoen om goe• 

<!Ml-lr bij te laden of passagiers te ontschepen 
ê/fop te nemen. S. 182. 28 Nov. 

Schuld. (Nationale) Besluit tot unvulli11g 
der besluiten van 2 October 1886, S. 173, 
en van 9 Feliruuri 1892, S. 38, betreffende 
de verwisseling van 3 l ten honderd rente
gevende sohuldbekentenissen tegen inschrijving 
op het Grootboek ,der 3 l ten hondel'd rente
gevende Nutionale Schold. S. 28. 11 Febr. 

- Besluit houdende machtiging tot uitgifte van 
schatkistbiljetten en sehatkiatpromeasen volgens 
de wetteµ van· 4 April 1870, S. 62, en van 
5 'Dec. 1881 (Stbl. n°.181i). S. 29. 6 Maart. 

92. 8 Jnli. 
14,9. 12 Aug. 

165. 26 Sept. 
- Wet tot ~.onversie van drie en een half ten 

honderd in drie ten honderd rentegevende 
Nationale Schuld. S. 286. 30 Dec. 

Schutterij. 'Bes-Jnit betreffende d~ dienstdoende 
sehntterij der aanstaande nie.nwe gemeente Rot
terda1n. S. ll. 24' Jan. 

- Besluit tot nadere vaststelling van de sterkte, 
samenstelling en iodeeling der dienstdoende 
111'l1.11tterij van Rotterdam en van de samen
stelling en indeeling van het 6de b11taljon 
rustende schutterij in Zuidhollond. S, 34,. 

22 llrt. 
- Beslnit waarbij 4e dienstdoende schutterij te 

's Hertogenbosch in haar geheel voor den dienst 
der infanterie wordt bestemd. S. 4,8. 17 April. 

- Wet tot nadere vaststelling van de somenl!tel
ling en indeeling der dienstdoende schutterij 
te 's Gravenhage. S. 80, 29 April. 

- Missive van den Minister vnu Binnenlandsohe 
Zaken 11an de Commissa.l'issen der Koningin in 
de provinoië.u • betreffende de voordrachteu. tot 
benoeming van offi.oieren bij de rnstendeschutterij. 

18 Dee. 
Spaarbanken Wet tot wijziging en 

aanvu.llinp: der wet van 26 Mei 1880, 
S. 88, tot instelling eener Rijkspos.t
spaarbank. S. 135. 20 Jnli. 

Spoorwegen. Wet houdende teruggaaf van 
het waarborgkapitaal der spoorwegeo~ 
Samarang-Cheribon. S. 27. . 6 Febr. 

- Wet houdende teruggaaf van het WBBrborg
kapims'! door de Bataviasche OosterJpoorweg
maatachappij gestort ter za\-e van haar ver
leenden voorrang voor eene spoorwegconceaaie 
Ked.oeng-Gede-Cheribon. S. 59. 20 April. 

- Wet tot bekrachtigfol!' van eene ovei:eenkomst 

• 




