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VERZAMELING 
DElt 

WETTE BE SLUITEN EN ARR ESTEN 
llETlUJKKELUK HET 

OPENBAAR BE STUUR 

NEDERLANDEN 

SIWERT D)!; HERSTELDE ORDE VAN 7.AKEN IN 1813. 

2 Januari 1896. BESLUIT, houdende bepalingen 
ter uitvoering ,•an de wet van 30 Decem
ber 1895 (Staatsblad n°. 236). S. 1. 

IN NAAM VAN HARE MAJESTEIT WIL HELMI A, 
BIJ DE GRATIE Goos, KONINGIN DER NEDERLAN
DEN, p RINSES VAN ORANJE- ASSA U, ENZ., ENZ., ENZ. 

WIJ EMMA, KONINGIN-WEDUWE, REGENTES 
VAN HET Ko INKRIJK. 

Op de voordracht van den Minister van Fi
nanciën, dd. 31 December 1895, n°. 103, af
deeling Generale Thesaurie; 

Gezien de artt. 1, 2, 9b en 10 der wet van 
30 Decembe1· 1895 (Staatsblad n°. 236); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Ue rechthebbenden op: 1 
a. inschrijvingen in het Grootboek der drie en 

een half ten honderd rentegevende Nationale 

Schuld, en 
b. schuldbekentenissen ten laste van den Staat, 

uitgegeven krachtens de wetten van 9 Mei 1886 
(Staatsblad n°. 102) en van 28 December 1891 
(Staatsblad n°. 230), worden gedurende een ter
mijn van elf dagen, aanvangende met 8 Janu
ari 1896 en eindigende 1den 18den Januari 1896, 
in de gelegenheid gesteld om te verklaren, of zij 

· verlangen, dat de hun toebehoorende of onder 
hun beheer zijnde drie en een half ten honderd 
rentegevende inschulden , op door Ons nader te 
bepalen tijdstippen zullen worden afgelost . . 

2. De verklaring, bedoeld in art. 1, geschiedt 
door inleve1·ing aan het kantoor van het Agent
schap van het Minist.Jrie van Financiën te Amster-

dam of aan een der kantoren van de Bet;ial
meesters in de hoofdplaatsen der provinciën en te 
Rotterdam, van behoorlijk ingevulde en onder
teekende formulieren iu duplo, welke vau den 
7den Janual"Î 1896 af, aan die kantoren kosteloos 
verkrijgbaar zijn. 

Die kantoren zijn daartoe op eiken werkdag 
van den bij artikel 1 bepaalden termijn, van des 
voormiddags negen tot cles namiddags drie ure 
geopend. 

Bij de verklarin_g; worden overgelegcl : 
a. voor zooverre daarbij afloss ing verlangd wordt 

door beheerders, bezitters of bestuurders in het 
lste lid van artikel 10 der wet van 30 Decem
be1· 1895 (Staatsblad n°. 236) bedoeld, de be
wijzen dat de onderteekeuaars daartoe overeen
komstig het 2de lid van dat artikel bevoegd zijn, 
en voor zooverre daarbij aflossing verlangd wordt 
van met vruchtgebruik bezwaarde inschrijvingen 
en schuldbekentenissen, de bewijzen dat aan de 
vereischten van het 3de lid van genoemd artikel 10 
voldaan is; 

b. voor zooverre daarbij de aflossing verlangd 
wordt van schuldbekentenissen aan toonder, die 
schuldbekentenissen met bijvoeging van eene lijst 
in duplo, waarop de nummers dier stukken naar 
volgorde vermeld zijn. 

De schuldbekentenissen worden door den Agent 
van het Ministerie van Financiën te .tf.,nsterdam 
gestempeld. Voor zoove1· de stempeling niet ter 
stond bij de · inlevering kan geschieden, wordt 
van de overneming der stukken een bewijs afge-
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geven, vermeldende de soort, het bedrag en het 
aantal der stokken. 

Deze stukken worden binnen vier dagen ná de 
clagteekening van het bewijs van overneming en 
tegen intrekking daarvan, aan den inleveraar door 
voo1·noemden Agent of, desverlangd,door tusschen
komst van clen Betaalmeester bij wien zij zijn 
ingeleverd, teruggegeven. 

Formulieren voor die lijsten zijn van clen 
7den Januari 1896 af aan de bovengenoemde 
kantoren kosteloos verkrijgbaar. 

Verklaringen, waarbij de gevorderde stukken 
niet zijn overgelegd, worden, behoudens het be
paalde bij artikel 3, als niet ingeleverd beschouwd. 

3. De Minister van Financiën is bevoegd , aan 
hen, die binnen den bij artikel 1 van dit besluit 
bepaalden termijn het verlangen tot affossing van 
clrie en een half ten honderd rentegevende in
schulden, als in artikel 2, letter a, van dit 
besluit bedoeld, hebben te kennen gegeven, maar 
om redenen, welke .ter beoordeeling van den 
Minister staan, verhinderd iverden de bij ar
tikel 2, letter a, bedoelde bewijzen nevens de 
verkla1·ing tot aflossing over te leggen, een naderen 
termijn van ten hoo~te zes weken na den bij 
artikel 1 van dit besluit bepaalden termijn toe 
te staan, binnen welken zij de bedoelde be
wijzen zullen hebben over te leggen. Na het 
verstrijken van dien termijn zullen zij , die in 
het hier onderstelde geval verkeeren en de ge
vorderde bewijzen niet overgelegd hebben, geacht 
worden cle aflossing niet te hebben verlangd. 

4 . Houders van certificaten, uitgegeven door 
een administratiekantoor der drie en een half 
ten honderd rentegevende Nationale Schuld, 
kunnen de verklaring, dat zij de aflossing ver
langen van de op de certificaten vermelde kapi
talen drie en een half ten honderd rentegevende 

ationale Schuld, binnen den bij artikel 1 be
paalclen termijn rechtstreeks inclienen bij het 
Agentschap van het Ministerie van Financiën te 
Amsterdam, mits daa1·bij ovedeggende de certifi
caten, waarvoor aflossing verlangcl wordt, met 
bijvoeging van eene lijst in duplo waarop de 
nummers dier stukken naar volgorde vermeld 
zijn. Indien de certificaten door verschillende 
administratiekantoren zijn uitgegeven, zal voor 
ieder dier kantoren eene afzonderlijke lijst moeten 
ingecliend worclen. Deze lijsten, welke van den 
7den Januari 1896 af bij het genoemde Agent
schap kosteloos verkrijgbaar zijn, moeten voorzien 
zijn van eene aan den voet daarvan gestelde 

verklaring, ten blijke dat het administmtiekantoor 
kçnnis draagt van het verlangen tot afschrijv ing 
van het bedrag der daarin genoemde certificaten 
van het hoofcl v,in rekening van dat kantoor. 

De certificaten worden door den Agent van 
het Ministerie van Financiën te Amsterdam op 
gelijke wijze als voor cle schulclbekentenissen aan 
toonder is bepaalcl, gestempeld en aan de houders 
teruggegeven. 

5. Het genot der rente ad drie en een half 
ten honderd 's jaars over de in art. 1 cler wet 
van den 30sten December 1895 (Staatsblad n°. 236) 
genoemde Nationale Schuld, waarvan de verwisse
ling, ingevolge het tweede !iel van art. 2 dier 
wet geacht wordt verkozen te zijn, eindigt met 
den 29sten Fcbrnari 1896. 

Het rentegenot ad drie ten honderd 's jaars 
van cle in het eerste lid bedoelde Nationale Schuld 
vangt aau op 1 Maart 1896. 

6. De rente van 1 October 1895 tot ultimo 
Februari 1896 van de kapitalen, ingeschreven 
in het Grootboek der drie en een half ten honderd 
rentegevende Nationale Schuld, ,~elke, ingevolge 
art. 5 van clit besluit, van 1 Maart 1896 af 
eene rente zullen dragen van drie ten honderd 
's jaars, zal, van 16 Maart 1896 af op de ge
wone wijze worden betaalbaar gesteld. 

De coupons, vervallende 1 April 1896 van de 
drie en een half ten honderd rentegeve.11de schuld
bekentenissen, welke ingevolge artikel 5 van dit 
besluit, van 1 Maart 1896 af eene rente zullen 
dragen van drie ten honderd 's jaars, zullen van 
1 Maart 1896 af betaalbaar zijn bij de Neder
landsche Bank te Amsterdam, en wel de coupons 
van de schuldbekentenissen aclfl2000 metfl75, 
ad f 6000 met f 87 .50, ad / 1000 met f 14.58, 

ad f 500 met f 7.29 en ad f 100 met f 1.46. 
De Minister van Financiën is belast met de 

uitvoering van clit besluit, hetwelk gelijktijdig 
in het Staatsblad en in de Staatscourant zal ge• 
plaatst worden. 

's Gravenhage, den 2den Januari 1896. 
(get.) EMMA. 

De JYlin. van Financiën, (get.) SPRENGERVANEYK. 
(Uitgeg . 4 Jan. 1896.) 

3 Januari 1896. BESLUIT, houdende machtiging 
tot uitgifte van schatkistbiljetten en schat
kistpromessen volgens cle wetten van den 
4 April 1870 (Staatsblad n°. 62) en van 
5 December 1881 (Staatsblad n°. 185). S. 4. 
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3 Januari 1896. BESLUIT, houclende beschikking 
op het beroep, ingesteld door J. R. NELES 
en P. J . CoovELS, te Helmond, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
brabaut, dd. 21 September 1894 , G , n°. 71, 
waarbij aan het gemeentebestuur van Helmond 
verguuning is verleend tot uitbreiding der 
gemeente-gasfabriek alclaar. S. 3 . 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep , ingesteld door 
J. R. NELES en P. J. CooVELS te Helmond, 
tegen een besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noordbrabaut, dd. 21 September 1894, G, n°. 71, 
waarbij aan ·het gemeentebestuur van Helmond 
vergunning is verleend tot uitbreiding der ge
meente-gasfabriek aldaar ; 

Den Raad van State (afdeeliug voor de geschillen 
van bestuur) gehoord, ad vies van den 11 Sep
tember 1895, n°. 156 ; 

Op de voordi-acht van den Minister van Water
staat, Handel en Nij ver heid , van 28 Decem
ber 1895, n°. 162, afdeeliug Arbeid en Fabrieks
wezen; 

Overwegende , dat het gemeentebestuur van 
Helmond bij adres van 6 Augustus 1894 aan 
Gedeputeerde Staten van Nooi·dbrabant, ouder 
mededeeling dat het voornemens is, de bestaande 
gasfabriek, tot oprichting waarvan op het perceel 
kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie B, 
n°. 1101, bij Koninklijk besluit van 15 Mei 1862, 
n°. 44, vergunning was verleend, uit te breiden 
en een aan tal met name genoemde toestellen te 
plaatsen en te vervangen door soortgelijke van 
grooteren omvang of afmeting, ouder overlegging 
van de door de wet gevorderde stukken, eene 
nieuwe vergunning heeft gevraagd; 

dat tegen dit verzoek bij Gedeputeerde Staten 
bezwaren zijn ingebracht door P . J . CooVELS, 
J. R. NELES en 22 anderen, inwoners van de 
gemeente Helmond of eigenaars van perceelen 
grenzende aan het terrein der gasfabriek die aan
voerden dat dezelfde aanvraag reeds op 9 Mei 1894 
gedaan en door Gedeputeerde Staten op 27 Juli 
daaraanvolgende afgewezen was, en dat de ver
gunning tot het plaatsen van den door het ge
meentebestuur in zijn adres genoemden stoomketel 
reeds bij Koninklijk besluit van 19 Maart 1894 
n°. 19, "als eindbeslissing" was geweigerd ; voorts 
dat alle thans bestaande toestellen op de gas
fabriek onder de werking der tegenwoordige wet 
zijn vergroot, uitgebreid, verplaatst of nieuw 

gesticht en in werking gesteld - behalve een 
exhauster - zonder de vereischte vergunning, 
zoodat thans met recht gezegd kan worden, dat 
de gasfabriek in strijd met de wet bestaat; 

dat opeenhooping van nog meer toestellen op 
het kleine, thans binnen de kom der gemeente 
gelegen , terrein der gasfabriek groot gevaar op
levert niet alleen voor de klagers maar voor 
de stad Helmond · in het algemeen, daar ont
ploffingen in gasfabrieken dikwij Is voorkomen en 
in deze fabriek niet de noodige voorzichtigheid 
ter voorkoming van brand wordt betracht; 

dat bovendien door den walm en de lucht van 
de fabriek een aanzienlijk stadsgedeelte wordt 
verpest, de gezondheid der inwoners wordt be
dreigd en de eigendommen in hunne waarde zullen 
verminderen, en dat thans het oogenblik is aan
gebroken om hen van gevaar, schacle en hinder 
te ontla;ten door de fab1·iek buiten de kom der 
gemeente te verplaatsen; 

dat Gedeputeerde Staten bij besluit van 2] Sep
tember 1894, G, n°. 71, de gevraagde vergunning 
hebben verleend, na te hebben overwogen, dat 
bij Koninklijk besluit van 15 Mei 1862, n°. 44, 
aan het gemeentebestu nr vergunning is verleend 
tot het oprichten van eene gasfabriek op het 
bovengenoemd terrein; 

dat de bezwaren in hoofdzaak zijn gericht 
tegen het bestaan der fabriek, als zijnde gelegen 
in een bebouwd gedeelte der gemeente; 

dat echter deze bezwaren buiten beschouwing 
kunnen worden gelaten vermits de fabriek, op
gericht krachtens de bij bovengenoemd Koninklijk 
besluit verleende vergnnning, moet geacht worclen 
,vettig te bestaan; 

dat wat betreft de bezwaren tegen de voorge
nomen uitbreiding der fabriek en het daardoor 
ontstaan van gevaar mag worden verwezen naar 
eene door het gemeentebestuur medegedeelte ver
klaring van deskundigen, die de fabriek en de 
daaraan te geven uitbreiding in loco hebben 
onderzocht en uit welke verklaring blijkt, dat 
de inrichting zooals die thans is geprojecteerd, 
alle gedachte van gevaar of hinder nitslnit en 
de veiligheid cler fabriek beter is gewaarborgd 
clan in vele andere bestaande gasfabrieken; dat 
de bewering als zouden na de in voering der wet 
van 2 Juni 1875 (Staatsblad n°. 95) verschillende 
uitbreidingen aan de. fabriek zijn gegeven zoncler 
daartoe verkregene vergunning door niets is ge
staafd noch bewezen; 

dat J. R. NELES en P. J . CooVELS tegen dit 
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besluit bij ons in bel'Oep zijn gekomen en claarbij 
- onder herhaling der vroeger cloor heu aange
voerde formeele bezwaren - hebben aangevoerd 
<lat uit het feit dat de fabriek in 1862 wettig 
is opgericht, niet mag worden afgeleicl , clat zij 
nu in 1892 ook nog wettig bestaat; dat znlks 
juist wegens de sedert 1875 aangebrachte uit
breid ingen en wij;ig ingen niet het geval is; clat 
een verslag van deslrnndigen, door eene der 
partijen gekozen, uit den aard der zaak geene 
voldoend e waarborgen van betrouwbaarheid aan
biedt en meer waarde te hechten is aan dat van 

den Hoofdingenieur van clen Pro vincialen Water
staat; 

clat Gedeputeercle Staten cloor van het gemeente
bestuur van 11.elmond op te vrugen cle gemeente
rekeningen, cle rekeningen ner gasfabriek, de 
verslagen over deu toestand dier fabriek, de 

primitieve bestekken, de bestekken vatl wijzigingen 
der gasfabriek enz., tot de zekerheid hadden 
kunnen komen, dat er werkelijk na de invoering 
der wet van 2 Juni 1875 (Staatsblad n°. 95) 
verschill ende uitbreidingen aan de fabriek zijn 
gegeven, terwijl cloor afsch1· ift te vragen der 
voor clie uitbreidingen noodige vergunningen of 
door cle registers dier vergunningen door hen
zelve verleend, te raadplegen, zij al spoeclig de 
stel! ige overt11iging zonden hebben verkregen, 
clat die uitbreidingen steeds zijn geschiecl, zonder 
de vereischte vergunning; 

Op welke gronden appellanten Ons verzoeken 
het besluit van Gedeputeerd e Staten van Noord

brabant del. 21 September 1894, G, n°. 71, te 
vernietigen; 

0 verwegencle, dat in de eerste plaats behoort 
te worden nagegaan of het verzoek, zooals het 
door het gemeentebestuur is gedaan, beschouwd 
moet worden als eene aanvrage tot eene nieuwe 

vergunning ingevolge art. 14 der bovengenoemde 
wet, dan wel als een verzoek tot oprichting 
eener inrichting, overeenkomstig art. 1 dier wet; 
clat het gemeentebestuur van Hclinond in zijne 
aanvrage eene omschrijving gevende van de gas
fabriek, zooals die na de voorgenomen uitbreiding 
zal bestaan en alle toestellen, die daartoe zullen 
bchooren, opnoemende en beschrij vencle, geacht 
moet worden een verzoek te hebben gedaan tot 
vergunning om ecnc imichting op te richten, 
vermits bij het verleenen eeuer vergunning tot 
uitbreiding eener bestaande inrichting, ook blijkens 
het in de 'rweede Kamer bij de mondelinge be
handeling der wet voorgevallene, slechts kan 

worden gelet op de bezwaren , die door de rnt-
1,rcidiug zullen ontstaan, zoodat een verzoek om 
eene bestaande inrichting te mogen uitbreiden 
geen andere dan de nieuw te stellen toestellen 
behoeft of behoort te omvatten en evenmin rekening 
heeft te houden met de inrichting der geheele 
fa br iek, zooals die na het verleenen der ve1·
gunning zal wot·clen tot stand gebracht; 

dat het gemeentebestuur, door te vermelden 
hoe cle gasfabriek na de voorgenomen uitbreiding 
zal zijn ingericht zonder dat h et mogelijk is uit 
de omschrijving op te maken waarin cle uitbreiding 
van de inrichting zal bestaan, en door zoocloende 
de gelegenheid te onthouden om bezwaren in te 
brengen uitsluitend tegen het<>een aan de nu be
staande fabriek zal worden toegevoegd en slechts 
die te openen om tegen de geheele inrichting be
zwaren in te brengen en om ook met het oog op 
cle reeds gestelde toestellen voorwaarden aan de 
vergunning te verbinden, geacht moet worden 
eeue verg,rnuiug te hebben aallgevraagcl, becloelcl 
bij art . 1 der bovengenoemde wet; 

dat deze opvatting van het door het gemeente
bestuur gedaan verzoek steun vindt in het feit, 
dat op de zitting der twee wethouders van Hel

mond op 5 September 1894 tot het aanhooren 
van bezwaren tegen de aanvrage om vergunning 
door de appellanten bezwaren zijn ingebracht 
tegen de toekomstige inrichting der geheele fabriek, 
vermits ook de ligg ing en de inrichting der be
staande fabriek, de walm en de lucht daarvan, 
die een aanzienlijk stt.clsgecleelte verpest, de eigen
dommen in de bnnrt doet dalen in waarde, de 
gezondheiJ der bewoners benadeeld ·, werden be
sproken, zonder dat van de zijde van het ge
meeutebestnnr een poging is gedaan om tegen den 
omvang der ingebrachte bezwaren .op te komen; 

dat derhalve de vraag, of de fabriek, nadat 
zij krachtens Koninklijk beslnit van 15 Mei 1862, 
n°. 44, was opgericht, na het in werking treclen 
cler wet van 2 Juni 1875 (Staatsblad 11°. 95) 
uitbreiding heeft ondergaan, zonder dat de daar
toe vereischte vergunning was aangevraagd en 
verkregen, buiten onderzoek kan bl ijven; 

dat cloor de appellanten in de eerste plaats is 
beweerd en cloor hunnen gemachtigde nader is 
betoogd, dat Ged~puteerde Staten geene beslissing 
hadden mogen nemen, omdat op hetzelfde ver
zoek reeds eene beslissing genomen was; 

dat deze bewering echter ongegrond is, daar Gede
pnteercle Staten bij hun besluit van 27 Juli 1894 

· op eene aanvrage van het gcmcentcbestunr alleen 
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afwijzend hebben beschikt op grond van eene on
volleiigheid in cle plattegrondteekening ; 

fat evenmin gegrond is der appellanten be
wering, dat Clp de aanvrage in geschil geene 
beschikking had mogen genomen worden, omdat 
tot cle onderdeelen der gasfabriek, zooals zij na 
de voorgenomen uitbreiding zal zijn ingericht, 
een stoomketel behoort, tot welks oprichting 
Geclepnteerde Staten in der tijd vergunning hadden 
verleend bij een bes] uit, hetwelk door Ons ver
nietigd is, daar het daarbij een verzoek gold van 
eene geheel andere strekking dan hetgeen 6 Au
gustus 1894 door het gemeentebestuur is ingediend ; 

dat alsnu te beslissen is of de bezwaren , tegen 
de oprichting der gasfabriek te Helmond inge
bracht, van zoodanig gewicht zijn, dat uit dien 
hoofde de vergunning niet kan worden verleend ; 

dat uit een nader ingesteld deskundig onderzoek 
is gebleken, dat, vermits de gasproductie regel 
matig ,al kunnen plaats heb beu in de fabriek, 
voor wèlke vergunning wordt gevraagd, zeer 
weinig van hinderlijke of schadelijke dampen in 
de omgeving der fabriek zal zijn te bespeuren; 
dat verder de door appellanten aangevoerde be

zwaren voor een cleel zeer overdreven en voor 
een ander deel ongegrond worden geacht, en 
eindelijk, dat ann de bezwaren, voor zoo ver die 
juist zijn, door het stellen van voorwaarden is 
te gemoet te komen ; 

dat derhalve de gevraagde vergunning voor
waardelijk behoort te worden verleend; 

dat Gedeputeerde Staten in hun besluit van 
21 September 1894, G, n°. 71, de door het 
gemeentebestuur van Helmond gevraagde vergun
ning hebben beschouwd als eene vergunning tot 
uitbreiding der gemeente-gasfabriek en die ver
gunning ook aldus hebben genoemd, zoodat het 
verleenen der gevraagde vergunning niet anders 
kan worden beschouwd dan als het verleenen 
eeoer vergunning tot uitbreiding van eene be
staande inrichting; 

dat derhalve het bestreden besluit van Gede
teerde Staten behoort te worden vernietigd; 

Gez ien cle wet van clen 2 Juni 187 5 (Staats

blad n°. 95); 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Met vernietiging van het besluit van Gede
puteerde Staten van Noordbrabant van 21 Sep
tember 1894, G, n°. 71, waarbij aan het 
gemeentebestunr van Helmond de gevraagde ver
gunning wordt verleend aan dat gemeentebestunr 
vergunning te verleenen tot op1·ichting eener 

gasfabriek overeenkomst ig de aan dit beslu it ge
hechte teekeoing en beschrijving (1) en op voor
waarde dat: 

1 °. het stuk muur dat achter den bestaanden 
gashouder staat, worde opgetrokken tot 3 M. en 
worde verlengd ,mu de eene zijde tot aan den 
openbaren weg, aan de andere zijde achter de 
fi tters werkplaats en den ontworpen gashouder 
om, ten minste tot aan den hoek der steen
kolenloods; 

2°. aan de zuidzijde lanl(s de gedempte haven 
op 10 M. afstand van den muur der gebouwen 
op een steenen fnndtti:nent van 50 cM. hoogte 
uit den beganen grnnd worde opgericht een hek 
van ijzeren spijlen ter hoogte van 1.5 M. met 
twee ingangen, één voor de kolen loods, één voor 
de stokerij, welk hek moet aansluiten aan de 
zuidzijde van den snb 1 °. genoemden mnnr; 

3°. in het bestaande verzinkt ijzeren clak van 
de kolenloods zes kokers van verzinkt ijzer ter 
wijdte van ten minste 20 dM•. in doorsnede 
worden aangebracht, welke kokers - 1.5 M . 
boven dat dak uitstekclllle en gelijkmatig over 
de oppervlakte van het dak vci·cleelcl, doch zÓÓ 
clat ten minste twee dier kokers in het hoogste 

gedeelte van het dak aangebracht worden -
moeten voorzien zijn van zoogenaamde Miinchener 
ventilatoren; 

4°. op het gebouw voor de ijzeraarde-regeneratie 
bestemd twee zinken ventilatiekokers worden aan
gebracht, 3 M. boven de nok van het dak reikende, 
ter wijdte van 20 dM'. in doorn ede en eveneens 
van Münchener ventilato1·en voorzien; 

5°. zoo vaak de inhoud van den zuivei·ings
toestel met kalk ververscht wordt, de verzadigde 
kalk niet op het terrein worde opgeslagen, maar 
naar elders vervoerd; 

6°. de bakken, wa:1rin verdund ammoniakwater 
boven in het zuiverhnis wordt opgeslagen met 
sluitende cleksels worden gesloten en in clie deksels 
een afvoerbuis tot boven het · dak worde geplaatst; 

7°. op het terrein der fabriek geen ammoniak
water of teer zal worden gedistilleerd, t!'och andere 
werkzaamheden of proefnemingen zullen worden 
verricht, welke niet tot de gasfabricatie behooreo 
en vrees voor brandgevaar ku u oen opwekken ; 

met bepaling dat de inrichting zal moeten 
zijn voltooid en in werking gebracht binnen één 
jaar na de dagteekening van dit besluit. 

(1) Deze teekening en beschrijving wordt hierna 
niet opgenomen. 
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De Minister van Waterstaat, Handel en ijve1·
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Stftatsblad geplaatst, met het rapport 
van den voornoemden Minister in de Staatscourant 
open baar gemaakt en aan den Raad van State, 
afdeeliug voor de geschillen van bestuur, in 
afschrift medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den 3den Januari 1896. 

(get .) E fMA. 

De llfin. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) VAN DElt SLEYDEN. 

( Uitgeg. 9 Febr. 1896.) 

6 Januari 1896. BESLUIT, tot intrekking van het 
Koninklijk besluit van 20 Maart 1895 
(Staatsblad n°. 33), houdende wijziging van 
het Koninklijk besluit van 26 Juli 1893 
(Staatsblad n°. J 29), waarbij aan A. J . 
CAMPBELL vergunning is verleend tot op-
1·ichting van een krankzinnigengesticht te 
Haarlem• a:in de Nieuwe Gracht. S. 4. 

IN NAAM VAN H.M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, 'ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken van 3 Jamrnri 1896, n°. 25, 
afdeeling Medische Politie, betreffende een ver
zoek van A. J . ÜAMPBELL, te Haarlem , om 

intrekking van de haar verleende vergunning 
tot oprichting van een krankzinnigengesticht te 
Haarlem; 
. Gelet op cle wet van 27 Apri l 1884 (Staats
blad n°. 96), gewijzigd bij m·tikel 10, sub 46°, 
van de wet van 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64); 

Hebben goeclgevonclen en verstaan: 
In te trekken het Koninklijk besluit v:in 

20 Maart 1895 (Staatsbladn°. 33), houdende wijzi

ging van het Kóninklijk besluit van 26 J nli 1893 
(Staatsblad n°. 129), waarbij aan A. J. ÜAMPBF:LL 
vergunning is verleend tot 011richting van een 
krankz innigengesticht te Haadem aan de Nieuwe 

Gracht. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken is be

last met cle uitvoering v,m clit besluit, fat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

'sGravenhage, den 6clen Januari 1896 . 

(get .) EMMA. 

.De 11'/inister van Binnenlandse he Zaken, 
(get.) l'AN HOUTEN. 

(Uitgeg. 11 Jan. 1896.) 

6 Januari 1896. MISSIVE van clen Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan cle Commissarissen 
der Koningin in de provinciën, betreffende 
ontheffing van clen militieclienst (art. 127 
alinea 1, der wet op de nationale militie). 

Bij het model n°. 23 litt. I, vastgesteld bij 
art. 70 van het Koninklijk besluit van 8 Mei 1862 
(Staatsblad n°. 46), wordt opgaaf gevraagd 
van cle clagteekening van het Koninklijk besluit 
tot toelating van eene kerkelijke gemeente als 
in dat moclel bedoeld. 

Ten aanzien van onderscheidene kerkelijke 
gemeenten kan die opgaaf evenwel niet geschieden, 

omdat zij, ook blijkens het Koninklijk besluit 
van 1 October 1868 (Staatsblad n°. 135) eene 
·Koninklijke toelating niet beboefclen en deze ook 
niet verkregen hebben. 

Voor laatstbedoelden kunnen in het bewijsstuk 

worden op!!:egcven datum, afdeeli ug en .n nmmer 
van den brief van het hoofd van het bij cle 
zaak betrokken Ministerieel Departement, waaruit 
blijkt, dat te haren aanzien voldaan is aan 
art. 1, tweecle !iel der wet van clen ] 0 Septem
ber 1853 (Staatsblad n°. 102). 

Ik heb de eer U H.E.G. uit te noodigeu, hier

van mededeeling te doen aan belanghebbenden, 
ingeval het onderzoek van de stukken, welke 

overeenkom tiK art. 72 van het Koninklijk besluit 

van 8 Mei 1862 (Staatsblad n°. 46) aan U 
worden ingezonden, daartoe aanleiding geeft. 

De llfinister van B in1ienlandsche Zaken, 
(get .7 VAN HOUTEN. 

7 Janua,·i 1896 . BESLU!T, houdende handhaving 
van een in beroep van eene beschikking 

van burgemeester en wethouders der ge
meente Z,ltphen, .genomen besluit van Gede
puteerde Staten van de provincie Gelderland, 
waarbij verlof worclt verleend tot den aanleg 
eener bijzondere begraafplaats te Zutphen. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 
Beschikkende enz.; 

Overwegende, clat het Roomsch-Katholiek 
kerkbestuur te Zutphen aan burgemeester en 

wethouders aldaar heeft verzocht cle vergunning, 
eene bijzondere begraafplaats te mogen oprichten 
op het perceel, kad . bekend gem . Zutphen , 

sectie B , n°. 706; 
dat burgemeester en wethouders clit verzoek 

hebben toegestaan en cle gevraagde vergunning 

hebben verleend, mits cle afsluiting, bedoeld in 
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art. 18 der wet van 10 April 1869 (Staatsblad 
n°. 65) worde gesteld op ten minste 50 meter 
afstand_ van de grens der aanliggende eigendommen; 

dat het kerkbestuur van dit besluit is gekomen 
iu hooger beroep bij Gedeputeerde Staten, be
werende dat het in vorm eene verleeniug, inder
daad echter eene weigering van de gevraagde ver
gunning was, daar het perceel hoogstens 7 5 

meter breed is en dus hoegenaamd geen plaats 
overblijft om ook maar één lijk te begraven; en 
dat verder burgemeester en wethouders alleen 
hebben te onderzoeken of de plaats aan de 
eischen der wet beantwoordt; 

dat Gedeputeerde Staten daarop bij resolutie van 
10 September 1895 appellanten ontvankeJijk in 
hun hooger beroep hebben geoordeeld, omdat het 
besluit van burgemeester en wethouders inderdaad 
eene weigering is, dewijl de mogelijkheid niet 
bestaat op een terrein dat slechts 7 5 meter 
breed is een,e afsluiting te stellen op ten minste 
50 meter afstand van de aangrenzende eigen
dommen, en verder uit de overweging, dat, dam· 
het verlof tot het aanleggen van eene begraaf
plaats ten behoeve der leden eener kerkelijke ge
meen te aan het bestn ur dier gemeen te alleen kan 
worden geweigerd, wanneer de aangewezen plaats 
niet aan de voorschriften der wet voldoet, en 
hier geen sprake is dat dit geheel vrij gelegen 
terrein daaraan niet zoude vpldoen , het gevraagde 
verlof hebben verleend; 

dat burgemeester en wethouders van de ge
meente Zutphen tegen dit besluit bij Ons in 
hooger beroep zijn gekomen, aan voerende dat, 
daar zij de vergunning niet hadden geweigerd, 
het Kerkbestuur niet bevoegd was om van het 
besluit in hooger beroep te komen; en verder, 
dat de aan hnn besluit gevoegde voorwaarde op 
de wet gegrond is en wel op art. 16 der wet 
van 10 April 1869 (Staatsblad n°. 65). 

Overwegende, dat de voorwaarde door burge
meester en wethouders der gemeente Zutphen aan 
hunne vergunning tot oprichting eener bijzondere 
begraafplaats verbonden, ook naar hunne eigene 
verklaring in de akte van hooger beroep vervat, 
in dit geval onmogelijk is na te komen en de 
verleende vergunning daa.rdoor feitelijk eene wei
gering van de gevraagde vergunning was ; 

dat alzoo het Roomsch-Katholiek Parochiaal 
kerkbestuur bevoegd was van die beschikking bij 
Gedeputeerde Staten van Gelderland in hooger 
beroep te komen ; 

dat Gedeputeerde Staten verder met juistheid 

hebben geoordeeld, dat niet gebleken is, dat de 
aangewezen plaats niet aan de eischen der wet 
zou voldoen en dat derhalve het gevraagde verlof 
moest worden verleend,; 

dat bnrgemeester en wethonclers nn wel aan
voeren, dat de gestelde voorwaarde om de afslui
ting der begraafJJlaats te stellen op 50 M. af
stand van de grens der aanliggende eigendommen 
zou gegrond zijn in de wet, doch eene dergelijke 
bepaling niet in art. 16 der wet van 10 April 1869 
(Staatsblad n°. 65) wordt gevonden; 

d.at het wel uit sanitaire redenen in dat art. 
verboden is gebouwen op te richten binnen een 
afstand van 50 M. van een begraafplaats, doch 
het zeker met de wet in strijd is, dat verbod 
om te keeren, en het begrnven van lijken feite
lijk te verbieden op een afstand van minder dan 
50 M. van de grens der aangelande eigendommen, 
ook wanneer daarop geene woningen staan; 

dat het ook niet op deze wet is gegrond te 
trachten door eenige voorwaarden nadeel te keeren, 
dat bijzondere personen of aangelande eigendommen 
zouden kunnen lijJ.en door deze bepaling, in het 
belang der volksgezondheid voorgeschreven; 

dat alzoo Gedeputeerde Staten van Gelderland 
terecht het gevraagde verlof hebben verleend; 

Gezien de wet van 10 April 1869 (Staats
blad n°. _65); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te handhaven het besluit van Gedeputeerde 

Staten van Gelderland, dd. 10 Sejlt, 1895, n°. 90, 
waarvan appel, en het daartegen ingesteld hooger 
beroep te verklaren ongegrond. 

15 Januari 1896 . Bi,SLUIT, tot nadere wijziging 
van het bij Koninklijk besluit van 23 Mei 1892 
(Staatsblad n°. 106) vastgesteld bijzonder re
glement van politie voot· de IJrentsche Hoofd
t•aart en het Veenhuizer!canaal (Norger- en 
Kolo11ievaa1·t). S. 5. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, }JNZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op cle voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid van 18 November 
1895, litt. E, afdeeling Wate,rstaat; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staatsblad 
n°. 69); 

Den Raad van State gehoord, acl vies van 
31 December 1895, n°. 1 b) ;· 

Gelet op het nader rapport vau den voor
noemden Minister van 11 Jannari 1896, n° . 120, 
afdeeling Waterstaat; 
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Hebben goedgevonden en verstaan : 
In het bijzonder reglement van politie voor 

de Dre1Ztscl,e Hoofdvaart en het Veellliuizer
kanaat (Norger· en Kolo,iievaart), vastgesteld bij 
Koninklijk beslnit van 23 Mei 1892 (Staatsblad 
n°. 106) , gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
4 Jauuari 1894 (Staatsblad n°. 3) cle navolgende 
wijzigingen te brnngen. 

Art . 1, 2°. b, wordt gelezen als volgt: 
de Kolo1Zievaart, van en met ,le Koloniesluis 

tot de Jlau lerwiJkstervaart, met hare zijkanalen 
en ·wijken voor zoover deze met de daarin of 

,laarover liggende kunstwerken in beheer zijn bij 
het Departement van Waterstaat, Handel en 

ijverheid. 
Art. 2, wordt gelezen als volgt: 
De grootste geoorloofde afmetiugen der vaar

tuigen zijn: 
diepgang: op de Drentse/te lloofdvaa,·t voor 

vaartuigen met een breedte van ten hoogste 
4.85 M. , gcmeteu over de koppen der zwaarden 
en met inbegrip va11 de lading, 1.41 M.; voor 
brecdere vaartuigen of voor vaartuigen met'breedere 
lading, l.2ö l\f., terwijl op .het gedeelte van dit 
kanaal tnsschen de Veenebrug en den steiger der 
bij die brug geplaatste berglood de diepgang 
1.60 l\f. kan bedragen; 

op de overige kanalen voor alle v~artuigen 
1.25 f.; 

breedte: met inbegrip van de lading 0.10 M. 
minder dan de breedte der door te varen sluizen 
en bru r,gen ; 

lengte : naar gelang der schutkolken. 
Art. 6 wordt gelezen als volgt: 
Het maximum van snelheid, waarmede stoom

vaartnigen met een diepgang van ten hoogste 
1.25 l\f. zich mogen bewegen, bedraagt per minuut: 

op de Ifoofdvaart 100 'L , 
op het Veenhuizerkanaal 80 M., en 
voor stoomvaartuigen, welke in sleepdienst 

zijn, op beide kanalen 80 M. 
toom vaartuigen met meer dan 1.25 M. diep

gang mogen zich op deze kanalen niet door eigen 
kracht vo01-tbewegen. 

Het is verboden de overige in art. 1 genoemde 
kanalen met stoomvaartuigen te bevaren. 

De Minister kan van· dit verbod tijdelijk ont
heffing verleenen. 

'rnsschen de artikelen 11 en 12 wordt een 
nieuw artikel ingevoegd , luidende als volgt: 

Art. 11 a. Waar wijken of andere vaarten 
aan de kanalen aansluiten en bevonden wordt 

dat langs die wijken of vaarten water uit de 
kanalen wordt afgeleid tot schade van de be
langen van de scheepvaart, kunnen door den 
Minister aan den eigenaar dier wijken of vaarten 
zoodánige voorwaarden worden opgelegd als strek
ken om de wateronttrekking te beperken. 

Het is verboden in strijd met die voorwaarden 
te handelen. 

In art. 12, litt. a wordt in plaats van "art. 5 
en art. 11" gelezen "art. 5 1 m-t. 11 en art. 11 a, 
2de lid." 

De Minister van ·water taat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad geplaatst en aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den löden Januari 1896. 
(get.) E MM A. 

De Jlfin . van Waterstaat, llandel en Nijverheid, 
(get.) YAN DElt 8LEYDEN. 

( Uitgeg. 21 Jan. 1896 .) 

15 Januari 1896. BESLUIT, houclende nadere 
bepalingen omtrent den uitvoer van suiker
houdende eetwaren en dranken . S. 6. 

IN NAAM VAN H. M . WILHELMINA' ENZ. 

WIJ EMMA' ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Fi
nancien van 13 J anuari 1896, n°. 22, In voer
rechten en Accijnzen ; 

Gezien de Koninklijke be luiten van · 30 De
cember 1881 (Staatsblad n°. 260) en 19 Oc
tober 1894 (Staatsblad n°. 163), houdende be
palingen omtrent het verleenen van ternggaaf 
van accijns voor s;1iker, gebez igd voor de berei
ding van eetwaren en dranken, die naar het 
buitenland worclen uitgevoerd; 

Hebben besloten en bes! uiten: 
Krachtens art. 14 van het Koninklijk besluit 

van 30 December 1881 (Staatsb lad n°. 260) de 
bepalingen van dat besluit, gewijzigd bij art. 1 
van het Koninklijk besluit van 19 October 1894 
(Staatsblad n°. 163), mede toepasselijk te ver
klaren op beschuithonig, die niet donlrnrder 
van kleur is dan het daarvoor door den Yl:inister 
van Financiën vast te stellen standmonster. 

De Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 15den Januari 1896. 
(get.) E M M A. 

E e Jlfi,i. va,i Financiën, (get .) SPll.ENGElt v A..c'- EYK. 

( Uitgeg . 25 Jan. 1896). 
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16 Januari 1896. MISSIVE van clen Minister van 
Justitie aan den Minister van Binnenlandsche 
Zaken, betreffende gerechtelijke statistiek. 

Met 1 Januari jl. is voor de samenstelling 
der gerechtelijke statistiek het telkaartenstelsel 
ingevoerd. Van elke onherroepelijk geworden 
veroordeeling worclt eene telkaart ingevuld. De 
invulling geschiedt door clen ambtenaar van het 
Openbaar :Ministerie bij het kantongerecht of het 
1·echtscollege, waardoor de veroordceling is ge
wezen. 

De wijze van in vulling geeft een ige moeilijk
heid ten aanzien van de veroordeelingen, bij 
verstek gewezen, wanneer de veroordeelde vrij 
willig de opgelegde boete betaalt. 

Bij het arrest van den Hoogcn Raad dd. 11 Maart 
jl. (W. v. 'T R. n°. 6641) toch is beslist, dat be
taling van bij vonnis opgelegde boete, al heeft 
zij tengevolge van aanmaning plaats, den uiter
sten termijn, bij art. 266 Strnfv. bepaald, om 
tegen een bij verstek gewezen vonnis verzet te 
doen , niet doet ingaan, zoodat, zoolang na de 
betaling geen verzet gedaan wordt - en daar
voor bestaat in de meeste gevallen geene reden -
het verstekvonnis niet onherroepelijk wordt. 

Voor de gerechtelijke statistiek dient echter 
een verstekvonnis, nadat de boete is betaald, te 
worden geacht onherroepelijk te zijn geworden, 
en behoort daarvan dus eene telkaart te worden 
opgemaakt. 

Ten einde daartoe in staat te zijn, zullen de 
gemeenteontvangers aan den ambtenaa1· van het 
Openbaar Ministerie bij het rechtscollege of het 
kantongerecht, dat het vonnis wees, behooren 
kennis te geven van de te zijnen kantore gedane 
betalingen van boeten door veroordeelden bij ver
stek. De opgaven zouden aan de betrokken amb
tenaren van het Openbaar Ministerie maandelijks 
behooren te worden toegezonden. 

Ik roep te dien einde (J wer Excellentie's tns
schenkornst in , opdat de bedoelde ontvangers in 
bovenvermelden zin worden aangeschreven. (1) 

De JJ1inister van Justitie, (get. ) VAN DERKAAY. 

(1) Voor zooveel Overijssel betreft zijn de 
bmgemeesters door den Commissaris der Koningin 
in rlie provincie, namens den Minister van Bin
nenlandsche Zaken nitgenoodigd om, van ten 
kantore van den gemeenteontvanger gedane be
talingen van boeten door bij verstek veroor
deelden, maandeli:fks eene opgave te verstrekken 
aan den ambtenaar van het Open baar Ministerie 
bij het rechtscollege of het kantongerecht, dat 
het vonnis wees. 

17 Januari 1896. BESLUIT, bepalende de plaat
sing in het Staatsblad der op 16 Mei 1895 
fe 's Gravenhage tusschen Nederland en 
Duitscltland gesloten overeenkomst betref
fende de verbetering en het onderhoud van 
de Beneden-Niers en het Geldernsclte Niers
kanaal S. 7. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WiJ EMMA' ENZ. 
Gezien de op 16 Mei 1895 te ·,s Gravenhage 

tusschen Nederland en Pruisen gesloten overeen
komst betreffende de verbetering en het onclerhoud 
van de BenedeA-Niers en van het Geldernsc!te 

Nierskanaal, van welke overeenkomst een afdruk 
aan dit besluit gehecht blijft en daarv,m een on
afscheidelijk deel uitmaakt; 

Gezien de wet van 2 December 1895 (Staats

blad n°. 198); 
Gelet dat genoemde overeenkomst door Ons, 

namen~ de Koningin, den 30sten December 1895 
is bekrachtigd, alsmede dat de akte, houdende 
die bekrachtiging den 13den Januari d. a. v. te 
's Graverdzage is uitgewisseld tegen de akte van 
gelijke strekking van Zijne Majesteit den Keizer 
van Duitschland, Koning_ van P ruisen; 

Op de voordracht van clen Minister van Bniteu
landsche Zaken van den 14den Januari 1896, 
n°. 347; 

Hebben goedgevonden en verstaan, de bekend
making van bedoelde overeenkomst (1) te bevelen 
door plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 

De Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, worden belast, ieder 
voor zooveel hem betreft, met de uitvoering der 
bepalingen in meergenoemde overeenkomst vervat. 

. 's Gravenhage, den l 7den Januari 1896. 
(get.) E MM A. 

De JJfin . van Buitenlandsche Zaken, (get.) J. RöELL. 
( Uitgeg. 1 Ji'ebr. 1896.) 

20 Januari 1896. BESLUIT, waarbij, met wijzi 
ging van het Koninklijk besluit van den 
lsten Juni 1886 (Staatsblad n°. 109) , hou
dende aanwijzing van een terrein in ,le ge
meente JJfuiden, waar eene bewaarplaats van 
buskruit kan worden opgericht en in werking 
gebracht, dat terrein tevens wordt aange• 
wezen voo1· eene bewaarplaats voor rookzwak 
buskruit en voor met nat schietkatoen ge
gelatineerde nytro-glycerine. S. 8. 

(1) Zie cleze overeenkomst, opgenomen in de 
wet van 2 December 1895 , S. 193. 
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IN NAAM VAN H. M. WILHELM! A, Tu'!Z. 
WIJ EMMA' ENZ. 
Op de voordracht van Je Ministers van Wate1·

stnat, Handel en ij verheid en vah Oorlog van 
25 November 1895, L•. J, afcleeling Arbeid en 
Fabriekswezen en van 27 November 1895, IV de 
afdeeling, n°. 49; 

Gelet op art. 24 derde Jid van de wet van 
2 Juni 1875 (Staatsblad n°. 95) tot regeling 
van het toezicht op het oprichten van inrich
tingen, welke gevaar, schade of hinder kunnen 
veroo1·zaken en op het Koninklijk besluit van 
den lsten Juni 1886 (Staatsblad n°. 109) hou
dende aanwijzing van een terrein in de gemeente 
JJ[uiden, waar eene bewaarplaats van buskruit 
kan worden opgericht en in werking gebracht; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
31 December 1895, n°. 7); 

Gezien het nader rapport van de voornoemde 
Ministers van 9 Januari 1896, L•. K, afdeeling 
Arbeid en I<'abriekswezen en van 16 Januari 1896, 
IVde afdeeling, n°. 45. 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In het Koninklijk besluit van den lsten Jnni 

1886 (Staatsblad n°. 109), houdende aanwijzing 
van een terrein in de gemeente JJ[i<iden, waai· 
eene bewaarplaats van buskruit kan worden op
gericht en in werking gebracht, worden de woorden 
.eene bewaarplaats van buskruit, kan worden 
opgericht en in werking gebracht" vervangen 
door: .eene bewaarplaats voor gewoon bnskruit, 
voor rookzwak buskruit en voor met nat schiet
katoen gegehtineerde nitro-glyceri'ne kan worden 
opgericht eu in werking gebracht." 

De voornoemde Ministers zijn belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad geplaatst en in afschrift aan den Raad van 
State gezonden zal worden. 

's Gravenhage, den 20sten Januari 1896. 

IJJet.) EMMA. 

De JJ[in . van Waterstaat, Handel en NiJverheid, 
IJJet.) VAN DEIi SLEYDEN. 

De JJ[inister van Oorlog, (get.) SCHNEIDE!t. 

( Uitgeg. 29 Jan. 1896.) 

20 Januari 1896. WET, houdende bepalingen 
omti·ent het in werking treden van de wet 
op het faillissement en de surséance van be
taling, de wijziging van bes!.àande wetten in 
verband daarmede en ,len overgang van de 
oude wetgeving tot de nieuwe. S. 9. 

Bijt. Hand. 2• Kamer 1893/94, n°. 102, 1-2; 
1894 n°. 54 , 1- 4; 1894/95 n°. 22, 1-6. 

Hand. id. 1895/96, bladz. 60, 61. 
Hand. l • Kamer 1895/96, bladz. 20, 35, 

51, 162. 
IN NAAM VAN H. :M:. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, l!lNz ... . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

volgens artikel 240 van cle wet van 30 Septem
ber 1893 (Staatsblad n°. 140) op het faillisse
ment en de surséance van betaling, gewijzigd bij 
de wet van 6 September 1895 (Staatsblad 11°. 155), 

het tijdstip van het in werking treden dier wet 
bij de wet moet worden bepaald, terwijl het 
tevens noodzakelijk is overeenstemming te brengen 
tusschen de bestaande wetten en de nieuwe wet, 
en den overgang van de oude tot de nieuwe wet
geving betreffende het faillissement en de smsé
ance van betaling te regelen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De wet van 30 September 1893 

(Staatsblad n°. 140) op het faillissement en de 
surséance van betaling, gewijzigd bij <le wet van 
6 September 1895 (Staatsblad n°. 155), treedt 
in werking op den lsten September 1896. 

2 . Op het in artikel 1 vermelde tijdstip zijn afge
schaft: de artikelen 1515, 1820 en 1880, 2°. van 
het Burgerlijk Wetboek; de artikelen 198, 205 
en 285 benevens het derde boek van het Wet
boek van Koophandel; het tweede lid van arti
kel 705, en de artikelen 707, 709 tot en met 
720 benevens de zevende titel van het derde 
boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechts
vordering; artikel 441 van het Wetboek van 
Strafrecht en artikel 17 van de wet van 17 o
vember 1876 (Staatsblad n°. 227) tot regeling 
der coöperatieve vereenigingen. 

3 . De artikelen 1377 en 1881, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek worden gelezen: 

.Ártilcel 1377. Niettemin kan door ieder 
schuldeischer de nietigheid worden ingeroepen 
van alle door den schuldenaar onverpligt ver
rigte handelingen , hoe ook genaamd , waardoor 
de schuldeischers zijn benadeeld, mits bewezen 
worde, dat bij het venigten der handeling zoo
wel de schuldenaar als degene met wien of te 
wiens behoeve hij handelde, de wetenschap be
zat, dat daarvan benadeeling van de schuld
eischers het gevolg zoude zijn. 

Regten, door derden te goeder trouw verbe
gen op de goederen, die het voorwerp waren 
van de nietige handeling, worden geëerbiedigd. 
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Om de nietigheid van door den schuldenaar 
gedane handelingen om niet in te roepen, kan 
de schulrleischer volstaan met aan _te toonen, dat 
de schuldenaar op het oogenblik der handeling 
wist, dat hij daardoor zijne schuldeischers bena
deelde, onverschillig of de begiftigde die weten
schap al dan niet deelde." 

.Artikel 1881 , eerste lid. Indien verschei
rlene personen zich tot borgen hebben gesteld 
van denzelfden schuldenaar en ter zake van de
zelfde schuld, beeft de borg die de schuld heeft 
voldaan, in het geval bij n°. 1 van het vorige 
artikel voorzien, als ook wanneer de schuldenaar 
is verklaard in staat van fai ll issement, zijn ver
haal op de overige borgen, ieder voor zijn aandeel." 

In het eerste lid van artikel 1490 van gemeld 
Wetboek vervallen de woorden: .(daaronder 
begrepen die waanan bij artikel 1377 wordt 
gehandeld)". 

In het tweede lid van gemeld artikel wordt 
achter de woorden: .ontbinding des huwelijks;" 
ingevoegd eene nieuwe alinea luidende: 

. Ingeval van nietigheid, waarvan in artikel 1377 
wordt gehandeld, van den dag der ontdekking, 
dat de voor de nietigheid vereischte wetenschap 
bestond;". 

4 . In het Wetboek van Koophandel wordt in 
het eerste lid van artikel 84 in plaats van .854, 
855 en 856 van het Wetboek van Koophandel", 
gelezen: .57, 58 en 59 van de wet op het 
faillissement en de surséance van betaling"; 

en in het eerste lid van artikel 199 de aan
vang daarvan : "Wanneer echter de houder, het
zij" vervangen door: "Wanneer de houder van 
eenen geprotesteerden wisselbrief, hetzij" . 

5 . Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde
ring ondergaat de volgende wijzigingen: 

In artikel 126 wordt het dertiende !iel ge
_ lezen als volgt : 

• In zaken van faillissement of van ken.nelijk 
onvermogen, voor de regtbank die den schuldenaar 
in staat van faillissement of van kennelijk on
vermogen heeft verklaard, en wiei· uitspraak 
tevens regtsgevolgen heeft; indien de failliet
verklaring door eenen hoogeren regter is uitge
sproken, voor de regt bank uit wier leden de 
regter-commissaris is benoemd." 

Van artikel 505 wordt het viffde lid gelesen: 
.De door artikel 671 van het Burgerlijk Wet

boek gevorderde overschrijving van vroeger op
gemaakte akten of de inschrijving van vroeger 
verleende hypotheken, na den dag der oversclu:ijving 

van het proces-verbaal der inbeslagneming, kan 
aan de regten van den in beslagnemer geen nadeel 
toebrengen". 

Van artikel 566 wordt het laatste lid gelezen: 
"Vroeger afgegeven pand- of verband-brieven 

kunnen na den dag dier overschrijving niet meer 
worden ingeschreven". 

Van artikel 585 wo1·dt het. eerste lid, 1 °.gelezen : 
.1 °. Wegens stellionaat, hetwelk bestaat: 
wanneer men een onroerend goed, van hetwelk 

men weet de eigenaar niet te zijn, verkoopt of 
door onderzetting verbindt; 

wanneer men met onderzetting bezwaarde goede
ren als vrij aanbiedt, of mindere onderzettin
gen opgeeft dan die met welke die goederen be
zwaard zijn." 

In artikel 596, 3°., vervallen de wo01·den: 
,,den vrijwillige of geregtelijken"; in het op
schrift van den derden titel van het derde boek 
de woorden: ,,en de vormen van dien"; en in 
artikel 708, eerste lid, de woorden: .hetzij 
vrijwillig, hetzij geregtelijk". 

In artikel 706 wordt de aanvang daarvan: 
, De vrijwillige boedelafstand is die, welke cle 
schuldeischers vrijwillig aannemen en cl.ie geen 
ander gevolg heeft" vervangen door : ,,Boedel
afstand behoeft de vrijwillige aanneming van de 
schuldeischers. Hij heeft geen ander gevolg". 

6. Het Wetboek van Strafrecht onde1·gaat de 
volgende ,vijzigingen : 

In artikel 194 worden de woorden : ,, of als 
bestuurder of commissaris eener in staat van 
faillissement verklaarde naamlooze vennootschap 
of coöperatieve vereeniging ," vervangen door: 
.of als echtgenoot van een gefailleerde, met wien 
hij in gemeenschap van goederen is gehuwd, of 
als bestuurder of commissaris eeuer in staat 
van faillissement verklaarde vennootschap, maat
schappij, vereeniging of stichting," . 

In gemeld artikel vervallen de woorden : .of 
ze overeenkomstig de wet te beëedigen ,". 

In artikel 344, 1 °. en 2°. vervallen de woor
den "van een koopman". 

In gemeld artikel worclen de woorden: ,,eenig 
goed aan den boedel onttrekt, in het laatste 
geval indien het faillissement of de boedelafstand 
is gevolgd ;" vervangen door: .indien het faillis 
sement of de boedelafstand is gevolgd, eeuig goed 
aan den boedel onttrekt, of betaling aanneemt 
hetzij van eène niet opeiscb bare schuld hetzij 
van eene opeischbare schuld, in het laatste geval 
wetende dat het faillissement van den schulde-
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naar reeds was aangevraagd of ten gevolge van 
overleg met clen schuldenaar;". 

In artikel 345 wordt het slot van het tweede 
lid gelezen: "gefai lleerde vennootscha11, maat
schappij, verceniging of stichting, die zoodanige 
ovéreenkomst sluit." 

In artikel 346 wordt achter: .koopman te 
zijn," ingelascht: " in staat van faillissement is 
verklaard , of". 

In gemeld artikel wordt achter: "vervreemd, 
hetzij" ingelascht : "ter gelegenheid van zijn 
ken) ijk on vermogen, boedelafstand of faillissemt!nt, 

of op een tijdstip waarop hij wist dat het een 
of het ande1· niet kon worden voorkomen ,". 

In artikel 442 worclt de aanvang van 2°. 
gelezen: 

.2°. de bestuurder of commissaris eener ven

nootschap, maatschappij, verecniging of stichting 
welke" enz. 

7 . Op aangiften, verzoeken of requisitoiren tot 
faillietverklaring ten tijde van het in werking 
treden der nieuwe wetgeving aanhangig, en op 
de faillissementen, waarin op dat tijdstip door 
de curators nog niet overeenkomstig artikel 849 
of artikel 885 van het Wetboek van Koophandel 
rekening en verantwoording is afgelegcl , is bij 
uitsluiting de oude wetgeving van toepassing, 
met uitzondering van de artikelen 850, 887 en 
892-898 van het Wetboek van Koophandel. 

Het faillissement eindigt zoodra het vonnis, 
waarbij de homologatie van een akkoord is ve~
leend, in kracht van gewijsde is gegaan of de 
curators overeenkomstig artikel 885 van het Wet-
boek van Koophandel zijn ontslagen. . 

In het laatste geval herkrijgen de schuldeischers 
voor hunne vorderingen, in zooverre deze onvol
daan zijn gebleven, hunne rechten van executie 
op de goederen van den schuldenaar. 

Nadat het faillissement is geëindigd , kan de 
schuldenaar, overeenkomstig de artikelen 206-212 
van de wet op het faillissement en de snrséance 
van betaling verzoek tot rehabilitatie doen. Van 
het vonnis, waarbij de rehabilitatie wordt toe
gestaan, geschiedt geene aanteekening in het in 
artikel 19 ,lier wet bedoelde register. Te dien 
aanz ien blijft artikel 899 van het Wetboek van 
Koophandel van toepassing. 

8. Een faillissement, waarin vóór den uag van 
het in werking treden cler nienwe wetgeving de 
curators ove1 eenkomst.ig artikel 885 van het 
Wetboek van Koophandel zijn ontslagen, neemt, 
indien het na dit ontslag niet is geëincligd door 

rehabilitatie van clen schuldenaar, met het 
in werking treden der nieuwe wetgeving een einde. 

Indien het. geval voorzien bij ,n-tikel 886 van 
het Wetboek van Koophandel zich na het in 
werking treden der nieuwe wetgeving voo1'<loet, 
is cleze bepaling op de in het vorige lid bedoelde 
faillissementen van toepassing. 

De schnldeischers herkrijgen voor hunne vor
deringen, in zoovenc deze onvoldaan zijn geble
ven, hunne rechten van executie op de goederen 
van den schuldenaar. 

Door den schuldenaar kan, overeenkomstig de 

artikelen 206-212 van ue wet op het faillis
sement en de surséance van betaling verzoek tot 
rehabilitatie worden gedaan. Van het vonnis, 
waarbij de rehabilitatie wordt toegestaan, geschiedt 
geene aanteekening in het in artikel 19 dier 
wet bedoelde register. Te dien aanzien blijft 
artikel 899 van het Wetboek van Koophandel 
van toepassing. 

Het bepaalde in het vorige Jid is ook van 
toepassi ng op den schuldenaar, wiens faillissement 
vóór den dag van het in werking treden der 

nieuwe wetgeving door de homologatie van een 
akkoord is geëincligd maar die vóór dien dag 
niet is gerehabiliteerd. Mocht een verzoekschrift 
tot rehabilitatie reeds zijn ingediend, dan wordt 
dit overeenkomstig de oude wetgev ing behancleld 
en afgedaan. 

9 . Op vorderingen tot verklaring in staat van 
kenlijk onvermogen ten tijde van het in werking 
treden der niemve wetgeving aanhangig en op 
die gevallen van verklaard kenlijk onvermogen, 
waarin op dat tijdstip door de cnmtors nog niet 
overeenkomstig artikel 849 of artikel 885 van 
het Wetboek van Koophandel rekening en ver
antwoording is afgelegd, is bij uitsluiting de 
oude wetgeving van toepassing met uitzondering 
van artikel 899 van het Wetboek van Burger
lijke• Rechtsvordering. 

!;Iet ken lijk on vermogen eindigt zoodra het 
vonnis, waarbij de homologatie van een akkoorcl 
is verleend, in kracht van gewijsde is gegaan of 
de curators overeenkomstig artikel 885 van het 
Wetboek van Koophandel zijn ontslagen. 

In het laatste gev,11 herkrijgen de schud
eischers voor . hunne vorderingen, in zooverre 
deze onvoldaan zijn gebleven, hunne rechten van 
executie op de goederen van den schuldenaar. 

Nadat het kenlijk onvermogen is geëindigd, 
kan de schuldenaar, overeenkomstig de artikelen 
206- 212 van de wet op het faillissement en 
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de mrséance van betaling verzoek tot rehabili
tat , doen. Van het vonnis, w:1arbij de rehabi
lit tie wordt toegestaan, geschiedt geene aantee
kf ,ing in het in artikel 19 dier wet bedoelde 
ri ;ister. 

10. Verklaàrd kenlijk onvermogen, waarin 
1 5ór den dag van het in werking treden der 
· ieuwe wetgeving de curators overeenkomstig 
octikel 885 van het Wetboek van Koophandel 
iijn ontslagen, neemt, indien het na dit ontslag 

-niet is opgeheven overeenkomstig artikel 899 
~'an het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde
ring, met het in werking b·eilen der nieuwe 
wetgeving ·een einde. 

Indien het geval voorzien bij artikel 886 v:1n 
het Wet boek van Koophandel zich n:t het in 
werking treden der nieuwe wetgeving voordoet, 
is deze bepaling op het verklaard kenlijk onver
mogen in het vorige lid bedoel,l van toepassing. 

De schnlieischers herkrijgen voor hunne vorde
ringen, in zoo verre deze on voldaan zijn gebleven, 
hunne rechten van executie op de goederen van 
den schuldenaar. 

Door den schuldenaar kan, ove1·eenko10stig de 
artikelen 206-212 van de wet op het faill isse
ment en de surséance van betaling, verzoek tot 
rehabilitatie worden gedaan. Van het vonnis, 
waarbij de rehabilitatie wordt toegestaan, geschiedt 
geene aanteekening in het in artikel 19 dier wet 
becloelde register •. 

11 . Van een akkuor,l, gehomologeerd ouder 
cle oude wetgeving, kan de ontbinding worden 
p;evorderd overeenkomstig de nieuwe. De a1·tikelen 
165- 167 der wet op het faillissement en de sur
séance van betaling zijn :tlsdan toepasselijk. 

Indien het akkoord is gesloten in een boedel 
clie in staat van kenlijk onvermogen is verklaard, 
wordt door den rechter in het vonnis, waarbij 
de ontbinding van het akkoord wordt uitgesproken, 
heropening van den staat van kenlijk onvermogen 
bevolen. 

Op het heropende faillissement of kenlijk on
vermogen is de nieuwe wetgeving van toepassing. 

12. Indien een verzoekschrift om tot boedel
afstand te worden toegelaten, is ingediend vóór 
het in werking treden der nieuwe wetgeving, is de 
onde wetgeving daarop van toepassing. 

13. Indien een verzoekschrift, :11s bedoeld in 
cle artikelen 902 en 903 van het Wetboek van 
Koophandel, vóór het in werking treclen der 
nieuwe wetgeving aan de rechtbank is ingediend, 
is de oude wetgeving claarop van toepassing. 

1896. 

14. De wet van 30 September 1893 (Staa ts 

blad n°. 140) op het faillissement en de surséance 
van betaling, gewijzigd bij de wet van 6 Sep
tember 1895 (Staatsblad n°. 155), kan worde_u 
aangehaald onder den titel van .Faillissements
wet", en deze wet onder den titel van • Wet 
ter invoering van de Faillissementswet". 

15. DezJl wet treedt in werking op clen lsten 
September 1896. 

Lasten en bevelen, enz 
Gegeven te 's Gravenhage, den 20stcn Janu

ari 1896. 
(get.) EMMA. 

De JJfin . van Justitie, (get.) VAN DElt KAAY. 

( Udgeg. 23 Jan. 1896.) 

20 Januari 1896. WET, tot wijziging van het 
vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1895. S. 10. 

Bij deze wet wordt na toevoeging van een 
nieuw ttrtikel, het totaal der 5• Afd. van dit 
hoofdstuk nader vastgesteld op f 611,605 en het 
eindcijfer op f 5,391,562. 

20 Januari 1896. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanilen, houdende besli ssing clat 
de vraag of een ambtenaar, tegen wien 
verzet werd gepleegd, werkzaam was in de 
rechtmatige uitoefening zijner bediening , 
moet getoetst worden aan de wet en de 
algemeene voorschriften, krachtens de wet 
gegeven; dat die vereischte wettelijke grond
slag ook dan nanwezig is wanneer op grond 
van wettelijke bepnlingen, in haar onderling 
verbancl beschouwd, moet worden aange
nomen, dat de wet de bevoegdheid tot de 
ambtsverrichting, waartegen het verzet wordt 
gericht, erkent zonder haar uitdi-ukkeliJk te 
verleenen; dat uit het verbancl der hier in 
aanmerking komende bepalingen volgt, dat 
de bode bij den schnttersraad bevoegd is 
den door den sch u ttersraad veroordeelden 
schutter te :1rrestee1°en tot het doen onder
gaan van het dezen overeenkomstig art. 11 
der schutterijwet opgelegcle provoostarrest en 
clat bij gebreke van een voorschrift, waarbij 
ter uitvoering van voormeld artikel dc be
paalde medewerking van den raad gevorderd 
wordt , _burgemeester en wethouders volgeus 
den regel van het eerste !iel van art. 126 
der gemeentewet zijn het tot clie uitvoct·i11g 
bevoegd gezag. 

2 
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De Hooge Raad enz. , 
Gelet op cle middelen van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij pleidooi : 
I. Schending door verkeerde toepalsing van 

de artt. 180 van het Strafwetboek, 70 en 71 
van de schutterijwet van 11 April 1827 (Staats
blad n°. 17) , in verband met de artt. 1 eo 2 
van u.e wet van 16.Dec. 1886 (Staatsbtad n°. 213) 
en art. 157 der Grondwet, doordien het hof ten 
onrechte beslist, dat de bode van den schutters
raad bevoegd is iemand te arresteeren tot het 
ondergaan vun provoosta.rrest, terwijl deze be• 

voeguheid hem bij geen enkel wettelijk voorschrift 
is gegeven, en doordien het hof, waar feitelijk 
vaststaat dat het bevel tot arrestatie is gericht 
tot de beide boelen van den schuttersraacl ten 
onrechte heeft beslist, dat ook één der boden 
tot die arrestatie is bevoegd; 

IL Schending door verkeerde toepassing van 
de arlt. 180 van het Strafwetboek, 1 en 126 
der gemeentewet, in verband met art. 71 der 
schutterijwet van 11 April 1827 (Staatsblad 
n°. 17) en 157 der Grondwet, doordien_ het hof 
ten onrechte aanneemt , dat met de woorden 
"plaatselijk bestunr" in art. 71 der schutter ijwet 
is bedoelcl het college vtlll burgemeester en wet
honc1ers , in plaats van c1en geheelen raac1; 

Overwegende dat de req. is gedagvaard ter 
zake dat hij te Amsterdam, den 16 Maart 1895, 
zich op of nabij den Nieuwe Zijcls Voor burgwal, 
met geweld verzet heeft tegen den bode van den 
schuttersraad: J. J . v, D., die beklaagde iu die 
qualiteit - welke beklaagde bekend was - ter 
exeeutie van een provóost-arrest, oncler goed
kenring van het plaatselijk bestnnr van Amster
dam opgelegd, door hem te ondergaan wegens 
niet-tijdige betaling van hem als schutter bij de 
Amsterdamsche schutterij opgelegde boete, had 
aangehouden om hem in arrest te stellen en 
naar de daarvoor bestemde plaats over te bren
gen, en znlks cloor ter verijdeling dier arrestatie 
en overbrenging, genoemden beambte te slaan en 
zich met geweld uit zijne handen los te rukken ; 

0. d<tt deze feiten - met uitzondering van 
het, niet als zelfstandig misdrijf, maar als een 
dei· midclelen om de ,u-restatie te verijdelen, 
telastgelegcle .slaan" - bij het beklaagde arrest 
bewezen zijn verklaard; 

0. dat het hof ten aanzien van de strafbaar
heid vtin deze feiten heeft geoordeeld, dat vol
gens de wet op de sch,,tterijen, van 11 April 1827 
(Staatsblad n°. 17) en de daarop steunende Konink-

lijke besluiten, de bode van den chuttei·sraad is 
te beschouwen als ambtenaar, bevoegd tot uit
voering van een bevel tot provoost-arrest; 

dat deze beslissing bij het eerste middel wordt 
bestreden, op grond dat deze bevoegclheid den 
bode bij geen enkel wettelijk voorschrift is toe
gekend; 

0. daaromtrent, dat bij de toelichting van 
het middel te recht is vooropgesteld, dat de 
vraag, of een ambtenaar, tegen wien veriet 
werd gepleegd, werkzaam was in de rechtmatige 
uitoefening zijner bediening, getoetst moet worden 

aan de wet en de algemeene voorschrifteri, krach
tens de wet gegeven ; 

dat hieruit echter niet volgt, dat elke ambts
verrichting, om beschermd te worden door art. 180 
Strafrecht, steun moet vinden in een stellig voor
schrift, waarbij de bevoegdheid tot die handeling 
uitdrukkelijk wordt verleend ; 

dat toch de vereischte wettelijke grondslag ook 
dan aanwezig is, wanneer O]l grond van wette
lijke qepalingen , in haar ouderling verband be
schouwd, moet w01·den aangenomen, dat de wet 
de bevoegdheid erkent; 

0. dat dit laatste hier het i::eval is; 
dat toch, gelijk dit meer uitvoerig in het be

streden a11:est is uiteengezet, de wet van 11 April 
1827 (Staatsblad n°. 17), de rechtspraak ter zake 
van overtredingen door schutters als zoodauig be
gaan, heeft opgedragen - behoudens hooger 
beroep op Gedeputeerde Staten in de gevallen 
bij art. 65 dier wet voorzien - aan den schut
tersraad of den commandant, terwijl de auditeur 
belast is met de vervolging, alsmede, ook vol
gens de wet van 16 December 1886 (Staatsblad 
n°. 213), met de ten uitvoerlegging van de von
nissen; dat voorts, blijkens de Koninklijke beslui
ten van 25 Mei 1829 (Staatsblad n°. 38) en van 
27 December 1835 (Staatsb lad u0

• 40), ter uit
voering van de wet genomen, de bode van den 
schuttersraacl is aangewezen tot het uitvoeren 
van de bevelen van den raad en van den auditeur; 

dat in laatstgenoemd bes! uit, de kosten, die 
de bode vorderen kan o. a. wegens executie "der 
geslagen vonnissen of gedane bekeuringen", als 
wettige gerechtskosten worden erkend ; dat bij 
art. 70 der eerstgenoemde wet, aan den bode 
de uitvoering van bevelen tot medebrenging van 
onwillige getuigen en bij art. 71 het doen van 
aanmaningen is opgedragen, uit al hetwelk het 
hof te recht heeft afgeleid, dat, al moge dit 
niet met name worclen vermeld, ook de uitvoe-
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ring van een bevel tot provoost-arrest, als niet 
bij uitzondering aan een ander opgedragen, tot 
de funct iën van den ,bode behoort ; 

0 . dat derhalve het e';,rste gedeelte van dit 
middel niet tot cassatie kan leiden, en dat dit 
evenmin het geval is rnet het tweede gedeelte, 
omdat het hof het bevel tot executie, waarin de 
beide boden worden genoemd, in <l ien zin heeft 
nitgelegd - en daardoor feitelijk heeft beslist -
dat daa1·in van een gezamenlijk optreden geen 
sprake is; 

0. ten aanzien van het tweede middel : 
dat daarbij wordt gesteld, dat door het hof 

zon · zijn aangenomen , dat met de woorden 
"plaatselijk bestuur" in art. 71 der schutterijwet 
is bedoeld het college van burgemeester en wet
houders; 

dat echter zoodauige beslissing in het bestreden 
arrest niet voorkomt, doch dat ' s hofs oordeel, 
dat de in genoemd artikel bedoelde goedkeuring 
behoort tot den werkkring van burgemeester en 
wethouders, hierop berust , dat, waar tot uit
voering van eeuige wet door het gemeentebestuur 
moet worcleu medegewerkt, dit thans, volgens 

art. 126 der gemeentewet, door burgemeester en 
wethouders geschiedt; 

0. dat bij de mondelinge toelichting van het 
middel is betwist, dat hier van verplichte mede
werking spi-ake zou zijn, daar toch de goedkeuring 
zoowel vedeend als geweigerd kan worden, en 
uit de geschiedenis der wet zou blijken, dat het 
doel der bepaling was om aan het plaatselijk be

stuur ecnigen invloed op de uitvoering van het 
1irovoost-arrest te verzekeren; 

0 . dat het aangehaalde art. 71 der schutterij wet 
voor de toepassing van het daar gegeven dwang
middel van 11rovoost-arrest de goedkeuring vor
dert van het plaatselijk bestu nr, en dat dei-halve 
in dit opzicht cie wet niet kan worden uitgevoerd 
clan met medewerking van dat bestum-; 

dat hier dus het geval aanwezig is van art. 126 
der gemeentewet, volgens welks eerste lid, wan
neer, ter uit,-oering van eene wet, cloor het ge
meentebestuur moet worden medegewerkt, dit 
geschiedt door burgemeester en wethouders; 

dat de vraag, of burgemeester en wethouders 
de hier bedoelde goedkeuring hadden kunnen 
weigeren, ligt buiten de zaak, nu vaststaat dat 
de goèdkeuring is verleend, terwijl bij gebreke 
van een voorschrift der wet, waarbij de bepaalde 
meclewerking van den rnad, gelijk het tweede 

lid van het artikel op het oog heeft, wordt ge-

vorderd, burgemeester en wethouders te recht 
als het bij het eerste lid daartoe aangewezen 
gezag zijn beschouwd; 

dat mitsdien ook het tweede micldel is onaan-
nemelijk; 

Gezien art. 370 Strafvordering; 
Verwerpt het beroep ; 
Veroordeelt den requirant in ,Ie daarop ge

vallen kosten. 

20 Januari 1896. An1tEST van den Hoogeu Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing dat het 
in verband met den zin der uitdrukking 
,openbare verordeningen" in ai·t. 625 van 
het Burgerlijk Wetboek, den gemeenteraad 
niet Vl'ijstaat bij wijze van bijzondere rege
ling voor een concreet geval het eigendoms
recht te beperken en uit dien hoofde art. 1, 
lste en 2de lid, der verordening op het 
bouwen en sloopen in de gemeente Arnhem 
verbindende kracht mist. 

De Hooge Raad enz. , 
Gelet op het middel van cassatie, namens de 

requiranten voorgesteld bij pleidooi: 
Schending of verkeerde toepassing van de 

artt. 135, 161, 166, 167 en 168 der gemeente
wet, 1, 12 en 50 der verordening op het bouwen 
en sloopen in de gemeente Arnhem van 26 Juni 1886 
en de artt. 625 en 679 B. W.: 

a. omdat art. 1 der verordening rechtsgeldig 
is geacht, waarbij de raad zich heeft voorbe
houden voor elk voorkomend geval bij wijze van 
vergunning, die niet overeenkomstig de artt. 166 
en volgende der gemeentewet wordt vastgesteld en 
afgekondigd , nadere voorwaarden te stellen, waar• 
voor in cle verordening zelve geen regelen zijn 
gesteld, -'- en zulks te meer in casu , waar, vol
geus art. 1, eene vergunning van den raarl noodig 
zo u · zijn geweest, omdat dit geval niet bij de 
verordening was geregeld; 

b. omdat, voorzoover art. 1 ook het stellen 
van eenige afsluiting zonder vergunning verbiedt 
en dus aan burgemeester en wethouders of den 
raad de bevoegdheid wordt gegeven niet enkel 
om (al of niet volgens regelen bij de verordening 
gesteld) voorwaarden voor het plaatsen der af
sluiting te stellen, maar ook om de vergunning 
te weigeren, het wettig recht van iederen eige
naar om zijn erf af te sluiten, wordt verkort; 

Overwegende dat de req uiranten hebben terecht
gestaan en te hunnen laste als bewezen is aange
nomen, clat zij als leden van het Bestuur van het 

2* 
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St. Elizabethsgasthuis te Arnhem, te zamen en in 
vereeniging, in den loop van het jaar 1894, na 
den l en Febr. van dat jaar, in gemelde gemeente 
aan den openbaren weg, den Zwarteweg, aldaar, 
langs het terrein van bedoeld gasthuis , eene af
sluiting bestaande uit palen, onderling verbonden 
door middel van ijzerdraden, hebben gemaakt of 
doen maken, terwijl daartoe eene voorafgaande 
schriftelijke vergunning niet was verleend door 
den raa,l of door burgemeester en wethouders 
van voormelde gemeen te ; 

0. d"t, blijkens het beklaagde vonnis, de requi
i-anten de toepasselijkheid van art. 1 op het bouwen 
en sloopen in de gemeente Arnhem, vastgesteld 
in de open bare vergadel"Ïngen van den Raad dier 
gemeente van 26 Jnli 1889, 19 Juli 1890 en 
2 Mei 1891 , op het hun ten laste gelegde en 
door hen erkende feit hebben bestreden op grond 
dat bij al. 2b van dat artikel de 1·aad zich heeft 
voo1·behoudeu de bevoegdheid , voor elk voorko
mend geval nadere voorwaarden te stellen, ter
wij l noch de omvang noch de inhoud dier voor
waarden rechtstreeks of mi,ldellijk voortspruiten 
uit eeuige bepaling dier verordening, en dat daar
door eene ongeoorloofde delegatie van macht door 
den wetgeveuden raad op den beslnitenden raad 

heeït 1Jlaats gehad; 
0. dat de rechtbank deze verdediging zonder 

opgave van redenen heeft verworpen, zich be-
1ialeude tot het uitspreken van haar oordeel , tl at 
bedoeld voorschrift niet is in strijd met art. 625 
B. W. in verband met art. 135 cl er gemeentewet, 
noch met een ig ander wetsartikel , en dat tegen 
deze beslissing onderdeel a van het middel van 
cassatie is gericht ; 

0. claaromtrent, dat de 2 eerste leden van 
art. 1 van genoemde verordening aldtis luiden: 
" Het is verboden" een gebouw, een mnur of 
eene andere afsluiting te stellen , te herbon,_;en, 
te veranderen of te sloopen, zonder of in afwij
king van eene voorafgaande schriftelijke vergun
ning; 

,,Deze vergunning wordt verleend: 
"et. door burgemeester en wethouders in de 

gevallen, bij deze verordening geregeld; 
"b. door den Raad, indien burgemeester en 

wethouders het nooclig oordeelen, dat bijzondere 
voorwam·clen in het belang der openbare orcle, 
veiligheid of gezondheid aan de vergunning worden 
verbondeu"; 

0 . dat het al of niet gegronde van gemeld 
eerste onderdeel van het middel van cassatie 

enkel daarvan afhangt, of die bepalingen beant
woorden aan hetgeen art. 625 B. W. verstaat 
onder "openbare verordeningen daargesteld door 
zoodanige macht, die daartoe volgens de Grond wet 
de bevoegdheicl heeft"; 

0. dat het woord • verordening", nader bepaald 
door het bijvoegelijk n..amwoord "openbare" voor
schriften te kennen geeft, bestemd om algemeen 
te werken en in toekomstige gevallen te voorzien, 
en cle bedoeling des wetgevers om juist dit be-
11;rip uit. te drukken, even duidelijk blijkt uit 
den Franschen tekst van het met art. 625 B. W. 
gelijkluidend art. 670 van het B. W. van 1830, 
,vaarin de zoo even aangehaalde zinsnede wordt 
weergegeven , met de woorden : ,,rég lements émanés 
des autorités auxqnelles la loi fondamentale ac
corde Je pouvoir d'en faire"' ; 

0. clat het derhalve een gemeenteraacl niet kan 
vrijstaan, bij wijze van bijzondere regeling, naar 
de inzichten van het oogenblik passend geoordeeld 
voor het bepaalde gevrtl, dat zich voordoet, het 

eigendomsrecht te beperken; 
0. nn, dat de raad der gemeente Arnhem, zich 

bij de onder letter b van het tweede lid van 

art. 1 der toegepaste verordening voorkomende 
bepaling, zoodanige macht tot eigenclomsbeperking 
heeft toegekend, vermits die bepaling ;trekt om, 
wanneer burgemeester en wethonde1·s het noodig 
oordeelen, de bevoegdheid van de,1 eigenaar om 
te bouwen enz. te laten afh~ngen van door den 
gemeenteraad, zonder vasten regel , alsdan te stellen 
voorwaarden, en dat bijgevolg onderdeel a van 
het middel van cassatie is gegrond; 

0. ten aanzien van de vraag, of, nu in het 

gegeven geval aan de reqnirnnten niet is ten laste 
gelegd, clat zij zonden hebben gehandeld in strijd 
met eene, krachtens de bepaling in geschil, door 
den raad werkelijk µ;egeven beschikking, het gemis 
aan bindende kracht dier bepaling de vernietiging 
van het bestreclen vonnis behoort ten gevolge te 
hebben , - dat die vraag bevcstigencl moet worclen 
beantwoord : 

0 . toch, dat de rechter in hooger beroep, blij
kens de in de 'lualificatie gebrachte wijziging, 
van zijn standpunt volkomen · te recht rekening 
heeft gehouden met het ontbreken der beide ver
gunningen, die, naar de bedoeling der verorde

ning, alternatief vereischt worden; 
dat dit alternatief er toe moet voeren , om de 

bepalingen, waarin het wordt uitgedrukt , in ver
band met het eerste lid van het artikel als ééne 
ousplitshare wilsverklaring des wetgeYers aan te 
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merken, en dat uit dien hoofde aan de hierboven 
aangehaalde 2 eerste leden van dat artikel , in hun 
geheel, verbindende kracht moet worden ontzegd ; 

0. dat wegens de gegrondheid van het eerste 
onderdeel van het middel van cassatie, de onder 
letter b van dat middel gevoerde bewering buiten 
beschouwing kan blijven ; 

Vernietigt het bestreden vonnis in deze zaak 
door de arondissements-rechtbank te Utrecht op 
18 Juli .1895 in hooger beroep gewezen; 

En rechtdoende ten principale uit kracht van 
art. _ 105 R. 0.; 

Gez ien art. 370 Strafvordering; 
Vernietigt mede het vonnis door den kanton

rechter te Arnhem op 23 Febr. 1895 in deze 
zaak gewezen ; 

Verklaart het bewezen feit niet strafbaar; 
Ontslaat de requiranten van alle rechtsvervol

ging te dier zake; 
De kosten te dragen door den Staat. 

20 Januai·i 1896. M1ssrvE van den Minister 
van Binnenlaudsche Zaken aan de Commis
sárissen der Koningin in de provinciën, be
treffende zeemilitie. 

Bij deze missive wordt medegedeeld dat de 
circulaire van 's Ministers departement van den 
19 Februari 1886, n°. 221 M. afd. M. S. met 
de daarmede in verband staande latere aanschrij
vingen , wordt ingetrokken. 

22 Januari 1896. BESLUIT ; houdende bepalingen 
nopens de aflossing van drie en een half ten 
honderd rentegevende rationale schuld. S'. ll. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van uen Minister van Finan

ciën van den 20sten Januari 1896, n°. 100, 
(Generale Thesaurie); 

Gezien artt. 1 , 2 en 9b der wet van 30 De
cember 1895 (Staa tsblad n°. 236), zoomede het 
Koninklijk besluit van 2 J anuari 1896 (Staats
blad n°. l ); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Het tijdstip van de aflosba'arheid van de 

in artikel 1 der wet van 30 December 1895 
(Staatsblad n°. 236) genoemde drie en een half 
ten honderd rentegevende Nationale Schuld, waai·
van de aflossing overeenkomstig de bepalingen 
van het Koninklijk besluit van 2 Januari 1896 
(Staatsblad n°. 1) is aangevraagd, wordt bepaald 

op 1 Maart 1896. 

2. De in artikel 1 bedoelde kapitalen, welke 
zijn ingeschreven in het Grootboek der 3 ½ ten 
honderd rentegevende Nationale Schuld, worden 
van de daartoe betrekkelijke hoofden van reke
ning afgeschreven. Van elke afschrijving wordt 
opgemaakt een bewijs, hetwelk van 1 Maart 1896 
af bij de Directie van de Grootboeken der N atio
nale Schuld in ontvangst kan genonien worden. 
Het bewijs van afschrijving ; door de daarop 
rechthebbenden voor voldaan geteekend, wordt 
vervolgens ingeleverd bij het Agentschap van het 
Ministerie van Financiën te Amsterdam en aldaar 
ingetrokken tegen uitbetaling van het in het be
wijs vermelde nominaal bedrag der afgeloste in
schrijving en van de rente daarover ad th-ie en 
een half ten honderd 's jaars, berekend van 
den lsteu October 1895 tot en met den 29sten Fe
bruari 1896 . 

Houders van certificaten, uitgegeven door een 
administratiekantoor der drie en een half ten 
honderd rentegevende Nationale chnld, waarvan 
de aflossing verlangd is, ontnngen het voor hen 
bestemde bewijs van afschrijving op vertoon en 
tegen inlevering der ingevolge artikel 4 van het 
Koninklijk besluit van 2 Januari 1896 (Staats
blad n°. 1) voor aflossing afgestempelde certifi
caten met de daarbij behoorende nog niet ver
vallen coupons en het bewijs tot bekoming van 
nieuwe coupons. 

3. De hiervoor in artikel 1 bedoelde en over
eenkomstig artikel 2 van het Koninklijk besluit 
van 2 Januari 1896 (Staatsblad n". 1) gestempelde 
schuldbekentenissen aan toonder, kunnen van 
den lsten Maart 1896 af ter aflossing worden 
aangeboden aan den Agent van het Ministerie 
van Financiën te Amsterdam. De schuldbekente
nissen moeten voorzien zijn van de coupons per 
1 October 1896 en volgende, alsmede van het 
bewijs tot bekoming van nieuwe coupons. 

Aan de houders zal tegen voldaanteekening 
der stukken worden uitbetaald het daarin ge
noemde nominaal bedrag. 

4. De op 1 April 1896 vervallende coupons 
der in a1-tikel 3 bedoelde schuldbekentenissen aan 
toonder zullen van 1 Maart 1896 af betaalbaar 
zijn , en wel : 

de coupons van 
à / 12,000 

6,000 
1,000 

500 
100 

schuldbekentenissen: 
met f 175.-

87.50 
14.58• 
7.29 
1.46 
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De Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering vau dit besluit, dat gelijktijdig in 
het Staatsblad en in de Staatscou1·a1it zal ge
plaatst worden. 

's Gravenhage, den 
(get.) 

22sten Januari 1896. 
E fMA, 

De .-Jlinister van Financiën, 
(get.) SPRE Gi:Jt VAN .illYK. 

( Uitgeg. 24 Jan. 1896.) 

31 Janum·i 1896. l\:11ss1vE van den Minister van 
Oorlof( aan de Commissarissen der Koningin 

in de provinciën, betreffende art. 134 der 

wet op de nationale militie. 
Ten aanzien van miliciens-verlofgangers door 

wie de bepaling der tweede zinsnede van artikel 134 
der militiewet niet was nageleefd, bleek bij her

haling, dat tot die overtreding aanleiding was 

gegeven, doordat de burgemeester aan wien de 

verlofganger , overeenkomstig de eerste zinsnede 
van genoemd wetsa.rtikel, zijn vooruemen om zich 
in eene andere gemeente te gaan vestigen kwam 
kenbaar maken, dan wel de gemeente-secretaris 
of een ander ambtenaar ter secretarie, op zich 

nam het zakboekje van dien verlofganger naar 

tliens nieuwe woonplaats op te zenden. Door de 
afgifte van zijn zakboekje onder vorenvermelde 

omstandigheden, geraakt de verlofganger allicht 
in den waan, dat het verdere vanzelf in 01·de 

komt, en hem met betrekking tot het voor ge

zien · doen teekenen van zijnen verlofpas in de 

nieuwe woonplaats n iets meer te doen staat. 
In elk geval geeft bedoelde opzending van het 

zakboekje aanleiding tot zorgeloosheid van cle 
zijtle van den verlofganger, ten opzichte van het 
in acht nemen van den wettelijken termijn binnen 

welken hij zich bij den burgemeester van cle nieuwe 

woonplaats moet aanmelden. 
Het komt mij daarom noodig voor, dat de 

burgemeesters en de op hunne secretariën werk
zame ambtenaren zich voortaan onthouden van 

het opzenden van zakboekjes van miliciens·-verlof
ga:igers die de gemeente metterwoon verlaten. 

Wellicht is zoodanige opzencling soms een ge
volg van de omstandigheid, dttt de bmgemeester 
op den tijd dat een verlofganger komt kennis 

geven van zijn vertrek naar eene andere gemeente, 
niet altijd tegenwoordig is, en dan den verlofpas 
niet dadelijk voor vertrek kan afteekenen. Hierbij 

tlient echter in het oog te worden gehouden tlat 
de wet tlie afteekening voor vertrek niet voor
schrijft. Is deze formaliteit voor eene goede 

administratie wenscbelijk, dan bestaat er althans 
geen wettelijk bezwaar tegen om bij afwezigheitl 
van tleu burgemeester die afteekening voor ver
frek te doen geschieden door den secretaris of 

een ander ambtenaar ter secretarie aanwezig. 
Ik heb de eer U HoogEdelGestrenge te ver

zoeken, wel Uwe tussehenkomst te willen ver
leenen, opdat den bllrgemecsters in de prnvincie 
onder Uw beheer in den zin van het vorenstaande 

worde geschreven. 

(get .) 
De JJ[inister van Oorlog, 

CHNEIDER. 

4 Februari 1 96. WET, houdende regeling tler 
ontvangsten en uitgaven van het Pensioen
fontls voor Weduwen en Weezen van Burger
lijke Ambtenaren, over het jaar 1896. S. 12. 

Bij art. 1 dezer wet worden de uitgaven vast

gesteld als volgt : 
Art. Ï. 'l'raktement vtm den directeur en van 

de ambtenaren en boden, toelage van den eon
cierge, benevens schrijflooncn aan tijdelijk bij het 

fonds werkzat\m gestelde personen . f 18,450 
Árt. ll. Bureel- en lokaalbehoef-

ten, benevens drukwerk . 
Art. JIJ. Toelagen en presentie

gelden voor commissa1·issen . 
Art. IV. Reis - en verblijfkosten 

van commissarissen, van clen tlirec
tenr en van de ambtenaren . 

Art. V. Reis- en verblijfkosten 

en vacatiegelden va1t de leden van 

den Pensioenraad 
Art. VI. Onderhoud, assurantie

premie en bewakingskosten door de 
gemeente-brandweer van het gebouw 
waarin de bureelen zijn gevestigd, 

alsmede onderhoud van clen stal, het 
koetshuis en van den tuin achter 

dat gebouw 
Art. VII . P ensioenen . 
Art. VIII. Aankoop van i nsehrij

vingen op de Grootboeken vo,n de 

Nationale Schold. 
A,·t. IX. Restitutie van ingehouden 

kortingen, bedoeld bij de 5de alinea 

van artikel 17 der wet van tlen 

9 Mei 1890 (Staatsblad n°. 79), 

gewijzigd bij de wet van 30 Sep
tember 1893 (Staatsblad n°. 145) 

3,700 

1,000 

800 

2,200 

730 
680,000 

945,470 

2,000 
------

Transporteere . f 1,654,350 
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Per transport . f 1,654,350 1 °. de geldeq van het Fonds voortspruitende 
uit de kooppi·i:fzen van domeinen, op 31 Decem
ber 1895 in 's Rijks schatkist aanwezig; 

Ái·t . X. Kosten van het opmaken 
der eerste wetenschappelijke balans 
en alle daarmede in verband staande 
uitgaven 

2°. de in 1896 te doene ontvangsten voor ge-
6,000 noemil. Fonds. 

Árt. XI. Onvoorziene uitgaven 3,000 

f 1,663,350 
Bij artt. 2, · 3 en 4 worden de middelen tot 

dekking aangewezen. 

4 Februari 1896. WET, tot vaststelling der be
grooting van het Fonds voortspruitenil.e uit 
de koopprijzen van domeinen voor het dienst
jaar 1~96. S. 13. 

Bij art. 1 wordt de begrooting der uitgaven 
vastgesteld op f 326,000, te weten: 

Ondera,·t. 1 op / 8,000. - Onderart. 2 
op f 307,000. - Onde,·art. 3 op .f 6,000. -
Onderart . 4 op .f 5,000. 

Bij art. 2 worden tot dekking der uitgaven, 
in het vorig artikel vermelil., aangewezen: 

4 Februa,·i 1896. BESLUIT, houdende vrijstelling 
van briefport. 

Bij dit besluit is vrijstelling van briefport 
verleend voor de briefwisseling over dienst
zakw , van den directeur van 's Rijks magazijn 
van geneesmiddelen met de gemeentehestnreu , de 
voorzitters van de militieraden, den geneesheer
directeur van het Rijkskrankzinnigengesticht te 
Medemblik , de directeuren of cipiers van de ge
vangenissen, benevens met de geneeskundigen bij 
die inrichtingen, bij de Rijkswerk inrichtingen en 
bij de Rijksopvoedingsgestichten alsmede met den 
commandant van het Koninklijk Koloniaal Mili
tair Invalidenhuis op B ronbeek. 

5 Februari 1896. WET, tot vaststelling van het tweede hoofdstuk cler Staatsbegro0ting voor het 
dienstjaar 1896. S. 14. 

Bij deze wet wordt het IIde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het clienstjaar 
1896 , betreffende de Hooge Colleges van Staat en liet Kabinet der Koningin , vastgesteld zooals 
hierna verkort volgt : 

1 e Afd. : De Staten-Generaal 
2° De Raad van State 

De Algemeene Rekenkamer 
De Kanselarij der Nederlandsche Orden 
Het Kabinet der Koningin. 
Pensioenen, wachtgelden, gratificatiën, toelagen en kosten voor de 

vergaderingen van den Ministerraad. 
Onvoorziene uitgaven 

f 

f 

353,635.-
103,110.-
117,350.-

20,100.-
33,215.-

40,223 .-
5,000.-

672,633.-

5 Februari 1896. WET, tot vaststelling van het derde hoofdstuk der Staatshegrooting voor het 
dienstjaar 1896. S. 15. 

Bij deze wet wordt het IIIde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het diellstjaar 
1896, hetreffende het Departement van Buitenland.se/te Zaken, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

l • Afd.: Kosten van het Departement . f 84,88 0.-
20 Kosten van buitenlandsche zendingen en consulaten 680,600.-

Verschillende uitgaven . 
Pensioenen, wachtgelden en toelagen. 
Onvoorziene uitgaven 

21,300.-
37,100. -
10,000.-

f 833,880.-

5 Februari 1896. WET, tot vaststelling van het vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1896. S. 16. 

Bij deze wet wordt het IVde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1896 , betreffende het Departement van Justitie, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 
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1 • Afd. : Kosten van het Departement . 
2• Kosten van de rechterlijke macht 
3° Kosten van het Hoog Militair Gerechtshof en de anditiën in de militaire 

5c 

6• • 
7• 
8• 
9• 

10• 
11° 

arrondissementen . 
Gerechtskosten . 
Kosten rnn algemeene of Rijkspolitie en in zake van jacht en visscherij 
Kosten der gevangenissen en Rijksopvoedingsgestichten 
Gebouwen, daaronder niet begrepen de Rijkswerkinrichtingen 
Kosten der Rijkswerkinrichtingen 
Pensioenen, wachtgelden, gratificatiën enz. 
Verschillende uitgaven 
Onvoorziene uitgaven 

f 149,751.-
1,67 5,601.-

53,500 .-
347,500.-
611,525.-

l,023,954.-
444,021.-
717,916.-
269,136.-
24,500.-
50,000.-

f 5,367,404.-

6 Februari 1896. WET, tot vaststelling van het vijfde hoofdst ,1k der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1896. S. 17. 

Bij deze wet wordt het Yde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1896, betreffende h et Departement van Binnenlandscl,e Zaken, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

l• Afd.: Kosten van het Departement. Art. 1-4 . / 163,227.-
20 a . Kosten van het bestuur der provinciën : 
Art. 5- 8. Noordbrabant 

9-12. Gelderland 
13-16. Zuidholland . 
17 - 2 J. oordholla ud 
22-25. 
26-29. 
30-33. 

• 34-37. 

Zeeland 
Utrecht. . 
Friesland . 
Overijssel. 

38-41. Groningen. 
42-45. Drenthe . 

• 46-49. Limburg . 
b. Armwezen. Art. 50-52 
c. Verdere uitgaven betrekkelijk het binnenlandsch bestuur 

Art. 53-59. 

3• Afd. : Nationale militie en schutterijen. Art. 60-'-62 
4• Medische politie. Art. 63-85 
5• Onderwijs . 

Hoog er onderwijs. 
A,·t. 86-89. Rijks-universiteit te Leiden . f 

90-92. Rijks-universitei t te Utrecht . 
93-95. Rijks-universiteit te Groningen 

Verdere uitgaven betrekkelijk ket hooger onderwijs. 

Art. 96. Uitgaven voor den dienst der Rijks-ltniversiteitcn 
niet begrepen in de artt. 86 tot en met 95, van zoodanigen 
aard, als, volgens beslissing van den Minister rnn Binnenlandsche 
Zaken , tot en met het jaar 1878 gekweten z\jn uit de opge

heven fondsen, bedoeld bij art. 113 der wet van 28 April 1876 
(Staatsblad n°. 102) 

f 73,100.~ 
• 70,030.
" 78,565.-
• 77,565.
" 88,300.-

53,160.-
69,330.

• 107,307.-
" 61,625.
" 47,900.-

59,620.
• 219,300.-

• 273,650.-

815,441.-
475,571.-
412,099.-

500.-

,, l,279,452.-
65,250.-

811,526.-

Transporteere . f 1,703,611.- f 2,319,455.-
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Per transport . f 1,703,611.- f 2,319,455.-
A,·t. 97. Kosten cler opleiding van leeraren voor het He...,ormd 

Kerkgenootschap vanwege dat genootschap . 34,541.25 
Ai-t. 98. Kweekscholen der godgeleerdheid van de Evange-

lisch-Lntherschen en Remonstranten, mitsgaders kosten vnn op-
leiding van studenten bij de Hersteld-Evangelisch-Lntlierschen l0,000.-

A1·t . 99. Seminariën voor het Roomsch-Katholiek kerkge-
nootschap . 13,580.-

A,-t. 100. Toelagen voor en verdere uitgaven in verband met 
godgeleerd en godsdienstonderwijs voor de lsraëlietische kerk-
genootschappen . 19,600.-

A,-t. 101. Kosten der gouden eerepenuingen voor bekroonde 
prijsvragen, uitgeschreven door de Rijks-universiteiten . 1,000.-

Lf.rt. 102. Beurzen voor studeerenden aan instellingen voor 
hooger onderwijs. 14,400.-

Art. 103. Beurs ter begeving van den heer van Warmond en 
uitkeering aan dezen voor de armen dier gemeente , ten gevolge 
van destijds aan de hoogeschool te Leiden gekomen goederen, die 
later zijn te gelde gemaakt . 390.-

Ai-t. 104. Jaarwedde van een inspecteur der gymnasia. 3,500.-
105. Reis-, verblijf- en bnreelkosten van deu inspecteur 

der gymnasia . 900.-
A,·t. 106. Snbsidiën aan gemeenten ten behoeve van hare 

gymnasia en pro-gymnasia 235,000 .-
Árt. 107. Reis- en verblijfkosten, vacatiegelden en verdere 

uitgaven der gecommitteerden en der commissie, bedoeld in 
artt. 11 en 12 der wet van 28 April 1876 (Staatsblad n° . 102). " 9,800.-

Middelbaa,· onde,·wijs. 

A,·t. 108. Jaarwedden van drie inspecteurs van het middelbaar 
onderwijs . 

A,-t. 109. Reis-, verblijf- en bureelkosten van de inspecteurs 
van het middelbaar onderwijs 

Art. ll0. Jaarwedden, toelagen en belooningen der hoog
leeraren, leeraren, beambten en bedienden bij de Polytecbuische 
School . 

Art. lll. Aanbouw en onderhoud vau 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. ll2. J aarwedden, verloftraktementen, toelagen en beloo
ningen der leeraren, beambten en bedienden bij de Rijks-hoogere 
burgerscholen . 

Art. ll3. Aankoop van grond en gebouwen, huur en lasten 
van gebouwen, aanbouw en onderhoud van gebouwen, vum· 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 Rijks-hoogere burgerscholen 

10,500.-

2,400.-

142,975 .-

86,878.-

423,730.-

76,000.-

'rrans1iorteere . f 2,788,805.25 f 2,319,455.-
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Per transport . f 2,788,805.25 f 2,319,455 .-
Àrt. 114. Jaarwedden, toelagen en belooningen der leernren, 

beambten en bed ienden bij de Rijkslandbouwscbool 
Àrt. 115. Kosten en snbsidiën voor stichting, uitbreiding, 

aanbouw , onderhoud, hnnr en lasten van gebouwen, onderhoud 
en aankoop van meubelen, vnlll· en licht, aan vnlling en uitbrei
ding der verzamelingen en hulpmiddelen voor het onderwijs, 
reis- en verblijfkosten; personeele hulp en schrijfloonen, adminis
tratieve, huishoudelijke en verdere uitgaven ten behoeve der 
Rijkslandbonwschool 

Àrt. 116. Subsidiën en toelagen voor inrichtingen van middel
baar ondenvij s 

Àrt. 117. Snbsidiën aan scholen voor ambachtsouderwijs . 
118. Snbsidiën ten behoeve van het onderwijs in land

en tuinbouw, en houtteelt, voor landbouw- en zuivelconsulenten 
en toelagen voor het opleiden van landbouw- en tninbonwonderwijzers " 

Àrt. 119. Kosten, voortvloeiende uit de oprichting en instand
houding van winterscholen 

Àrt. 120. Jam·wedden van tien lanclbonwleeraren en van een 
tninbonwleeraar . 

Àrt. 121. Reis-, verblijf- en bureelkosten der landbouw- en 
tuinbonwleeraren, benevens kosten van werktuigen en platen . 

Àrt. 122. Jaarwedden, toelagen en belooningeu van de direc
teuren en overige ambtenaren en bedienden aan de Rijkslandbouw
proefstations . 

Art. 123. A.anbonw, onderhoud, huur en lasten van gebouwen, 
aankoop van grond en gebouwen , vum· en licht, werktuigen, 
gereedschappen , bureel- en lokaalbehoeften, rnis- en verblijfkosten, 
personeele hulp, schrijfloonen en verdere uitgaven ten behoeve 
der Rijkslandbouwproefstations, zoomede kosten voortvloeiende 
uit wetenschappelijke proefnemingen iu het belang van den land
bouw ; kosten van toezicht op den aanleg en de exploitatie van 
proefvelden; reis- , verblijf- en bureel kosten van de leden der 
commissie van toezicht op de Rijkslandbouwproefstations . 

Árt. 124. Bijdragen in de kosten van aanleg en exploitatie 
van proefvelden en daarmede in verband staande uitgaven . 

Árt. 125. Subsidie aan het Phytopathologisch Laboratorium 
"WrLLIE Co:ii:MELTN-ScaoLTEN" te Amsterdam . 

Árt. 126. Subsidiën aan scholen voor zeevaartkundig onderwijs " 
127 . Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden 

van de commissiën tot het afnemen der eindexamens voor de 
hoogere burgerscholen, de landbouwscholen en de Polytechnische 
School, beneveus verdere kosten van die examens . 

Á.1·t . 128. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden 
van de commissiën tot het examineeren van hen clie eene akte 
van bekwaamheid voor het middelbaar onderwijs, eene der akten 
van bekwaamheid, vermeld in art. 65 , of eene akte van be
kwaamheid voor het handteekenen, vermeld in art. 65bis der wet 
tot 1·egeling van het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die 
van 8 December 1889 (Staatsblad n°. 175), wenschen te ont
vangen, en verdere kosten van die examens. 

68,567'.-

62,939.-

237,750.-
95,725.-

45,250.-

20,150.-

25,000.-

10,175.-

32,150.-

42,451.-

14,500.-

500.-
35,550.-

39,000.-

47,000.-

Trnnsporteere . f 3,565,5 12.25 f 2,319,455 .-
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Per transport 

Lager onderwijs. 

. f 3,565,512.25 f 2,319,455.-

Art. 129. Jaarwedden van drie inspecteurs voor het lager 
onderwijs . 

Art. 130. Reis-, verblijf- en bnreelkosten der inspecteurs van 
het Jager onderwijs. 

Art. 131. Jaar wedden van de districts-schoolopzieners . 
132. Reis- , verblijf- en bureelkosten van dè districts

schoolopzieners 

A,·t. 133. Reis-, verblijf- en bm·eelkosten van de arrondisse
ments-schoolopzieners of abonnement deswege 

Art. 134. Kosten der vergaderingen van de ambtenaren, aan 
wie bij art. f,7 der wet tot regeling van het lager ondei·wijs, 
laatstelijk gewijzigd bij die van 8 December 1889 (Staatsblad 
n°. 175), het toezicht op het lager onderwijs is opgedragen 

Art. 135. Jaarwedden , toelagen en belooningen der onder
wijzers en bedienden bij de Rijkskweekscholen tot opleiding van 
onderwijzers en bij de daaraan verbonclen leerscholen. 

Art. 136. Toelagen voor huisvesting en verpleging van kwee
kelingen, opgeleid bij de Rijkskweekscholen 

Art. 137. Aankoop en stichting van gebouwen; huur en onder
houd van gebouwen; vnur en licht; hulpmiddelen voor het 
onderwijs; lokaalbehoeften; personeele hulp en schrijfloonen; het 
gebruik maken van bad- en zweminrichtingen en verdere uitgaven 
ten behoeve der Rijkskweekscholen en daaraan verbonden leer
scholen. 

Art. 138. Kosten, voortvloeiende uit de oprichting en instand
hou!ling eener Rijkskweekschool tot opleiding van 0t1denvijzeressen " 

Art. 139. Snbsidiën voor kweekscholen tot opleiding van onder
wijzers en onderwijzeressen . 

Art. 140. Rijksnormaallessen tot opleiding van onderwijzers 
en onderwijzeressen en kosten van opleiding voor het afleggen van 
het examen ter verkrijging der akte van bekwaamheid voor de 
vrije en orde-oefeningen der gymnastiek . 

Art. 141. Bijdrage aan normaallessen en aan hoofden van scholen 
voor door hen opgeleide personen, die de akte, bedoeld in art. 56 
onder a dei· wet op het lager onderwijs, zooals die laatstelijk is 
gewijzigd bij de wet van 8 December 1889 (Staatsbl~d n°. 175), 
hebben verki-egen 

Art. 142. Kosten van opleiding voor het afleggen van het 
examen ter verkrijging der akte van bekwaamheid tot het geven 
van lager onderwijs in landbouwkunde 

Art. 143. Subsidiën en toelagen aan de arrondissements
schoolopzieners ten gevolge van art. 22 nn het Koninklijk be
sluit van 31 December 1891 (Staatsblad n°. 254). 

Art. 144." Jaarwedden van onderwijzers bij de Rijks-lagere 
scholen te Weststellingwerf , te Steenwijkerwold en te Vledder 

Art. 145. Onderhoud van gebouwen; vuur en licht; hulp
middelen voor het onderwijs; lokaalbehoeften; buitengewoon op
zicht; personeele hulp ; schrijfloonen en verclere uitga Yen voor de 

10,500.-

2,400.-
62,500.-

18,500.-

56,000.-

)00.-

187,145.-

146,400.-

46,580.--

25,000.-

125,000 -

500,000.-

141,400.-

1,200.-

8,000.-

11,800.-

Transporteere . f 4,908,037.25 f 2,319,455.-
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Per transport • f 4,908,037.25 f 2,319,455.-
Rijks-lagere scholen te Weststellingwerf, te Steenwijkerwold en te 
Vledder. 4,420.-

Art. 146. Subsidiën aan gemeenten tot bestrijding van jaar-
wedden van onderwijzers en onderwijzeressen bij de lagere scholen • 72,800.-

Art. 147. Bijdrage en vergoeding door het Rijk aan de ge
meenten in de kosten van haar lager onderwijs, ten gevolge van 
art. 45 der wet tot regeling van het lager onderwijs, laatstelijk 
gewijzigd bij die van 8 December 1889 (Staatsblad n°. 175), in 
verband met art. 5 der wet van 8 December 1889 (Staatsblad n°. 175) 3,450,000.-

Art. 148. Vergoeding door het Rijk aan de gemeenten voor 
de kosten van haar lager onderwijs over 1894, ten gevolge · van 

art. 45 cler wet tot regeling van het lager onderwijs, zooals dat 
artikel is gewijzigd bij die van 11 J nli 1884 (Staatsblad n°. 123), 
in verband met art. 5 der wet van 8 December 1889 (Staatsblad 
n°. 175) 18,000.-

Art. 149. Tijdelijk subsidie aan de gemeenten, door de uit
gaven tot eene behoorlijke inrichting van haar lager onderwijs 
vereischt, onbillijk bezwaard (art. 49 der wet tot regeling van 
het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd hij die van 8 Decem-
be1· 1889 (Staatsblad n°. 175) . 500,000.-

Art. 150. Bijdragen door het Rijk in de jaarwedden van 
onderwijzers aan bijzondere scholen, ten gevolge van art. 54bis 
der wet tot regeling van het lager onderwijs, zooals dat is ge-
wijzigd bij de wet van 13 September 1895 (Staatsblad n°. 159) . • 985,000.-

Art. 151. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden 
van cle commissiën tot het examineeren van hen die eene der 
akten van bekwaamheid, vermeld in art. 56 ondei' a en b of eene 
akte van bekwaamheid voor de hand werken of voor de vrije en 
orde-oefeningen der gymnastiek, vermeld in art. 65bis der wet tot 
regeling van het lager onderwijs , laatstelijk gewijzigd hij die van 
8 December 1889 (Staatsblad n°. 17 5), wenschen te ontvangen, 

benevens verdere kosten van die examens 
Art. 152. Kosten van onderzoek naar de grondslagen, waarop 

aan weduwen en weezen van openbare lagere onderwijzers pensioen 
zoude kunnen worden verleend en van de daarmede in verband 
staande werkzaamheden 

Art. 153. Verschillende uitgaven voor speciale inrichtingen 
voor onderwijs; gratificatiën; hulp- en aanmoedigingsmiddelen. 

Art. 154. Kosten van vervaardiging, in pakking en verzending 
van pleisterafgietsels ten behoeve van inrichtingen van onderwijs. " 

Art. 155. Jaarwedden en verdere belooningen van den bouw

kundige en van de opzichters, belast met het toezicht op cle ge
bouwen voor onderwijs en van het ·personeel hij het bureel van 

den bouwkundige 
Art. 156. Reis- en verblijfkosten van de in het vorig artikel 

bedoelde ambtenaren, huishoudelijke en verdere uitgaven betref
fende het aan hen opgedragen toezicht 

6• Afd.: Kunsten en wetenschappen. Àrt. 157-191 

95,000.-

2,300.-

25,500.-

1,000.-

27,300.-

8,000.-
" 10,097,357.25 

718,341.-

T1:ansporteere . f 13,135,153.25 
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Pet tmnsport . f 13,135,153.25 
7• Afd.: N ederlandsche Staatscourant, Handelingen van de State11-Genera.°il en 

Staatsblad. Á1 t. 192-195 . 78,668.-
Pensioenen, toelagen , gratificatiën en wachtgelden. Árt. 196-202. 
Onvoorziene behoeften. A,·t. 203 . 

598,655.-
40,000.-

f 13,852,476.25 

6 Februari 1896. WE•r, tot vaststelling van het zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1896. S. 18. 

Bij deze wet wordt het Vide hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1896, betreffende het Departement van J{,erine, vastgesteld zooals hierna verko,·t volgt: 

l• Afd.: Kosten der administratie f 387,632.50 
2• Materieel der zeemacht en van 's Rijks maritieme etablissementen. 6,500,115.-
3• Personeel der zeema~ht . • 5,042,315 .50 
4• Loodswezen, betonning, bebakening, verl ichting en hydrogrnphie 2,016,816.40 
5• Pensioenen, onderstanden, wachtgelden enz. 1, 756,917.-
6• Onvoorziene uitgaven. 60,000.-

f 15,763,796.40 

7 Februari 1896. WET, tot vaststelling van het zevende hoofdstuk B der Staatsbegrooting roor 
het dienstjaa1· 1896. S. 19. 

Bij deze wet wordt het VIIde hoofdstuk B der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1896, betreffende het Departement van Financiën, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

l• Afd. : Kosten van het Departement . . f 316,915.-
2• Kosten van de Grootboeken der Nationale Schuld, van de rentelietaliug 

3• 
en van het Agentschap van het Ministerie van Fitlanciën te Amsterdam. ,, 

Kosten van 's Rijks schatkist . 
Kosten van het M nntwezen. 
Kosten van administratie der directe belastingen , invoerrechten en 

accijnzen, en van den waarborg en de belasting der gouden en 
zilveren werken. 

6• . Kosten van administmtie van het zegel, de registratie, cle successie, 
de hypotheken en het kadaster, de vermogensbelasting, de Staats
loterij , de clomeinen, het gelclelijk beheer der groote wegen, vaarten 
en veeren en der visscherijen op de Schelde en Zeenwsche Stroomen. " 

Kosten <ler Eerediensten. 
Kosten van den Pensioenraad, pensioenen enz. . 
Uitkeeringen, verschillende uitgaven, wachtgelden, on,lerstanden, grn

tificatiën en toelagen 
Onvoorziene uitgaven . 

97,925.-
97,552.-
90,050.-

4,7,J,7,280.-

2,001,848.-
1,969,362.08• 
l ,449,539.-

8,606,289.20 
36,000.-

f 19,412,760.28• 

7 Februari 1896. WET, tot vaststelling van het elfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 

dienstjaar 1896. S. 20. 
Bij deze wet wordt het XIde Hoofdstuk cler begrooting van Staatsuitgaven voor het cl ienstjattr 

1896, betreffende de Onvoorziene Uitgaven, vastgestelcl tot een bedrag van f 50,000.-. 
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7 Februari 1896. WET, tot .vaststelling der begrooting van uitgaven, ten behoeve van de voltooiing 
van het vestingstelsel, dienst 1896. S. 21. 

IN AAM VAN H. M. WILHELMIMA, ENZ. 

W1J EMMA , ENZ. doen te weten : 

Alzoo Wij in overwe~ing genomen hebben, dat, ingevolge de wet van :l December 1874 (Staats 
blad n°. 193), houdende bepalingen Ömtrent het beheer der gelden bestemd tot voltooiing van het 
vestingstelsel, eene afzonderlijke bcgrooting van de uitgaven voor dit onderwerp, voor den dienst van 
1896, bij de wet behoort te worden vastgesteld ; 

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

Art. 1. De 'begrooting van uitgaven ten behoeve van de voltooiing van het vestingstelsel, aange
wezen bij de wet van 18 April 187 4 (Staatsblad n°. 64), wordt voor den dienst van 1896 vast
gesteld als volgt: 

Árt. 1. Jaarwedden, toelagen en daggelden voor tijdelijk in dienst zijnde civiele 
ingenieurs, opzichters en teekenaars, toelagen voo1· 6fficieren en opzichters del" genie, 
reis- en verblijfkosten, bnreel- en lokaalbehoeften, aankoop van instrumenten kaarten 
en verdere benoodigdheden . / 65,000 

Árt. 2. Nieuwe werken met al hetgeen kiin geacht wordçn daartoe te behooren; 
herstellen, veranderen en verbet.eren van bestaande werken met den aankleve daarvan; 
aankoop en onteigening van perceelen; kosten van exploten en processen; afkoop van 
rechten; kosten en ongelden betrekkel ijk koop- en andere overeenkomsten; het doen 
van grondboringen, waterpassingan, opmetingen, enz. ; een en ander voor de na vermelde 
werken ter verbetering van de Nieuwe Hollandscke Waterlinie; 

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

Ái·t. 3. Als voren voor de navermelde werken ter verbetering van de Stelling van 
den Helder: 

1 °. Verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang, aan werken in de geheele 
Stell ing. 

2°. Verbeteren van de bom vi·ije kazerne in bastion Westoever; 
3°. Maken van eene gedekte opstelling voor de afstand.smetiug op het fort Kijkduin; 
4°. Verbeteren van de stormnijheid van het fort Kijkduin. 

46,000 

115,000 

Ài·t. 4. Als voren voor de navermelde werken ter ve1·betering van de Stelling van 
Amsterdam: 

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

2°. Maken van aardwerken, zandoi:ihoo"ingen, metsel- en betonwerken, enz. voor 
verschillende werken in cle Stelling; 

3°. Vergraven en inrichten van zandophoogiogen tot verdedigbare aardwerken; 
4°. Ophoogen en maken van wegen en innndatiekaden en maken van bruggen en steigers; 
5°. Maken van batterijen aan de Zniderzeezijde; 
6°. Inrichten en verbetere;, van innndatiemiddelen; 
7°. Maken van loodsen, munitie- en buskruitmagazijnen; 
8°. Aanleg van beplantingen; 
9°. Maken van bliudeeringen, aanschaffen van rails , enz.; 
10°. Verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang aan werken in de geheele 

Stelling, waa1·onder de levering van inrichtingen voor de optische seingemeenschap. 

Transporteere 

505,000 

f 731,000 
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Per transport 
.11-?·t. 5. Als voren voor de navermelde werken· ter verbetering van de Stelling van 

't Hollandsch Diep en het Volkerak: 
Verbeteringen van ondergeschikt belang aan ·werken in de positiën van Willemstad 

en Ooltgensplaat. 

,frt. 6. Als voren voor de navermeldc werken ter verbetering van de Stelling van 
de monden der llfaas en het Jiaringvliet: 

Verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang aan werken in de Stelling. 

Art. 7. Telegraphische en telephouische verbinding van verdedigingswerken en 
posten . 

Ai-t. 8, Materieel der genie voor het in staat van verdediging brengen der werken 
in verschillende Stellingen 

A,·t. 9. Doen van opmetingen, waterpassingen, grondboringen, enz. in de verschil

lende liniën en vestingen, alwaar, ingevolge de wet van 18 April 1874 (Staatsblad 
n°. 64), werken tot voltooiing van het vestingstelsel aangelegd of verbeterd moeten 
worden en voor welke in de voorgaande artikels geene gelden zijn uitgetrokken. 

Àrt. 10. Onvoorziene uitgaven . 

Totaal. 

3 1 

f 731,000 

6,000 

6,000 

75,000 

22,000 

2,000 
4ö,000 

f 887,000 

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

a. de som van zevenhonderd zeven en negentig duizend gulden, beschikbaar gesteld bij het 
VIIIste hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 1896; 

b. 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 1895; 

c. de toevallige baten, welke gedurende het jaar 1896 nit den aanleg der vestingwerken kunnen 
voortvloeien. 

3. Wanneer het bedrag, uitgetrokken bij een der artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 van 
artikel 1 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 (Staatsblad n°. 40), door 

overschrijving uit artikel 10 van hetzelfde artikel 1 worden aangevuld. 

4. Op artikel 10 van artikel 1 dezer wet worden aangewezen de tot het dienstjaar 1896 be
hoorende uitgaven, de voltooiing van het vestingstelsel betreffende, die hare omschrijving hiet 
vinden in een der andere artikelen van genoemd artikel 1. 

Die uitgaven worden, voor elke soort afzonderlijk, in de rekening gebracht en omschreven. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 7 den Febrnari 1896. 

(get .) EMMA. 

De ])lfinister van Oorlog, (get .) ScHNEIDER. 

( Uitgeg. 8 Febr. 1896.) 

7 Februari 1896. WET, tot vaststelling van het achtste hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1896. S. 22. 

Bij deze wet wordt het VIIIste hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1896, betreffende het Departement van Oorlog, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

l • Afd.: Kosten van het Departement . f 156,750.-

Transporteere f 156,7ö0.-
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Per transport 
2• Afd.: 'l'raktementen en toelagen, mitsgaders schadeloosstelJing voor uniform

verandering en voor verlies van bagage, voor het aanschaffen en het 
verlies van dienstpaarden en voor verhuiskosten bij verplaatsing 
van den grooten staf, den generalen stnf, de intendance en de 
provinciale en plaatselijke staven . 

ge 

\) c 

10° 

Traktementen, toelagen en schadeloosstelling voor uniformverandering 
en voor verlies van b:wage, voor het aanschaffen en het verlies 
van dienstpaarden en voor verhuiskosten bij verplaatsing van de 
staven der verschillend~ wapens en van de officieren der wapen
korpsen, daarnnder begrepen daggelden aan militaire wachters . 

Soldijen en verdere ko ten van de verschillende sta ven, diensten en 
wapenkorpsen, in de 2de, 3de en 5 de afdeeliogen vermeld, met 
uitzooderiu3 van de kosten, in die afdeelingen en in cle 9de en 
12cle afdeelingen om chreven, doch met inbegrip van de kosten van 
instructeurs beneden den mng van officier bij de schutterijen en 
vereenigingen · tot Vl"ijwillige oefening in den wapenhandel en 
van vrijwilligers voor het resevekader 

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

pyrotechnie, alsmede practische oefeningen en proeven bij het wapen 
der artillerie, een en ander met inbegrip van al wat de Koninli:
lijke Militaire Academie en het wapen der marechaussee beti·eft 

Materieel der genie en kazerneering, met hetgeen gerekencl wordt 
daartoe te behooren, een en ander echter met uitzondering van al 
wat de Koninklijke Militaire Academie; clc Cadettenschool, den 
Hoofdcursus te Kampen, de 1 ormaal-schietschool en het wapen 
der marechaussee betreft 

Kosten van de militaire bakkerijen, van · de magazijnen van levens
middelen en van de militaire slachterij en . 

Kosten der centrale magazijnen van militaire kleeding en nitrust.iug, 
en der garnizoens-magazijnen van kleeding en uitrusting, benevens 
van vemienwing en wijzigi ng van ledergoed en paardetnig en van 
vernieuwing én onderhoud van kampements-effecten en van nacht
leger . 

Militaire verkenningen en Topographische inrichting 
V ei·plaatsing van personen en goederen 
Verschillende uitgaven . 
Nonactiviteits-trakternenten, pensioenen, gagementen, onderstanden, 

hjfrenten, toelagen en wachtgelden 
Onvoo1·ziene uitgaven 
Wapen der marechaussee 
Bnitengewone uitgaven . 
Aanschaffing van nieuwe draagbare vuurwapenen 
Voltooiing van het vestingstelsel . 

f 156,750.-

247,600.-

3,229,015.-

6,405,778.
n3,862.-
382,658.-

956,000.-

795,315 .-

2,580,254.-

423,645.-
68,000.-

287,200.--
83,900.-

2,318,854.-
50,000.-

711,654.-
929,250.--

2,399,600.-
797,000.-

f 23,736,335.-
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7 Februari 1896. ARREST van den Hoogen Raad 

der Ned., houdende beslissing dat onder de 
betalingen bedoeld in n°. 9 van het tarief 
gevoegd bij de wet van 9 Mei 1890 (Staats
blad n°. 80) alleen zijn begrepen zoodanige 
betalingen, die desnoods in rechte zouden 
gevorderd kunnen worden door hem van 
wien de leges geheven worden en dat leges 
krachtens gemelde bepaling derhalve niet ver
schuldigd zijn ter zake van door den Staat 

betaalde schadeloosstelling wegens onteige
ning van grond en huur van mede onteigend 
goed. 

De Hooge Raad enz. , 
Partijen gehoord ; 

Gezien de stukken ; 
Overwegende dat als middel van cassatie is 

voorgesteld : schending en verkeerde toepassing 
van de artt. 1 en 2 der wet van 9 Mei 1890 
(Staatsblad n°. 80) j0

• n°. 9 van het bij die wet 
gevoegd tarief, 151 der grondwet, 37, 47, 56, 
71, 72, 74 en 75 der wet van 28 Aug. 1851 
(Staatsblad n°. 125), 1440, 1441 en 1442 B. W., 
omdat de rechtbank geen leges verschuldigd acht 
over de betaling der bij vonnis bepaalde onteige
ningsschadeloosstelling, wijl de onteigende partij 
deswege geen pretentie ten laste van den Staat 
hebben zonde; 

0. daaromtrent: 
dat uit het bestreden vonni s blijkt dat voor 

schadeloosstelling wegens onteigening van eenige 
perceelsgedeelten land onder Assendelft, en wegens 
huur van mede onteigend, aan een ander toebe
hoorend goed, ingevolge begrooting bij vonnissen 
van de arrondissements-rechtbank te Haarlem, 
door den eischer aan den verweerd er moest be
taald worden / 27923.96• en/ 961.27, waar
voor hem 2 assignatiën zijn uitgereikt; 

dat bij de uitreiking dier assignatiën de eischer, 

op grond der wet van 9 Mei 1890 (Staats
blad n°. 80), van den verweerder heeft gevor
derd -l, procent van voormelde bedragen aan leges, 
of / 72.21, waarvan de betaling door den ver
weerder is geweigerd , en dat de assignatiën niet
temin zij n afgegeven, opdat de eischer zonder 

oponthoud in het bezit van den onteigenden 
grond zon kunnen treden; 

0. dat de deswege door den eischer ingestelde 
vorder ing tot betaling van voormeld bedrag van 
f 72.21 , zoo in eersten aanleg als in hooger be
roep, is afgewezen, hoofdzakelijk op grond dat 
bij de betaling der scha,leloosstelling in deze geen 
sprake was van voldoening . eener pretensie ten 
laste van den Staat, en dat tegen deze besli ssing 
het voorgestelde middel is gericht ; 

0. clienaangaande, dat volgens n°. 9 van het 
tarief gevoegd bij de wet van 9 Mei 1890 (Staats
blad n°. 80) in verband met de artt. 1 en 2 
dier wet, de zoogenaamde kanselarijleges o. a. ge

heven worclen "voor betalingen van jaarwedden, 
daggelden, aangenomen werken en leverantiën 
en alle andere pretentiën ten laste van den 
lande"; 

dat zoowel het woorcl "pretentiën" zelf, als 
de daaraan voorafgaande uitdrukkingen duidelijk 
aantoonen, dat de heffing van leges alleen ge
schiedt ter zake van zoodanige betalingen, die 
desnoods in rechte zouden gevorderd kunnen worden 
door hem van wien de leges geheven worden; 

0. dat dit vorderingsrecht ten deze aan den 
verweerder tegenover den Staat niet toekomt, 
omdat de onteigcnende partij wel bevoegd is om 
van haar recht tot onteigening gebruik te maken, 
maar daartoe door clen onteigende niet kan ver
pi icht worden; 

dat hieruit volgt, dat, wanneer, de onteige
nen de 11artij van hare bevoegdheid gebruik wil 
maken en, om tot de inbezitneming van hetont
eigende goed te kunnen geraken, vooraf de scha
deloosstelling betaalt, ook die betaling niet is 
eene handeling waartoe zij door eenig rechtsmiddel 
ged wangen zou kunnen worden, maar eene vrij. 
willige daad, waartoe de onteigende haar niet 
kan noodzaken; 

0. dat derhalve terecht is geoordeeld, dat de 
verweerder geene pretentie had ten laste van den 
lande, en dat dns geen leges verschuldigd waren, 
zoodat het middel is ongegrond; 

Verwerpt het beroep in cassatie en veroordeelt 
den eischer in de kosten daarop gevallen. 

8 Februari 1896. WET, tot vaststelling van het negende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 

dienstjaar 1896. S. 23 . 

Bij deze wet wordt het IXde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor htlt dienstjaar 
1896 , beti·effende het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid, vastgesteld zooals hierna 

verkort volgt: 
1896. 3 
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l• Afd.: Kosten van het Departement. Àrt. 1-4 
2• Waterstaat. 

A. Àlgemeene Zaken. 

Árt. 5. Reiskosten en vacatiegelden van commissiën, benevens 
uitschotten 

Àrt. 6. 
7. 
8. 

daarvoor 
Exploten en proceskosten . 
Druk- en bindwerk . 
'felei(raphische berichten . 

9. Opnemingen en 1ieilingen, niet betrekking hebbende 
op in uitvoering zijnde werken; aankoop , herstel en berging van 
instrumenten . 

Ài·t. 10. Herstel van winter- en stormschade . 
B. Waterstaat . 

Ài·t. ll. Jaarwedclen van het korps ingenieurs 
12. Jaarwedden van het korps opzichters, alsm~de jaar

wedden en toelagen van de adjunct-opzichters. 
Ái·t. 13. Reis-, hureel- en verplaatsingskosten; aankoop van 

boeken en kaarten ten behoeve van het korps ingenieurs en 
opzichters en het verder personeel van den Waterstaat en den 
inspecteur voor de Rijnvaart 

.Ll.rt. 14. Bezoldiging en toelagen van het personeel in de 
bureelen der ambtenaren van den waterstaat 

Art. 15. Jaarwedden, toelagen, reiskosten en verdere uit
gaven voor havenmeesters en de overige waterstaatsbeambten . 

.A.rt. 16. Bezoldiging enz. van de machinisten en stokers hij 
de verschillende stoomwerktuigen • 

Art. 17. Bezoldiging van het personeel en den concierge voor 
den algemcenen dienst van den waterstaat 

Art. 18. Waarneming van winddruk eu waterhoogten, enz. 
met inbegrip van materieel . 

Art. 19. Waterstaatskaart 
20. Rivierkaarten 
21. Onderzoek naar den waterstaatkuudigen toestand des 

lands 

f 

Art. 22. 
23 . 

Verspreiding van het herz iene Amsterdamsche peil. • 
Onderhoud enz. der verkenmerken van het herziene 

Amsterdamsche peil en van de nauw ke urigheidswaterpassing . 
Art. 24. Buitengewone correspondentie bij ijsgang en hoog 

opperwater. 
Art. 25 . IJsopruiming 

26. Toelage aan den inspecteur voor de Rijnvaart. 
27. 'I'oelaga aan den ontvanger der directe belastingen euz. 

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

Àrt. 28. Meten en ijken van Rijnschepen . 
29. Belooning der commi siën van deskundigen voor de 

Rijn vaai·t te Amsterdam , Rotterdam en Dordrecht 
Ai·t. 30. Verbetering der rivieren de Rijn eu de Lek 

31. Verbetering van de rivier de Waal . 
32. Verbetering van de rivier de IJssel . 

2,000.-
1,000.-

25,000.-
6,000.-

4,000.-
60,000.-

175,534.-

195,640.-

112,000 .-

93,000.-

340,000.-

f 

42,000.-

24,500.-

17,500.-
3,000 -

12,000.-

17,000.-
3,000.-

250.-

5,000.-
15,000.-

500.-

600.-
1,800.-

5,000.-
281,500.-
274,500.-
93,600.-

'fransporteere f 1,810,924.- f 

139,000.-

139,000.-
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Per transport . f 
A..t. 33. Verbetering van de rivier de Merwede en van de Killen " 

34. Verbetering van de Dordtsche waterwegen . 
35. Verbetering, onderhoud en herstel van het Hollandsch 

Diep en bét Haringvliet . 
Art. 36. Verbetering, onderhoud en herstel van cle rivier de 

Maas in Limburg, Noordbrabant en Gelderland • 
Art. 37. Verleggen van de uitmonding der rivier de Maas, 

ingevolge de wet van 26 Januari 1883 (Staatsblad n°. 4). 
Art. 38-41. Bezoldiging, bureel- en lokaalbehoeften, reis

kosten, alsmede kosten van de werkzaamheden voor het uitbakenen, 
waterpassen enz. ten behoeve van het werk genoemd sub art. 37. " 

Art. 42. Bouw van eene brug te Heusden. 
43. Onderhoud enz. van de werken voor het verleggen 

der Maasmoncling en der werken en vaargeul op de Donge 
Art. 44. Onderbond enz. van de Nieuwe Maas, het Scheur 

en aan den Hoek van Holland; verbetering van de Nieuwe Maas 
beneden de Oostpunt van Rozenburg . 

Art. 45. Verbetering, ingevolge de wet van 24 J anuari 1863 
(Staatsblad n°. 4) van den Rotterclamschen Waterweg . 

Art. 46. Onde1·houd enz. der werken van den HoJlandschen 
IJssel, met de verdieping van de rivie1· beneden Gouda 

Art. 47. Verbetering van de Linge . 
48. Onderhoud enz. van het Zwarte Water. 
49. Onderhoud enz. van het Zwolsche Diep 
50. Onderhoud enz. Binnen- en Buiten-Aa in Groningen. " 
51. Onderhoud enz. der drie overlaten in den Waaldijk 

boven Dalem en in het Wijdschild, van de groote inundatie- of 
hulpsluis in den Waaldijk te Dalem, de sluizen, heulen en dui
kers te Gorinchem . 

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

Art. 53. Onderhoud enz. van de peilschalen te E lburg, 
Nijkerk en Durge1·dam 

Art. 54. 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 daarmede in verband staande uitgaven in 
ZuiclhoJland 

Art. 5 5. Id. in N oorclhoJland, alsmede van de havens te 
Vlieland, Urk en Marken 

A1·t. 56. Id. in Zeeland, alsmede van de havens te Veere, 
Vlissingen en de binnenreede van Brouwe1·sbaven. 

Art. 57. Id. in l<'riesland 
58. Id. in Overijssel . 

" 59. Uitkeeriug aan het bestuur der bedijking langs Drouthen 
betrnffende het beheer en onderhoud der Groote of Geldersche sluis. " 

Art. 60. Onderhoud enz. cler zee- en oeverwerken, helm- en 
stroobeplantingen; verbetering en vernieuwing van peilschalen in 
Groningen 

1,810,924.- f 
352,000.-
45,700.-

92,500.-

320,900.-

1,237,000.-

44,150.-
160,000.-

90,496.-

503,200.-

300,000.-

15,000.-
5,500.-
4,400.-

25,000.-
3,700.-

6,500.-

130.-

650.-

45,000.-

203,000.-

43,500.-
29,500.-
24,000.-

12,000.-

9,400.-

'fiansporteere . f 5,384,150.- f 

35 

139,000.-

139,000.-
3• 
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Per transport . f 5,384,150.- f 
Ll.,·t. 61. Verbetering van de Slenk , zijnde het bnitendijksch 

vaarwater tnsschen Zoutkamp en het Dokkumerdiep . 
Á.rt. 62. Bijdrage in het tekort der uitgaven voor zeewering 

en oevervoorziening van de calamiteuse polclers in de provincie 
Zeeland, volgens de wet van 19 Juli 1870 (Staatsblad n°. 119). " 

Árt. 63 . Wegruimen en bergen van wrakken en hunne ladingen. ,, 
64. Onderhoud, herstel en verbetering der havens en 

hare toegangen, daaronder begrepen de rivier werken bij de havens 
te Moerdijk en Willemstad; onderhoud, herstel en vernieuwing 
van peilschalen en daarmede in verband staande uitgaven in 
Noordbrabant. 

Á.rt. 65. Id. in Noordholland, daaronder begrepen het Krab
bersgat . 

Art. 66. Id. in Zeeland, daaronder begrepen cle aanleg- en 
losplaats bij de Isabella-sluis en het posthaventje te Gorishoek 

Árt. 67. Id. in Friesland 
6 . Id. in Overijssel 

" 69. Onderhoud enz. van het Merwedekanaal met het 
Zederikkanaal 

Art. 70. Onderhoud enz. van de Zuid-Willemsvaart 
" 71. Aanleg, onderhoud en bediening van telegraphische 

verbindingen, meubilair en verder materieel . 
A,·t. 72. Onderhoud enz. van de gekanaliseerde Dieze . 

,, 73. Onderhoud enz. van het kanaal van Apeldoorn naai· 
den IJssel. 

Art. 74. Onderhoud enz. van het kanaal door Voorue. 
" 7 5. Onderhoud enz. van sluizen en bruggen op den 

waterweg van Amsterdam naar Rotterdam . 
Art. 7 6. Onderhoud enz. van het N oordhollandsch kanaal 

" 77. Onderhoud enz. van het kanaal van Amsterdam 
naar de Noordzee . 

Art. 78. Vervanging van het stoomgemaal te Schell ingwoude, 
met uitbreiding van het stoom vermogen. 

Art. 79 . Verbetering van het vaarwater buiten den afsluitdijk 
bij Schellingwoude . 

Art. SD. Uitbreiding der haven- en sluiswerken te IJmuiden, 
ingevolge de wet van 31 Mei 1887 (Staatsblad n°. 98) 

Art. 81. Onderhoud enz. van het Tienhovensche kanaal . 
82. Onderhoud enz. van de· vaart tusschen Amsterdam 

en Vreeswijk. 
Art. 83. On,lerhoud enz. van het jaagpad langs het Spaarne . • 

84. Onderhoud enz. van het kanaal van Ter enzen 
85. Onderhoud enz. van het kanaal van Sluis naar Brugge. ,, 
86. Onderhoud enz. van het kanaal door Zuid-Beveland. 

,, 87. Onderhoud enz. van het kanaal door Walcheren. 
88. Onderhoud enz. van de kanalen van Dokkum naar 

Gerben-Alles verlaat en Kollum, de Kiestrazijl, de Bnrgwerder
brug en de brng in de Leegte, het oostelijk kanaalboord van de 
Munnikezijlsterrijt, het Wijd der Linrle. 

7,000.-

200,000.-
30,000.-

19,500.-

61,887 .-

21,000.-
47,500.-
3,200.-

168,000.-
163,500.-

2,22ö.-
!J,000.-

24,000.-
33,000.-

8,000.-
133,300.-

480,000.-

23,350.-

65,000.-

360,000.-
500.-

8,000.-
600.-

123,000.-
1,800.-

72,000.-
130,000.-

18,000.-

'l'ransporteere . f 7,597,512.- f 

]39,000.-

139,000.-
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Per transport . f 7,5Y7,512.- f 
Art. 89. Onderhoud en werking der stoomwerktuigeu vau het 

Noord-Willemskauaal . 

Art. 90. Onderhoud enz. van het kanaal het Meppelerdiep . " 
91. Onderhoud enz. van de Willemsvaart in Overijssel. " 
92. Onderhoud enz. van het Veenhuizerkauaal. 

93 . . Onderhoud enz. der Drentsche Hoofd- en Beilervaarten 
94. Onderhoud enz. van het Noorderkanaal of de Noorder-

vaart in Limburg en het zijkanaal naar de Maas in de richting 
tu sschen Neer en Kessel . 

Art. 95-105. Onderhoud, herstel en verbetering van wegen 

en bruggen en daarbij behoorende werken, beplantingen, be

nevens daarmede iu verband staande uitga~en in de verschillende 

provinciën. 

Art. 106. Onderhoud enz. van veren en schipbruggen . 
107. Snbsidiën voor onderwerpen waarvoor reeds bij de 

laatstvoorgaande hegrooting bijdragen zijn toegestaan. 
Art. 108. Bijdrage aan de gemeenten Dreischor en Nieuwer

kerk in de kosten van aanleg van een grintweg ter verbinding 

van Schouwen en Duiveland 
Art. 109. Bijdrage aan de gemeente Zaamslag in de kosten 

van aanleg van een havendam aan de los- en laadplaats van den 

Kleinen Huissenpolder en van het uitdiepen der ligplaats en het 

vergrooten de1· losplaats aldaar . 
A,·t. llO. Bijdrage aan het waterschap Radewijk en Baalder, 

in de kosten van verbetering van de Radewijkerbeek 
Art. 111. Bijdrage aan de · gemeente Haadem in de kosten 

van een nieuwe scheepvaartsluis te Spaarndam 
Art. 112. Bijdrage aan het waterschap de 30 gemeenschappelijke 

polders op Texel, in de kosten van verbetering van den weg van 
den Burg naar de Waal op het eiland Texel . 

Art. 112bis. .Bijdrage in de kosten van vernieuwing der hof

brug te Alphen. 
Art. 112ter. Bijdrnge in de kosten van den houw van eene 

brug over de Wildt onder Herwen in Aerdt . 

Art. 112quater. Bijdrage in de kosten der verbetering van 
zijtakken van de Vlootbeek . 

Art. 112quinquies. Bijdrage in de kosten van aanleg van een 

straatweg van Havelte naar Ruinerwold. 
Art. 113. Nieuwe suhsidiën 

C. Landsgebouwen. 
Art. 114. Jaarwedden van de heide Rijksbouwmeesters, als

mede jaarwedden en toelagen van het verder vaste personeel , 

belast met het toezicht op de landsgebouwen en op de bij _de 
Departementen van Waterstaat, Handel en Nijverheid en van 
}?inanciën in gebruik zijnde gebouwen 

Art. 115. Toelagen van het vaste pel"Soneel voor het honden 
van toezicht bij de uitvoering van bouwwerken . 

Ai-t. 116. Reis•, bureel- en verplaatsingskosten van het per

soneel der landsgebouwen. 

13,000.-
10,800.-
12,300.-
6,500.-

20,500.-

14,000.-

737,500.-
55,200.-

257,609.88 

3,475.-

3,700.-

2,500.-

60,000.-

2,600.-

10,600.-

2,200.-

1,100.-

5,633.80 
2,000.-

36,760.-

2,000.-

8,450.-

Transporteere . f 8,865,940.68 f 

37 

139,000.-

1::19,000.-
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Per transport . f 8,865,940.68 f 
.drt. 117. Onder hond, lasten, herstel en verbetering van de 

landsgebouwen en terreinen te 's Gravenhage . 
Á1·t. ll8 . Brandweer en brandweertelegraaf; duinwater voor 

de fontein op het Binnenhof; verlichting van het Binnenhof; 
telephoon-abonnement voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ,, 

.d,·t. 119. Huur, inrichting en bewaking van lokalen tijdelijk 

in gebruik 
.drt. ll9bis. Verbouwing van het Departement van Marine 

D. Spoorwe9en. 
Árt. 120 en 121. Jaarwedden, benevens reis- en verplaatsings

kosten van den Raad en het verder personeel voor het toezicht 

op de spoorwegdiensten . 
Árt. 122. Materieel en arbeidsloon voor dit toezicht 

123 en 124. J aarwedden , benevens reiskosten van den 

Rijkscommissaris en van den adjunct-Rijkscommissaris bij de 

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en bij de 

Hollandsche IJ zeren Spoorwegmaatschappij . 
Art. 125. Bijdrage aan de Internationale Commissie voor 

spoorwegcongressen. 
Art. 126. Bijdrage van edel'land in de kosten van het 

internationaal bureel te Bern voor spoorwegvervoer . 
.drt. 127. Tegemoetkoming aan den aannemer van den stoom

l10otveerdienst tnsschen Enkhuizen en Stavoren 
Àrt. 128. Vernieuwen van den kaaimuur langs de spoorweg

haven te Feijenoord 
Àrt. 129. Brug over den IJssel bij Westervoort. 

130. Locomotiefloods op het station rtissi1l(Jen (Haven). ,, 

131. Uitbreiding van het station 's Hertogenboscl,, met 

in begrip van eene nieuwe en hoogere Diezebrug 
Art. 132. Idem van het station Groni1l(Je1t. 

133. Idem van het station Hengelo 
134. Wijziging van het goederenstation te Nijmegen . 
135. Herstelling van de westelijke viaduct te Àmsterdam. ,, 
136. Goederenstation van den Hollaudschen IJzeren 

Spoorweg in de Stadsrietlaruie1t te Amsterdam. 
Art. 137. Station van den Staatsspoorweg van Amersfoort 

naar Nijmegen, te Àmersfoort . 
Àrt. 138. Tot den dienst van 1893 behoorende vordering van 

de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij , wegens vergoeding 
voor uitbreiding van hare werkplaatsen te Haarlem. ten behoeve 
van den spoorweg Scltiedam-Hoek van Holland . 

Àrt. 139. Uitgaven, voortvloeiende uit art. 10, sub 1 °. , 2°. , 
3°. en 5°., der overeenkomsten van 21 J anuari 1890, goedge
keurd bij de wet van 22 J uli 1890 (Staatsblad n°. 134) 

Àrt. 140. Uitgaven, voortvloeiende uit art. 20 , a.J . 7 , der 
overeenkomsten van 21 J anuari 1890, goedgekeurd bij de wet 
van 22 J uli 1890 (Staatsblad n°. 134) . 

Árt. 141. Renten over: het jaar 1896 aan België nit te 
kecren, van de kosten van werken tot uitbreiding -van het 

66,000.-

2,900.-

11,600.-

18,000.-

108,550.

ll,100.-

3,400.-

100.225 

800.-

65,000.-

200,000.-
650,000.-
35,600.-

215,000.-

20,000.-
100,000.-

59,000.-
50,000.-

80,000.-

100,000.-

33,353.05 

40,000.-

55,000.-

Tran sporteere . fl0,791,343.955 f 

139,000.-

139,000.-
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Per transport . f 10,791,343.95 5 / l 39,000.-
station Esschen, ingevolge regeling met de Belgische Regeering 

getroffen, tot uitvoering van art. 17 der, voor zooveel noodig, 

bij de wet an 22 April 1880 (Staatsblad n°. 63) bekrachtigde 
overeenkomst van 31 October 1879 . 

Art. 142. Subsidiën voor den aanleg van stoomtramwegen 
van Blokzijl naar Zwolle, van Schagen naar W ognnm, en van 

Veghel over Eindhoven naar de Belgische grens 

3° .A.fd. : Handel en Nijverheid. 
A. Koninklijk Nederlandsck llfeteorologisck Instituut. 

Art. 143. Jaarwedden en toelagen van het personeel . / 
144. Reiskosten, waarnemingen elders dan te Utrecht; 

ge bon wen, verde1· materieel en arbeidsloon . 

B. Zeevissclterijen. 
Ad. 145. Jaarwedden van den secretari s van het College voor 

de zeevisscherijen, van den wetenschappelijken ad visenr en de 

keurmeesters. Maandgelden van onderopzichters . 
Art. 146. Bureel- en lokaalbehoeften en reiskosten . 

147. Verdere uitgaven voor het politietoezicht. 

148. 
visscherijen. 

Á?"t. 149. 

Onderzoek en navorschingen ten behoeve van de 
Bevordering van den zalmrijkdom der rivieren 
Uitgaven in het buitenland ter bevordering van 

4,800.- . 

200,000.-

23,600.-

25,000.-

7,600.-
3,400.-
4,020.-

9,000 -

den zalmrijkdom der rivieren 6,000.-

C. IJkwezen. 
Art. 150. Jaarwedden en toelagen van het personeel. 

151. Bureel-, reis-, verplaatsings- en examenkosten 
152. Gebouwen, werktuigen, verde1· materieel en arbeids-

83,000.-
16,000.-

loon. 15,300.-

D. Mijnwezen. 
Art. 153. Jaarwedden van den ingenieur en van den adjunct

ingenieur . 
Art. 154. Opnemingskosten. Reiskosten van den ingenieur 

3,500.-

eu van den adjunct-ingenieur 800.-

E. Landbouw. 
Art. 155. Subsidie aan het Neclerlaudsch landbouw-comité 

156. Toezicht op wijngaarden, boomkweekerijen, tuinen 
en broeikassen, volgens art. 1. van het Koninklijk besluit van 

24 December 1883 (Staatsblad n°. 248). 
Art. 157. Onderzoek van boter, ingevolge de wet van 23 Jnni 

1889 (Staatsblad n°. 82). 
Art. 151. Onderzoek omtrent bevloeiing van terreinen ten be

hoeve van den landbouw . 
Art. 159. Voorbereiding van cle samenstelling van eene nieuwe 

geologische kam·t en van eene hoogtekaart van Nederland . 
Art. 160. Verslagen, berichten, verordeningen en advertentiën 

betreffende den landbouw. 
Art. 161. Subsidiën, toelagen en verdere uitgaven in het be

lang van den landbouw . 

12,000.-

1,000.-

2,500 .-

1,000.-

500.-

2,500.-

2 000.-

" 10,996,143.95• 

Transporteere . / 218,720.- / 11,135,l 43.955 
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Per transport .f 218,720.- /11,135,143.95• 

F. Verscl,illende uitgaven. 

Àrt. 162. Ruud van tucht; bnreel- en lokaalbehoeften, schade
loosstelling van getuigen, van den secretaris en den bode , vaca

tiegelden en reiskosten 

Árt. 163. Examens ter verkrijging van diploma's als stuurman 
en als machinist aan boord van koopvaardijschepen . 

Árt. 164. Toezicht op den doortocht en het vervoer van land
verhuizers, alsmede belooning aan de secretarissen van de daartoe 
aangestelde commissiën 

Árt. 165. Subsidie aan de Zuidhollaudsche Maatschappij tot 
redding van schipbreukelingen . 

Árt. 166. Ondersteuning van personen, die schipbreukelingen 

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

Ái·t. 167. Onderhoud van de reddingkaap op .Onrust" en van 

de gebouwtjes voor schipbreukelingen op Vlieland en Terschelling 
(Boschplaat). Verlichting en toezicht. 

.drt. 168. Telegraphische verbindingen voor de kustwacht, 
ve1·goeding voor buitengewone diensten van telegraafpersoneel , als
mede reiskosten . 

Árt. 16\J. Gebouw voor strandvonderij op Terschelling. 

170. Versla_!(en, berichten, verordeningen en advertentiën 
betreffende nijverheid, handel en zeevaart . 

Àrt. 171. Jaarwedden , reis- en verplaatsingskosten, alsmede 

onderscheidingsteekenen van den commandant en van de beambten 

van het korps geleiders tot het vervoe~ van ontplofbare stoffen . " 
.Llrt. 172. Snbsidiën, toelagen en verdere uitgaven in het be

lang van handel , scheepvaart en nijverheid. 

.Llrt. 173. Subsidie aan de vereeniging . Het Buitenland" : . " 
" 174. Bijdrage van Nederland in de kosten der Internatio

nale vereeniging tot uitgave van douanetarieven 

4• Afd.: Arbeid en l<'abriekswezen. 

A. Stoomwezen. Árt. 175- 177. f 
B. Toezicht, bedoeld bij de Arbeidswet . .Llrt. 178-179. " 
C. Verschillende uitgaven. Árt. 180-183 . 

5• Afd.: Posterijen. 

2,000.-

12,500.-

6,300.-

7,500.-

1,000.-

350.-

3,600.-
200.-

3,000.-

6,000.-

1,000.-
5,000.-

2,050.-

53,550.-
56,500.-
16,000.-

A. en B. Postdienst. .Llrt. 184-197 . f 5,870,090.-
0. Telegraafdienst. .Llrt. 198-206 . " 1,786,290.-
D. Vereenigde post- en telegraafdienst . .Llrt. 207-211. " 1,601,650.-
E. Vereenigde posten voor B, C en D . .Llrt. 212-214. " 8,000.-
F. Rijkspostspaarbank. Árt. 215-220. 334,310.-

269,220.-

126,050.-

- - ---- " 9,600,340.-
Pensioenen, wachtgelden gratificatiën enz. .Llrt. 221-226 . 
Onvoorziene uitgaven. .Llrt. 227. 

393,528.-
60,000.-

f 21,584,281.95• 
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8 Februa,·i 1896 . WET, tot definitieve vaststelling van de koloniale h n ishondelijke begrooting van 
Suriname voor het dienstjaar 1896. S. 24. 

Bij deze wet wordt de koloniale huishoudelijke begrnoting v.in Suritta,ne voor het dienstjam· 
1 96, voor zoo veel de uitgaven betreft, definitief vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

1 • Afdeeling: Gouvernemeuts-secretarie Koloniale Staten en algemeene dienst . / 154,17 4.-
2• Justitie en Politie . 375,618.40 
3, Schutterij te Parnmaribo. 7,250.-
4• Administratie van Financiën 191,551.05 
5° l=igratie en kolonisatie 93,466. -

Eerediensteu, onderwijs , armenzorg en burgerlijke geneeskundige 

dienst . 
Bouwdepai-tement . 

Koloniale vaartuigen, betonning, bebakening en sein wezen. 
Pensioenen , wachtgelden, onderstanden en toelagen 

Onvoorziene uitgaven . 

415,509.74 
209,577.935 

369,677.70 
203,689 .265 

50,000.-

f 2,070,514.09 
Artt. 2 en 3 handelen over af- en overschrijving van- en betalingen uit de onvoorziene uitgaven. 

Bij Art. 4 worden tot goedmaking der uitgaven aangewezen: 

A. Directe en indirecte belastingen. 
B. Inkomsten van onderscheiden aard. 
C. Bijdrage uit 's Rijks schatkist tot aanvulling van de koloniale geldmiddelen. 

8 Februari 1896. WET, tot vaststelling van het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstja;1r 1896. S. 25 . 

Bij deze wet wordt het Xde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1896, betreffende het IJepartement van Koloniën, vastgesteld zooals 

1 e Afd.: Kosten van het Departement. 

hierna verkort volgt: 

f 224,840.-
2• Uitgaven ten behoeve van de kolonie Suriname 802,094. ll 

259,409.-3• Uitgaven ten behoeve van de kolonie Curaçao . 

4• Pensioenen en gagementen van gewezen landsdienaren in de voormalige 

Nederhindsche bezittingen ter Kuste van Guinea en van hunne 

nagelaten betrekkingen 18,617.-
5• P ensioenen, wachtgelden en gratificatiën, alsmede daarmede in ver-

band staande uitgaven . 

Onvoorziene uitgaven . 

11 Februari 1896. BESLUIT, tot wijziging van 

het Reglement voor de Cadettenschool. S. 26. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van de Ministers van Oorlog 

en van Koloniën, van 18 December 1895, IIde Afd., 
n°. 43, en van 24 December 1895, Litt. C, 
n°. 14; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
28 Januari 1896, n° . 19); 

Gezien het nader rapport van voornoemde 

23,771.-
40,000.-

f . 1,368,731.11 

Ministers vau 3 Februari 1896, Ilde Afd., 

n°. 36, en van 8 Februari 1896, Litt. C, n°. 24; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. Het Reglement voor de Cadetten

school, vastgesteld bij het Koninklijk besluit van 

5 April 1893 (Staatsblad n°. 58) wordt gewij
zigd als volgt: 

1°. De eerste volzin van het tweede lid van 
artikel 1 wordt gelezen: 

• Volgens bij Koninklijk besluit in overeen
stemming met dit reglement vast te stellen be-
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palingen, kan vo01·ts aan jongelieilen, die aan ile 
bij art. 15 der wet gestelile eischen voldoen, 
worden vergnnd in Nede,·landscl,-lndië het toe
latingsexamen voor de Cadettenschool af te leggen, 
doch alleen voor den dienst in Nederlandsclt 

lndië." 

2. De eerste volzin van het derde lid van 
al"tikel 1 wordt gelezen: 

• Voor zooveel de plaatsen voor den dienst in 
Nederlandscl,-Indië, die, respectievelijk voor ad
spiranten hier te lande of in Nederlandsck-Indw 
zijn opengesteld, niet worden vervuld, kunnen 
deze worden ingenomen door jongelieden, die in 
Nederlandsclt-Indië of hier te lande aan het examen 
hebben volclaan en voor dien dienst ge chikt zijn 
bevonden." 

3". In artikel 3 wordt tusschen de woorden 
. jaarlijks" en .door" ingelascht: 

•, in verband met het gestelde bij art. 68 van 
dit Reglement," 

4°. Het tweede lid van artikel 6 wordt gelezen: 
• Het overgangsexamen heeft in de maand 

J ui i plaats." 
5". Aan artikel 6 wordt het volgende als 

laatste lid toegevoegd: 
• De overgang naar het tweede studiejaar wordt 

gerekend in te gaan op den datum, bedoeld bij 
art. 5, eerste lid." 

6". Het tweede lid van artikel 9 wordt gelezen : 
• Hij zendt aan genoemelen inspecteur: 
1° ., alle van hem, directeur , uitgaancle voor

stellen, aanvragen , rapporten, verzoeken en voor
drachten - óók die, waaromtrent de beslissing 
niet tot diens bevoegdheid behoort - tenzij om
trent de toezending van enkele dier bescheiden 
uitdrukkelijk andere bevelen worden gegeven; 

2°. de door den Minister var. Oorlog aan te 
wijzen periodieke stukken". 

7". In het gestelde onder c, van artikel 21, 
vervallen de woorden : 

• , zoodat hij verplicht zou zijn de Cadetten
school te vcrlatenu. 

8". Aan artikel 39 wordt het volgende als 
laatste lid toegevoegd: 

,De straffen bedoeld oneler c en d worden , 
telkens voor niet langer dan één maand, toege
past, die van arrest in de politiekamer en in de 
provoost voor niet langer dan acht dagen." 

9". Het gestelde bij artikel 62, ouder a, wordt 
gelezen: 

.a. aan cadetten het verlof op de dagen be
doeld onder 2°. en 3° ., niet wordt verleend, 

tenzij een daartoe strekkend verzoek door ouders 
of voogelen schriftelijk aan den directeur is in
gediend en dat, om voor het onder 2°. bedoelde 
verlof in aanmerking te komen, de cadetten zich 
gunstig door studie en gedrag moeten onder
scheiden." 

Hl'. Aan artikel 66 worelt het volgende als laatste 
lid toegevoegd: 

"Wat den voorzitter en ile leden betreft, kan 
zich ook de keuze vestigen, respectievelijk op 
een hoofdofficier en op officieren, die gepensionneerd 
zijn of zich op non-activiteit bevinden." 

11°. Het eerste !iel van artikel 68 wordt ge
lezen: 

• Hij die tot het afleggen van het examen 
wordt toegelaten, wordt door of vanwege den 
Minister van Oodog opgeroepen, om zich op een 
bepaald tijdstip en op eene bepaalde plaats aan 
te melden, tot het ondergaan van het genees
kundig onderzoek en tot het afleggen van het 
schriftelijk gedeelte van het examen." 

12°. Tussehen het laatste en voorlaatste !iel 
Yan artikel 68, wordt als voorlaatste lid ingelascht: 

• 0 p overeenkomstige wijze wordt gehandeld 
ten aanzien van hen, die in den uitslag van 
eerstbedoeld onderzoek aanleiding vinclen een 
anderen dienst aan te vmgen, clan oorspronkelijk 
door hen was geschied." 

13". Artikel 73 wordt gelezen : 
"Àrt. 73. De examen-commissie wordt, voor 

het afnemen van het examen, door den voorzitter 
verdeeld in sub-commissiën, ieder uit ten minste 
twee leden be taande , voor elk der onderscheiclenc 
vakken, ten einde het daarin gemaakte schrif
telijk werk na te zien en te beoordeelen en, wat 
het te houden mondeling gedeelte van het examen 
betreft, als examinator op te treden , dan wel 
bij dat gedeelte teo-enwoordig te zijn." 

14°. Het laat te !iel van ::.rtikel 75 wordt ge
lezen: 

,Bij het instellen van het mondeling onderzoek 
wordt op overeenkomstige wijze gehandeld." 

15°. Artikel 76 wordt gelezen: 
".,frt. 76. Het gemiddelde van ele beoorcleelings

cijfers, overeenkomstig het bepaalde bij art. 75 
toegekend voor de onderscheidene schriftelijke 
antwoorden in eenig vak, wordt tot één decimaal 
nauwkeurig berekend en met 10 vermenigvuldigd. 

Ten opzichte van ele in dat vak gegeven mon
delinge antwoorden wordt op overeenkomstige 
wijze te werk gegaan, met dien verstande, dat 
het toegekende cijfer den algemeeneu indruk, door 
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een adspirant bij dit gedeelte van het examen 
gemaakt , teruggeeft. 

Vervolgens wordt van de beide aldus verkregen 
gemiddelden opnieuw het gemidclelcle genomen, 
het daarbij gevonden getal is het eindcijfer voor 
bedoeld vak." 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op den 
lsten Mei 1896. 

De Ministers van Oorlog en van Koloniën 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en in afschrift 
aan den Raad van State zal worden medegedeeld. 

's Gravenhage, den llden Februari 1896. 
(get.) E M M A. 

De j)finister van Oorlog, (get.) ScHNEIDER. 

De j)finiste,· van Koloniën, BF.RGSMA. 

( Uitgeg. 24 Febr. 1896.) 

13 Februari 1896. BESLUIT, houdende bepalingen 
nopens het tijdstip en de wijze van den 
overgang van het thans bestaande Grootboek 
der drie en een half ten honderd ren tege
vende Nationale Schuld in een Grootboek 
van drie ten honderd rentegevende N ationnle 
Schuld . S. 27. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Finan
ciën, van den ll Februari 1896 , n°. 60 , Gene
rale Thesaurie; 

Gezien de artikelen 8 en 9a der wet van 
30 December 1896 (Staatsblad n°. 236) en de 
Koninklijke besluiten van 2 Jaunai·i 1896 (Staats
blad n°. 1) en 22 Januari 1896 (Staatsblad n°. ll); 

Hebben goedgev'lnden en verstaan: 
Art. 1. Het tijdstip, waarop het thans bestaande 

Grootboek der drie en een half ten honderd rente
gevende Nationale Schuld overgaat in een Groot
boek van drie ten honderd rentegevende Nationale 
Schuld, wordt bepaald op 1 Maart 1896. 

In elk deel van het nieuwe Grootboek der drie 
ten honderd rentegevende Nationale Schuld wordt 
zoodanige a::mteekeuing gesteld, dat van den over
gang cluidelijk blijkt. 

2. De kapitalen ingeschreven in het thans be
staande Grootboek der drie ten honderd rente
gevende Nationale Schuld, worden zoodra mogelijk 
kosteloos overgeschreven in het nieuwe Grootboek 
der drie ten honderd rentegevende Nationale Schuld. 

Te dien einde worden de hoofden van rekening, 
in het in het eerste Jid bedoelde Grootboek 

mor komende, letterlijk, doch onder een nieuw 
nommer, overgeschreven in volgdeelen, die, te 
rekenen van 1 Maart 1896, deel zullen uitmaken 
van het nieuwe Grootboek der drie ten honderd 
rentegevende Nationale Schuld. 

Aan hen, van wie blijkt, dat zij houders zijn 
van meer dan ééne inschrijving in het nieuwe 
Grootboek der drie ten honderd rentegevende 
Nationale Schuld , zal van 1 Maart tot 9 Augustus 
1896 gelegenheid worclen gegeven de verschillende 
inschrijvingen kosteloos te doen overschrijven op 
één hoofcl van rekening. Van de verbanden, die 
op één of meer der bijeen te voegen inschrijvingen 
mochten rusten, zal op het hoofd van rekening, 
waaronder de inschrijvingen bijeengevoegd worden, 
op de gewone wijze worclen aanteekening gehouden . 

3. Aan de houders der krachtens artikel 2 van 
dit besluit in het nieuwe Grootboek cler drie ten 
honderd rentegevende Nationale Schuld overge
schreven kapitalen of ttan hunne gemachtigden 
voor de rente-ontvangst, zal, op nan vraag, koste
loos opgaaf worden gedaan van letter, deel en 
nomme1· , waarin en waaronder de nienwe in
schrijving is opgenomen. 

De Minister van Financiei1 is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat gelijktijdig in 
het Staatsblad en in de Staatscourant zal ge
plaatst worden. 

's Gravenhage, den 13den l<'ebmari 1896. 
(get.) EMMA. 

De iJ.finister vn;n Financiën, 
(get .) SPHENGER VAN EYK . 

( UitlJeg. 16 Febr. 1896.) 

14 Februari 1896 . MISSIVE van den Minister va"n 
J ustitie aan de procurenrs-genemal, fnn 
geerend directeuren van politie te 's Graven
hage , Amsterdam en Leen warclen , bet1·effende 
het verleenen van vergunning tot uitoefening 
van de buitenlanclsrhe zeevaart of de vis
scherij aan zeemilicicns-verlofgangers. 

De Minister van Marine heeft in verband met 
de bij de wet van 20 April 1895 (Staatsblad n°. 72) 
ingestelde herhalingsoefeningen voor de manschap
pen der zeemilitie, ter vervanging van eene cir
culaire van zi.jn departement aan Heeren Commis

sarissen der Koningin in de J>rovinciën, dd. 
28 Mei 1863, n°. 40 , en van alle daaruit voort
gevloeide bepalingen, aan genoem,le Commissarissen 
eene circulaire gericht, waarbij nieuwe voorschriften 
zijn vastgesteld betreffende het verleenen van 
vergunningen tot uitoefening van de buitenlandsche 
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zeevaart en de visscherij , bedoeld in art. 156 
der wet betrekkelijk de nationale militie en waar• 
bij o. a. is bepaald: 

1 °. .Het verleeuen van vergunningen tot uit
oefening van de buitenlandsche zeevaart of de 
visscherij aan zeemiliciens-verlofgangers, ook voor 
verschillencle reizen achtereen in eene bepaalde 
richting, kan, met inachtneming van het hier• 
onder omschrevene, in gewone tijden geschieden 
door de Commissarissen der Koningin, nitgezon• 
derd in de gevallen, waarbij die vergunningen 
worden gevraagd voor reizen op schepen onder 
vreemde vlag, of met het doel om binnen 's Rijks 
overzeesche bezittingen of van uit die bezittingen 
op vreemde landen, de scheepvaart nit te oefenen." 

.In zoodanige gevallen, die met vestiging 
buitenlands gelijk staan, verblijft de beslissing op 
de gedane verzoeken aan den Minister van Marine." 

Het komt dezen niet wenschelijk voor in den 
vervolge de vergunning aan een bepaald schip 
te binden , aangezien wel eens gebleken is, dat 

dit voor den belanghebbende een beletsel kan zijn 
om aan te monsteren: dàn bijv. wanneer voor 
de reis, waarvoor vergunning werd verleend, 
onverwacht een andere bodem wordt aangewezen. 

Wèl verdient het aanbeveling om de bestem• 
ming van het schip, zoo die bekend is, door 
den betrokken milicien te doen opgeven. 

2°. ,, De verganningen tot uitoefening van buiten• 
landsche zeevaart en visscherij mogen slechts 
worclen verleend ouder voorwaarde, dat de be
langhebbenden zich na terugkomst van iedere 
reis terstond aanmelden bij den burgemeester 
hunner woonplaats." 

Ik heb de eer U W.E.G. te verzoeken het 
vorenstaande ter kennis te brengen van de am bte• 
naren in Uw ressort, belast met de monstering 
van scheepsvolk, tot welk emde een voldoend 
aantal exemplaren dezer cÎl'cnlaire hiernevens gaat. 

De Minister van Justitie, 
(get.) VAN DER KAAY. 

17 Febniari 1896. BESLUIT, tot wijziging van het 
beclmg der uit te geven muntbiljetten van 
f 10 en f 50. S. 28. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 
Gezien de wet van 27 April 1884 (Staats

blad n°. 98) houdende nieuwe bepalingen nopens 
de uit!(ifte van muntbiljetten: 

Gelet op art. ] van het Koninklijk besluit van 
12 September 1885 (Staatsblad n°. 182), alsmede 

op het Koninklijk besluit van 12 November 1858 
(Staatsblad n° 192); 

Op de voordracht van den Minister van Finan
ciën van 14 Februari 1896 , n°. 92, Generale 
Thesaurie; 

Hebben besloten en besluiten: 

Eenig artikel. 

Het. aantal uitgegeven muntbiljetten, bij Konink• 
lijk besluit van den 12den November 1885 (Staats
blad n°. 192) bepaald op een millioen voor die 
van tien gulden en op eenhonderd duizend voor 
die van vijftig gulden, zal door intrekking van 
twintig duizend muntbiljetten van vijftig gulden 
en uitgifte, in cle plaats hiervan , vaneenhonderd 
duizend muntbiljetten van tien gulden, worden 
gebracht: 

dat der muntbiljetten van tien gulden, op een 
millioen een honderd duizend, vertegenwoordigende 
een kapitaal van elf millioen gulden. 

dat der muntbiljetten van vijftig gulden op 
tacldig duizend, vertegenwoordigende een kapi
taal van vier millioen gulden. 

De Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den l 7den Februaril896. 
(get.) E M M: A. 

De .Minister van Financiën, 
(get.) SPRENGEll VAN EYK. 

( Uitgeg. 28 Febr. 1896.) 

17 Februari 1896. ARREST van den Hoogen 
Raad der Nederlanden houdende o. a. be
slissing dat aan de niet-mleving van art. 178 
der gemeen tew et niet het gevolg is verbonden , 
dat de politieverordening, sedert welker in
werkingtreding vijf jaren zijn verloopen, vau 
rechtswege heeft opgehouden te gelden ; dat 
eene bepaling in eene plaatselijke verordening, 
die den burgemeester de bevoegdheid geeft 
om wat die zelfde verordening voorschrijft 
ten aanzien van den sluitingstijd der daarin 
vermelde localiteiten, hetzij in het algemeen, 
hetzij voor enkele dier localiteiten, te wijzi
gen en daaraan alle zoodanige voorwaarden 
te :verbinden als hij dienstig acht is in 
strijd met de artt. 134 en 135 der gemeente• 
wet; en dat het gevolg van dil. onwettig 
voorbehoud is dat de bepaling, waarvan zij 
een deel uitmaakt, in haar geheel verbin
dende kracht mist. 
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De Hooge Raad enz. , 

Gelet op de middelen van cassatie, door den 
req . voorgesteld bij memorie : 

I. Schending, door niet toepassing van art. 161 
in verband met de artt. 211, 221 en 253 Straf
vordering, dewijl uit het bestreden vonnis niet 
voldoende blijkt , dat al de bij voornoemd art. 161 
verplicht voorgeschreven vragen aan de getuigen 
zijn gedaan en hoe ze door hen zijn beantwoord; 

II. Schending door niet of door verkeerde toe
passing van de artt. 391 , 392, 393, 394 en 395 
in verband met de artt. 211, 216, 2-21 en 253 
Strafvordering, daar in het bestreden vonnis wel 
overwogen wordt, dat het aan beklaagde(n) ten 
laste gelegde feit wettig en overtuigend is be
wezen, maar niet blijkt, uit welke (bij uitsluiting 
van andere) voorgeschreven bewijsmiddelen dit 
bewijs is geput; 

III. Schending, door niet toepassing van art. 178 
der gemeentewet in verband met art. 216, 2• 
lid Strafvordering, omdat de toegepaste politie
verordening van 18 Juni 1888 heeft opgehouden 

van _kracht te zijn; 
IV. Schending, door niet toepassing van de 

artt. 134, 135 en 17'.Ja der gemeentewet in 
verband met art. 216, 2° lid Strafvordering, 
omdat het toegepaste art. 139 van genoemde 
verordening aan den burgemeester eene bevoegd
heid toekent, die volgens de wet alleen aan den 
raad toekomt en derhalve verbindende kracht mist; 

V. Schending, door niet toepassing van art. 139 
van dezelfde verordening in verband met art. 2.16 
l• lid, Strafvordering, omdat, nu de burge
meester van de becloelde bevoegclheid had gebruik 
gemaakt ten behoeve van het bovenlocaal der in
richting, de gegeven vergunning ook gelden moest 
voor de overige localen en dus ten onrechte is 
beslist, dat voor deze de vergunning om later 
open te blijven, niet was verleend; 

VI. Schending, door niet toepassing van de 
artt. 1, 143, 211 en 221 Strafvordering in ver
band met art. 1 Strafrecht en art. 139 van de 
Zwolsche politieverordening: 

a. door beklaagde te veroordeelen, zonder dat 
bij de dagvaarding is ten laste gelegd en bij het 
vonnis bewezen is verklaard, clat hij niet is lid 

van het gezin van de weduwe F. F. V. te Zwolle, 
of dat zijn tegenwoordigheid daar niet volstrekt 
noodzakelijk of onvermijdelijk was, en 

b. door hem schuldig te verklaren aan het 
"zich te zamen en in vereeniging op verboden 
tijd bevinden in eene localiteit, waar gelagen 

worden gezet te Z1folle", welk feit, in vereeni

ging gepleegd en bewezen verklaard, noch bij 
art. 139 van de Zwolsche politieverordening, noch 
bij eenige andere wet of wettige verordening straf

baar is gesteld ; 
Overwegende dat de req . met 2 mede-beklaagden , 

tegen wie, als niet op de dagvaarding verschenen , 
verstek is verleend, heeft terechtgestaan ter zake, 
dat zij zich den 3 November 1895, J es nachts 
omstreeks ruim kwartier vóór 1 nur, zijucle ver
boden tijdstip , te zamen en in vereeniging alsnog 
hebben bevonden ttls bezoekers in cle beneden
localiteit-gelagkamer van het koffieh,~is der weduwe 
F. F . V. te Zwolle; 

0. dat de lrnn tonreehter dit feit bewezen heeft 

verklaard en geoordeeld, dat daardoor overtreden 
was art. 139 der Algemeene verorclenin1s van 
politie der gemeente Zwolle van 18 Juni 1888; 

dat dit artikel aldus luidt: 
,,Het is aan koffiehuishouders, bierhuishouders, 

tappers, kroeghouders en andere verkoopers van 
sterken clrank in het klein verboclen, des avonds 
na 11 uur tot des morgens 6 uur in de locali
teiten, waarin gelagen worden gezet, andere per
sonen te hebben dan leden van hun gezin en degenen, 
wier tegenwoordigheid daar volstrekt noodzakelijk 
of onvermijdelijk is; het is mede aan andere per
sonen dan de laatstbecloelde verboden zich tusschen 
genoemde uren in die localiteiten te bevinden. 

,, Deze uurs bepaling kan, hetzij in het algemeen, 
hetzij voor enkele van voormelde localiteiten, 

door clen burgemeester worden gewijzigd; de 
daarbij door hem te stellen voorwaarden moeien 
worden nageleefd" ; 

0. dat, blijkens het vonnis, ter terechtzitting 
is voorgelezen eene door den burgemeester van 
Zwolle afgegeven verklaring van den volgeuden 

inhoud: "De burgemeester van Zwolle verklaart 
op zijn ambtseed, dat door hem het sluitingsuur 
van het koffiehuis der weduwe F. F . V. aan het 
Groote Kerkplein te Zwolle is vastgesteld voor 
het benedenlocaal -- de gelagkamer - op des 
nachts 12} unr, en dat aan haar tot wederop
zeggens toe vergunning is verleend om het boven
locaal van haar gezegd koffiehuis voor het gesloten 
gezelschap "de A.thletische Club" te Zwolle des 

nachts van Zaterdag op Zondag hoogstens 2 uur 
later open te houden dau het bepaalde sluitings• 
unr voor voormeld benedenlocaal. 

Zwolle, 11 November 1895. 
De burgemeester voornoemd. 

(was geteekend) "van Nahuijs". 
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0. ten aanzien van het eerste middel van 
cassatie, dat, blijkens het proces-verbaal der terecht
zitting, ieder der 2 gehoorde getuigen, al vorens 
zijne verklarin11: af te leggen, opgave heeft ge
daan van al hetgeen volgens art. 161, l • lid, 
in verband met art. 253 Strafvordering, aan den 
getnige door den kantonrechter moet worden ge
vraagd; dat die opgaven kcnlijk het antwoord 
waren op de vragen , daartoe door den kanton
rechter gedaan, en dat dit bevestigd wordt door 
het ,onnis, waarin wordt vermeld, dat de ge
tuigen den eed hebben afgelegd "na het beant
woorden der bij de wet voorgeschreven vragen" ; 
dat in ieder geval op niet-nakoming van hetgeen 
het 1 • lid van art. 161 voorschrijft de straf van 
nietigheid niet is gesteld; 

dat dit middel derhalve niet tot cassatie kan 
leiden ; 

0. ten aanzien van het tweede middel, dat in 
het bestreden vonnis wordt vermeld: 1 °. wat de 
beambten, die het ten laste gelegde feit hebben 
waargenomen, in hnn daarvan opgemaakt proces
verbaal hebben gerelateerd; 2°. welke de inhoud 
is van de hierboven aangehaalde verklaring van 
den burgemeester van Zwolle; 3°. wat de rela
tnnten, als getuigen, ter terechtzitting gehoord, 
hebben vérklaard ; 4°. wat door den gemachtigde 
van den requirant aan cle erkentenis van het ten 
laste gelegde feit tot verdecliging is toegevoe11:d; 

0. dat na .dit een en ander cle beslissing, dat 
het ten laste gelegde feit wettig en overtuigencl 
is bewezen, niet anclers kan worclen opgevat dan 
in clien zin, clat het bewijs door bovengenoemde 
bewijsmiclclelen is verkregen, en de wet niet 
vordert, dat cloor den rechter worde opgegeven 
welk der gebezigde bewijsmiddelen voor elk be
standdeel van het strafbare feit heeft gediend; 

clat het micldel derhalve is ongegrond; 
0. dat zoowel bij het derde als bij het vierde 

middel de verbindende kracht van de toegepaste 
vèrbods- en strafbepaling is betwist; 

bij het derde middel, op grond dat de ver
ordening meer dan ö jaren geleden van kracht is 
geworden zonder dat voldaan is aan het voor
schrift van art. 178 der gemeentewet, en bij 
het vierde middel op grond dat art. 139 van de 
verordening in zijn 2° lid eeue ongeoorloofde 
delegatie van macht bevat; 

0. dat werkelijk niet blijkt, dat de gemeente
rnad te Zwolle in de 5 jaren nadat de toegepaste 
politieverordening in werking is getreden , ten 
gevolge een er algemeene herziening heeft verklaard, 

dat deze verordening nog gold, doch dat de wet 
hieraan niet het gevolg heeft verbonden, dat. de 
verordening dientengevolge van rechtswege heeft 
opgehonden te bestaan; 

dat het derde middel alzoo geen steun vindt 
in cle wet; 

dat daarentegen het vierde middel is gegrond; 
0. toch, dat het 2• lid van het hierboven 

tekstueel aangehaald art. 13 9 der verordening 
aan den burgemeester de bevoegdheid geeft om, 
met wijziging van hetgeen het 1 • lid omtrent den 
slnitingstijd van de daar vermelde localiteiten be
paalt, hetzij in het algemeen , hetzij voor enkele 
der localiteiten en - daar het artikel dienaan
gaande geen beperking inhoudt - zoowel voor 
een bepaalden als voor on bepaalden tijd, een 
anderen sluitingstijd vast te stellen en daaraan 
alle zoodanige voorwaarden te verbinden als hij 
dienstig acht; 

dat de~e bevoegdheid niet is eene zoodanige, 
die de burgemeester reeds zou ontleeneu aan de 
hem bij art. 188 der gemeentewet opgedragen 
politie over herbergen, tapperijen en alle voor 
het publiek openstaande gebonwen en samen
komsten, onder welke politie alleen kan worden 
verstaan de handhaving der open bare orde over
eenkomstig de bestaande verordeningen, terwijl 
hier aan den burgemeester, in strijd met de 
artt. 134 en 135 clier wet, in werkelijkheid een 
deel van de aan den raad toekomende 1·egeling 
wordt overgedragen; 

dat het 2° lid van art. 139 der toegepaste 
politieverordening dus verbindende kracht mist, 
en dat hiervan het gevolg is, dat, nu het l • lid 
niet dan onder het voorbehond van de bij het 2• lid 
toegekende bevoegdheid is vastgesteld, ook aan het 
eerste lid zoodanige kracht moet worden ontzegd; 

0 . dat vermits uit dezen hoofde het vonnis 
moet worden vernietigd, het vijfde en het zesde 
middel niet behoeven te worden onderzocht; 

dat deze vernietiging, ingevolge art. 37 4 Straf
vordering ook moet gelden voor de mede-ver
oordeelden, die niet in cassatie zijn gekomen; 

Vernietigt het vonnis van den kantonrechter 
te Zwolle den 28 November 1895 in deze zaak 
gewezen; 

Rechtdoende ingevolge ai-t. 105 R. 0 . en ge
zien art. 370 Strafvordering; 

Verklaart het door den kantonrechter bewezen 
verklaarde feit niet strafbaar; 

Ontslaat den requirant te dier zake van alle 
rechtsvervolging; 
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Verstaat dat deze uitspraak 'ook zal gelden 
ten aanzien van de 2 mede-beklaagden, die niet 
in cassatie zijn gekomen; 

de kosten van het geding te dragen door den 
Staat. 

19 Februari 1896. BESLUIT, tot instelling van 
strafregisters. S. 29 . 

IN NAAM VAN I-I. M. WILHELMINA, ENZ . 

WIJ EMMA, ENZ. 

Over1Vegende , dat het wenschelijk is straf
registers in te stellen ; 

Op de voordracht van den Minister van J usti
tie dd. 14 Februari 1896, n°. 159, 2de afdee
ling A; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

TITEL I. 

Van de inricMing van de strafregisters en van 
de strafbladen. 

Art. 1. E r worden strafregisters gehouden , 
van alle onherroepelijk geworden veroordeelingeu : 

1 °. wegens gemeene en militaire misdi·ijven; 
2°. wegens overtredingen van de artikelen 432 

en 433 vau het Wetboek van Strafrecht; 
3°. tot plaatsing in eene rijkswerkinrichting 

krachtens het 4de l id van artikel 453 van het 
Wetboek van Strafrecht. 

2. De strafregisters worden gehouden: 
1 °. aan de gri ffie van elke arrondissements

rechtbank; 
2°. aan het Departement van Justitie. 
3. In het strafregister aan de griffie van de 

arrondissements-reehtbank worden opgenomen alle 
veroordeelingen in art. 1 bedoeld, ten aanzien 

van personen, wier geboorteplaats binnen het 
rechtsgebied der rechtbank is gelegen. 

In het strafregister aan het Departement van 
Justitie worden opgenomen, alle veroordeelingen, 
in art. 1 bedoeld ten aanzien van personen wier 
geboorteplaats buiten het RiJk in Europa is ge
legen of onbekend is. 

4. De strafregisters in artikel 2 n°. 1 bedoeld 
worden bewaard op de griffiën van de arrondisse
men ts-rechtbanken op een voor het publiek niet 
toegankelijke plaats. 

Het beheer daarover wordt gevoerd door den 
griffier der arrondissements-rechtbank, onder toe
zicht van den procureur-generaal bij het gerechts
hof en den officier van justitie. 

Behee1· en toezicht worden gehouden naar de 

voorschri ften door den Minister van Justitie te 
geven. 

5. Het strafregister in art. 2 n°. 2 bedoeld, 
wordt bewaard aan het Departement van Justitie 
op eene voor hef publiek niet toegankelijke plaats 
en staat onder toezicht van het hoofd van dit 
,Departement die een ambtenaar met het beheer 
belast. 

6 . De strafregisters zijn samengesteld uit straf
bladen. 

Op het strafblad wordt vermeld: 
1 °. De naam van den veroordeelde, zijn voor

namen en bijnamen of valsche namen, indien hij 
die voert; 

2°. de namen zijner ouders; 
3°. dag en jaar zijner geboorte; 
4°. zijne geboorteplaats ; 
5°. zijn burgerlijke staat (gehuwd, ongehuwd, 

weduwnaar of weduwe); 

6°. zij u beroep ; 
7°. de r echter, die het onherroepelijk gewor

den vonnis heeft gewezen; 
8°. de dagteekening van de veroordeeling; 
9°. de qualificatie van het feit, waarvoor is 

veroordeeld, met aanhaling van de betrekkelijke 
artikelen van de strafwet ; 

10°. de straf of de straffen, waartoe is ver
oordeeld; 

11 °. de rechtbank, binnen welker rechtsgebied 
de geboorteplaats van den veroordeelde is ge
legen , ter aanduiding van de plaats, waar het 
strafblad in het strafregister moet worden ge
plaatst , of in geval van het tweede lid van 
art. 3, de aanduiding, dat het strafblad moet 
worden geplaatst in het strafregister aan het 
Departement van Justitie. 

7. De strafbladen worden naar de bij dit be
sluit gevoegde modellen ingericht, en wel die 
voor mannen (wit) naar model A, die voor 
vrouwen (blauw) naar model B. 

8. Behoudens hetgeen bij artikel 9 is bepaald, 
wordt het strafblad ingevuld en onderteekend 
door den griffier bij het rechtscollege of het kan
tongerecht waardoor, de onherroepelijk geworden 
verom·deeling is gewezen. 

I ndien de geboorteplaats van den veroordeelde 
gelegen is binnen het arrondissement der recht
bank , waardoor de onherroepelijk geworden ver
oordeeling is gewezen, wordt het strafblad door 
den griffier in het strafregister aan de griffie 
dezer rechtbank opgenomen. 

Indien de geboorteplaats van deo veroordeelde 
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gelegen is binnen een ander arrondissement, of 
indien de onherroepelijk geworden veroordeeling 
door den Hoogen Raad, een gerechtshof, een 
kantonrechter of het Hoog Militair Gerechtshof 
is gewezen, zendt de in het · lste lid van dit 
artikel bedoelde griffier het ingevulde en onder
teekende strafblad, door tnsschenkomst van den 
ambtenaar in de voorschriften, bedoeld in art. 14, 
aan te w\izen, aan den griffier der rechtbank, 
binnen welker rechtsgebied de geboorteplaats van 
den veroordeelde is gelegen. 

Indien blijkt dat de geboorteplaats van den 
veroordeelde buiten het grondgebied van het Rijk 
in Europa is gelegen, of zijne geboorteplaats 
on bekend is, wordt. het ingernlde strafblad door 
den in het vorige lid becloelden ambtenaar aan 
het Departement van J nstitie toegezonden. 

Op het strafblad wordt in dat geval vermeld : 
geboren buiten !,et Rijlc in Europa; of- geboorte
tJlaats onbekend. 

9. Indien de onherroepelijk geworden veroor
deeling is gewezen door een krijgsraad voor de 

Landmacht, worclt het ~trafblad ingevuld en 
onderteekend door den auditeur-militair; indien 
zij is gewezen door een krijgsraad voor de Zee
macht binnengaats, wordt het ingevuld en onder
teekend cl oor den fiscaal, en indien zij is ge
wezen door een krijgsraad voor de Zeemacht 
buitengaats, geschieden de invulling en onder
teekening door den griffier van het Hoog Mili 
tair Get"echtshof. 

Elk strafblad wordt door den ambtenaar, in 
de voorschriften, bedoeld in art. 14, aa.n te wijzen, 
toegezonden aan den griffier der rechtbank, binnen 
welker rechtsgebied de geboorteplaats van den 

veroordeelde is gelegen . 
Indien blijkt dat de geboorteplaats van den 

veroordeelde buiten het Rijk in Europa is ge
lel(en, of zijne geboorteplaats onbekend is, wordt 
met het strafblad gehandeld als in het 4de en 
5de lid van artikel 8 is voorgeschreven. 

10. Behoudens hetgeen bij het volgend lid 
van dit artikel is bepaald, worden de strafbladen 
door de griffiers of auditeurs-militair verzonden 
bi11nen 14 dagen nadat de veroordeeling onher
roepelijk is geworden. 

De strafbladen, bevattende veroordeelingen 
door een krijgsraad voor de Zeemacht buitengaats, 
worden verzonden binnen 14 dagen nadat de on
herroepelijk geworden veroordeél ing ingevolge 
art. 201 van de rechtspleging bij de Zeemacht 
aan het Hoog Militair Gerechtshof is toegezonden. 

De strafblade11 worden aan de griffiën of aan 
het Departement van Justitie zoo spoedig mogelijk 
na de ontvangst in het strafregister opgenomen. 

De invulling, de verzendin,g; en de opneming 
in de strafregisters geschieden met inachtneming 
van de voorschriften in artikel 14 bedoeld. 

11. De strafbladen worden naar le:>.ic'ogra
phische orcle van den naam van den veroordeelde 
in doozen geplaatst. 

12. Ten aanzien van gehuwtle vrouwen of 
weduwen, komt voor de lexicographische rang
schikking in het vorig artikel bedoeld, alleen 
de familienaam der vrouw in aanmerking. 

13. Strafbladen op denzelfden persoon he
t.rekking hebbende, worden te zamen in een om

slag, waarop de naam van den veroordeelde is 
vermeld, in het strafregister bewaard. 

Strafbladen, betrekking hebbende op veroor
deelden, die den leeftijd van tachtig jaren heb
ben bereikt en wier laatste veroordeeling sedert 
vijf jaren onherroepelijk is, wo1·den uit het straf
register verwijderd. 

14. De Minister van Justitie geeft . nadere 
voorschriften ten aanzien van de invulling en 
verzending der strafbladen, ten aanzien van 
hunne opneming in- en verwijdering uit de straf
registers, alsmede ten aanzien van de inrichting 
van de strafregisters. 

TITEL ll. 

Van de uittreksels uit de strafregisters. 

15 . De uittreksels uit de strafregisters be
vatten: 

1°. den naam , de voornamen en de bijnamen 
of valsche namen van den veroordeelde; 

2°. de namen zijner ouders; 
3°. jaar en dag zijner geboorte; 
4°. zijne geboorteplaats; 
5°. zijn beroep; 
6°. de dagteekening zijner veroordeeling of 

veroordeelingen, naar chronologische volgorde; 
7°. de aanwijzing van den rechter, doOT wien 

het vonnis of de vonnissen zijn gewezen; 
8°. de qnalificatie van het feit of de feiten, 

waarvoor is veroordeeld, met aanhaling van de 
betrekkelijke artikelen der strafwet ; 

9°. de straf of straffen waartoe is veroordeeld; 
10°. aanmerkingen. 
16. De Min'ister van Justitie bepaalt aan 

welke Neder landsche ambtenaren ten dienste der 
Justitie op hun verzoek ten aanzien van bepaalde 
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personen kosteloos uittreksels uit de strafregi s
ters worden afgegeven. 

Aan bnitenlandsche ambtenaren, wordt geen 
uittreksel ·uit de strafre"isters afgegeven dan ten 
dienste der Justitie en na bekomen machtiging 
van den Mini ter van Justitie. 

Behalve aan de in dit artikel bedoelde ambte
naren, wordt aan niemand uittrekseb uit de straf
registers afgegeven. 

17 . Het verzoek wordt gericht aan- en de uit
treksels worden afgegeven door den ambtenaar 
met het beheer van het strafregister belast. 

Het uittreksel wordt ingevuld overeenkomstig 
het formulier, waarvan het model (C) bij dit 
Besluit is gevoegd, en door den ambtenaar door 
wien het wordt afgegeven onderteekend. 

18. J ndien in het strafregister een of meer 
strafbladen ten aanzien van clen aangedniden ver
oordeelde aanwezig zijn, wordt door den met het be
heer belasten ambtenaar, daarvan in den vorm bij 
art. 17 voorgeschreven, een uittreksel opgemaakt. 

19. Indien iu het strafregister ten aanzien 
van den aangedniden persoon geen strafblad aan
wezig is , worden op het formulier zijn naam, voor
naam en geboorteplaats, voor zoo ver bekend, door 
den in artikel 17 bedoelden ambtenaar vermeld. 

Dwars over het formulier wordt met groote 
letters geschreven: .on bekend", tenzij blijkt dat 
de geboorteplaats van den aangedniden persoon 
is gelegen buiten het rechtsge~ied van de recht
bank, aan de griffie waarvan het strafregister 
wordt bewaard. 

In dat geval wordt dwars over het formulier 
geschreven: .niet geboren binnen !,et ressort der 
1·echtba11k te . . . . ". 

Het overeenkomstig de vorenstaande bepalingen 
ingevuld formulier, wordt door den ambtenaar 
met het beheer van het strafregister belast, 

onderteekend. 
20. De uittreksels, alsmede de overeenkomstig 

de voorschriften van art. 19 ingevulde formu
lieren, worden in gesloten omslag, zoo spoedig 
mogelijk, dooi· den met het beheer van het be
trokken strafregister belasten ambtenaar, toe
gezonden aan den ambtenaar door wien het ver
zoek om het uittreksel is gedaan. 

TI'rEL III. 

S l o tb e p a l in g en. 

21 . De procnrenrs-generaal bij de gerechts
hoven doen jaarlijks vóór 1 Maart aan den Mi-

1896. 

nister van J nstitie, in den door dezen voor te 

schrijven vorm, verslag omtrent den toestand 
en de werking van de strafregister in hun 
ressort, gedurende het verloopen jaar. 

Deze verslagen en een verslag van den toestand 
en de werking van het strafregister aan het 
Departement van Justitie worden jaarlijks geheel 
of gedeeltelijk in de gerechtelijke stt1tistiek op
genomen. 

22. Van alle onherroepelijk geworden veroor
deelingen, ter zake van een der feiten in artikel 1, 
1°. bedoeld, welke na de invoering van het Wet
boek van Stráfrecht en vóór het in werking treden 
van dit Besluit zijn gewezen, worden zoo vol
ledig mogelijk strafbladen samengesteld. 

De samenstelling dezer strafbladen geschiedt, 
behoudens het bepaalde in het 3de en 4de lid 
van dit artikel, door den griffier van het rechts
college, waardoor de onherroepelijk geworden 
veroordeelingen zijn gewezen. 

Indien de onherroepelijk geworden veroordee
lingen, in het lste lid van dit artikel bedoeld, 
zijn g8wezen door den krijgsraad voor de Land
macht, worden de straf bladen samengesteld door 
den auditeur-militair. 

Indien de onherroepelijk geworden veroordee
lingen, in het lste !iel van dit artikel bedoeld, 
zijn gewezen door den hijgsraad voor de Zee
macht, worden de strafbladen samengesteld door 
den Griffier bij het Hoog ililitair Gerechtshof. 

Het bedrag der schadeloosstelling, aan clc grif
fiers en rrnditenrs-militair voor het 011111aken van 
de in dit artikel bedoelde strafbladen toe te kennen, 
wordt door den Minister van Justitie geregeld. 

23. De samenstelling van de in het voorgaand 
artikel bedoelde strafbladen geschiedt met inacht
neming van de voorschriften der artikelen 6 en 7. 

Zij worden met inachtneming van de voor
schriften van het 2de, 3de en 4de lid van ar
tikel 8, van het 2de eu 3de lid van artikel 9 
en van het 3de en 4de lid van artikel 10 in de 
strafregisters opgenomen. 

De Minister van Justitie bepaalt, binnen welk 
tijdsverloop het in dit en in het vorige lid be
doelde voorschrift moet zijn uitgevoerd. 

24 . Behoudens het gebruik ten dienste der 
Justitie, zijn de ambtenaren, bedoeld in a1·tikel 16, 
alsmede de ambtenaren van het openbaar minis
terie, de griffiers en de ambtenaar, bedoeld aan 
het slot van art. 5, tot geheimhouding van den 
inhoud der strafbladen verplicht. 

25. Dit Besluit treedt in werl-ing op 1 April 1896. 
4 
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De Minister van J ustitie is belast met de uit-
voering van dit besluit, hetwelk iu het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den l 9den Februari . 1896. 

(get.) EMMA. 

De Jfi,i. va,i Justitie, (get.) VAX DER KAAY. 

( Uitgeg. 3 Jfaart 1896). 

Familienaam (in groote 1 
letters) voornamen , bij 
namen, valsche namen. 

Namen der Ouders. 

J aar en dag der geboorte . j 

Geboorteplaats. 
(Provincie.) 

Burgerlijke staat. 

Beroep. 

De rechter die de ver- 1 
oordeeling heeft uitge
sproken. 

Dagteekening van 
veroordeel ing. 

Qualificatie, met aan- 1 
haling van de artikelen 
der ~trafwet. 

Straf waartoe is veroor- 1 
deeld. 

MODEL A. 
Strafblad voor !tet 

straf,·egister. 

de griffie van de 
aJTondissements

aau 1·echtbank te 
het Departement 
van Justitie. 

Opgemaakt door 
den Grijjier 
de~,-, -A~ud"','-, ~e--w---J~f:~i~li~ta- ,~-r- bij ----

den Fiscaal 

Gezien 
de Officier van Justitie 
de Procureur-Generaal 
de Advocaat-Fiscaal 

te . . 

bi_j ----

Behoort bij Koninklijk Besluit van den 19 Fe
bruari 1896, n°. 30 (Staatsblad n°. 29). 

l\fij bekend , 
De Äfi,iister van Justitie, (get. ) VA.N DER K AAY. 

Familienaam (in groote 
letters) voornamen, bij 
namen, valsche namen . 

Namen der Ouders. 

J aar en dag der geboorte. \ 

Geboorteplaats. 
(Provincie.) 

Burger] ijke staat. 

Beroep. 

De rechter die de ver
oordeeling heeft uitge
sproken. 

Dagteekening van 
veroordeel ing. 

Qnalificatie, met aan
hal ing van de artikelen 
der strafwet. 

Sti-af waartoe is veroor- 1 
deeld. 

Opgemaakt door 

den Gr(ffeer bij 

te . 

Gezien 

MODEL B. 
Strafblad voor !tet 

strafregister. 
de griffie van de 
arrondissements

aan 1·echtbank te 
het Departement 
van Justitie. 

de Oj/icier van Justitie 
de Pi-ocureur-Generaal bij - ---

te ..... 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 19 Fe
bruari 1896, n° . 30 (Staatsblad n°. 29). 

Mij bekend, 

De J[in . van Justitie' (get .) VAN DER KAAY. 
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MODEL C. 

Uittreksel uit het strafregister. 

Aan ... . .. . 

te .... . 

Naam. 

Voornamen (bijnamen, 
valsche namen). 

Namen der ouders. 

Jaar en dag der geboorte. 

Geboorteplaats. 

Beroep. 

Rechter 

Num-
Datum die Qualifi-
van het heeft SiTaffen. 

mer. vonnis. veroor- catie . 

deeld. 

Aan-

roer-

kingen. 

21 Februari 1896. BESLUIT, houdende beslissing 
dat een raadsbesluit om gelden uit te leenen 
de goedkeuring van Gedeputeerde Stnten 
niet behoeft. 

Zie ecMer de missive van den jJ[inister van 
Binnenlandscl,e Zaken van 13 Augustus 1877, 

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

raad der gemeente Beugen, tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten vnn Noord-Brnbant, dd. 
5 November 1895 G. n°. 47, waarbij goedkeuring 
is onthouden aan het besluit van dien 1·aad van 
26 October te voren tot het beleggen eener som 
van f 1300 op hypotheek. 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschil
len van bestuur, gehoord, ad vies van 5 Febru
ari 1896, n°. 140. 

Op de voordracht van den Minister van Binnen
landsche Zaken van 19 Februari 1896, u0

• 769, 
afcleeling B. B. 

0 verwegende dat de raad der gemeente Beugen 
op 26 October 1895 heeft besloten aan Gedepu
teerde Staten van Noord-Brabant machtiging te 
vragen tot het uitleenen eener som van f 1300 , 
aan :11:. V. te Sambeek tegen eene jaarlijksche 
rente van 3¾ pct., en zulks onder eerste hypot
hecair verband van de aan genoemde V. toebe
hoorende, te S. gelegen onroerende goederen , 
Kadastraal bekend, ectie B, nommer 310, 346, 
399, 338, 1163, 347, 337 en Sectie A, nommer 
157 6, te zameu groot 2 Hectarnn, 97 aren 
48 centiaren en geschat op eene wam·de van 
f 2000; 

dat Gedeputeerde taten bij hun besluit van 
5 November 1895 G. n°. 47, 2• afcl., 3• bur. , 
gelet op artikel 194c der gemeentewet, aan het 
raadsbesluit hunne goedkeuring hebben onthou
den, claarbij in hoofdzaak overwegende, dat het 
belang der gemeente op den cluur meer gebaat 
zal worden door voor de beschikbare som van 
f 1300 inschrijvingen op het Grootboek der Natio
nale Werkelijke schuld aan te koopen, dan door 

De Gt-ijfier van de Àrrondissemcnts-RecMbank haar bij een particulier onder hypothecair ver-

te ... . 

Behoort bij Koninklijk Besluit van den 19 Fe
bruari 1896 , n°. 30 (Staatsbtad n°. 29). 

Mij bekend, 

lJe JJfin. van Jnstitie, (get.) VA DER KAAY . 

b.and te leggen, waardoor wel meer rente gekweekt, 
maar minder zekerheid voor het ka1>itaal vcrkre~ 
gen wordt. 

dat de gemeenterand hierop bij Ons voorziening 
heeft gevraagd, en, na te hebben betoogcl, dat 
hij bij zijn beslnit van 26 October 1895 de be
langen der gemeente heeft behartigd, Ons heeft 
verzocht, met vernietiging van het beslnit van 

4* 



52 21 FEBR U .A. R I 1 8 9 6. 

Gedeputeerde Staten, het voornoemde raadsbesluit 
alsnog goed te keuren ; 

Overwegende dat bij art. 144 der Grondwet 
(În zoover overeenkomende met art. 140 der 
Grondwet van 1848) aan den raad wordt over
gelaten de regeling en het bestuur van de huis
houding der gemeente. 

dat door art. 146 der Grondwet (in zoover 
overeenkomende met art. 141 der Grondwet van 
1848) op die algemeene bepaling deze uitzondering 
wordt gemaakt, dat de besluiten der gemeente
besturen, rakende zoodanige beschikking over 
gemeente-eigendommen of zoodanige burgerlijke 
rechtshandelingen als de wet aanwijst, aan de goed
keuring van Gedeputeerde Stateu zijn onderworpen; 

dat in art. 194 der gemeentewet met name is 
aangewezen welke beschikkingen over gemeente
eigendom en andere burgerlijke rechtshandelingen 

deze goedkeuring behoeven. 
fat in die aanwijzing, welke als uitzondering 

is strictissimae interpretationis , niet zij n opge
nomen besluiten van gemeentebesturen tot het 
ter leen verst.rekken van gelden, zij het al dan 
niet onder waarborg voor teru!!:betaling, zooals 
die eener hypothecaire inschrijving; 

dat toch littera a van art. 194, met het aan
gaan va11 geldleeni11gen, kennelijk allee11 bedoelt, 
bes! uiten tot het in leen opnemen van geld ten 
laste der gemeente-, en littera c, waarop Gede
puteerde Staten, in het door appellant bestreden 
besluit, zich beroepe11, en sprekende van het 
koope1t van vorderingen waar bet omschrijvingen 
geldt van burgerlijke rechtsha11delingen, daarin 
niet begrepen, noch daaroncler bedoeld kan hebben 
het uitleenen van geld, omdat de overeenkomst 
van koop en verkoop en die van verbrnikleening in 
het burgerlijk recht geheel van elkander verschillen . 

dttt mitsdien het besluit van den mad der ge
meente Beugen, om geld ter leen te verstrekken 
aan l\L V. te S. de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant niet behoeft. 

Gezien de wet van 29 Juni 1851 (Staatsbl. n°. 85). 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Met vernietiging van het bestreden besluit van 
Gedeputeercle Staten van Noord-Brabant de dat,o 
5 November 1895 G. n°. 47, te besl issen dat het 
besluit van den raad der gemeente Beugen de 
dato 26 October 1895, tot het nitleenen van 
geld aan M. V. te S. de goedkeuring van Gede
pnteercle Staten niet behoeft. 

De Minister enz. 

21 Februari 1896. BESLUIT van den ~finiste1· 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid, be
treffende vaststelling van het in art. 2 der 
wet van 21 Juni 1881 (Staatsb lad n°. 76) 
bedoeld letterteeken enz. voor vaartuigen , 
bestemd voor de zeevisscherijen. 

De Minister van Waterstaat, Handel ~n Nij
verheid, 

Gelet op de artt. 2, 3 , 4 en 5 der wet van 
21 Juni 1881 (Staatsblad n°. 76), houdende be
palingen omtrent de zeevisscherijen, luidende : 

.(Art. 2.) Alle schepen, schuiten of booten, 
in Nederland tehuis behoorende en die t ijdelijk 
of voortdurend de zeevisscherij, van welken aard 
ook, hetzij buiten of in de zeegaten, hetzij in de 
Zuiderzee, uitoefenen, moeten het letterteeken 
voeren van de gemeente, waar zij tehuis behooren , 
en het nommer waaronder het vaartuig in het 
bij art. 4 bedoelde register is ingeschreven. 

.(Art. 3.) Het lettert-eeken in het vorig artikel 
bedoeld, wordt voor elke betrokken gemeente in 
het bijzonder, op voordragt van het in art. 11 
vermelde collegie, door Onzen Minister van Water
staat, Handel en ijverheid bepaald en in de 
Staatscourant bekend gemaakt. 

.(Art. 4.) De burgemeesters der gemeenten waar 
de vaartuigen tehuis behooren, zorgen voor het 
aanleggen en geregeld bijhouden van een register, 
waarin die vaartuigen onder een doorloopend 
nommer worden ingeschreven, met vermelding 
van den naam van het vaartuig en van den eigenaar. 

.(Art. 5.) Het letterteeken van de gemeente 
en het nommer, in het vorig artikel bedoeld, 
worclen gesteld ter wederzijde van den boeg en 
ter wederzijde van het grootste zeil, dat het vaar
tuig voert, in kleur en afmetingen, als, op voor
drngt van voormeld collegie, door Onzen Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid wordt be
paald en in de Staatscourant bekend gemaakt. 

,, De gezagvoerder is verpl igt te zorgen , dat, 
zoolang het schip zich op zee bevindt, het letter
teeken of het nommer niet worde bedekt of on
kenbaar gemaakt." 

Herzien de beschikking van 26 Juli 1894 
n°. 161, afdeeling Handel en Nijverheid (l ste 
onderafcleeling); 

Gezien de berichten van het College voor de 
zeevisscher·ijen ; 

Heeft goedgevonden te bepalen : 
1 °. Het in art. 2 der wet bedoelde letterteeken 

is voor de verschillende gemeenten achtereenvolgens 
bepaald als volgt: 
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Alkmaar . A.L.K. Het Rild . H.B. 
Ameland . A.L. Hindeloopen . lp. 
Amsterdam . A.M. Hoedekenskerke . H.O.E. 
Andijk . A.K. Hoek H.0.K. 
Arnemuiden . A.R.M. Hontenisse H.O.N. 
Avenhorn A.V. Hoofdplaat R.P. 
Bergen-op-Zoom B.Z. Hoogeveen . H.O. 
Berkhout . B.K.H. Hoogvliet. . H .V.L. 
Biervliet B.I.E. Hoogwoud . H.W. 
Blankenham B.L. Hoorn H.N. 
Blokzijl . B.L.O. Huizen . H.Z. 
Borssele B.O.R. Ilpendam LL. 
Boschkapelle . B.K. Kampen . K.P. 
Bovenkarspel . B.C. Katwijk . K.W. 
Breskens . B.R. Kerkwerve . . K.E. 
Brielle. . B.I. Klundert . K.L. 
Broek in Waterland . B.I.W. Kolhorn (Barsingerhorn) K.H. 
Brouwershaven B.H. Koog aan de Zaan . K.O . 
Bruinisse . B.R.U. Koudekerke K.K. 
Bunschoten B.U. Krabbendijke K.B. 
Clinge . . C.L.N. Kruiningen K.N. 
Colijnsplaat . C.P. Kuinre. K.U. 
Deventer . D.V. Landsmeer . L.M. 
Doornspijk . D.S. Leeuwarden L.W. 
Dordrecht. . D.D. Lemsterland L.E . 
Dreischor . D.R.E. Leens L.S. 
Eenrum E.E. Loppersum L.P. 
Egmond aan Zee . E.G. Maasland . . M.L . 
Elburg . E.B. Manssluis . . M .A . 
Ellewontsdijk . E.W.D. Marken . M.K . 
Enkhuizen E.H. Medemblik . M.E. 
Finsterwolde . F.L. Meppel M.P . 
l?raneker F.R. Middelburg M.G. 
Gaas ter land G.H. Middelharnis. M.D. 
Gasselte G.S. Monnickendam M.O. 
Geertruidenberg G.G. Muiden . M.U. 
Genemuiden G.M. Ter Neuzen .z. 
Goedereede G.O. Nieuwendam . N.l. 
Goes G.0.E. Nieuw Beijerland. N.B. 
Grafhorst . G.T. Nieuwe Niedorp. N. D. 
Grauw. G.R.A. Nieuw-Vossemeer . N.V. 
's Gravendeel. G.D. Noordwijk. N.W. 
Groningen G.R.O. Nijkerk N.K. 
Haamstede H .S. Oostdongeradeel . 0.L. 

Harderwijk H.K. Oosthuizen O.H. 
Hardinxveld . H.D. Oostzaan . o.z. 
Harlingen. H.A. Ouddorp O.D. 
Hasselt. H .A.S. Oud-Vossemeer 0.V. 
Heenvliet . H .T. Pernis . P.R. 

Helder. H.D. Philippine. P.I 

Hellevoetsluis H.V. Poortvliet. P.V. 

Hemelumer Oldephaert en Noordwolde H.L. Putten . . P.U. 
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Ransdorp. 
Rotterclam 
de Rijp 
Rilland 
Sas· van Gent 
Schellinkhout 
Scheveningen ('s Gravenhage) 
Schiedam. 
Sint-Annaland . 
Sint.-Philipslaucl. 
Smallingerland 
Smilde. 
Sneek . 
Spaarndam 
Stavenisse. 
Stavoren . 
Stellendam 
Stoppelcl ijk 
Terschelling 
'rexel . 
Tholen. 
Tietjerksteradeel 
Urk 
Usquert . 
Utingeradeel . 
Veen . 
Veere . 
Vlaardingen . 
Vlieland . 
Vlissingen 
Volendam (Edam) 
Vollenhoven . 
W emelclinge . 
iVervershoof . 
W estclongei-acleel 
Wieringen 
Wieringerwaard. 
Wildervank 
Willemstad . 
Wilsum . 
Woensdrecht. 
Wolfaartsdijk 
W onseradeel . 
Workum . 
Wijdenes. 
Wij m britseradeel 
Yerseke . 
IJmuiden (Velzen) . 
IJsselmuiden. 
Zaandam . 
Zandvoort 
Zierikzee . 
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2°. Het letterteeken en nommer van het schip 

worden gesteld ter wederzijde van den boeg 8 à 
10 centimeter onder het potdeksel, of, laat de 
kleine inhoud van het schip geen genoegzame 
ruimte, onder het potdeksel ovei·, zooveel hooger 
als zal blijken noodig te zijn. 

De letterteekens en nommers, geschilderd in 
witte olieverf op een zwarten grond, hebben voor 
schepen van vijftien ton en meer eene hoogte 
van 45 en eene dikte van 6 centimeter, voor 
schepen van minde1· dan vijftien ton eene hoogte 
van 25 en eene dikte van 4 centimeter. 

Dezelfde letterteekens en nommers moeten even
zeer in olieverf geschilderd worden aan weers
zijden van het grootzeil van het vaartuig, oumidclellijk 
boven den hoogsten rifband, eu op zoodauige 
wijze dat zij zeer zichtbaar zijn; zij worden op 
witte zeilen in zwarte verf geschilderd, op zwarte 
zeilen in witte verf en op zeilen eener tusschen
liggende tint in witte of zwa,·te verf, naar gelang 
de burgemeester der gemeente waar het vaartuig 
tehuis behoort, zulks het meest doeltreffend zal 
oordeelen. 

De letters en nommers op de zeilen voorkomende 
zijn één derde langer en één derde dikker clan de 
letters en nommers van den boeg. 

's Gravenhage, 21 Februari 1896. 

(get.) 

Voor den Minister, 

lJe Secretaris- Generaal, 

DE BOSCH KEMPER. 

22 Februari 1896. BESLUI'r, omtrent opslag van 
goederen in fictief entrepot. S. 30 . 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 

Wu EMMA, ENZ • 

Op de voordracht van den Ministei· van Financiën, 
dd. 29 Januari 1896, u0

• 68 (Invoerrechten en 
Accijnzen); 

Gezien artikel 92 der Algemeene Wet van 
26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38); 

Gelet op artikel 1 der wet van 4 April 1870 
(Staatsblad n°. 61), artikel 1 der wet van 28 De
cember 1879 (Staatsblad n°. 250), de wetten van 
30 December 1882 (Staatsblad n°. 253), 31 De
cember 1884 (Staatsblad n°. 259) , 25 December 
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1887 (Staatsblad n°. 221), 31 December 1890 
(Staatsblad n°. 195) en 29 December 1893 (Staats
blad n°. 248); 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
11 Februari 1896, u0

• 11); 
Gelet op het nader rapport van den Minister 

van Financiën van den l 9den Februari 1896, 
n°. 12 (Invoenechten en Accijnzen); 

Hebben besloten en besluiten: 

Benig artikel. 

Voor fictieve entrepots, geëxploiteerd wordende 
door eenc gemeente, kan de Minister van Finan
ciën ontheffing verleenen van de verplichting tot 
het stellen van den borgtocht, gevorderd volgens 
art. 92 l r. c. der Algemeene Wet van 26 An
gustus 1822 (Staatsblad n°. 38 .) 

De Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 22sten Februari 1896. 
(get.) E M M A. 

JJe Jlfin. van Financiën, (get.) SPRENGE!t VAN EYK. 

( Uitgeg. 29 Febr. 1896.) 

22 Februari 1896. BESLUIT, betreffende de ver
wisseling van drie ten honderd rentegevende 
schuldbekentenissen, uitgegeven krachtens 
de wet van 30 December 1895 (Staatsblad 
n°. 236) tegen inschrijving op het Grootboek 
der drie ten honderd rentegevende Nationale 
Schuld. S. 31. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ . 
WIJ EMMA' ENZ. 
Gezien het bepaalde bij artikel 8 der wet van 

30 December 1895 (Staatsblad n°. 236); 
Op de voordracht van den Minister van Finan

ciën, van den 20 Februari 1896, n°. 7 4, Gene
mie Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. De :krachtens de wet van den 30sten De

cember 1895 (Staatsblad n°. 236) uitgegeven drie 
ten honderd rentegevende schuldbekentenissen, 
waarvoor verwisseling tegen insch.J:ijving op het 
Grootboek der drie ten honde1·d rentegevencle 
Nationale Schuld wordt verlangd, kunnen tot 
clat einde, zoo lang zij niet zijn uitgeloot of aflos
baar gesteld, vergezeld van alle daarbij behoorende 
onversckenen coupons en van het bewijs tot be
koming van nieuwe coupons op alle we1·kdagen 
van des voormiddags tien tot des namiddags 

twee uur, worden ingeleverd bij het agentschap 
van het Ministerie van Financiën te Ámsterdain. 

Zij worden vermelcl op daarnevens te voegen, 
behoorlijk ingevulde en door den inleveraar on
derteekende nommerlijsten, waai·van de formnlieren 
tegen betaling van vijf cents per stuk bij ge
noemd agentschap verkrijgbaar zijn. 

Indien de Agent van het Ministerie van Financiën 
aanleiding vinclt, om niet dadelijk bij de over
neming der schuldbekentenissen tot de afgifte van 
het bij art. 2, letter a van dit besluit bedoelde 
bewijs over te gaan, geeft hij voor de ingeleverde 
stukken een bewijs van overneming af; aan den 
voel van dit bewijs worclt gesteld eene door den 
ambtenaar, belast met de bewaring der gelden 
en geldswaarden bij het agentschap te ondertee
kenen verklaring, luidende: "Voor overneming, 
van eene nominale waarde van f . . . . . aan 
schuldbekentenissen." Het door den Agent en 
door evengenoemden ambtenaar onderteekende be
wijs van overneming kan, van den derden werk
dag na dien der afgifte af, worden verwisseld 
tegen een bewijs als bedoeld iu artikel 2, letter 
a van dit besluit. 

2. Voor het bedrag van elke ingeleverde , in 
orde bevonclen partij schuldbekentenissen worden 
door den Agent voornoemd aan de inleveraar af
gegeven: 

a. een gedagteekend bewijs, aan den voet waar
van eene door den in artikel 1, laatste lid, van 
dit besluit bedoelden ambtenaar te onderteekenen 
verklaring wordt gesteld, luidende: " Voor over
neming van eene nominale waarde van/ ..... 
aan schuldbekentenissen." 

Het door deu Agent en door evenbedoelden 
ambtenaar onderteekende bewijs geeft recht op 
eene inschrijving tot gelijk nominaal bedrag als 
dat der overgenomen schuldbekentenissen, in het 
Grootboek der drie ten honderd rentegevende 
Nationale Schuld, met ingang van rente als volgt: 

indien de afgifte geschiedt van 8 Februari tot 
eu met 7 Augustus op clen tusschen die beicle 
dagen vallenden eersten dag der maand Maart; 

en indien de afgifte geschiedt van 8 Augustus 
tot en met 7 Februari op clen tusschen die beide 
dagen vallenden eersten dag der maand September; 

b. een doo1· den inleveraar in te vullen en te 
onderteekenen formulier van verklar ing tot het 
bekomen der verlangde inschrijving met duplicaat 
daarvan. 

Voor de sub b _bedoelde formulieren wordt vijf 
cents per exemplaar betaald. 
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3. Wanneer de afgifte der in het voorgaande 
a1·tikel onder litt. a en b vermelde stukken ge
schiedt tnsschen den 9den en cl.en laatsten Febru
ari of tnsschen den 9den en den laatsten .Augustus, 
wordt de respectievelijk op 1 ° Maart ofop 1 ° Sep
tember daaraanvolgende verschijnende coupon van 
de ter overschrijving aangeboden schnldbekente
nissen aan den inleveraar teruggegeven. 

4. De kapitalen waarvoor de bij letter a van 
art. 2 bedoelde ·bewijzen zijn afgegeven, worden 
door de Directie van de Grootboeken der Nationale 
Schuld ambtshalve in het Grootboek ingeschreven 
onder een hoofd van rekening, luidende: 

.Schuldbekeiztenissen (Schuld, voortspruitende 
uit de verwisseling van kraclttens de wet van den 
30sten December 1895 , Staatsblad n°. 236, uitge
geven"). 

De dagteekening van dit besluit eu het nommer, 
waaronder het in het Staatsblad is geplaatst, 
worden mede in dat hoofd van rekening uitgedrukt. 

5. De bij art. 2 bedoelde bewijzen worden, ver
gezeld van de daarbij beboorende formulieren, 
nadat deze behoorlijk zijn ingevuld en onder
teekend, ingeleverd bij de Directie van de Groot
boeken der Nationale Schuld, om daarvoor op 
den voet der bepalingen, vastgesteld bij het 
Vorstelijk besluit van den 8sten December 1814 
(Staatsblad n°. lll), door afschrijving vau het 
hoofd van rekening, vermeld bij art. 4, de ver
langde inschrijving te bekomen. 

6. Indien tengevolge van vertraagde inlevering 
der bij art. 2 vermelde stokken, of door onjuiste 
of onvolledige invulling en onderteekening van 
het bij dat artikel bedoelde formulier, de ver
langde inschrijving eerst kan geschieden met 
lateren ingang van rente dan in de afgegeven 
bewijzen is uitgedrukt, kan door den Minister 
van Financiën machtiging worden gegeven tot 
uitbetaling der verscbnldigd gebleven renten, voor 
zoover deze niet zijn verjaa1·d. 

7. Door den Agent van het Ministerie van 
l<'inanciën te Amsterdam wordt dagelijks aan de 
Algemeene Rekenkamer opgave gedaan van de 
volgens dit besluit overgenomen schuldbekentenissen 
en claarvoor afgegeven bewijzen, recht gevende op 
inschrijving. 

De overgenomen schuldbekentenissen worden, 
dadelijk na afgifte der bij het voorgaande lid be
doelde bewijzen, bij het genoemde agentschap 
voorzien van een kenteeken, dat zij van onwaarde 

zijn, om alzoo later bij de Algemeene Rekenkamer 
te worden overgebracht. 

8. Zoolang de gelegenheid tot inwisseling van 
de drie en een bal f ten honderd rentegevende 
schuldbekentenissen tegen drie ten bondexd rente
gevende schuldbekentenissen niet is opengesteld, 
kunnen de eerstgenoemde schuldbekentenissen , 
welke van 1 Maart 1896 af drie ten honderd 
rente dragen op dezelfde wijze als biervoren is 
bepaald, tot verwisseling tegen inschrijving op 
het Grootboek der drie ten honderd rentegevende 
Nationale Schuld bij het genoemde agentschap 
worden ingeleverd. 

Worden aan ben, aan wie de Minister van 
Financiën , uit kracht der aan hem bij artikel 4, 
lste lid der wet van 30 December 1895 (Staats
blad n°. 236), verleende bevoegdheid, drie ten 
honderd rentegevende schuldbekentenissen beeft 

·verkocht , vóór de uitreiking cler definitieve schuld
bekentenissen, voorloopige stukken afgegeven, 
dan kunnen ook deze, zoolang de gelegenheid 
tot inwisseling daarvan tegen definitieve schuld
bekentenissen niet is opengesteld, op dezelfde 
wijze als biervoren is bepaald, tot verwisseling 
tegen inschrijvingen op het hiervoren genoemde 
Grootboek bij het agentschap worden ingeleverd. 

9. Dit besluit treedt in werking op den lsten 
Maart 1896. 

De Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat gelijktijdig in het 
Staatsblad en in de Staatscourant zal worden 
geplaatst. 

's Gravenhage, den 
(get.) 

22sten l<'ebrnari 1896. 
EMMA. 

De lYiin. van Financiën, (get .) SPRENGER VAN EYK. 
( Uitgeg . 26 Febr. 1896 .) 

22 Februari 1896. BESLUIT, tot invoering van 
antbropometrische signalement-kaarten. S. 32. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 
WIJ E:!'!1MA, ENZ. 
Overwegende dat het wenscbelijk is, ter vast

stelling van de identiteit van sommige veroor
deelden en verdachten, anthropornetrische signa
lement-kaarten in te voeren volgens het stelsel 
,,BERTILLON"; 

Op de vooru.racht van den Minister van Justitie 
dd. 14 Februari 1896, 2de afdeeling A, n°. 165; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

1. Van het opmaken, verzenden, verzamelen en 
bel,eeren der signalement-kaarten. 

Art. 1. Er worden antbropometriscbe sif,'lla
lement-kaarten opgemaakt: 
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A. van alle onherroepelijk veroordeelden tot 
eene gevangenisstraf van zes maanden of langer 
wegens eenig gemeen of militair misdrijf, of tot 
plaatsing in eene Rijkswerkinrichting krachtens 
art. 434 of het vierde lid van art. 453 van het 
Wetboek van Strafrecht, die den leeftijd van 
23 jaren bereikt hebben; 

B. van alle aangehouden of gevangen genomen 
verdachten van eenig misdrijf of eene der in de 
artt. 432 en 433 van het Wetboek van Straf
recht omschreven overtredingen, ter vaststelling 
van wier identiteit het opmaken van een signa
lement-kaart in het belang der Justitie wenschelijk 
is te achten. 

Signalement-kaarten van de onder B bedoelde 
personen worden niet opgemaakt dan op last van 
de procureurs-generaal bij de gerechtshoven , den 
Advocaat-F;skaal voor de Zee- en Landmacht, 
de officieren van Justitie, de auditeurs-militair 
of de fiscalen bij de zeekrijgsraden binnengaats. 

2. Overeenkomstig de voorschriften daartoe 
door den Minister van Justitie te geven, worden 
de signalement-kaarten opgemaakt in de strafge
vangenissen, in de huizen van bewaring door den 
Minister van Justitie aan te wijzen, in de Rijks
werkinrichtingen en in de bnreelen van politie 
der gemeenten A1nsterda1n, Rotterdam en 's Gra
venhage. 

3. Overeenkomstig de voorschriften daartoe 
door den Minister van Justitie te geven, worden 
de signalement-kaarten verzonden aan den griffier 
bij de arroudissements-rechtbank binnen welker 
rechtsgebied de geboorteplaats van den veroor
deelde of den verdachte is gelegen, aan den 
griffier bij de arrondissements-rechtbank binnen 
welker rechtsgebied de strafgevangenis, het huis 
van bewaring, de rijkswerkinrichting of het bureel 
van politie is gelegen, waar de signalement-kaart 
werd opgemaakt, en aan het Centraal-Depot aan 
het Departement van Justitie. 

4. De verzamelingen der signalement-kaarten 
op de griffiën der arrondissements-rechtbanken 
worden aldaar op eene voor het publiek- niet toe
gankelijke plaats bewaard. 

Het beheer daarover wordt gehouden door de 
griffiers der nrronclissements-rechtbankcu, onder 

toezicht van cle procureurs-generaal bij de ge
rechtshoven en de officieren van justitie. 

Beheer en 'toezicht worden gebonden naar de 
voorschriften door clen Minister van Justitie te 

geven. 
5. · Het Centraal-Depot wordt ingericht over-

eenkomstig de voorschriften van den Minister 
van Justitie. 

Het strekt alleen om inlichtingen te geven of 
aldaar een . signalement-kaart van een bepaald 
persoon aanwezig is. In dat geval wordt door 
het Depot daarvan aan den aan vragenden ambte
naar mededeeling gedaan met vermelding van de 
griffie der rechtbank, waar de kaart wordt bewaard. 

Het Centraal-Depot wordt gehouden aan het 
Departement van Justitie op een voor het publiek 
niet toegankelijke plaats en staat onder toezicht 
van den Minister van Justitie en onder beheer 
van een door hem aan te wijzen ambtenaar. 

6. De wijze waarop de aan het Centraal-Depot 
en de aan de griffiën aanwezige verzamelingen 
signalement-kaarten te1· vaststelling van de iden
titeit van personen kunnen worden geraaclpleegd, 
zoomede de wijze waarop deze kaarten bij latere 
hermetiug der veroordeelden of verdachten moeten 
worden gecontroleerd en aangevuld, wordt door 
den Minister van Justitie vastgesteld. 

7. Signalement-kaarten mogen alleen worden 
toegezonden aan ambtenaren, wien uittreksels uit 
de strafregisters kunnen worden afgegeven. 

§ 2. Slotbepalingen. 

8. Jaarlijks voor 1 Maart doen de procureurs
generaal bij de gerechtshoven aan den Minister 
van Justitie, in den door hem vast te stellen 
vorm, verslag omtrent den toestand en de wer
king van de verzamelingen signalement-kaarten 
in_ hun ressort gedurende het afgeloopen jaar. 

9. Dit besluit treedt in werking op 1 Mei 1896. 
De Minister van Justitie is belast met de 

uiti,oeriug van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 22sten Februari 1896. 

(get .) 

(get .) 

EMMA. 

De :Afinister van J ustitie , 
VAN DER KAAY. 

( Uitgeg. 4 jJ/aart 1896.) 

26 J!ebru,ari 1896 . BESLUIT, tot schorsing van 
de besluiten van den raad der gemeente 
Nieuwer-Ámstel van 7 Februari 1896, waru·bij 

vergunning is verleend voor den aanleg van 
een tramweg en voor het leggen, hebben en 
houden van leidingen voor electrische stroo
mingen. S. 33 . 

Geschorst tot l Juli 1896. 
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2 Maart 1896. ARREST van aeu Hoogeu Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing dat, 
waar vaststaat dat met een zegen is gevischt, 
terwijl een andere zegen is gebezigd om de 
visch den doortocht te beletten, de verbods
bepaling van art. 25e der wet tot regeling 
der jacht en visscherij van toepassing is; 
dat in deze verbodsbepaling de woorden .de 
visch" geenszins beteekenen de gansche hoe
veelheid visch, die, bij ontstentenis van het 
net, ter plaatse waar het te water is ge
bracht zon hebben kunnen doorzwemmen. 

De Hooge Raad enz. 
Gelet ·op de middelen van cassatie, namens de 

req uiranten voorgesteld bij pleidooi: 
I. Schending en verkeerde toepassing van art. 2 5 

der wet van 13 Juni 1857 (Staatsblad n°. 87) 
tot regeling der jacht en visscherij: 

a. omdat, waar vaststaat dat het door den 
tweeden requiraut gebezigd net aangewend werd 
tot dadelijk visschen en dit net blijkens de ver

klaringen der getuigen en deskundigen, de rijks
veldwachters van B. en R., in onmiddellijk verband 

tot de soort der uitgeoefende visscherij werd ge
bezigd, bij vonnis a quo ten onrechte is aange
nomen, dat het door den tweeden requirant 
gebezigd net in den zin van gemeld wetsartikel 
als keernet is te beschouwen; 

b. omdat, in strijd met de letter en de bedoe
ling van gemeld wetsartikel, bij vonnis a quo is 
aangenomen dat onder het "beletten van den door
tocht van de visch" niet moet worden verstaan 
dat alle doortocht aan de visch volkomen afge
sloten zij, doch slechts zoodanige "belemmering" 
van den doortocht wonle daargesteld, dat eene 
grootere vischmassa binnen de afgesloten ruimte 
wordt gehouden dan het geval zou zijn geweest 
indien niet op dieJ wijze en in die mate door 
een net het voortzwemmen van de visch ware 
belemmerd ; 

II. Schending, door niet toepassing, van art. 216 
Strafvordering, omdat het aan de requiranten bij 

introductieve aagvaarding ten laste gelegde niet 
bij eenig wetsartikel is strafbaar gesteld, en 
rnqniranten mitsdien van rechtsvervolging hadden 
behooren te worden ontslagen; 

Overwegende dat bij het bestreden vonnis als 
bewezen is aangenomen het aan de requirauten 
bij dagvaarding ten laste gelegde feit , dat zij op 
daarbij vermelden tijd en plaats in het visch
water, genaamd de Vlist, welk visch water met 
ander in verbinding staat , te zameu en in ver-

eeuiging hebben gevischt met een zegen die zij 
aldaar te water brachten, terwijl zij op eenigen 
afstand een andere zegen dwars door dat viscb
water van wal tot wal httddeu liggen, ten einde 

op deze wijze de visch den doortocht te beletten, 
en welke zegen zij dan ook tot keeriug van visch 
gebruikten; 

0. wat betreft het eerste onderdeel van het 
eerste middel, dat art. 25 aanhef en letter e der 
wet van 13 Juni 1857 (Staatsb lad n°. 87) waar

van de toepasselijkheid op het bewezen feit wordt 
betwist, beha! ve de daaraan toegevoegde, voor 
deze zaak van geen belang zijnde uitzondering, 

gelijkluidend is met art. 26 aanhef en letter e 

der wet van 6 Maart 1852 (Staatsblad n°. 47) ; 
dat deze laatste verbodsbepaling is overgenomen 
uit het Koninklijk besluit van 27 Juli 1835 
(Staatsblad n°. 23), hetgeen ui tdrukkelijk is 
gez€gd in de Memorie van Toelichting van het 
wetsontwerp, waaruit de wet van 6 Maart 1852 
is ontstaan en bij de beraadslagingen over dat 
wetsontwerp door den M inister is bevestigd 1n 
deze bewoordingen: .dat hier niets anders is 
opgenomen dan hetgeen tot dusverre ingevulge 
het besluit van 27 J nli 1835 gold"; 

0. dat dit besluit verbiedt "het gebruik van 
alle keernetteu, daaronder begrepen de visch 
netten niet tot dadelijk visschen, overeenkomstig 
den aard, der soort van visscherij , maar tot 
keering van visch wordende aangewend, mits
gaders alle andere hoegenaamae werktuigen , 
geschikt om op rivieren of in gemeenschappelijke 
watet·iugen, beken , togten of slooten , den door
tocht van visch te beletten" ; 

0. dat alzoo bij dit besluit (en dientengevolge 

ook bij art. 25 aanhef en letter e der wet. van 
13 J uni 1857) is vrijgelaten het gebrnik van 
vischuetten "tot dadelijk visschen, overeenkomstig 
den aard, der soort van visscherij aangewend", 
ook dan wanneer door zoodanig visschen de door
tocht van visch wordt belet; 

0 . dat derhalve, wanneer dooi het gebruik 

van de dwars door het vischwater van wal tot 
wal liggende zegeH, de doortocht van visch werd 
belet (waarover bij het tweede onderdeel van het 
middel), tot het toegelaten zijn van die handeling 
vooreerst uoodig was dat met die zegen dadelijk 
werd gevischt ; 

0. dat ter ondersteuning van het mid,lel dan 
ook is beweerd, dat dit dadelijk visschen met 
die zegen vaststaat; 

dat dit even wel is onjuist; 
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dat toch de kantonrechter heeft aangenomen, 
dat de le, 3e en 4e 1·equirant te zamen hebben 
gevischt met een zegen die zij te water brachten, 
welke zegen door den 3en en 4en requirant, ter
wijl de le requirant in eene schouw vooruitvoer, 
werd voortgetrokken in de richting van een 
tweede zegen, die op een afstand van omstreeks 
70 à 80 meter van cle eerste zegen, dwars door 
de Vlist, van kant tot kant was uitgezet; dat 
de tweede requirant was geposteerd bij die tweede 
zegen , welke door de 4 requirauten in vereeniging 
is µ:ebezigd om de visch clen doortocht te beletten; 

clat de Rechtbank, zich hiermede vereenigende, 
bovendien heeft aangenomen, dat ook de tweede 
requirant met de eerste zegen heeft gevischt; 

dat, volgens deze beslissingen , vaststaat, clat 
de 4 requiranten hebben gevischt met cle eerste 
zegen, en dat zij de tweede zegen hebben ge bezig cl 
om de visch den doortocht te beletten, maar 
geenszins om claarmede te visschen ; 

0. dat overigens bij de beraadslagiugen in de 
Staten-Generaal omtrent het wetsontwerp, waar
uit de wet van 6 Maart 1852 is ontstaan, zonder 
eenige tegenspraak, tot aanbeveling van het ver
bod om keernetten te gebruiken is gewezen op 
het door clat verbod te keeren .misbruik" van 
het visschen met de zegen, waarbij men keer
netten in het water zet, en dat derhalve bij het 
vaststellen cler toegepaste verbodsbepalinµ: bepaal
del\ik aan eene handeling als ten deze heeft plaats 
gevonden, is gedacht; 

0. dat het tweede ondercleel van het eerste 
middel is gericht tegen cle navolgende overweging 
van het bestreden vonnis: ,,dat in den zin der 
wet de bedoeling van het "beletten van den 
doortocht aan cle visch" niet deze is, dat alle 
doortocht volkomen afgesloten zij , cloch dat 
daarvoor volcloende is dat door het van wal tot 
wal dwars door het water spannen van een net, 
gelijk in casu is geschiecl, zoodanig beletsel aan 
den doortocht van de visch wordt gesteld, dat 
een veel grootere massa visch binnen de afge
sloten ruimte worclt gehouden dan het geval 
zou zijn geweest, indien niet op die wijze en in 
die mate door een net het voortzwemmen van 
de visch ware belet" ; 

0. daaromtrent, dat in de uitdrukking: .de 
visch den doortocht beletten", welke in art. 25 
letter e cler wet van 13 Juni 1857 wordt aange
troffen, de woorden "de visch" taalkunclig geens
zins de gansche hoeveelheid visch behoeven aan 
te cluiden, die, bij ontstentenis van het net, 

ter plaatse waar het te water is gebracht, zon 
hebben knnnen do01·zwemmen; 

0. dat mitsdien het eerste middel in zijne 
beide onderdeelen is ongegrond; 

0. dat de ongegrondheid van het tweede 
micldel, waarvoor geene anclere gronclen dan de 
reeds behandelde zijn aangevoerd, uit het voren
staande volgt; 

0 . ambtshalve, clat bij het bevestigde vonnis 
is verbeurcl verklaard de zegen, die als verboden 
vischtuig werd gebezigd, en de vernieling be
volen van het net, inclien het wordt uitgelevercl; 

0. clat mitsdien de rechtbank, zoowel ten 
aanzien der verbeurd verklaring als van het bevel 
tot vernieling, onder verboden vischtuig heeft 
verstaan niet alleen het vischtuig waarvan het 
gebrnik ouder geen omstandigheden is toegelaten, 
maar ook het overigens geoorloofde vischtuig, 
waarvan een bepaald bij de wet of cle verorde
ningen , bedoel cl in de artt. 9 en 10 der wet van 
13 J unij 1857, verboden gebruik is gemaakt; 

0. dat die beslissing geen steun vindt in de 
gelijkluidende bewoordingen, waarin de artt. 45 
en 47 dier wet het verboden vischtnig omschrijven, 
en dat ook niet blijkt Jat de uitgebreide strek
king, welke cle rechtbank aan deze voorschriften 
toekent, is bedoeld ; 

dat veeleer het tegendeel is aan te nemen; 
0. toch, dat, indien ook onder verboden visch

tuig zou begrepen zijn het geoorloofcle vischtuig, 
waarvan een verbocleu gebruik is gemankt, het 
bepaalde onder letter b van art. 45 als reeds in 
het voorgaande vervat, overboclig zou zijn; 

clat voorts cle vernieling, welke naar art. 47 
moet bevolen worden van het in art . 45 letter a 

bedoeld verbocleu vischtuig , alleen kan geacht 
worden te zijn bevolen om ter bescherming van 
de visscherij het verder gebruik van het visch
tuig te voorkomen, met welke bedoeling het 
bevel tot vernieling van zooclauige vischtuigen, 
waarvan slechts het gebruik op eene bepaalcle 
wijze is ongeoOl'loofd , niet zou zijn overeen te 
brengen; 

0. dat bijgevolg de kantonrechter en, cloor 
het bevestigen van diens vonnis, de rechtbank de 
voormelde artt. 45 en 47 verkeerd hebben toege
past en daarcloor geschonden; 

Gezien art. 370 Strafvorclering; 
Vernietigt het vonnis van de arronclissements• 

rechtbank te Rotterclam van 10 December 1895, 
alsmede het vonnis van clen kantonrechter te 
Schoonhoven van 11 October 1895, voor zoover 
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bij deze vonnissen de zegen is verbeurd verklaard 
en de vernietiging daarvan is bevolen; 

Verwerpt overigens het beroep; de kosten daar
op gevallen te dragen door den Staat. 

11 Maart 1896. BESLUIT, houdende bepalingen 
omtrent vrijstelling van invoerrecht voor 
aether sulfuricus, benoodigd bij de vervaar
diging van glansgoud, bestemd tot het ver
sieren van porcelein en aardewerk. S. 35. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht vau den Minister van Finan
ciën, van den 20sten Februari 1896, n°. 81, 
I nvoerrechten en Accijnzen; 

Gezien de wet van 11 December 1893 (Staats
blad n°. 175), houdende bepalingen omtrent vrij

stelling van belasting voor buitenlandsche goederen; 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

3den Maart 1896, n° . 6); 
Gelet op het nader rapport van den Minister 

van Financiën van den 9den Maart 1896, n°. 52, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben besloten en besluiten: 

Art. 1. Aether sulfuricns, benoodigd bij de 

vervaardiging van glansgoud, bestemd tot het 
versieren van porcelein en aardewerk, wordt onder 
de volgende bepalingen vrijgesteld van het in
voerrecht. 

2. Hij, die de vrijstelling verlangt, richt zich 
daartoe tot den Minister van Financiën, met op

gaaf van de gemeente, waar de glansgoudfabriek 
is gelegen, de kadastrale sectie en het nommer 
der fabriek en de hoeveelheid aether sulfuricus 
welke jaarlijks noodig geacht wordt. 

De Minister bepaalt de hoeveelheid, welke per 
jaar met vrijstelling kan worden ingeslagen, als
mede het minimum voor eiken inslag. 

3. Bij den invoer van aether sulfuricus, waar
voor de vrijstelling wordt verlangd, wordt van 

dat verlangen melding gemaakt in de aangifte, 
voorgeschreven bij art. 120 der Algemeene Wet 
van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38). 

Op die aangifte wordt, nadat voor het invoer

recht zekerheid is gesteld, een volg brief afgegeven, 
waarin ook bedoeld verlangen vermeld wordt. 

Het vervoer der vloeistof naar de fabriek ge
schiedt onder verzegeling. 

4. De inslag in de fabriek heeft plaats onder 
toezicht van ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen, in wier tegenwoordigheid de vloeistof 1 

dadelijk wordt vermengd met 1 kilogram zwavel 
balsem op elke 10 kilogram aether sulfuricus. 

De ambtenaren stellen op clen volgbrief eene 

verklaring nopens de ingeslagen hoeveelheid en 
de vermenging. 

De voor de vermenging benoodigde zwavelbalsem 
wordt door den vrijdomgenietende verstrekt. 

5. De vermengde stof mag tot geen ander doel 
worden gebezigd dan tot de vervaardiging van glans
goud en mag niet uit de fabriek worden uitgeslagen. 

In de fabriek mag geen distilleertoestel aan
wezig zijn. 

6 . De ontvanger, onder wiens kantoor de 

fabriek gelegen is, houdt van den met vrijstelling 
ingeslagen aether sulfnricus met den fabrikant 

eene rekening. 

Wanneer meer is ingeslagen clan de hoeveelheid, 

waarvoor over het loopend jaar vrijstelling kan 
worden genoten, wordt voor dat meerdere de 

volg brief niet gezuiverd en het invoerrecht op 
de gestelde zekerheid verhaald. 

7. De vrijdomgenietende levert bij het einde 
van het jaar ten kantore van den ontvanger eene 

schriftelijke en ondert.eekende opgaaf in van cle 
hoeveelheid met vrijstelling van invoerrecht in

geslagen aether sulforicus, die bij den afloop van 

dat tijd vak nog on verbruikt voorhanden is. 
Deze hoeveelheid wordt als eerste inslag in 

het volgende jaar beschouwd en als zoodanig op 
de in art. 6 bedoelde rekening gebracht. 

Zoolang de voormelde opgaaf niet is gedaan, 

wordt geen nieuwe inslag toegelaten. 
8. De ambtenaren zijn bevoegd, met machti

ging van den ontvanger, binnen acht dagen na 
afloop van het jaar, de voorhanden aether sulfu
ricns in de fabriek op te nemen , onverschillig 

of de bij het voorgaancl artikel voorgeschreven 
opgaaf al dan niet reeds is ingeleverd. 

9. De Minister van :J<' inanciën kan bij gebleken 
misbruik of poging daartoe, alsmede bij niet na
koming van de bepalingen van dit besluit den 

fabrikant verderen vrijen in voer van aether sul 
furieus ontzeggen. 

De Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit beslnit, hetwelk in het Sta.ats

blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den ] l den Maart 1896. 
(get.) EMM.A. 

(get.) 
lJe lil inister van Financiën, 

SPRENGER VAN EYK. 

( Uitgeg . 19 j)[aart 1896.) 
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12 J,faart 1896. BESLUIT, houdende machti
ging tot uitgifte van schatkistbiljetten en 
schatkistpromessen volgens de wetten van 
4 "April 1870 (Staatsblad n°. 62) en van 
5 December 1881 (Staatsbladn° . 185). S. 36. 

13 Jtlaart 1896. BF.SLUJT, tot aanvulling van 
het Koninklijk besluit van 27 Augustus 1880 
(Staatsblad n°. 166), regelende de vervolging 
van en het verhaal op ambtenaren in Neder
la,uucl,-Indië, die den Lande schade hebben 
toegebracht. S. 34. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
Wr;r EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Kolo

niën van 5 Februari ] 896, Jitt. A' n°. 37 ; 
Den Raad van State gehoord (ad vies van 

3 Maart 1896, n°. 12) ; 
Gezien het n:ider 1·apport van voornoemden 

Minister van 9 Maart 1896, l ilt. A 2 n°. 59; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Tusschen de artikelen 5 en 6 van het Konink
lijk besluit van 27 Augustus 1880, n°. 19 (Indisch 
Staatsblad n°. 198) regelende de vervolging van 
en het verhaal op ambtenaren, clie den Lande 
schade hebben toegebracht, wordt ingevoegd: 

Árt. 5a. Nadat de opgelegde vergoeding be
taald is, gaan , tot het bedrag daarvan; van 
rechtswege op. den ambtenaar, van wien zij 
ingevorderd is, zijne erfgenamen of rechtver
krijgenden, de rechtsvorderingen over, welke 
het land tengevolge van het plichtverzuim, het
welk tot het opleggen van vergoeding heeft 
geleid, tegen derden heeft verkregen dan wel , 
doordien verzuimd is iets in te vorderen, heeft 
behouden. 

Door den Go u verneur-Geueraal worden aan 
den belanghebbende op zijn verr.oek de bewijs
stukken verstrekt, welke hij noodig heeft om 
zijn 1·echt tegen derden geldig te maken. 

De Minister van Koloniën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
van het Koninkrijk der Nederlanden en in dat 
van Nederlandscl,-lndië zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's Gravenhage, den 13den Maart 1896. 
(get.) EMMA. 

De Jlfinister van Koloniën, 
(get.) BEllGSlfA. 

( Uitgeg. 23 J,faart 1896.) 

13 J,{aart 1896. fü,SLUIT , houdende aanwijz ing 
van heerbanen en vestiging van een kantoor 
van in- , uit- eu doorvoer te Neder-Ca,me 
(gemeente Oud- Vroenlwven). S. 37. 

IN NAAM v·AN H. M. WILHELMINA, ENZ . 
WIJ EMMA' ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Finan

ciën van 11 Maart 1896, n°. 34, Invoerrechten 
en Accijnzen en Personeel ; 

Gezien de artt. 37, 3 , 42, 44, 63, 64, 66 
en 75 der Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad n°. 38), art. 97 der wet van den 
20 Juni 1862 (Staatsblad n°. 62), art. 35 iler 
wet van 20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 127), 
art. 51 der wet van 25 J nli 1871 (Staats
blad n°. 92) en de artt. 1 , 43 en 53 van het 
Koninklijk beslait van 26 Maart 1872 (Staats
blad n°. 19) , gewijzigd bij dat van 12 Maart 1876 
(Staatsblad n°. 53); 

Gelet op de Koninklijke besluiten van den 
12 Juni 1839 (Staatsblad n°. 23), 20 April 1863 
(Staatsblad n°. 23), 15 September 1870 (Staats 

blad n°. 161), 19 December 1871 (Staatsblad 
n°. 130) en op de artt. 4 en 5 van het Konink
lijk besluit van 15 April 1872 (Staatsblad u0

• 47); 
Mede gelet op art. 8 van het Koninklijk 

besluit van 20 Mei 1869, n°. 29, laatstelijk 
gewijzigd bij dat van 3 November 1887, n" . 29; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De spoorweg (tramweg) Joopencle van 

de Belgische grens bij het dorp Canne naar 
J,faastricltt wordt aangewezen als heerbaan voor 
den invoer van goederen met spoor (tmm-) wagens. 

2 . De weg loopende van Canne langs grens
paal n°. 68 naar het in art. 3 vermeld kantoor 
wordt aangewezen als heerbaan voor den in voer 
van dagelijksche behoeften der grensbewoners 
volgens het tweede lid van art. 38 der voormelde 
Algemeene Wet. 

3. Te Neder-Canne (gemeente Oud-Vroenhoven) 
wordt gevestigil een kantoor : 

a. voor de inklm·i ng van goederen, die langs 
den spoorweg (tramweg) Glons-Jlfaasti-icht worden 
ingevoerd overeenkomstig het voormeld gewijzigd 
Koninklijk besluit van 26 Maart 1872 en voor 
de lossing van goederen met vracht- of volglijst 
volgens de artt. 4 cu 5 van het voormeld 
Koninklijk besluit van 15 April 1872; 

b. voor den uitvoer langs genoemden spoorweg 
van alle goederen (met inbegrip van gedistilleerd , 
bier en wijn), ook met afschrijving of teruggaaf 
van den accijns; 
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c. voor den doorvoer langs dien spoorweg. 
Voormeld kantoor wordt mede aangewezen 

als geriefkan toor op den voet van art. 38 der 
meergenoemde Algemeene Wet. 

4 . Het in art. 3 bedoeld kantoor wordt aan
gewezen voor waarneming door een kommies
ontvanger der 2de categorie. 

5 . Dit besluit treedt in werking op 15 April 1896. 
De Minister van Financiën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
en in de Staatscourant zal worden geplaatst . 

's Gravenhage, den 13den Maart 1896. 
(get .) E MM A. 

De JJ[inister van Financiën, 
(get.) SPRENGER VAN EYK. 

( Uitgeg . 20 Maart 1896.) 

13 Maart 1896. BESLUIT , waarbij, met vernie
tiging van de hem betreffende uitspraken 
van Gedeputeerde Staten van Noordliolland en 
van den militleraad, alsnog nijstelling van 
militiedienst wegens broederdienst w01·dt 
verleend aan den loting A. C. VAN DER HORST 
uit Haarlem. S. 38. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld uoor 

ALBERTUS CORNELIS v AN DER HORST te Haarlem, 
loteling voor de lichting uer nationale militie 
van 1896, tegen eene uitspraak van Gedeputeerde 
Staten van Noorhol1and, dd. 8 Januari 1896, 
n° . 1, waarbij zijne door den militieraad uitge
sproken aanwij zing tot den dienst bij de militie 
is gehandhaafd; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen 
van bestuur, gehoord (advies van 26 Februari 1896, 

n° . 20); 
Op de voordracht van den Minister van Binnen

]andsche Zaken, van 10 Maart 1896, n°. 411 M, 
afdeeling Militie en Schutterijen; 

Overwegenue' dat ALBERTUS CORNELIS VA DER 
HonsT voornoemd de jongste is nit een gezin 
van vier broeders, waarvan de oudste 1neer dan 

vijf jaren als loteling bij Je militie heeft ge
diend, de tweede van militiedienst is vrijgesteld 
wegens broederdienst , en de derde, geboren op 
25 Mei 1869, zich reeds op 10 September 1884, 
alzoo vóór het volbrengen van zijn 16de levens
jaar, tot vrij willigen krijgsdienst heeft verbonden 
als tamboer vo01· den tijd van acht jaren, bij 
vonnis van Jen krijgsraad in het vierde militaire 
arrondissement van 6 Augustus 1885 tot drie 

maanden militaire detentie, en vervolgens bij 
vonnis van voorschreven krijgsraad van 4 Febru
ari 1889 tot twee maanden militaire detentie 
veroorueeld is en deze straffen opvolgend onder
gaan heeft, en daarna, op 19 September 1890, 
met een briefje van ontslag uit den uienst is 
weggezonden ; 

dat niettegenstaande de appellant op grond 
van dezen dienst van twee zijner broeders aan

spraak op vrijstelling heeft gemaakt, de militie
raau hem tot den dienst heeft aangewezen en 
deze uitspraak door Geuepnteerde Staten van 
Noordholland is gehandhaafd; 

dat appellant Ons verzoekt, de uitspraak van 
Gedeputeerde Staten te vernietigen en hem als 
nog vrijstelling van den dienst te verleenen op 
gronu van art. 48, in verbanu met art. 50, 
2°., der wet betrekkelijk de Nationale Militie; 

0 verwegende , dat bij de berekening van den 
diensttijd des derden broeders volgens art. 51, 
l°. van vermelde wet niet in aanmerking kan 
komen de tijd vóór het voleindigen van zijn 
zestiende levensjaar; 

dat zoowel de militieraad als Gedeputeerde 
Staten, behalve even bedoelden diensttiju, op 
grond van art. 15 der wet van 14 November 1879 
(Staatsblad n°. 191), gewijzigd bij art. 9 der 
wet van 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), van 
den tiju verloopen tusschen 25 Mei 1885 , tijd
stip waarop die broeder het zeventienue levensjaar 
intrad, en 19 September 1890, <lag waarop deze 
met een briefje van ontslag uit den dienst is 
weggezonden, hebben afgetrokken de vijf maanden, 
welke hij in dat tijd vak in militaü-e detentie 
heeft doorgebracht; 

dat dit evenwel ten om-echte geschiedde, aan
gezien de bepaling van art. 15 der wet van 
1879, zooals dit artikel volgens art. 9 der wet 
van 1886 gelezen moet worden, namelijk dat, 
wanneer een militair tot eene der daar vermelde 
straffen veroordeeld is geweest, de tijd zijner op
sluiting, ook der preventieve, en die in de 
klasse van militairen , aan eene gestrengere krijgs

tucht onderworpen , doorgebracht, niet als dienst
tijd worden medegerekend, geenszins medebrengt, 
dat , waar het de toepassing van de wet betrek
kelijk de Nationale Militie geldt, de veroordeelde 
geacht zon moeten worden, gedurende zijne op
sluiting of zijn verblijf in de klasse van militairen, 
aan eene gestrengere krijgstucht onderworpen, 
niet "in dienst" te zijn of niet "gediend" te 
hebben, maar alleen ten gevolge heeft, Jat de 
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cl uur van de verplichting tot dienst, uit overeen
komst of uit de wet voortvloeiende, voor hem 
verlengd wordt met den tijd , gedurende welken 
hij eene der becloelde straffen ondergaan of in de 
klasse van militairen, aan eene gestrengere krijgs
tucht onderworpen, doorgebracht heeft; 

dat alzoo, beha] ve des appellauts oudste broeder, 
ook diens derde broeder gedurende den bij art. 
50, 2°. der wet betrekkelijk de Nationale Militie 
gevo1·derden tijd van vijf jaren in een ]ageren 
rang dan dien van officier, de laatste als vrij 
williger bij het leger hier te lande, gediend heeft, 
en appellant, de jongste uit een gezin van vier 
broeders, mitsdien recht heeft op vrijstelling op 
grond van art. 48 dier wet; 

Gezien de aangehaalde wetten : 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van de uitspraak van Gedepu
teerde Staten van Noordltolland, van 8 Januari 1896, 
n°. 1, voor zooveel daarbij gehandhaafd is de 
uitspraak, door den militieraad in het tweede 
militiedistrict dier provincie omtrent appellant 
gedaan, en van laatstvermelde uitspraak, appellant 
alsnog Vl'ijstelliug van deu dienst bij de militie 
te verleenen wegens broederdienst. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad geplaatst en tegelijk met de in den 
hoofde dezes vermelde voordracht van genoemden 
Minister, in de Nederlandsclte Staatscourant 
opgenomen zal worden en war.rvan afschrift zal 
worden gezonden ann den Raad van State, af
<leeling voor de geschillen van bestuur. 

's Gravenhage, den 13den Mamt 1896. 

(get.) EMMA. 

De Jfinister van Binnenlandscl,e Zaken, 
(get.) VAN HOUTEN. 

(Uitgeg. 22 Maart 1896.) 

20 Jfaart 1896. WET, tot verandering van de 
grens tusschen de gemeente Ámsterdam eener
zijds en de gemeenten Sloten, Diemen en 
Nieuwer-Amstel anderzijds. S. 39. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMI ' A, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ ••••••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is een deel van ieder cler 
gemeenten Sloten, Diemen en Nieuwer-Amstel 
daarvan af te scheiden en bij cle gemeente 
Amsterdam t e voegen; 

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

Art. 1. Bij de gemeente .d.msterdain worden 
gevoegd: 

1°. Het gedeelte der gemeente Sloten, gelegen 
beoosten de volgende lijn , aanvangende bij het 
punt, alwaar de grens tusscheu de perceelen, 
kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie C, 
n°. 1936 en 2027, de grens der gemeente 
Ámsterdam snijdt - welke grens van Àmsterdain 
gelegen is langs het westelijk boord der Kost
verloren Wetering - ; 

volgt de lijn de grens tusschen laatstgenoemde 
perceeleu tot waar zij ontmoet de scheiding 
tusschen de perceelen, kadastraal bekend gemeente 
Sloten, sectie C, n°. 1872, 1487, 2312 en 
2313, zijnde het midden der sloot gelegen langs 
de westzijde der asch- en vuilnisbelt; 

volgt die scheiding en die tusscheu de per
ceelen, kadastraal bekencl gemeente Sloten, sectie 
C, n°. 2018 en 1487 tot den Haarlemmerweg; 

steekt den Haarlemmerweg en de Haarlemmer
trekvaart over; 

vol~t de scheiding tnsschen de perceelen, 
kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie B, 
n°. 1181 en 1182 (aan de oostzijde) en n°. 1049 
en 1113 (aan de westzijde) en kruist den spoor
weg volgens eeue lijn in het verlengde van 
laatstgenoemde scheiding ; 

volgt in westelijke richting de noordzijde der 
sloot behooreude tot het perceel, kadastraal 
bekend gemeente Sloten, sectie B, n°. 1113 ; 

gaat verder langs het midden van het perceel, 
kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie B, 
n°. 1117, noordwaarts op tot aan het midden 
der scheiding tusschen de pel'Ceelen, kadastraal 
bekend gemeente Sloten, sectie B, n°. 1164 en 
1165, volgt deze scheiding en verder die tusschen 
de perceelen, kt1dastraal bekend gemeente Sloten, 
sectie B, n°. 1163 , 1162 en 1161 (aan de 
westzijde) en 1165 en 1166 (aan de oostzijde) 
tot aan den Spaarndammerdijk; 

kruist deu Spatirndammcrdijk; 
volgt de westzijde der perceelen , kadastraal 

bekend gemeente Sloten , sectie B, n°. 759 en 
7 58 en verder de noordwestelijke g1·ens vau 
laatstgenoemd perceel u0

• 7 58 ; 
om eindelijk clen polderweg, kadastraal beke'nd 

gemeente Sloten, sectie B, n°. 760, te kruisen 
en de grens van Amsterdam te bereiken. 

2°. Het gedeelte der !(emeeute Diemen, ge
legen bewesten de lijn, aan vangende biJ het 
snijpunt van de noordelijke en noord-oostelijke 
grens der gemeen te Watergraafsmeer, op ongeveer 
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250 M. ten oosten van het noordelijk uiteinde 
der Kruislaan en eindigende bij Immet,jeskorn in 
het snijpunt van de zuidelijke en oostelijke 
grenzen al daar van A nis terdam. 

3°. De twee volgende gedeelten der gemeente 
Nieuwer-Amstel : 

a. het gedeelte, gelegen beoosten het westelijk 
boord van den Amstel, uitmakende de geheele 
sectie U van die gemeente; 

ó. het gedeelte, gelegen bewesten den Amstel, 
uitmakende de geheele sectiën R, S, T en C 
van die gemeente en het gedeelte van sectie F 
dier gemeen te, gelegen benoorden de volgencle lijn: 

van het punt, gelegen in het midden der 
Boeren wetering, in het verlengde der grens 
tusschen de perceelen kadastmal bekend n°. 169 
en 162, langs dat verlengde; 

verde1· langs de grens tusschen de genoemde 
perceelen n°. 169 en 162, en 

eindelijk door het midden cler sloot, kadastraal 
bekend n°. 162 , en Ianirs de zuidzijde van per
ceel, kadastrnal bekend n°. 643, tot het midden 
der sloot hngs de oostzijde van den Amstel
veenschen weg. 

2. Het grondgebied dat aan de gemeente 
Amsterdam wordt toegevoegd, gaat met 1 Mei 1896 
tot die gemeente over. 

3. De op voornoemd grondgebied gelegen , 
aan de gemeente Nieuwer-Amstel toebehoorende 
gebouwde en ongebouwde eigendommen, alsmede 
de waterleiding, een en ander met alle daartoe 
behoore~de zaken , ook in andere gemeen ten 
gaan over aan de gemeen te Amsterdam. 

Desgelijks gaat aan de gemeente Amsterdam 

over een kapitartl groot nominartl f 18,000, 
rentende 3 pCt., ingeschreven op het Grootboek 
der Nationale Schuld, ten name van de gemeente 
Nieuwer-A11lstel, voor het fonds voortspruitende, 
uit de opbrengst van den verkoop van bouw
terrein aan den verbindingsweg. 

Daarentegen worden met 1°. Mei 1896 door 
de gemeente Amsterdam van de gemeente Nieuwer
Amstel overgenomen de navolgende ten haren 
laste loopende schulden, uit leening voortge
sproten: 

eene leening, oorspronkelijk groot f 381,000, 
rentende 4 pCt. , met 1 Mei 1896 per resto 
groot. . f 305,000 

eene leening, oorspronkelijk groot 
f 822,000, rentende 4 pCt., met 
1 Mei 1896 per resto groot. 732,000 

eene leening, oorspronkelijk groot 

f 255,000, rentende 3¾ pCt. , met 
1 Mei 1896 per resto groot.· . f 

eene leening, oorspronkel ijk groot 
f 45,000, renten de 4 pCt., met 
1 Mei 1896 per resto groot. 

eene leening, oorspronkelijk groot 
f 245,000, rentende 4 pCt. , met 
1 Mei 1896 per resto groot. 

eene lecning, oorspronkelijk groot 
f 126,350, rentende 3½ pCt., met 
1 Mei 1896 per resto groot. 

eene leening, oorspronkelijk groot 
f 24,000, samengesteld uit twee lee
ningen, respectievelijk IJ:rootf 11,000 
eu f 13,000, rentende 3 pct., met 
1 Mei 1896 per resto groot. 

eene leening, oorspronkelijk groot 
f 76,000, rentende 3} pCt., met 
1 Mei 1896 per resto groot. 

230,000 

37,500 

227,000 

123,350 

24,000 

76,000 

Totaal / 1,754,850 
Indien op 1 Mei 1896 aan den bouw eener 

school voor lager onderwijs met onderwijzers
woning in de Stads- en Godshuispolder, na aftrek 
van de Rijksbijdrage, door de gemeente Nieuwer

Ainstel mincler dan f 63,506.03 uit de opbrengst 
der laatstgenoemde leening is besteed , wordt 
eene som, gelijkstaande met het verschil tusschen 
f 63,506.03 en het bestede bedrag door de ge
meente Nieuwer-Amstel aan de gemeente Amster

dam uitgekeerd. 
Bij verschil over het bedrag der krnchtens 

het vorige lid verschuldigde uitkeeriug beslissen 
Gedeputeerde Staten van Noordholland. 

De kosten van verpleging van krankzinnigen 
in gestichten , voor zoover zij tijdens de opneming 
daarin woonplaats hadden in het grondgebied dat 
van de gemeente Nieuwer-Amstel naar de gemeente 
Amsterdam overgaat, komen van 1 Mei 1896 af 
voor rekening van laatstgemelde gemeente. 

Het bedrag, waarop de gemeente Amsterdam 

krachtens art. 5 , a• lid, der wet van 8 Decem
ber 1889 (Staatsblad n°. 175) aanspraak heeft, 
wordt verhoogd met de som der Rijksbijdrage 
in de jaarwedden van onderwijzers, verbonden 
aan de scholen, gelegen op het grondgebied dat 
aan de gemeente Amsterdam wordt toegevoegd, 
verschuldigd over het dienstjaar 1895. 

4. Door de gemeente A11lsterdam wordt aan 
de gemeente Diemen uitgekeerd eene schndeloos
stelling van f 37,500. 

5. Het onderwijzend personeel verbonden aan 
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de op voornoemd grondgebied gelegen openbare 
scholen, gaat over in dienst der gemeente 
Ámsterdam alsof het zijne aanstelling vrin het 
bestnnr uier gemeente ontvan1sen bad. 

Hetzelfde geldt ten aanzien van de ambtenaren 
der gemeente Nieuwer-Amstel, wier werkkring 
naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet 
geacht kan worden zich uitsluitend of in hoofd
zaak tot het aan deze gemeente blijvende grond
gebied te bepalen. 

De ambtenaren bedoelcl in de vorige alinea, 
die door het bestuur der gemeente Amsterdam 
niet in actieven dienst kunnen worden gebruikt 
in eene betrekking, die, naar het oordeel van 
Gedeputeerde Staten, dezelfde of soortgelijke is 
als tot dusverre door hen bekleed werd, ont
vangen een wachtgeld op den voet der te Amster
dam bestaande verordening op het verleenen van 
wachtgehlen aan gemeente-ambtenaren, vastgesteld 
bij raadsbesluit van 24 Mei 1893 (Gemeente
blad 1893, u0

• 36). 
6. De gemeente .Amsterdam is gehouden, 

indien dit door de eigenaars of gebruikers wordt 
verlangd, alle verplichtingen van de gemeente 
Nienwer-Amstel als eigenares van cle waterleiding 
na te komen ten aanzien van die pcrceelen of 
perceelsgedeelten die op 1 Februari 1895 daaraan 
waren aangesloten. 

7. Alle kadastrale en andere stukken , uit
sluitend betrekkin@: hebbende op het overgaande 
grondgebied en op hetgeen volgens art. 3 aan 
de gemeente Amsterdam overgaat, worden aan 
haar uitgekeerd . Het bestuur dezer gemeente 
heeft ten allen tijde het recht kosteloos inzage 
te nemen van de archieven der gemeenten Sloten, 
Diemen en Nieuwer-Ámstel en daaruit afschriften 
en uittreksels te vorderen tegen vergoeding van 
kosten. 

8. De gemeente-opcenten op de grondbelasting 
over het dienstjaar 1896 worden op het grond
gebied, dat van Sloten, Diemen en Nie1ewer
A1nstel naar Amsterdam overgaat, ten behoeve 
dier gemeenten geheven. Van de zuivere op
brengst dier opcenten worden /~ ge,leelten uit
gekeerd aan de gemeente Amsterdam. 

9 . D e som bedoeld in art. ] dei· wet van 
26 Juli 1885 (Staatsblad n°. 169) wordt voor 
de gemeenten Sloten, JJiemen en N;enwer-Amstel 
verminderd over 1896 met l , en over de 
volgende jaren meL !;- gedeelten van de onzuivere 
opbrengst der hoofdsom en Rijks-opcenten van 
de persoueele belasting, gemiddeld over de be-

1896. 

lastingjaren 1882/ 3, 1883/4 en 1884/ 5 op het 
van die drie laatstgenoemde gemeenten naar de 
gemeente Amsterdam overgaand gronclgebied ge
heven. 

De som die krachtens gemelde wet aan de 
gemeente Ámsterdam toekomt, wordt met die 
bedragen vermeerderd. 

10. De ingezetenen gevestigd op het grond
gebied dat tot de gemeente Amste,·dam overgaat, 
worden voor de verkiesbaarheid tot leden van 
den gemeenteraad van 1 Mei 1896 af als inge
zetenen der gemeente Amsterdam beschon wd. 

Voor zoover deze personen geplaatst zijn op 
de te Sloten, Diemen en Nieuwer-Amstel opge• 
maakte kiezerslijsten tot het kiezen van leden 
van den gemeenteraad, worden zij op 31 Maart 1896 
door de besturen dier gemeenten van die lijsten 
geschrapt. Die besturen zenuen tevens op ge
melden dag uittreksels der kiezerslijsten, voor 
zooveel zij de bedoelde personen betreffen , aan 
het bestuur der gemeente Ámsterdam, hetwelk 
die persone•, voor zoover zij overeenkomsti« 
het bepaalde bij art. 1 der kieswet voor he~ 
kiesrecht in die gemeente in aanmerking knnnen 
komen, zoo spoedig mogelijk na 1 Mei 1896 
plaatst op de kiezers] ij sten tot het kiezen van 
leden van den gemeenteraad. 

De burgemeester van Ámsterdam doet een 
uittreksel der aldus aangevulde kiezerslijsten, 
voor zoo veel zij bedoelde personen betreffen, 
aanplakken en op de secretarie der gemeente 
voor een ieder ter inzage ncderleggen en zorgt 
clat van dit een en ander openbare kennisgeving 
geschiedt. 

Op gelijke wijze als omschreven in het tweede 
en derde lid , wordt gehandeld met de personen 
die geplaatst zijn op de ki ezerslijsten tot het 
kiezen van leden van de Tweeue Kamer cler 
Staten-Genemal en de Provinciale Staten, met 
dien verstande, dat de scln·apping ten hunnen 
aanzien 1ilaats vindt op 1 Mei 1896. 

Met den dag cler kennisgeving worden de aan
gevulde lijsten van kracht, behoudens de 11·ijzi
gingen daarin ten gevolge van rechterlijke uit
spraken of hij herziening t e bresgen . 

11 . Op hen die voor cle lichting der nationale 

militie van 1896 in de gemeenten Sloten, JJ iemeu 
en _Nieuwer-Amstel zijn ingeschreven en gevestigd 
zijn op het grnndgebiecl dat van die gemeenten 
naat· de gemeente Amsterdam overgaat, is artikel 
23 cler wet betrekkelijk de nationaie militie toe
passelijk. Voor de toepassing dier wet en de te 

5 
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harer uitvoering gegeven voo,·schriften blijven 
zij mitsdien beschonwd worden als militieplich

tigen van eerstgenoemde gemeenten. 
Zij die in de gemeenten Sloten, Diemen en 

Nieuwer-Amstel voor de lichting der nationale 
militie van l 897 zijn ingeschreven, en zij die 

aldaar voorkomen in het register, bedoeld in 
artikel 135 van voormelde wet, worden, voor 
zoover zij gevestigd zijn op het grondgebied dat 

van die gemeenten naar de gemeente Amsterdam 
overgaat, op het register van laatstgenoemde 

gemeente overgeschreven. 
Op hen die tot de schutterij van de gemeente 

Sloten, Diemen en Nieuwer-Amstel behooren, en 
gevestigd zijn op het grondgebied dat van die 

gemeenten naar de gemeente Amsterdam over

gaat, is artikel 27 , eerste lid, der wet van 
11 April 1827 (Staatsblad n°. 17) toepasselijk, 
met dien verstande, dat de daarbij voorgeschreven 
kennisgeving door hen niet wordt gedaan. 

12. De notarissen ter standplaats Nieuwer
Amstel wier woonplaats, kantoor en verblijf bij 
het in werking treden dezer wet gevestigd zijn 

in het gedeelte der gemeente Nieuwer-Amstel dat 
tot de gemeente Amsterdam overgaat, mogen 

hunne woonplaats, kantoor en verblijf gevestigd 

blijven houden in het bij de gemeente Amsterdam 

gevoegd gebied. 
13. De raad der gemeente Nieuwer-Amstel is 

op 1 Mei 1896 ontbonden. 
Gedeputeerde Staten van Noordholland bepalen 

den dag waarop de keuze der leden van den 
nieuwen raad van Nieuwer-Amstel zal plaats 
hebben en den dag waarop, zoo noodig, eene 
herstemming zal worden gebonden. Deze bepaling 

geschiedt zoodanig, dat de keuze plaats heeft in 
de maand April en de eerste vergadering van 
den nieuwen raad gehouden wordt op 1 Mei 1896 . 

Het eerste derde gedeelte van den nieuwen 
raad van Nieuwer-Amstel en de eerste helft der 
wethouders treden af op den eersten Dinsdag 
van September 1897. 

14. Deze wet treedt iu werking met den dag 

harer afkondiging. 
Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den 20sten Maart 1896. 

(get.) EMMA. 

De Minister van B innenlandse/te Zakên, 
(get.) VAK HOUTEN. 

( Uitgeg. 26 Jlfaart 1896.) 

20 llfaa,·t 1896. WET, tot verandering van de 

grens tusschen de gemeente Utrecl,t eenerzijds 

en de gemeenten de Bilt, Jutphaas en Ouden
rijn anderzijds . S. 40. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ . 

WIJ EMMA, ENZ • •• . •• . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
het noodzakelijk is, de grens tussehen de gemeente 
Utrec!tt eenerzijds en de gemeenten de Bilt, 
Jutphaas en Ouden,·i,jn anderzijds te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De grens tusschen de gemeenten Ut,·echt 

en de Bilt wordt gewijzigcl als volgt: 

van den hoek , waar de Riddersehapsvaart bij 
den Minstroom de grens tusschen cle gemeenten 
ll[aartensdi,jk en de Bilt snijdt, volgt de grens 
in zuidelijke en znidoostelijke richting het ooste
lijke boord van den Minstroom, vervolgens het 
oostelijke boord van de gracht om het fort Vossegat 
en daarna weder het oostelijke boord van den 
Mins~l'Oom tot het midden van den Krommen 
Rijn, aansluitende aan de grens der gemeente 
Houten. 

2. De grens tnsschen de gemeenten Utreclit en 
Jutphaas wordt gewijzigd als volgt: 

van het punt, waar de grens der gemeenten 
UtrecJ,t (kadastraal gemeente Tolsteeg)en Jutpl,aas, 
aan de noordzijde van den Hoog Ravenschen 
dijk, het oostelijk boord van den Vaartschen 
Rijn bereikt, volgt de grens in zuidelijke rich
ting dit boord tot de scheiding der perceelen, 
kadastraal gemeente Jutphaas , sectie E, n°•. 532 

en 375, snijdt van daar in westelijke ri chting 
het Merwedekanaal tot aan het westelijke boord 

en volgt iu noordelijke en noordwestelijke rich
ting het westelijke boord van dit kanaal tot aan 
de grens der gemeente Oudenri,jn. 

3. De grens tusschen de gemeenten Ut,·ecl,t 
en Oudenri,jn wordt gewijzigd als volgt : 

van· hot punt in het westelijk boord van het 
Merwedekanaal, waar de grens cler gemeente Uti-ec!tt 
die der gemeente Oudenri,jn ontmoet, volgt de 
grens iu noord westelijke richting het westelijk 
boord van dit kanaal tot het noordelijk hoofd 
der damsluis in den westelijken kanaaldijk, gaat 
van daar in zuidelijke richting door het midden 
van den Leidsch en Rijn en sluit bij "Oog in Al" 
aan de bestaand e grens. 

4 . De overgang van grondiebied, in de vorige 
artikelen omschrnven, heeft plaats op 1 Juli 1896. 

5 . De kadastrale en andere stukken, uitsluitend 
betreffende cle perceelen, in den overgang van 
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grondgebied begrepen, worden uitgekeerd aan de 
gemeente, tot welker grondgebied zij overgaan. 

De besturen der gemeenten hebben ten allen 
tijde het recht, kost.eloos i-nzage te nemen van 
de archieven der gemeenten, van welke een deel 
tot haar grondgebied is overgegaan, en daaruit 
afschrjften of n i ttreksels te vorderen tegen ver
goeding der kosten. 

6. De gemeente-opcenten op de personeele be
lasting over het dienstja:u 1896/97 worden op 
het grondgebied, dat van de B ilt naar Utrecht 
overgaat, ten behoeve van de gemeente de Bilt 
geheven. 

Van de zuivere opbrengst dier opcenten wordt 
5/6 gedeelte uitgekeerd aan de gemeente Utrecht. 

De opcenten op de grondbelasting over het 
dienstjaar 1896 worden op het grondgebied, dat 
van de Bitt naar Uti-echt overgaat, geheven ten 
behoeve der gemeen te de B ilt. 

Van de zuivere opbrengst dier opcenten wordt 
de helft uitgekeerd aan de gemeente Utrec!tt . 

1. De gemeente-opcenten op de persoueele be
lasting over het dienstjaar 1896/97 worden op 
het grondgebied, dat van Ufrec!tt naar Jutphaas 
overgaat, ten behoeve van de gemeente Utrecltt 
geheven. 

Van de zuivere opbrengst dier opcenten wordt 
5/6 gedeelte uitgekeerd aan de gemeente Jutphaas. 

De opcenten op de grondbelasting over het 
dienstjaar 1896 worden op het grondgebied, dat 
van Jutphaas naar Utrecht overgaat, ten behoeve 
der gemeente Jutphaas geheven. 

Van de zuivere opbrengst dier opcenten wordt 
de helft uitgekeerd aan de gemeente UtrecM. 

De opeen ten op de grondbelasting over het 
dienstjaar 1896 worden op het grondgebied, dat 
van Ufrecl,t naar Jutphaas overgaat, geheven 
1en behoeve der gemeente Utrecltt. 

Van de zuivere opbrengst dier opcenten wordt 
de helft uitgekeerd aan de gemeente Jutphaas. 

8. De som, bedoeld in art. 1 der wet van 
26 Juli 1885 (Staatsblad n°. 169), wordt over 
1896 vermeerderd, voorzooveel de gemeente Utrecltt 
betreft, met f 281.28; verminderd, voor zoo veel 
betreft de gemeente de Bilt met f 65. 73 en voor 
zooveel betreft cle gemeente Jutpl,aas metf215.55, 
en over de volgende jaren voor Utrecht ver
meerderd met f 562.55• en voo1· de andere ge
meenten verminderd respectievelijk met f 131.46 
en f 431.09•. 

9. De ingezetenen, gevestigd op het grond
gebied, dat van de gemeenten de Bitt, Jutpltaas 

en Oudenrij·n naar de gemeente Utrecht en van 
de gemeente Utrecl,t naar de gemeenten Jutpltaas 
en Oudenrijn overgaat, worden voor het opmaken 
der kiezerslijsten en voor de verkiesbaarheid tot 
leden van den gemeenteraad van 1 J nli 1896 af 
beschon wd als ingezetenen der gemeen te, tot welker 
grondgebied zij overgaan. 

1 0. De ingezetenen , gevestigd op het grond
gebied, dat van de gemeenten de B itt, Jutphaas 
en Oude1irijn naar de gemeente Utrecht en van 
de gemeente Ufrecltt naar ile gemeenten Jutphaas 
en Oudenrijn overgaat, die geplaatst zijn op cle 
kiezerslijsten tot het kiezen van leden van de 
Tweede Kamer der Stateu-Generaal, van cle Provin
ciale Staten en van den gemeenteraad, worden 
op 1 J nli 1896 door de besturen dier gemeenten 
van die lijsten geschrapt. 

Die besturen zenden binnen eene week na voor
melden dag uittreksels der kiezerslijsten, voor 
zoover die de bedoelde personen betreffen, aan 
het bestuur der gemeente, tot welker grondgebied 
zij overgaan, hetwelk deze personen zoo spoedig 

mogelijk plaatst op de kiezerslijsten. 
De burgemeesters der gemeenten, tot welker 

grondgebied deze personen overgaan, doen een 
uittreksel der aldus aangevulde kiezerslijsten, voor 
zooveel zij de bedoelde personen betretfen , aan
plakken en ter secretarie der gemeente voor een 
ieder tet· inzage nederleggen en zorgen, dat van 
dit een en ander openbare kennisgeviu 00 geschieit . 

Met den dag dezer kennisgeving zijn en blijven 
deze aanvullingslijsten van kracht, behoudens de 
wijzigingen, daarin ten gevolge van rechterlijke 
uitspraken of bij herziening te brengen. 

11 . Op hen, die voor de lichting der ationale 
Militie van 1896 zijn ingeschreven en gevestigd 
zijn op het grondgebied, dat van de gemeenten 
de Bitt, Jutphaas en Oudenrijn naar de gemeente 
Utrecltt en van de gemeente Utrècl,t naar de 
gemeenten Jutphaas en Oudem·ijn overgaat, is 
artikel 23 der wet betrekkelijk de Nationale Militie 
vau toepassing. Voor de toepassing dier wet en 
der te harer uitvoering gegeven voorschriften 
blijven zij mitsdien beschouwd worden als militie
plichtigen van de gemeente, waar zij wa1·en in
gesc1uevcn . 

Zij, die in de gemeenten de Bitt, Jutpltaas, 
Oudenrijn en Utrecl,t voor de lichting der Natio
nale Militie van 1897 zijn ingeschreven, en zij, 
die daar voorkomen in het register , bedoeld in 
art. 135 van voormelde wet, worden , voor zoo ver 
zij gevestigd zijn op het overgaande grondgebied, 
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op de registers der gemeente, tot welker grond
gebied zij overgaan , overgeschreven. 

Op ben, die tot de schutterij van cle gemeenten 
de Rilt , Jutpltaas, Oudenrijn en Utrec!tt be
hooren, en op hen , die alclaar op de ingevolge 

de wet van 11 April 1827 (Staatsblad n°. 17) 
op te maken schnttersrol voor 1896 gebracht 
zullen worden en aan wie de kennisgP- ving, voor
geschreven bij art. 14, laatste lid , dier wet, 
zal zijn gec1a:1ll, is, voor zoover zij gevestigd 
zijn op het overgaande grondgebied, art. 27, 
eerste lid , van even vermelde wet toepasselijk , 
met dien verstande, dat de daarbij voorgeschreven 
kennisgeving door hen niet wordt gedaan. 

12. Deze wet treedl in werking met den dag 
harer afkoncliging. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 20sten Maart 1896. 

(get.) E M M A. 
De JJ[inisfer van Binnenlandsclie Zaken, 

(get .) VAN HounJN. 
( Uifgeg. 9 Ápril 1896.) 

20 JJ[aart 1896. W ET, tot hekrncht iging eener 
wijziging van eene provincinle heffing in 
Zeeland. S. 41. 

Bij deze ·wet wordt de vercischte bekrachtiging 
verleend aan de nade1·e wijziging van de bij de 
wet van 26 Januai· i 1889 (Staatsblad n°. 17) 
bekrachtigde regeling der heffing van tolrecht 
ten behoeve 
gebruik van 
zijnde wegen. 

der provincie Zeeland, voor het 
bij di e provincie in onderhoud 

20 JJ[aart 1896. WET, tot bekrachtil!:ing eene t· 
provinciale heffing in Gro1tingen . S. 42. 

Bij deze wet wordt de heffing bekrachtigd ten 
behoeve van de provincie Groningen va,1 een 
recht voor het afdraaien van de Brildrnaibrng, ge
legen over het Hoendicp in de gemeente Zuidhorn. 

20 llfaart 1896 . W ET, tot toekenning van 
rentelooze voorschotten uit. 's Rijks schatkist 
ten behoeve van Jen aanleg van stoom
tramwegen van llotterdam naar de Hoeksc!,e 
Waard eu van Oldenzaal naar Deneka,np 
en van Oldenzaal naar de P ruissische gi·ens 

. in de richting van Gront11t. S. 43. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ El'>DfA , ENZ. . . . . . . doen te weten, 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is den aanleg te bevorderen van 

stoomtramwegen van llotterdam naar de Hoeksche 
Waard en van Oldenzaal naar Denekamp en 
van Oldenzaal naar de Pruissische grens in de 
richting van Gronau-; 

Zoo is het, dat Wij, d~n Raad van State enz. 
.Art. 1. Uit 's Rijks schatkist worden rente

looze voorschotten beschikbaar gesteld, to.t een 
bedrag van een derde der aanlegkosten, ten 

behoeve van den aanleg van stoomtramwegen van: 
1°. Rotterdam naar de Hoeksche Waard , tot 

een maximum van . / 266,667.-
20. Oldenzaal naar Denekamp 

en Olclenzaal naar de Prnissische 
grens in cle richting van Gronan , 
te zamen tot een maximum van. 94,000.-

2. De in art. 1 genoemde ren telooze voor
schotten worden onder door Ons of krachtens 
Onze machtiging te stellen voorwaarden toegekend 
aan de concessiona1·issen voor den aanleg van de 
aldaar genoemde stoomtramwegen . 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 20sten Maart 1896. 

(get .) EMMA. 
De J,fin . van Waterstaat, H andel en Nijverheid, 

{get.) VAN DEI< SLEYDEN. 
( Uitgeg . 26 JJfaart 1896.) 

20 Maart 1896 . WET, tot goedkeming van het 
contract met cle Naamlooze Vennootschap 
"de Koninklijke West-Indische maild ienst", 
wegens het uitvoeren van eene vaart van 
Amsterdam naar Paramaribo en Curaçao en 
terug. S. 44. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WJJ EM:MA., ENZ . ... . . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben. dat 

ingevolge de slotalinea van m-t. 26 der wet van 
15 April 1891 (Staatsblad n°. 87), het door den 
Minister van Waterstaat , Handel en Nij verheid 
met de Naamlooze Vennootschap "de Koninklijke 
West-Inclische maildienst", onder dagteekenin11: 
van 26 130 Augustus 1895 gesloten contract 
wegens het uitvoeren van eene vaart van Am
sterdam naar Paramaribo en Curaçao en t erug, 
bij de wet behoort te worden goedgekeurd; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Het iu afschrift b_ij deze wet gevoegde 

contract, den 26/30 Augustus 1895, door den 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
met de :tiaamlooze Vennootschap "de Koninklijke 
West-Indi sche maildienst" aangegaan, wordt goed
geke,ud. 
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2. Het contract, bij art. 1 venneld., wordt 

grntis geregistreerd.. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 20sten Maart 1896. 

(get .) EMMA. 
De :Minister van Waterstaat, Handel en Nijverlieid, 

(get.) VAN DER SLEYDEN. 
( Uitpeg . 26 JJ[aart 1896.) 

AFSCHltIFT. 

Tusschen den Minister van Waterstaat, Hand.el 
en Nij verheicl, handelende namens den Staat der 

Nederland.en, (in dit contract verder "d.e Staat" 
genoemd.), contractant ter eenre, en de Naam
looze Vennootschap "de Koninklijke West-Indische 
maildienst", vertegenwoordigd. door d.e heeren 
GEORGE AUGUST Baron 'rINDAL en CASPAR WILLEM 
REINHARD ScHOLTEN JR. te Amsterdam (in dit 
contract verder "d.e Vennootschap" genoemd), 
ter andere zijde, is, behoudens bekrachtiging door 
de wet, overeengekomen als volgt: 

Art. 1. De Vennootschap verbindt zich, om 
met stoomschepen ond.e1· Nederlandsche vlag 
eenmaal in d.e drie weken eene vaart te doen 
uitvoeren van Amsterdam naar Paramaribo en 
Curaçao en van Curnçao naar Paramaribo en 
Amsterdam, en daarmede de brievenmalen en de 

voorwerpen der pakketpost over te brengen, 
welke, tot dat einde, door of namens d.e postad.
ministratie van Nederland., van Suriname, van 
Curaçao of van and.ere land.en te Amsterdam, 
Paramaribo, Curaçao of in eenige and.ere haven, 
wélke . door d.e stoomschepen zal worden aange
daan, zullen worden afgegeven. 

2. De Vennootschap zal, voor het uitvoeren 

van den in artikel 1 omschreven dienst, kunnen 
bezigen de thans bij haar in gebruik of voor 
haar in aanbouw zijnde stoomschepen. 

Wanneer een of meer der vorenbedoelde 
stoomschepen verloren gaan of voor goed dan 
wel tijdelijk buiten dienst moeten worden gesteld, 
en met de overblijvende stoomschepen niet meer 
in eene geregelde uitvoering van den dienst kan 
worden voorzien , zal, tenzij de onmogelijkheid 
daarvan ten genoegen van den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid woi-dt aange
toond , de Vennootschap tijdelijk zoo vele andere 
stoomschepen in de vaart brengen als tot ver
zekering van den dienst zullen noodig zijn. 

In dat geval zullen daartoe stoomschepen onder 
vreemde vlag mogen worden gebezigd, doch alléén 
wanneer, ten genoegen van den Minister van 

Wate;·staat, Handel en Nijverheid, is aangetoond, 
dat de Vennootschap geene voor haren dienst 
geschikte onder Nederlnnd.sche vlag varende 
stoomschepen heeft knnnen verkrijgen. 

In ieder geval zal alsdan, zoo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk binnen twaalf maanden, cloor den 
aanbouw of aankoop van nieuwe schepen, of door 
aankoop van reeds in de vaart zijnde schepen, 
het laatste alléén bij uitzondering en behoudens 
goedkeuring van den Minister van Waterstaat, 
Handel en N ijverheid, voor goed in de aanvul
ling harer vloot moeten worden voorzien. 

Niemve stoomschepen, die ter vervanging vau 
d.e iu de lste alinea bedoelde schepen of om 
anrlere red.enen voor goed. in de vaart worden 
gebracht, moeten, overeenkomstig de daartoe door 
den voornoemd.en Minister goed te keuren plannen, 
in Nederlan,l gebouwd worden. 

De verplichting om schepen in Nederland te 
doen bouwen geldt slechts voor zoover de bouw 

op Nederlandsche werven van schepen, welke 
aan de eischen van den dienst der Vennootschap 
in verband met de bepalingen van dit contract, 
beantwoorden, alsmede hunne goede en tijdige 
aflevering, even goed als op buitenlandsche wer
ven verzekerd zijn en voor die schepen geen 
hoogere prijs te besteden is, dan bij gunstig 
bekende buitenlandsche werven. 

Indien de Vennootschap handelt in strijd met 
het bepaalde bij de twee vorige alinea's, verbeurt 
zij eene boete van / 15,000 voor elke overtreding. 

Verschillen over de uitlegging en de toepas
sing van de drie vorige alinea's word.en in het 
hoogste ressort beslist door drie scheidslieden, 
door partijen te ·benoemen, die als goede wannen 
naar billijkheid oordeelen. 

Is omtrent hunne benoeming binnen zes weken 
nadat door een der partijen eene beslissing door 
scheidslieden schriftelijk is verlangd, geene over
eenstemming tusschen partijen verkregen, dan 
worden d.e scheidslieden, op verzoek van de meest 
gereede partij, benoemd door den kantonrechter 
in het eerste kanton te Amsterdam. 

3 . De stoomschepen zullen uit Amsterdam 
vertrekken des Donderdags om de drie weken. 

De 11inister van Waterstaat, Handel en Nij

verheid is bevoegd een anderen dag van afvaart 
vast te stellen, mits daarvan drie maanden te 
voren aan de Vennootschap kennis gevende. 

Het verti·ek uit Amsterdam zal in den regel 
niet vroeger plaats vinden dan ten 10 ure 's mor
gens (Amsterdamsche tijd). 



70 20 MAART 1896. 

Van een voorgenomen vertrek vóór 10 ure 
's morgens zal door of vanwege den Gezagvoerder 

van het stoomschip, ten minste 24 uur te voren, 
worden kennis gegeven aan den directeur van 
het postkantoor te Amsterdam. 

Uit Curaçao naar Paramaribo en uit Paramaribo 
naar Amsterdam vertrekken de stoomschepen zoo 
n~ mogelijk met tusschenpoozen van drie weken, 
volgens een vooraf vast te stellen en openbaar te 

maken vaarplan. 
De Vennootschap is intusschen bevoegd het 

tijdstip van vertrek hoogstens twee dagen vroeger 
of twee dagen later te doen plaats hebben dan 
op het vaarplan is aangerluid. 

De dag en het tiJdstip van vertrek uit Paramaribo 
en Curaçao zullen minstens tweemaal 24 uren te 
voren door den agent der Vennootschap aldaar 
aan den Directeur van het postkantoor in de 
haven van vertrek worden opgegeven. 

4. 01> de reis van Amsterdam naar Paramaribo 
zal, ·zonder toestemming van den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nij verheid, geen haven 
mogen worden aangedaan. 

Wanneer met toestemming van den genoemden 
Minister op die reis eene haven wordt bezocht, 
en het Hoofclbestulll' der Posterijen in Nederland 
aldam· eene brievenmaal of voorwerpen der pakket

post wenscht te doen inschepen, zal, in onderling 
overleg, het uiterste tijdstip worden vàstgesteld, 
waarop die a,,n boord te nemen post aldaar moet 
zijn aangekomen. 

Bij te late aankomst van de post in die 
haven, zal het stoomschip zoo noodig vier en 
twintig uren wachten, tegen een~ vergoeding, be
rekend naar f 15 per u lll'. 

Op de 1·eis van Paramaribo naar Amsterdam 
zal mogen worden aangelegd in de haven van 
}Iflvre · en in zoodanige andere haven als nader 

tnsschen partijen mocht worden overeengekomen. 
Zoo dit door het Hoofdbestuur der Posterijen 

worclt verlangd , zullen alsdan alle brievenmalen 
en de voorwerpen der pakketpost, of een ged eelte 

daarvan, te Hàvre of in eene andere haven, waar 
wordt aangelegd , moeten worden ontscheept. 

Indien brievenmalen of voorwerpen der pakket
post voor Nederland in eene andere haven dan 
die van Havre te ontschepen zijn, zal, in onder
ling overleg, zonder vermeerdering van den bij 
art. 5 hierna vastgestelden duur voor de reis van 
Paramaribo tot Amsterdam, mede worden over
eengekomen omtrent den reisduur van Paramaribo 
tot die haven en van die haven tot Amsterdam . 

5 . De reizen moeten, behoudens gevallen van 

overmacht, worden afgelegd als volgt: 
van Amsterdam naar Paramaribo in negentien 

etmalen; van Paramaribo naar Cnraçao in vijftien 
etmalen, met inbegrip van de los- en ligdagen 
te Paramaribo, na aankomst uit Amsterdam ; 

van Curaçao naar Paramaribo , tot aan het 
tijdst.ip van vertrek naar Hàvre in vijftien et
malen ; 

van Paramaribo naar Ht.vre in negentien et
malen en van Havre naar Amsterdam in vier 
etmalen, met begrip van de los- en ligclagen te 
Httvre, na aankomst uit Paramaribo. 

6 . Bij aankomst ter plaatse van _ bestemming 
of in eenige andere haven onderweg, waar de 
post te ontschepen is, zal de post het allereerst 
ontscheept en naar het postkantoor overgebracht 
worden, overeenkomstig de voorschriften, die 
daaromtrent door · het Hoofdbestuur der Posterijen 
in Nederland zullen gegeven worden. 

In geval van aankomst des nachts geschiedt 
de overbrenging den volgenden morgen zoo vroeg
tijdig mogelijk. 

Omtrent het aan boord nemen van de post te 
Amsterdam of in eenige andere haven, zal de 

Vennootschap zich mede gedragen naar de daar
omtrent door het genoel!1de Hoofdbestuur te geven 
voorschriften. 

7 . Indien ten gevolge van a verti of andere 
omstandigheden de stoomschepen onderweg eene 
haven moeten binnenloopen of in eene haven 
langer moeten ver blij ven dan anders het geval 
zon zijn geweest, en daardoor een oponthoud van 
drie of meer dagen kan ontstaan , zal de Vennoot
schap verpl icht zijn, de post met de eerstver
trekkeucle gelegenheid, die zich in die haven 
aanbiedt , naar hare bestemming te verzenden. 

De kosten dezer verzending komen ten Jaste 
vau deu Staat, tenzij het oponthoucl door de 
schuld of nalatigheid . van de Vennootschap of 

van personen voor wie zij aansprakelijk is, ver
oorzaakt zij. 

8. De brievenmalen en de met aangifte van 
waarde verzonden voorwerpen der pakketpost 
worden aan boord der stoomschepen geborgen in 
eene afzonderlijke , daartoe bepaaldelijk ingerichte 
bewaarplaats, waar zij zooveel mogelijk tegen 
beschadiging door water, brand of dergelijke onge
vallen en tegen ontvreemding gevrijwaard zijn. 

Die bewaarplaats moet van eene goed verzekerde 
sluiting voorzien zijn. 

De gewone voorwerpen· der pakketpos1 kunnen, 
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voor zoover in de vorenbedoelde bewaarplaats 
geene ruimte meer is, op eene veilige plaats bij 
de vrachtgoeclcren worden geborgen. 

9. Ingeval van schipbreuk of eenig ander on
geval, wordt tot redding van de post al het 
mogelijke aangewend. 

De Vennootschap verbindt zich om de Gezag
voerders cler stoomschepen daaromtrent van be
paalde voorschriften te voorzien en hnn de zo1·g 
voor die redding zeer bijzoncler aan te bevelen. 

10. De Vennootschap geniet voor het ten 
uitvoer leggen van den in deze overeenkomst om
schreven dienst eene betaling van / 1400 voor 
elke over den geheelen afstand volbrachte reis 
van Amsterdam naar Paramaribo en Curaçao of 
van Curaçao naar Paramaribo en Amsterdam. 

Indien echter door de voorwerpen der pakket
post, op de vaart tnsschen twee havens, meer 
rnimte dan 2 M 3 • worclt ingenomen, zal voor 
die meerdere rnimte betaling geschieden, bere
kend teo-en / 40 per M'. 

De Vennootschap heeft te allen tijde het recht 
haren clriewekelijkschen dienst uit te brei<len 
tot een dienst tweemaal 's mrumds of eenmaal 
om de veertien dagen op in overleg met het 
Hoofdbestuur der Posterijen in Nederland vast te 
stellen clagen. 

Gedurende den dnur dezer overeenkomst zal 
echter in dat geval de Vennootschap voor elke 
reis slechts betaling genieten naar evenredigheid 
van / 47,600 per kalenderjaar voor respectievelijk 
48 of 52 reizen in een jaar; doch zullen overi 
gens alle bepalingen dezer overeenkomst van 
toepassing zijn. 

Wegens eene reis die, om welke redenen ook, 
niet is uitgevoercl, of slechts ten deele is vol
bracht, wordt door de vennootschap geene be
taling genoten, onverminderd de toepassing van 
boeten in het eerstgenoemde geval, ingevolge 
art. 16 a. 

11 . De betaling van hetgeen ingevolge dit 
contract aan cle Vennootschtip verschuldigd is, 
geschieclt driemaandelijks vanwege den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nij verheid, op clecla
ratiën door de Vennootschap aan dien Minister 
in te dienen. 

12. Het vervoer der kisten, valiezen ofztikken, 
die voor de verzending van de post dienen of 
gediend hebben, en ledig door het ecne Bestuur 
cler Posterijen aan het andere worden terugge
zonden, geschiedt kosteloos. 

13. Het vervoer door de Vennootschap of 

door de bemanning der stoomschepen van brieven, 
anders dan op last vnn het Hoofdbestuur der 
Posterijen in Nederland, is uitdrukkelijk ver
boden. 

On verminderd de toepassing van de wettelijke 
bepalingen op het verboden brievenvervoer, zal, 
bijaldien het genoemde Hoofdbestuur dit ver
langt, ue Vennootschap verplicht. wezen, personen 
die in haren dienst zijn, te ontslaan, indien zij 
zich nnn zoodanig verboden vervoer hebben schul
dig gemaakt. 

14. De Vennootschap zal dezen dienst, zonder 
uitdrukkelijke toestemming van den Minister van 
Waterstaat, Handel en I ijverheicl, niet aan 
derden mogen overdragen. 

Overeenkomsten waarbij wordt bedoeld , om ver
plichtingen op grond van dit contract op de 
Vennootschap rustende, aan derden over te dragen, 
behoeven mede, al vorens uitvoering te erlangen, 
de goedkeuring van den genoemden Minister. 

15 . Het is aan de Vennootschap nit,lrukkelijk 
verboden om zoncler toestemming van den Minis
ter van Waterstaat, Handel en Nijverheicl, wegens 
het vervoer van de post door middel van hare 
stoomschepen, met vreemde postbesturen overeen
komsten aan te gaan, of zich, anders clan volgens 
opdracht van het Hoofdbestu nr der Posterijen in 
Nederland , met postvervoe1· te belasten . 

Voor elke reis, waarop, in strijd met het 
vorenstaande., ,,ooclanig verboden vervoer plaats 
heeft, verbe!ut de Vennootschap alle aan sprank 
op betaling, onverminderd de bevoegdheid van 
den Staat, om dit contract onmiddellijk te ver
breken, zonder tot eenige verdere betalinp: of 
eenige schadeloosstelling gehouden te zijn. 

16. Zonder praej udice van de vordering, welke, 
bij het niet nakomen door de Vennootschap van 
de op haar rustende verplichtingen, overigens op 
grond van dit contract of van eenige wet tegen 
de Vennootschap zou kunnen worden ingesteld, 
znllen, behoudens overmacht, in cle nagemelde 
gevallen de volgende boeten verschuld igd zijn: 

a. eene boete van / 200 voor eiken dag 
waarop IJ.et stoomschip later dan den vasigestel
den vertrekdag uit Amsterdam vertrekt, met 
dien verstande, dat, wanneer tien dagen na den 

bedoelden vertrekdag de reis nog niet Oil<lernomen 
is, eene boete van .f 2000 voor de vertraagde of 
niet ondernomen reis, zonder verclere korting, 
zal verschuldigd zijn; 

b. eene boete van / 50 voor eiken dag dat een 
stoomschip vroeger of later uit Paramaribo of 
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C11mçao ve,·trckt, dfn bij art. 3, 4de alinea, is 

tocgestnau; 
c. eene boete van f 5 per uur voor de eerste 

ze uren; 
eene boete van f 10 per uur voor de tw·eede 

zet:1 uren; 
eenc boete van f 15 per uur voor de volgende 

twaalf uren, welke de vaart van A.mstercla m naar 
Paramaribo of van Paramaribo naar I·H\vre of 
naar eenige andere haven op de reis naar A.m
stenla,n langer heeft gedunrd dau daarvoor is 

vastgesteld ; en 
YOOrts van f 15 voor elk uur te late aankomst 

bornn een etmaal; 
d. eene boete van f 5 per ,,m· voor de eerste 

twaalf uren ; 

eeue boete vau f 10 per uur voor de tweede 
twaalf uren, cfat de reis van Paramaribo naar 
Curaçao, van C11raçao naar Paramaribo of van 
Ifä vrc of van een ige andere hu ven naar Amster
uam op de reis van Paramaribo naar Amsterdam 
langer heeft geduurd dau claarvoor is vastge
steld; en 

voorts / 10 voor elk uur te late aankomst 
boven eeu etmaal; 

e. eene boete van f 10 tot f 250 bij onvol
doende zorg voor de post aan boord der stoom
schepen, of door de bemanning bij het in- en 
ontschepen en het vervoeren van de post, indien 
ten gevolge daarvan eenig voorwerp beschadigd 
wordt of in het ongereede geruukt, en zulks on
verminderd de verplichting cler Vennootschap tot 
betaling van de schadeloosstellingen, welke de 
11ostbesturen , wie het aangaat, aan de afzenders 
of de geadresseerden der brieven of andere stuk
ken zullen hebben te vergoeden ; 

.f. eene boete van f 10 tot f 250 voor elke 
verzuimde, vertraagde of verkeerde afgifte vau 
eenig voorwerp der ]lOst. 

Het bedrag der sub e en f bedoelde boeten 
wordt telkenmale, binnen de aangegeven g renzen, 
bepaalcl door ,leu ~1:ini ster van Waterstaat, Han
<lcl en I Nij ver hei cl. 

Het gezamenlijk bedrag cler boeten zal, behalve 
wanneer de boete het gevolg is van te luat ver
trek of het niet ondernemen cler reis, als hier- . 
voren snb a becloeld, voor elke reis niet mee1· 
irnnucn beloopen clan het bedrag cler vergoeding 
per reis. 

Yoor de toepassing van dit artikel zal averij 
aan machines , ketels, schroeven enz., al is die 
cie.t .uan .zeeëvenementen toe te schrijven, ook als 

overmacht worden beschouwd, wanneer redelijker 
wijze is aan te nemen, dat zij niet door betere 
voorzorgen hncl kunnen worden voorkomen. 

17. Het tegenwoordig contract, in de plaats 
tredende van het contract tusschen clen Staat en 

de Vennootschap van 14/19 Februari 1833, 
zooals dit werd verlengd onder dagteekening van 
27 Maart 

7 Apnl 1894 en 25/26 Maart 1895 , wordt ge-

sloten voor vijf ju1·en. 
Na goedkeuring bij cle wet, zal het in werking 

treden op den eersten der maand volgende op 
die, waarin cle wet, is afgekondigcl. 

De reizen vóór het in de vorige alinea bepaalde 
tijdstip aangevangen en ná clat tijdstip volbracht, 
zoomede die vóór het einde van clen vijfjarigen 
termijn aangevangen en na afloop daarvan vol
bracht, vallen mede onder de bepalingen van dit 
contract. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is bevoegcl dit contract te allen tijde aan 

cle V ennootschap op te zeggen, bijaldien deze in 
de nakoming van de voonvaarden en bepalingen 
daarvan mocht te kort schieten, behoudens alle 
eventneele rechten van den Staat op vergoeding 
van schade en interest en onverminderd de ver
plichting der Vennootschap tot betaling van cle 

beloopen boeten. 
De Vennootschap wordt geacht te kort te 

schieten, inclien zij, na hcrhanlcle aanmaning en 
beboeting, in gebreke blijft, de voorwaarden van 
dit contract behoorlijk te verv ullen, in clier 
voege, dat cle nan wkeuri11;c en regelmatige uit
voering van den clienst niet verzekerd is. 

18. De Vennootschap neemt voor hare rekening 
de kosten van zegel en leges van dit contract, 
zoomede de kosten van clenzelfclen na1·d, op de 

betalingsstukken vtillende. 
Aldus overeengekomen, in clubbel opgemaakt 

Amst~rtlam 26 
en onderteekend te •• Gravcnlingc , clen 30 Au-

gustus 1895. 

De JJiin . van Waterstaat, Handel en Nijverlteid, 
(get .) VAN DEll SLEYDEN . 

De Naamlooze Vennootschap ,Koninklijke West
Indische maildienst", 

(get.) G. À. 'l'lNDAL. 

C. W. R. SCHOLTEN Ju. 
Voor eensluidend afschrift, 

De Secretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat, IIa11del en Ni,jver!teid, 

(get .) DE Bo OH KEMPEll. 
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20 :Afaart 1896. WET, houdende machtiging 

op de Algemeene Rekenkamer tot verevening 
van niet in uitgaaf aangenomen pensioenen. 
s. 45. 

de Dominé-kreek, het Saramaccakanaal en de 

Wanica gelegen gronden mogelijk te maken; 

2°. door het inpolderen en op loozing brengen 
van gronden ten noorden en ten noordwesten 
van Paraina,·ibo, het in cultivatie brengen dier 

20 }faart 1896. WET, houdende goedkeuring gronden te bevorderen, 

van eene koloniale verordening tot het aan

gaan van eene geldleening voor productieve 

werken in de kolonie Suriname. S. 46. 

IN NAAM VAN H . M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ ....... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is aan de koloniale ver

ordening van 9 November 1894 tot het aangaan 

van eene geldleening voor prodnctievq werken, 

ten laste van de kolonie Suriname, dç in artikel 
151 der wet van 31 Mei 1865 (Staatsblr,,d n°. 55) 

bedoelde goedkeuring te verleenen en te bepalen 
dat de rente en aflossing dier leeniug door den 
Staat worden gewaarborgd; 

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

Art. 1. Wordt goedgekeurd de op den 9den o

vember 1894 door clen Gouverneur van Suriname 
vastgestelde en bij deze wet in afschrift gevoegde 
koloniale verordening tot het aangaan van eene 
geldleening voor productieve werken in de kolonie 

Suriname. 
2. De Staat waarborgt de betaling van de 

rente en de aflossing der schuldbekentenissen 

van de in artikel 1 bedoelde geldleen iug. 
Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den 20sten Maart 1896. 

(.get.) EMMA. 

.De :Minister van Koloniën, (get.) BEI<GSMA . 

De :Afinister van Financiën , 
(get.) SP!lENGER VAN EYK. 

( Uitgcg. 28 J[aart 1896.) 

VERORDENING tot !,et aangaan van 
eene geldleening voor JJroductieve werken. 

IN AAM DER KONI GI 

DE GOUVERNEUR VAN SURINAME' 

In overweging genomen hebbende, dat ter 

uitbreiding en verbetering van het binnenlandsch 
verkeer en ter bevordering van den landbouw 

het wenschelijk is: 
l°. de gemeenschap te water tusschen de 

Suriname- en Saramaccarivieren te verbeteren en 
door afsluiting van de Dominé-kreek en van de 
Wanica door schut- en afwateringsslnizen het op 
loozing en in cultivatie brengen van de langs 

en gelden op te nemen, WMrnit die werken 
en andere productieve werken kunnen worden 

bekostigd; 

Heeft , den Raad van Bestuur gehoord, na 

verkregen goedkeurina der Koloniale Staten, vast
gesteld onderstaande verordening. 

.Art. 1. Voor r eken ing van de kolonie worden : 
1 °. de Dominé-ln·eek, het Saramaccakanaal en 

de Wanica gekanaliseerd en op cie vereischte 

diepte gebracht, met afsluiting van de Dominé

kreek en van de Wanica door schut- en af
wateringssluizen; 

2°. de Sommelsdijksche kreek verdiept en 

verbreed, een afwateringssluis aangebracht aan 

de monding clier kreek en een terrein van 
ongeveer 2500 11.A. len noorden en ten noord

westen van Pa1·m11a1·ibo ingepolderd en op loozing 

gebracht, met gelegenheid tot afwatering op de 
Sommclsdijksche kreek. 

2. Tot uitvoering van deze werken en van 

later bij koloniale verordening aan te wijzen 

productie,·e werken, wordt eene geldleening aan
gegaan ten laste van de kolonie Suriname ten 
bedrage van drie 1nillioen gnlden, rentende drie 
ten honderd in het jaar. 

De voorwaa1·den der uitgifte, voor zooveel 

zij niet bij deze verordening zijn geregeld, worden 

door den Gouverneur vastgesteld. 

3. De leening wordt verdeeld in dertig serieën 
van honderd duizend gulden. 

raar gelang der behoefte worden door den 

Gouvemenr schuldbekenten issen te gelde gemaakt, 

doch tot het maximumbedrag voor elk jaar op 
de koloniale huishoudelijke begrooting aangewezen. 

De ophrengst der bij deze verordening bedoelde 

geldleening mag alleen worden gebrnikt voor de 

werken gecoemd in art. 1 uezer verordening of 
voor de productieve werken, later bij koloniale 
verordeniug aa.u te wijzen. 

'rot nitvoering der werken in a.rt. 1 s ub 2 

genoemd zal niet mogen worden overgegaan, 
zoolang niet eene verordening tot stand is ge
komen waarbij of een waterschap opgericht en 
de betaling der polderlasten geregeld is, of de 
bevoegclheid tot een en ander aan den Gou ver
neur is verleend. 
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4. Jaarlijks, te beginnen met het jaar volgende 
op dat waarin met de uitgifte eener serie is 
aangevangen, wordt in J e tweede helft van de 

maand October te Paramaribo eene uitloting ge
houden van schuldbekentenissen van elke uit
gegeven serie tot het bedrag van vijftien honderd 
gulden voor elke nitgegevene en nog niet afgeloste 
serie, vermeerderd met zoo na mogelijk het 
bedrag der door de verplichte aflossingen vrij 

gevallen rente. 
Jaarlijks wordt op de koloniale huishoudelijke 

begrooting het voor rente en aflossing benoodigd 
bedrag voor elke serie afzonderlijk aangewezen. 

5. Het plan van aflossing wordt op de schuld
bekentenissen afgedrukt. 

Tot vroegere of meerdere aflossing dan het 
plan aanwijst , blijft het koloniaal bestunr t en 

alle tijde bevoegd. Van het voornemen tot zoo
danige aflossing wordt ten minste drie maanden 
te voren openbare aankondiging gedaan. 

De aflossing geschiedt te Paramaribo en te 
.Amsterdam. 

6. Indien de kolonie een gedeelte van de 
schnldbekentenissen eener serie inkoopt, blijven 
de nummers dier stukken deelen in de lotin
gen, welke tot aflossing dier seri e worden 

gehouden . 
7. De renten der schuldbekentenissen loopen 

niet verder dan tot ,len dag der aflosbaarstelling. 

Het recht tot opvordering van het kapitaal 
der aflosbaar gestelde stukken vervalt tien jaren 

na den dag van aflosbaarstelling. 
8. Het reglement voor de uitloting wordt 

bij besluit van den Gouverneur vastgesteld. 
De uitgelote schuldbekentenissen worden op 

den laatsten December volgende op de uitloting 
aflosbaar gesteld honderd voor honderd. 

De ingetrokken schuldbekentenissen worden 
onmiddellijk na de intrekking van een onuit
wischbaar vern ietigingsteeken voorzien. 

9. De schuldbekentenissen zijn aan toonder. 
De renten daarvan zijn betaalbaar te Paramaribo 

en te .Amsterdam op hal ~jarige coupons, ver
schijnende 30 Juni en 31 December. 

1 0. Alle stukken , deze geldleening betreffende, 
zijn vrij van koloniaal zegelrecht. 

11 . J aarlijks wordt bij de aanbieding der 
koloniale huishoudelijke begrooting aan de Kolo
niale Staten verslag gedaan van alle uitgaven 
en ontvangsten welke krachtens deze verordening 
gedurende het afgeloopen dienstjaar mochten 
hebben plaats gevonden. 

12. Deze verordening treedt in werking gelijk-• 
tijdig met de wet waarbij zij wordt goedgekeurd. 

Gegeven te Paramaribo , den 9den Novem
ber 1894. 

(get.) T. A. J. VAN Asen VAN WrJCK. 

Voor eensluidend afschrift, 

De Gouvernements-Secretaris, (ge t .) 'roNCKENS. 

Voor eensluidend afschrift, 

De Secr .-Generaal bij het Departement van Koloniën,. 

(get.) A. E . ELIAS. 

20 Maart 1896. WET, tot verhooging van de 
koloniale huishoudelijke begrooting van Suri
name voor het dienstjaar 1896. S. 47 . 

20 JJf aart 1896. WET, tot verhooging van het 
tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor· 
het dienstjaar 1896. S. 48. 

21 Maart 1896. WET, verklarende het algemeen_ 
nut der onteigening ten behoeve van een 
spoorweg van Jlotterdam. naar Zuid-B eijerland· 

met zijtak naar Oud-Beijerland. S. 49. 

21 ])[aar t 1896. WET, houdende instelling van_ 
eenen Militairen P ensioenraad. S. 50. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WrJ EMMA, ENZ . . ..... doen te weten, 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het is gebleken, dat de wetgeving, betreffende 
de pensioenen en onderstanden voör de zeemacht, 
de landmacht, de marine-reserve, den loodsdienst 
voor zeeschepen en de mindere geëmployeerden 
op daggeld werkzaam bij de inrichtingen van 
's Hij ks zee- en landmacht, aanVL1lling vereischt 
door de instelling van een P ens ioenraad ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Er best.aat een Pensioenraad voor het 

personeel van de zee-macht, de landmacht, de 
marine-reserve, den lood sdienst voor zeeschepen, 
de mindere geëmployeerden op daggeld werkzaam 
bij de inrichtingen van 's Rijks zee- en landmacht 
en voor de weduwen en weezen van dit personeel. 
Hij draagt den naam Militaire Pensioenraad. 

De Raad is samengesteld uit zeven leden. Lid , 
tevens voorzit~er, is de voorzitter van den Pen
sioenraad voor de Burgerlijke Ambtenaren. De 
overige leden worden door Ons benoemd en ont
slagen. Twee hunner worden gekozen uit de 
leden van den P ensioenraad voor de Burgerlijke 
Ambtenaren, twee uit de gepensionneerde officieren 
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der zeemacht boven der rang van luitenant ter gediend, omtrent het bedrag van het toe te 
zee der 2de klasse, twee uit de gepensionneerde 
officieren van de landmacht boven den rang van 
eersten lnitenant. 

De secretaris van den Pensioenraad voor de 
, Burgerlijke Ambtenaren is tevens secretaris van 

clen Militairen P ensioem-aad. 
In geval van vacature onder de militaire leden, 

doet de Raad Ons cene aanbevelingslijst van ten 
minste twee personen toekomen. 

De Raad kan geen wettige zitting houden, wan
neer niet tenminste vier leden tegenwoordig zijn. 

De voorzitter heeft, bij staking van stemmen, 
eene beslissende stem. 

Bij ontstentenis of verhindering van den voor
zitter, wordt het rnorzitterschap waargenomen 
cloor het oudste lid in rang van benoeming en, 
in geval van gelijktijdige b~noeming, door het 
oudste lid in jaren van de gelijktijdig benoemden. 
De verplichtingen van den secretaris worden 11:e
regeld bij eene door den Raad vast te stellen 
instructie. 

Aan den voorzitter en de leden wordt ter zake 
van hunne bemoeiingen eene som van tweeduizend 
zeslwnderd gulde,i per jaar toegelegd, waarvan 
door den voorzitter driehonderd gulden en door 
elk der leden eenhonderd vi.Jftig gulde,i als vaste 
toelage wordt genoten. 

Na atloop van elk half jaar wordt de helft 
van het overschietend bedrag tusschen den voor
zitter en de leden verdeeld naar gelang van het 
getal der vergaderingen door ieder hunner in dien 
tijd bijgewoond. 

2. In cle gevallen, waarin op grond van de 
wetten betreffende de pensioenen en onderstanden 
van het 1iersoneel in artikel 1 genoemd en van 
de weduwen en weezen van dat personeel een 
aanvrage tot het verleenen of verhoogen van 
pensioen of onderstand wordt ingediend, onder
zoekt de Raad de aanvrage en brengt, binnen veer
tien dagen, nadat zij te zijner kennis is gekomen, 
advies uit omtrent het daaraan te geven gevolg. 

Blijkt het den Raad onmogelijk binnen voor
melden termijn ad vies uit te brengen, dan geeft 
hij daarvan bij gemotiveerd schrijven, vóór het 
verstrijken van dien termijn, kennis aan den be

trokken Minister. 
3. In de gevallen, waarin volgens de bepalingen 

der in artikel 2 bedoelde wetten het verleenen 
van pensioen of onderstand geschiedt zonder aau
vra"e van den belanghebbende, wordt alvorens 
het daarvoor nooclige voorstel aan Ons wordt in-

kennen pensioen of den toe te kennen onclerstand, 
cloor den betrokken Minister het advies ingewonnen 
van den Militairen Pensioenraad, die clit uit
brengt binnen veertien clagen na ontvangst van 
de uitnoodiging daartoe. 

De bepaling van de slotalinea van artikel 2 
is ook hier van toepassing. 

4. Bij de kennisgeving van de door Ons ge
nomen beslissing op eene aanvrage tot toekenning 
of verhooging van een pensioen of onderstand op 
grond van de wetten in artikel 2 bedoeld of van 
een pensioen of onderstand, door Ons op de wijze, 
in artikel 3 bedoeld , verleend, wordt tevens 
mededeeling gedaan van het ad vies van den Mili
tairen Pensioenraad aan den belanghebbende. 

Indien door deze met die beslissing of met 
het bedrag van het verleende pensioen of den 
verleenden onderstand geen genoegen worrlt ge
nomen , is hij bevoegd, binnen dri e maanden, 
nadat die beslissing of die verleening te zijner 
kennis is gebracht , te verzoeken, dat omtrent de 
bezwaren het gevoelen worde ingewonnen van cle 
afdeeling van den Raad van State, berl.oeld bij 
het 2cle lid van art. 13 der wet van 21 December 
1861 (Staatsblad u0

• 129). 
Wanneer, ingevolge. het bepaalde bij dit artikel, 

het gevoelen van de afcleeling van den Ra,id van 
State, bedoeld bij het 2de I id van art. 13 der 
wet van 21 Decembet· 1861 (Staatsblad n°. 129), 
wordt ingewonnen, wordt de zaak behtrncleld op 
de wijze , vastgesteld voor de beh:,ndeling van 
geschillen van bestuur. 

5. Door de bepalingen van artikel 4 komen 
te vervallen de bepalingen van art. 32 der wet 
van 18 Juli 1890 (Staatsblad n°. 109), van art. 34 
der wet van 18 Juni 1892 (Staatsblad n°. 144) 
en van art. 45 der wet van 12 Juli 1895 (Staats
blad n°. 104). 

6. Onverminderd het bepaalde in art. 63 der 
wet van 5 Octobcr 1841 (Staatsblad n°. 40), 
worden pensioenen en onderstanden , die ingevolge 
de bepalingen der in art. 2 bedoelcle wetten en 
met inachtneming "an cle in deze wet gestelcle 
regelen zijn toegekend, door de Algemeene Reken
ka1ner verevend tot de beU.rngen, waarop zij z·ijn 

verleend, tenzij ingevolge bijzondere wettelijke 
bepalingen een lager bedrag behoort te worden 
betaald of de betaling achterwege moet blijven. 

7. De Militaire Pensioenraad is bevoegrl van 
de Departementen van Algemeen Bestuur de ver
eischte inlichtingen te vragen en doet aan de 
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Departementen van Marine en van Oorlog de 
voorstellen, die hij in het belang eener goecle 
regeling van het militaire pensioenwezen noodig 
of nuttig acht. 

Hij geeft insgelijks de gevraagde inlichtingen 
aan de Departementen van Algemeen Bestuur. 

8 . Deze wet treedf in werking op een nader 
door Ons te bepalen dag. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's Gmvenhage, den 2lsten Maart 1896. 
(get.) EMMA. 

De JJfinister van Oorlog, 

SCJINEIDER. 

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

req uirant voorgesteld bij memorie: 
Schending en verkeerde toepassing van m-t. 9 

principio en al. 2 (Jees nommer 2) van de alge

meene politieverordening der gemeente Krimpen 
aan den IJssel van 26 Maart 1892 in verband 
met art. 7 der Grond wet en schending van 
art. 221 Strafvordering; 

Overwegende dat bij het bestreden vonnis 
wettig en overtuigend is bewezen vel"klaard het 
den gereq. bij dagvaarding ten laste gelegde 

feit: "dat hij den 25 Oct. 1895, des namiddags (get .) 

(get.) 

(get.) 

De Minister van ]lfarine , omstreeks ten 2 nnr, op den openbaren weg 
VAN DER WIJCK. onder de gemeente Krimpen aan den IJssel, 

De Minister van Financiën , zonder schriftelijke vergunning van den burger-
SPllENGER VAN EYK. meester dier gemeente liedjes heeft gevent;" 

( Uitgeg. 31 JJfaa,·t. 1896.) 0. dat het te dier zake door den kanton-

21 JJfaart 1896. WET1'EN, houdende natumlisatie 

van: 
Joseph Cohen. S. 51. 
Carl von Eelking. S. 52. 

Mathias Joseph Trebels. S. 53. 
Carl Theodor Anton Wilmer. S.54 . 

Adolph H e rmaun Albert Elling. 
S. 55. 

Joseph Eisen. S. 56. 
Joh annes AI b er t u s Bo e Ik e s. 
Heinrich Benedict Holtel. 

S. 57. 
S. 58. 

23 Maart 1896. BESLUIT, tot onteigening van 

gronden in de gemeente Spaarndam, welker 
bezit , ten behoeve van den vestingbouw, 

verei scht wordt tot het maken van een weg 
langs den binnenteen van den Westelijken 
dijk van den Zuid-Spaarndammerpolder. S. 59. 

23 Maart 1896. BESLUIT, tot onteigening van 

gronden in de gemeente .J.ssendetft, welker 

bezit, ten behoeve van den vestingbouw, 

vereischt wordt tot het maken van een weg 
van nabij den Steenen Paal aan den Ássen

detftschen dijk tot den dorpsweg van Assen
delft. S. 60. 

23 J11aart 1896. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing dat 

een verbod in eene plaatselijke verordening 
om zonder verlof van den burgemeester ge
drukte stukken op of langs de wegen te 
venten mist verbindende kmcht, als in strijd 
met art. 7 der Grond wet. 

rechter uitgesproken ontslag van rechtsvervolging 

berust op de volgende gronden : 

.dat bij art. 9 principio en n°. 2 van de 

algemeene politieverordening der gemeente Krim

pen aan den IJssel van 26 Maart 1892 is 
bepaald : Het is verboden zonder schriftelijke 
vergunning van den burgemeester langs of op 
de wegen liedjes te venten; 

"dat art. 7 der Grondwet luidt: Niem,;nd 
heeft voorafgaand verlof noodig om door de 
drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, 

behoudens ieders verantwoorclelijkheid volgens 
de wet; 

,,dat uit voormeld grondwetsartikel volgt : 
1 °. dat de Grondwet geen preventieve maat

regelen, maar slechts repressieve maatregelen 
toelaat ten aanzien van de openbaarmaking van 
gedrukte stukken, en 2°. fat die repressieve 

maatregelen alleen vastgesteld kunnen worden 
bij de wet; 

.dat dus de gemeentebesturen in het algemeen 

onbevoegd zijn om ten aanzien van de openbaar

making - en daaronder moet worden begrepen 
liedjes langs of op de wegen venten - bepalin
gen vast te stellen en speciaal om te dien aanzien 
preventieve maatregelen te nemen, gelijk bij 
m-t. 9 principio en n°. 2 voormeld zijn, genomen; 

,,dat deze bepaling van gemeld artikel dus, 
als in strijd met art. 7 der Grondwet, bindeude 
kracht mist ; 

. dat hoewel het motief van de verbodsbepaling, 
bi ijkens de plaatsing er van in het hoofdstuk 

van de openbare orde en veiligheid, is het be
vorderen van de openbare orde en veiligheid, 
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dit motief geen invloed kan uitoefenen op de 

bindende kracht der bepaling; dat het toch aan
komt op clen matericelen inhoud der bepaling; 

. dat bij geen ander wettelijk voorschrift het 
bewezen verklaarde feit is verboden;" 

0. ,dat tegen het op deze gronden berustende 

ontslag van rechtsvervolging is gericht het ter 
ondersteuning van het beroep in cassatie aan

gevoerde middel, waarbij onder meer wordt be

weerd schending van art. 221 Strafvordering: .daar 
het vonnis niet inhoudt de beslissing des kanton
rechters naar aanleiding van de dagvaarding, en 
niet met redenen is omkleed, daar de dagvaarding 

alleen spreekt van het venten van liedjes en 
niet van het venten van gedrukte stukken ; 
terwijl uit het vonnis niet blijkt, dat is onder

zocht of deze liedjes door de drukpers geopen
baarde gedachten of gevoelens bevatten, zelfs 
niet of zij iets met de drukpers uitstaande 
hacldeu gehad ;" 

clat deze stelling, vermits zij den vorm betreft, 

in de eerste plaats moet worden onderzocht; 
0. daaromtrent, dat uit de hierboven aan

gehaalde overwegingen betreffende de qualific:ttie 
in verband met de daaraan in het vonnis voor
afgaande omtrent het bewijs van het feit mag 

worden afgeleid, d:tt de door den gereq. gevente 

liedjes waren gedrukt; 
dat echter de rechter niet gehouden was omtrent 

dit punt eene bepaalde met redenen omkleede 

feitelijke beslissing te geven, vermits de dag

vaarding sprak van .liedjes" zonder meer, en 
ook art. 9 n°. 2 der algemeene politieverordening 

van Krimpen aan den IJssel geen onderscheid 
maakt tusschen gedrukte en geschreven liedjes; 

dat alzoo art. 211 (in verband met de ai-tt. 221, 
223 en 253) Strafvordering bij het vonnis niet 

is geschonrlen; 
0. dat de schending en verkeerde toepassing 

der overige bij het middel aan1<ehaalde artikelen 

wordt beweerd hoofdzakelijk op grond: 
dat art. 9 n°. 2 voorkomt in het tweede 

hoofdstuk der voonnehle verordening, regelende 
cle openbare orde en veiligheid in de gemeente 
en ,laarin het venten van liedjes wordt gelijk
gesteld met het 1naken van muziek en het ver

toonen van kunsten, en het voorschrift, alzoo 
een een,oudigen politiemaatregel becloelt, evenals 
het lm,tste nommer van hetzelfde artikel, waar 
het venten van waren, van welken aard ook, 
zonder schriftelijke vergunning van den burge
meester is strafbaar gesteld ; 

dat art. 7 van de Grond wet spreekt van 

"openbaren" en niet va.n "verspreiden;" dat nu 
wel een volstrekt verbod van verspreiden een 
indirect verbod van openbaren bevat, maar een 
verbod van verspreiden om geld of om een 
aalmoes (venten) zeer zeker niet als zooilanig 

kan worden beschouwd, daar dit verbod het 
openbaren cloor het vers11reiden om niet onaan
getast laat ; 

dat derhalve het verbod in eene algemeene 
politieverordening om zonder schriftelijke ver
gunning van clen burgemeester liedjes ie venten, 
van welk verbod de beteekenis niet ligt in de 

liedjes, maar in het venten, geenszins in strijd 

met art. 7 der Grondwet kan worden geacht; 
0. daaromtrent, ,lat de strafwetgevende be

voegdheid der gemeenteraden uit kracht van 

art. 144, 2• lid, der Grondwet in hei algemeen 
toegekend bij art. 135 in verband met art. 161 
der gemeentewet, eeue noodwendige beperking 
vindt in de bijzondere voorschriften der Grond

wet, die bij alle strafwetten en strafverordeningen 
in het belang der openbare orde, zedelijkheicl en 

gezondheid vastgesteld, moeten worclen in acht 
genomen; 

dat derhalve de vraag, of het bij het bestreden 

vonnis uitgesproken ontslag van rechtsvervolging 
al dan niet is gerechtvaardigd , afhankelijk is 

van het antwoord, te geven op deze andere 
vraag: of art. 9, aanhef in verband met 11°. 2, 
der algemeene politieverordening van Krimpen 

aan den IJssel, in zoover het verbiedt het langs 
of op cle wegen venten van liedjes zonder 

schriftelijke vergunning van den burgemeester, 
is overeen te brengen met art. 7 der Grond wet; 

0. dat deze laatste vraag door den kanton

rechter te recht in ontkennenden zin is beant
woord op grond dat art. 7 voormeld geen preven
tieve maatregelen toelaat ten aauzien van cle 
openbaarmaking van gedrukte stukken , waaruit 

volgt, dat een zonder een ige onderscheiding in 
eene gemeentelijke politieverordening geschreven 
verbod om zonder schriftelijke verguuning van 

den burgemeester langs of op de wegen liedjes 
te venten, bindende kracht mist; 

0. da.t deze nitleggiug der hier in aanmerking 

komende grondwetsbepaling , voortvloeiende uit 
de woorden waarin zij is vervat, steun vindt in 
hare geschiedenis; 

dat toch art. 7 der geldende Gronclwet, 
tekstueel overeenstemmende met art. 8 der her
ziene Groudwet van 1848 - welk laatste artikel, 
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naar luid der memorie van toelichting, den 
inhoud van art. 227 der Grond wet van 1815 
(art. 225 na de herziening van 1840) • verkort" 
teruirgeeft - bepaalt, dat niemand voorafgaand 
verlof noodig heeft om door de drukpers ge
dachten of gevoelens . te openbaren , behoudens 
ieders verantwoordelijkheid volgens de wet; 

dat dus ook nu nog geldt liet reeds in de 
Staatsregeling van 1798 gehuldigde en in de 
ourspronkelijke Grondwet van 1815 eveneens 
erkende beginsel , dat - terwijl allen die mede-

1 

werken tot de openbaarmaking van gedrukte 
geschriften of deze openbaarmaking bevorderen, 
voor den inhoud dier geschriften verantwoordelijk 
zijn volgens door de strafwet en de burgerlijke 
wet te stellen regels - de openbaarmaking 
zelve niet door preventieve maatregelen mag 
worden belet; 

dat daardoor niet alleen Wordt uitgesloten de 
censuur, noodig ter verkrijging van het verlof 1 

om een tot openbaarmaking bestemd geschrift te 
drukken of te doen drukken, maar evenzeer het 
"voorafgaand verlof" van het openbaar gezag 
om een gedrukt geschr ift, en bijgevolg wat , 
daarin gedrukt is, door het te verspreiden, open
lijk ten toon te stellen of aan te slaan of wel 
door eenig ander middel, openbaar te maken; 

0. dat door den r eq. t,·r verdediging van het 
,loor hem voorgestelde middel van cassatie te 
vergeefs wordt aangevoerd , clat de bepaling van 
art. 9 n°. 2 der algemeene poiitieverordening 
van Krimpen aan den IJssel omtrent het venten 
van li edjes , om de door hem opgegeven, hier
boven vermelde redenen, all een een een voncligen 
maatregel van politie bedoelt; 1 

dat het toch, gelijk bij het bestreden vonnis 
te recht is aangenomen, bij de toetsing van het 
verbod der plaatselijke verordening aan art. 7 I 
der Grond wet aankomt O]l den inhond , niet op 
het motief van dat verbod; 

Jat voorts, ter wijl het grondwettelijk voor
schrift cle bevoegclheid Ynn <len ~emeentelijken 
wetgever om de verspreiding van gedrukte ge
schri ften op den openbaI"Cn weg te onderwerpen 
aan voorschriften in het belang der openbare 
orde, bepaaldelijk ter beveil iging van het open
baat· ve,·kecr , onaangetast laat, de Grondwet 
11iet toelaat het verspreiden, waartoe behoort 
het venten van gedrnkte geschriften in het open
baar, on voorwaardelijk te verbieden of wel af
hankelijk te stellen van een voorafgaand verlof 
der overheid; 

0. eindelijk, dat het middel van cassatie ook 
niet wordt goedgemaakt door de bewering, dat 
een verbod om "te venten" niet kan worden 
beschon wd als een volstrekt ve1·bod van ver
spreiden, daar eerstgemeld verbod het openbaren 
door " het verspreiden om niet" onaangetast laat; 

dat toch waar de Grondwet in algemeene 
termen verbiedt de openbaarmal---ing van gedachten 
of gevoelens door de drukpers afhankelijk te 
stellen van een voorafgaand verlof , dat verbod 
geldt voor alle middelen van openbaarmaking 
zoo wel op den open baren weg als op alle andere 
plaatsen; 

dat dan ook, nam men het tegendeel in strijd 
met de duidelijke en algemeene woorden der 
Grondwet aan, niets gemakkelijker zo ude vallen 
dan het grond wettelijk voorschri ft door ver
schillende bepalingen in Rijkswetten en gemeente
lijke verordeningen, ieder op zich zelf beperkt 
tot een of meer daarbij aangewezen middelen 
van openbaarm::iking , geheel te verijdelen; 

0 . mitsdien, dat het middel van cassatie niet 
is gegrond; 

Gezien art. 370 Strafvordering. 
Verwerpt het beroep ; de kosten , daarop 

gevallen, te dragen door den Staat. 

31 Maart 1896. BESLUIT, tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente Groenlo 
van 9 Maart 1896, waarbij is bepaald, dat 
de inwoners van de buurtschap genaamd 
Zwolle, onder Groenlo , vrijdom van tol 
zullen genieten op de wegen naar Eibergen 
en Zwilbroek, uitsluitend voor het brengen 
van koren naar de molens in Groenlo en 
voor het halen van brood van de bakkers 
aldaar. S. 61. 

Geschorst tot l Juli 1896 . 

l Àpril 1896. BESLUJT, tot vaststell ing van 
een bijzonder reglement van Politie voor het 
Afsluitingskanaal, de Houthaven en Mari

tieme bi nnenhaven , behoorende tot ' s Rijks 
werf te Willemsoord. S. 62. 

IN NAAM VAN H.M. WILHELMINA, ENZ. 

WJJ E:YIMA, ENZ. 

Op voordracht van cle Ministers van Marine 
en van Waterstaat, Handel en Nijverheid, van 
19 December 1895, bureau J3, n°. 35; en van 
27 December 1895 , n°. 164, afdeeling Waterstaat; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staats
blad n°. 69 ); 
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Gelet op artikel 1 van het Algemeen Reglement 

van Politie voor rivieren, kanalen, havens, sluizen, 
bruggen en daartoe behoorende werken, onder 
beheer van het Rijk, vastgesteld bij Koninklijk 
Besluit van 28 Jnni 1892 (Staatsblad n°. 169); 

Den Raad van State gehoord (ad vies vnn den 
25 Februari 1896, n°. '22); 

Gelet op het nader Rapport van de Ministers 
van Marine en van Waterstaat, Handel en Nijver• 
heid, van 23 Maart 1896, bureau B, n°. 42 en 
van 28 Maart 1896, n°. 136, afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen het navolgend bijzoncler regie• 

ment van politie voor het Afsluitingskanaal, cle 
HoLithaven en Maritieme-binnenhaven, behoorende 
tot 's Rijks werf te Willemsoord. 

Art. 1. Onder het Afsluitingskanaal wordt ver• 
staan het water, clat loopt van de NO. hoek van 
's Rijks werf te Willemsoord langs cle N oorcl- en 
Westzijde van cli e we1-f tot een lijn , gelegen in 
het verlengde van cle Zuidzijde van clie werf. 

Onder de Houthaven en Maritieme binnenhaven 
wordt verstaan het water gelegen laugs de Zuid• 
~ijde vau die werf, tnsschen even bedoelde lijn, 
cle brug over de Koopvaanlers binnenhaven en 
de Marine-schntslnis. 

2. In dit reglement wordt verstaan: 
onder Directeur en Commandant cler farine, 

cle Directenr en Commandant der Marine te 
Willemsoord of degene, die hem als Directeur 
vervangt; 

onder Hoofd van het Vak van Uitrusting de 
zeeofficier die deze betrekking aan 's Rijkswerf te 
Willemsoord vervult, of clic hem vervangt; 

onder Hoofdingenieur der Marine clc eerstaan• 
wezende ingenieur cler Marine te Wi1temsoord of 
die hem vervangt; 

oncler officier van Politie, cle zeeofficier clie 
deze betrekking aan 's Rijks werf te Willemsoord 
vel'vnlt of clie hem vervangt; 

onder Kanaalbeambten, de opzichter van Politie, 
cle sas:necster, de portiers en cle sluisknechten bij 
's Rijks werf te Willemsoord. 

3. Dit reglement wordt kosteloos verlu-ijgbaar 
gesteld bij den opzichter van Politie en clen 
sas1neester bij '.s Rijks werf te Jf,'ïllemsoord en 

bij cle ~faritieme Directiën te Willemsoord, Amster· 
dam en Helleooetsluis. 

4. Het kanaal en de haven mogen worden be• 
varen door: 

a. Rijksvaarluigen ; 
b. particuliere vaart.uigen , welke goederen op 

's Rijks werf moeten brengen of halen , of welke 

lading bestemd is voor 's Rijks werken; 
c. particuliere vaartuigen aan welke zulks cloor 

den Directeur en Commandant of namens clezen 
is veroorloofd. 

De vaartuigen oncler b genoemd moeten voorzien 
zijn van een passeerbiljet, onderteekend cloor een 
claartoe, volgens de verorcleningen voor 's Rijks 
werven bevoegde autoriteit; die onder c genoemd 

van een 1iasseerbiljet onderteekend door den Officier 
van Politie. 

5. De grootste geoorloofde diepgang der vaar• 
tuigen is voor het Afsluitingskanaal 2.3 M.; voor 
de Hout• en Maritieme binnenhaven bewesten 

het verlengde van het westelijk boorcl van het 
dokkanaal 3.3 M. en beoosten die lijn 5.3 M. 

6. Het is aan cle schippers van particuliere vaar• 
tuigen verboden , cleze buiten clen gewonen wei·ktijd 
op 's Rijks werf aan clen binnenoevcr van het 
Afslnitingskanaal of aan de werfzijde van de 
Houthaven en Maritieme binnenhaven te leggen, 
tenzij met vergunning van clen Directeur en Com· 
manclant der Marine, in welk geval zij verplicht 
zijn op hunne kosten een wacht aan boord te 
nemen, die up hnune m,Ó vrage door het bureau 
der wcrfpolitie claarvoor beschikbaar gesteld wordt. 

Het naast elkander vastgemeerd liggen van 
particuliere vaartuigen i7 verboden. 

7. Het is ver boelen het kanaal en cle haven 
buiten den gewouen werktijcl op 's Rijks werf of 
des nachts te bevaren, tenzij met vergunning van 
clen Directeur en Commandant der Marine. 

8. De juiste plaats voor doorvaring van cle 
bruggen en van cle sluis wordt des nachts door 
witte lichten aangegeven. 

9. De maximnm snelheicl, waarmede de stoom• 
vaartuigen zich mogen bewegen beclraagt per 
minunt 100 M. 

10. Van alle schaclcvaringen, zoowel aan het 

kanaal of zijne werken als aan schepen, moet 
onverwijld door den schipper van het vaartuig 
worden kennis gegeven aan een clcr Kanaal
beambten. 

11 . De grootste geoorloofde lengte cler v latten 
bedraagt voor het Kanaal 25 M. , voor cle haven 
50 M., de grootste geoorloofde breedte 7 .5 M. 

De vlotten mogen met ~een grootere snelheid 
vervoerd worden dan vau 75 M. per minuut. 

12. Zonder vergunning van een cler Kanaal
beambten tDogen vaartnigen niet worden getrokken. 

Het jagen (trekken met 1iaarden) van vaar• 
tuigen is verboden. 
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13. Het is aan schippers van particuliere 
stoomvaartuigen verboden om vaartuigen of vlotten 
te sleepen, tenzij, voor zooveel cle Hout- en 
Maritieme haven betreft, met vergnnuing van 
den Directem en Commandant der Marine. 

Tegelijk mag niet meer dan één vaartuig 
gesleept worden. 

14. Gcaclmitteerde loodsen bestaan voor het 
kanaal en de haven niet. 

Verlangt een schipper een gids aan boord t.e 
hebben om het kanaal en de haven te bevaren, 
dan kan hij zich daartoe bij het bureau der 
Werfpolitie vervoegen. 

De ha ven mag met zeeschepen , grooter dan 
200 M 3

• bruto inhoud, niet anders bevaren 
worden dan in tegenwoordigheid van een daartoe 
door den Directeur en Commandant der Marine 
bevoegd verklaard persoon. 

15. De schippers zijn verplicht de bevelen 
op te volgen van den gids of den persoon, in 
wiens tegenwoordigheid het varen geschiedt, en 
die de te verrichten manoeuvres leidt ; hunne 
verantwoordelijkheid als schipper wordt daardoor 
echter niet opgeheven. 

16. De gids of de pei·soou in het vorige 
artikel bedoeld moet, aan boord dienstdoende, 
steeds ~oorzieu zijn van een exemplaar van het 
Algemeen Reglement V\U Politie voor rivieren, 
kanalen, enz. en van dit Reglement, benevens 
van het "Reglement ter voorkoming van aan
varing of aandrijving op openbare wateren in 
het Rijk, clie voor de scheepvaart open taan." 

Hij is verplicht om wanneer een vaartuig 
schade heeft gevaren, clanrvau ten spoedigste 
kennis te geven aan het Hoofd van het Vak 
van Uitrusting en den Officier van Politie en 
zoo het schade heeft toegebrncht aan de werken 
van het kanaal of de ha ven , tevens aan den 
Hoofdingenicnr der Marine. 

17. Artikel 53 van het Algemeen Reglement 
wordt voor dit kanaal en deze haven !i:elezen 
als volgt : 

De schipper, die het kanaal of de haven wil 
verlaten geeft hiervan kennis aan het bureau 
der Werfpolitie; zoo noodig bepaalt de Officier 
van Politi e de orde waarin cle vaartuigen of 
vlotten moeten verhalen. 

Bij het in- en uitvaren van de )fariue-schnt
sluis wordt die orde door den Sasmeester bepaald. 

18. Met uitbreicling van artikel 4 van het 
A.lgemeen Reglement wordt voor dit kanaal en 
deze haven bepaald, dat het verboden is: 

1°. lang het kanaal of de haven met inbegrip 
van de daarbij behoorende gronden voorwerpen 
op te han/1:en of neêr te leggen tenzij met ver
gunning van den Officie,· van Politie; 

2°. over de loopbrug aan de Noordzijde van 
het kanaal te rijden; 

3°. met troepen over d:e bruggen te marcheeren 
anders dan uit den pas. 

19. Artikel 85 van het Algemeen Reglement 
wordt voor clit kanaal eu deze haven gelezen als 
volgt: 

Het is verboden met paarden en voertuigen 
over de tot den buitenoever van het kanaal 
behoorende gronden te 1·ijden voor zoover dit 
niet in verband staat met aan het kanaal of de 
haven te verrichten werkzaamheden. 

20. Hij , die bij het visschen van een -vaar
tuig gebruik maakt, mag dat vaartuig des nachts 
niet aan den buitenoever van het kanaal of de 
haven laten liggen. 

21 . Met afwijking van het Algemeen Reglement 
wordt voor dit kanaal en deze haven bepaald, 
dat de functiën in de artikelen 54 en 83 van 
dat Reglement 011gedragen aan den Minister, 
worden uitgeoefend door den finister van Marine; 
die in de artikelen 23, 83, 85, 86 en 90 opge
dragen aan den Commissaris der Koningin, door 
den Directeur en Commandant der Marine; die 
in de artikelen 9, 10, 11, 24, 25, 26, 27, 30, 
33, 34, 45, 46, 48, 49, 52, 54, 63, 64, 67, 
69, 78, 84, 89 en 90 opgeclrngen aan den Hoofd
ingenieur, Ingenieur, Ambtenaar van den Water
staat of Havenmeester, door den Officier van 
Politie; die in de :ntikelen 7, 11, 12, 14, 15, 
16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 
40, 43, 45, 46, 48, 49, 52, 63, 64, 67, 68, 
70, 78, 84, 86 en 90 opgedragen aan een Ambte
naar van den Waterstaat, Kanaalbeambte, Sluis
meester, of si nis- of brugwachter , door een 
kanaalbeambte. 

22. Artikel 88 van het Algemeen Reglement 
wordt voor dit k,maal en deze haven gelezen 
als volgt: 

Met de handhaving van het Algemeen Regle
ment en van dit bijzonder Reglement zijn belast 
het Hoofd van het Vak van Uitmsting, de 
Hoofdingenieur der ~farine, de Officier van Politie 
en de Kanaalbeambten en op de gronden, be
hoorende tot den bnitenoever van het Kanaal en 
de haven bovenclien de ambtenaren en beambten 
der Rij ks- en gemeen te-politie. 

De ambtenaren en beambten in het eerste lid 
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bedoeld zijn bevoegd tot de lrnndelinp;en in artikel 
6 der wet van 28 Februari 1891 (Staatsblad n°. 69) 
omschreven. 

De door hen opgemaakte processen-verbaal 
worden gezonden aan den dnarbij betrokken 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie en in 
afschrift aan den Officier van Politie medegedeeld. 

23. Overtreding van de bepalingen van dit 
Reglement wordt voor zoover daarentegen niet 
bij de wet of het Algemeen Reglement is voorzien 
gestraft als volgt: 

a. met hechtenis van ten hoogste 30 dagen 
of geldboete van ten hoo.,.ste lwnderd vijftig 
gulden de overtreding van artikel 7, 14, 3de 
lid en artikel 15 ; 

b. met geldboete van ten hoogste honderd 
gulden de overtreding van artikel 4, 2de lid, 
6 en 13 ; 

c. met geldboete van ten hoogste vijf en 
zeventig gulden de overtreding van m-tikel 10; 

d. met geldboete van ten hoogste viJftig 
gulden de overtreding van artikel 18, 1 °.; 

e. met geldboete van ten hoogste viJf en 
twintig gulde,i de overtreding van artikel 17, 
18, 2°., artikel 19 en 20; 

f. met geldboete van ten hoogste tien gulden 
de overtreding van artikel 12; 

Met het in werking treden van dit reglement 
vervalt het Koninklijk besluit van 27 Janu
ari 1881 (Staatsblad n°. 23). 

De Ministers van Marine en van Waterstaat, 
Handel en ij verheicl zijn belast met de uit
voering van clit besluit, hetwelk in het Staats
blad geplaatst en aan den Raad van State 
medegedeeld zal worden . 

's Gravenhage, den lsten April 1896. 

(get.) EMMA. 

De Jfinister can Marine, 
(get.) VAN DER W!JCK. 

De -~fin. van Waterstaat, Handel en Nijverl,eid, 
(get .) VAN DElt SLEYDEN. 

( Uitgeg . 9 Áprit 1896.) 

2 ÀJJrit 1896. BESLUIT, tot regeling van den 
werkkriag en de bevoegdheden vau de bij 
art. 12 der arbeidswet bedoelde inspecteurs 
en verdere ambtenaren. S. 63. 

IN NAAM VAN II. M. WILHELMINA, ENZ . 

WrJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den :Minister van 
Waterstaat, Handel en Nij verheid vau 6 Fe-

1896. 

bruari 1896, Litt. D, afdeeling Arbeid en 
Fabriekswezen; 

Gezien § 3 eu de artt. 18, 19 en 20 der 
arbe_idswet; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van 
17 Maart 1896, n°. 11); 

Gezien het nader rapport van voornoemden 
Minister van 30 Maart 1896, n°. 1 4, afdeeling 
Arbeid en Fabriekswezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Tot regeling van den werkkring en de bevoegd

heden van de bij art. 12 der ai·beidswet bedoelde 
inspecteurs en verdere ambtenaren , de volgende 
bepalingen vast te stellen, welke hunne instrnctie 
zullen uitmaken: 

Art. 1 . De bij art. 12 der arbeidswet bedoelde 
inspecteurs en verdere ambtenaren dragen den 
titel van inspecteur of adjunct-inspecteur van 
den arbeid. 

2. Voor het toezicht op de uitvoering v,10 de 
arbeidswet wordt het Rijk verdeeld in zes arbeids
inspectiën, waarvan de l ste omvat cle provinciën 
Limburg en Nool'dbrobant; de 2de de provincie 
Zeeland en dat gedeelte der provincie Zuidltolland, 
dat gelegen is bezuiden den rechter oever van 
de Lek, de Nieuwe JJiaas, het &heur, eu den 
Nieuwen Waterweg , benevens de gemeente Rotter
dam; de 3de de provincie Utrecl,t en dat gedeelte 
der provincie Zuidliolland, fat gelegen is be
noorden den rechter oever van de Lek, de Nieuwe 
JJfaas, het Sc!,eu,· en den Nieuwen lfTate,·weg, 
met uitzondering van de gemeente Rotterdam; 
de 4de de provincie Noordholland benevens het 
niet tot eeuige provincie behoorencle watergebied 
des Rijks; de 5de de provinciën Gelderland en 
Overijssel; de 6de de provinciën Drent/te, Fries
land en Groningen. 

3. Het toezicht wordt in iedere arbeids
inspectie nitg:eoefend door eenen inspecteur, ouder 
wiens bevelen een of meer adjunct-inspecteurs 
werkzaam kunnen worden gesteld. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid wijst eiken inspecteur en ncljunct-inspccteur 
de arbeidsinspectie aan, waarin hij bevoegd · zal 
zijn, benevens eene standplaats binnen die in
spectie. Van deze aanwijzingen .doet de Minister 
zoodra mogelijk mededeeling in cle Staatscourant. 

4. Alvorens bun ambt. te aanvaarden leggen 
de inspecteurs en de adjunct-inspecteurs in banden 
van ,lcn Minister van Waterstaat , Handel en 

ijverheid, naar de wijze hunner godsdienstige 
gezindheid, den eed of de belofte af van ijverig, 

6 
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nanwgezet en onpartijdig de plichten te zullen 
nakomen , welke hnn ambt medebrengt. 

5. De inspectenrs en adj nnct-inspecteurs be
kleeden geen ander amlit of andere bediening 
zonder Onze toestemming en nemen middeJlijk 
noch onmiddellijk deel aan bedrijven of onder
nemingen van fabrieks- of ambachtsnijverheid. 

6. Om zich gednrende langer dan twee dagen 
bniten hunne arbeidsinspectie te begeven, be
hoeven de inspectenrs verlof of opdracht van 
den Minister van Waterstaat , Handel en Nijver
heid, die voor den tijd van ziekte, verlof, 
afwezigheid of ontstentenis eenen der andere 
inspecteurs kan aanwijzen als ook in die arbeids
inspectie bevoegd. Van die aanwijzing doet de 
Minister zoodra mogelijk medeueeling in de 
Staatscourant. 

7. De adjunct-inspecteurs behoeven, om zich 
voor niet langer dan vier dagen buiten de 
arbeidsinspectie, waarin ziJ werkzaam zijn gesteld, 
te begeven, verlof of opdracht van den inspec
tenr. Verlof voor langeren termijn wordt door 
tusschenkomst van den inspectenr verleend door 
den Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid, die voor den tijd van ziekte, verlof , 
afwezigheid of ontstentenis eenen der andere 
adjunct-inspecteurs kan aanwijzen, als ook in 
die arbeidsinspectie bevoegd. Van die aan11'ijzing 
doet de Minister zoodra mogelijk mededeeling in 
de Staatscoui·ant. 

8. Hij de uitoefening van hun ambt zijn de 
inspecteurs en de adjunct-inspecteurs steeds voor
zien van eene hun door den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheicl af te geven legiti
matiekaart. 

9. De inspecteurs en adjunct-inspecteurs volgen 
de bevelen op hun door den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid gegeven. 

1 0. De inspecteurs houden toezicht op de 
verrichtingen der onder hunne bevelen staande 
adjunct-inspecteurs. 

11 . De inspecteurs zijn belast met het toezicht 
op de uitvoering van de arbeidswet en van de 
uaar aanleiding van die wet uitgevaardigde 
Koninklijke besluiten en rninisterieele voor
schriften. Zij bezoeken daartoe de plaatsen , die 
aan hun toez icht zijn onderworpen. 

12. De adjunct-inspecteurs staan den inspecteur 
bij in het vervullen van zijne taak en worden 
door hem meer in het bijzonder belast met het 
bezoeken der plaatsen die aan hun toezicht zijn 
onderworpen en met het opsporen van over-

tredingen van de in art. 11 bedoelde wet en 
Koninklijke besluiten. Zij volgen de hevelen op 
van den inspecteur en geven hem zoowel monde
ling als schriftelijk de door hem verlangde 
inlichtingen. 

13. De inspecteurs trachten zoovèel mogelijk 
overeenstemming te bevorderen tusschen de eischen 
der wetgeving en de belangen van alle hij den 
arbeid betrokken personen. 

In geval van twijfel omtrent de juiste betee
kenis van eenige bepaling, voorkomencle in eene 
wet, in een Koninklijk besluit of in een minis
terieel voorschrift, vragen zij het oordeel van 
den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid. 

14. De inspecteurs onthouden zich van het 
geven van algemeeue voorschriften bij wijze van 
reglementen, instructiën of circulaires. 

15. De inspecteu1-s en ae adjunct-inspecteurs 
houden aanteekening van de door hen bezochte 
plaatsen, die aan hun toez icht zijn onderworpen, 
en van hunne bevinding aldaar. 

16. De inspecteurs zenden aan den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid op door 
dezen aan te geven tijdstippen afschriften van de 
kennisgevingen en van de rapporten van burge
meesters, die bij hen ingevolge art. 15 der arbeids
wet inkomen en een verslag omtrent het nader 
onderzoek, hetwelk door hen mocht zijn ingesteld. 

17. De inspecteurs dienen den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid desgevraagd van 
bericht en advies en kunnen hem voorstellen doen. 

Zij dienen desgevraagd den Commissaris der 
Koningin en den burgemeester van ad vies in 
zake door deze ambtenaren ingevolge de arbeids
wet te verleenen vergunningen. 

18. Ter bevordering van eene gelijkvormige 
toepassing der arbeidswet treden de inspecteurs 
met elkander in overleg. Zij kunnen tot dat 
doel vergaderingen honden, waarin als voorzitter 
eu secretaris optrnden door den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid aan te wijzen 
inspecteu1-s. De secretaris zenut binnen acht 
dagen een uittreksel van het in de vergadering 
verhandelde aan den Minister. 

Tot hetzelfde doel komen de inspecteurs eens 
in de drie maanden of zooveel meer als de 
Minister noodig oordeelt, daartoe door dezen 
opgeroepen, aan diens De1iartement bijeen tot 
het houden eener bespreking met den Minister of 
met een of meer door hem aangewezen ambtenaren. 

19. Wordt den inspecteur of adjunct-inspecteur 
de toegang geweigerd tot de plaatsen, die aan 
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huu toezicht zijn onderworpen, dan roepen zij 
de hulp iu vau den burgemeester der gemeente 
of van eenen anderen ter plaatse bevoegden 
hulp-officier van justitie. 

20. De inspecteurs en de adjunct-inspecteurs 

zenden de door hen ter zake van overtredingen 
opgemaakte processen-verbaal aan deu bevoegden 
ambtenaar van het Openbaar Ministerie, terwijl 

de inspecteurs gelijktijdig een uittreksel van het 
door hen opgemaakte proces-verbaal doen toe
komen aan den Minister van Waterstaat, Handel 

en Nijverheid; de adjunct-inspecteurs aan den 

inspecteur. Deze laatste zendt het ui ttreksel van 
het door den adjunct-inspecteur opgemaakte 
proces-verbaal aan den Minister. 

21 . Het . Koninklijk besluit van den 2lsten Fe
bruari 1890 (Staatsblad n°. 27) tot regeling· vau 

den werkkring en ile bevoegdheden van de bij 
art . 12 der wet van 5 Mei 1889 (Staatsblad n°. 48) 

bedoelde inspecteurs wordt ingetrokken. 
De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver

heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 

hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 

den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 2den April 1896. 
(get.) EMMA. 

IJe Min. van Waterstaat, Handel en Ni,jverheid, 
(get .) VAN DER SLEYDEN. 

(Uitgeg. 11 Àpril 1896.) 

4 Àpril 1896. BESLUI'r , tot vaststelling van 

_ een reglement van politie op het ankeren 
011 de rivieren bij IJordrecld. S. 64. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WrJ EMMA, ENZ. 
Op de voorilracht van den Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid van 7 Januari 1896, 
n°. 128, afdeeling Waterstaat; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staats
blad n°, 69) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 

11 J<'ebruari 1896, n°. 19) ; 
Gelet op het nader rapport van den voornoemden 

Minister van 1 April 1896 , n°. 119, afdeeling 
Waterstaat ; 

Heb ben goedgevonilen en verstaan : 
Met intrekking van het Koninklijk besluit van 

6 Mei 1892 (Staatsblad n°. 98) vast te stellen 
het navolgend Reglement van politie op het 
ankeren op de rivieren bij IJordrecl,t . 

Art. 1. Dit reglement is van toepassing op de 
rivieren de Beneden-Merwede beneden de kerk 
te Papendrecht, de Oude lJfaas tot het Mallegat, 
met uitzondering van het riviervak, zich uit

strekkende van 250 M. boven tot 250 M. beneden 

de spoorwegbrug te IJordrecht, het Maltegat en 
de IJordtscl,e Kil. 

2. Het is den schippers van vaartuigen of 
andere ilrij vende voorwerpen verboden daarmede 

buiten de zeven hieronder beschreven ankerplaatsen 
voor anker te komen of t e ligg;en, tenzij met 

schriftelijke vergunning van den anondissements
ingenieur : 

1 °. van het verlengde der d warskrib bij de kerk 
te Papendrecht tot het verlengde der d warskrib aan 
ile sleephelling te Papend,·eclit , langs ilen noor
delijken oever , over de halve breedte der rivier 
of tot 100 ~'L uit de koppen der dwarskribben; 

2°. langs den noorilelijkeu oever in eene drie 
hoekige ruimte binnen ile grenslijnen, getrokken: 

aan de oostzijde van den zuidwestelijken hoek 
van het woonhuis bij den trasmolen nabij de 
veerstoep te Papendrecht, op . den noordoostelijken 
hoek van de woning van den directeur iler gas
fabriek te IJordrec!tt, 

àan de zuidzijde door de zwarte ankerbaken, 
aan weerszij den van den mond van de Noord; 

3°. langs den zuidelijken oever in eene ilrie

hoekige ruimte , ri vierwaarts begrensd door de 

lijn der witte ankerbaken op het gors de Staart 
en westwaarts door het verlengde der lijn, ge
trokken van den dukdalf aan de punt van de 
Staart op ilen benedenhoek van de houtloods 
boven den monil iler Rietdi:fkshaven; 

4°. voor ile Merweilekade binnen de grenslijnen, 
getrokken: 

aan de oostzijde van den noordoostelijken hoek 

der woning van den directeur der gasfabriek te 
IJordrecht op den zuidwestelijken hoek van het 

woonhuis bij den trasmolen, nabij de veerstoep 
te P apendrec lit , 

aan de noordzijde door de witte ankerbaken op 
het gors de Staart , 

aan de westzijde door de boekpuntpalen 336 

en 333, 
aan de zuidzijde op 50 M. afstand van en 

evenwijdig aan den kaaimuur; 
5°. langs den linkeroever beneden den mond 

der Wollewevershaven, begrensil : 
aan de noorilzijde door de lijn , die den hoek 

van het Damiatenbolwerk vereenigt met hoek

pnntpaal 339, 
6* 
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aan de noord westzMe door de lijn, getrokken 
op ongeveer 100 M. uit en evenwijdig aan de 
rechter normaal-oeverlijn van de Oude JJfaas en 
aangegeven door den lichtopstand op den kop 
van den clam aau de westzijde van clen mond 
van de Noord en het witte ankerbaken op het 

Slobbengors. 
aan de ztüdwestzijde door de lijn, uit hoekpunt

paal 340 loodrecht op de richting van den kaai
mum getrokken; 

6°. langs de oevers van het Matlegat en van 
de Dordtse/te Kil boven de Wacht tot 25 M. uit 
elk dier oevers; 

7°. langs den rechteroever van de Dordtsche Kit 
beneden de Wacht tot 100 M. uit den linker

oever clezer rivier. 
De snijpunten der grenslijnen van elke der 

vijf eerstgenoemde ankerplaatsen worden, zooveel 
mogelijk, aangegeven door groen geverfde boeien 
of door baken op den wal. 

De ankerplaatsen zij n op de aangehechte kaart 
aangeduid. (1) 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is bevoegd om na overleg met htt gemeente
bestuur van Dordrecht voor een tijdvak van ten 
hoogste d1·ie maanden wijziging in de aangewezen 
ankerplaatsen te brengen. Hiervan geschiedt mede
cleeling in cle Staatscourant. 

3 . Het is den schippers van vaartuigen of 
andere drij vende voorwerpen verboden op de in 
art. 2 beschreven ankerplaatsen zoodanig voor 
anker te liggen dat eenig deel dier vaartuigen of 
voorwerpen buiten de grenzen der ankerplaatsen valt. 

4. Het is den schippers van vaartuigen, ge
laden met buskruit, anclere ontplofbare stoffen, 
petroleum, benzine (naphtha) of terpentijnolie, 
verboden daarmede te ankeren op de ankerplaatsen, 
in art. 2 genoemd. 

5. De schippers en schepelingen zijn verplicht 
de bevelen te gehoorzamen, die hno door de 
ambtenaren, in ar t . 7 genoemd, worden gegeven 
ten aanzien van het leggen en verhalen hunner 
vaartuigen, iu verband met het daaromtrent be
paalde in dit reglement. 

6. Dit reglement wordt algemeen verkrijgbaar 
gesteld. 

Elke schipper, die van de in art. 2 genoemde 
ankerplaatsen gebrnik maakt, moet van een exem
plaar v,m dit reglement voorzien zijn en dit, 

(1) Deze kaart wordt hierna niet opgenomen, 
als zijnde van plaatselijken aard. 

desgevorderd, vertoon en aan de ambtenaren , ge. 
noemd in art. 7. 

7. De handhaving van dit reglement is opge
dragen aan de ambtenaren van den Waterstaat en 
de Rijksbakenmeesters, aan de ambtenaren en 
beambten der Rijks- en gemeentepolitie, aan de 
havenmeesters der gemeente Dordrecht, aan de 
commissai·issen der overzetveren van Papendrec!tt 
en Zwijndrecht op Dordrecl1t v. v. , aan de schippers 
der stoomvaartuigen , varende in die veren, en 
dan de Rijksambtenaren , door den Minister van 
f aterstaat, Handel en Nijverheid met eenig toe
zicht of beheer over het geheel of over eenig ge
Jeelte belast. 
1 De ambtenaren en beambten, in het eerste lid 

1\edoeld, zijn bevoegd tot de handelingen in art. 6 
der wet van 28 Februari 1891 ( Staatsblad n°. 69) 
omschreven, en de ambtenaren van den water
staat, de Rijksbakenmeesters, de havenmeesters, 
de commissarissen der overzetveren en de Rijks
ambtenaren, in het slot van het eerste !iel be
doeld , zijn bevoegd tot de handelingen, in art. 3 
der genoemde wet omschreven. 

De opgemaakte processen-verbaal worden ge
zonden aan de betrokken ambtenaren van het 
Openbaar Ministerie bij het kantongerecht en in 
afschrift aan den betrokken hoofdingenieur van 
den waterstaat medege,leelcl. 

8. Overtreding van dit reglement wordt, voor 
zoo veel daartegen niet bij ,le wet is voorzien, 
gestraft als volgt : 

a. met geldboete van ten hoogste honderd gulden 
de overtrnding van artt. 2 , 3, 4 en 5 ; 

b. met geldboete van ten hoogste vijf en twintig 
gulden de overtreding van art. 6 , tweede lid. 

9. Dit reglement verstaat onder schippers hen 
die op het vaartuig of over eenig ander drijvend 
voorwerp het gezag uitoefenen, of met de leiding 
belast zijn; 

onder ambtenaren van clen Waterstaat, de inspec
teurs, hoofclingenienrs, ingenieurs, adspirant-inge
nieurs en opzichters van den Rijkswaterstaat. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met cle uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad geplaatst en aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den 4den April 1896 . 
(get .) EMMA. 

De JJfin . van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) VAN mm SLF.YDEN. 

( Uitgeg. 28 April 1896.) 
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9 Àpril 1896. BESLUIT, houdende nadere be

palingen omtrent toekenning van vrijdom 
van invoerrecht voor natrium acetaat en 
calcium acetaat. S. 65 . 

IN NAAM VAN H. l\I. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Ministei· van l~inan

ciën van 21 Maart 1896, u0
• 115, lnvoenecbten 

en Accijnzen ; 
Herzien het Koninklijk besluit van 12 Mei 1889 

(Staatsblad n° . 64), houdende toekenning van 

vrijdom van invoerrecht voor natrium acetaat en 

calci nm acetaat; 
Den Raad van State geboord (advies van den 

31 Maa1-t 1896, n°. 12); 
Gelet op het nader rapport van den voornoem

den Minister van 7 April 1896, n°. 42, Invoer

rechten en Accijnzen; 
Hebben besloten en besllliten: 

Eenig artikel. 

In het tweede lid van artikel 3 van het Ko

ninklijk besluit van 12 Mei 1889 (Staatsblad 
n°. 64), wordt in plaats van . losplaatsen" ge

lezen • plaatsen". 
De ·Minister van Financiën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, hetwelk in h et Staats
blad zal worden gepluat!ll; en waarvan afschrift 

zal worden gezonden aan den Raad van State. 
's Gravenhage, den 9den April 1896. 

(get .) EMMA. 
De 111inister van Financiën, 

(get .) SPRENGElt VAN EYK. 

( Uitgeg. 18 Àpril 1896.) 

10 April 1896. BESLUIT, houdende intrekking 
van het Koninklijk besluit van 11 Febru
ari 1892 (Staatsblad n°. 40) en nadere wij

ziging van het Koninklijk besluit van 14 Fe
bruari 1890 (Staatsblad n°. 25), tot bepaling 
van het maximum der verpleegden en het 
minimum van geneeskundigen in het krnnk
zinnigengesticht te Franeker. S. 66. 

IN NAA:ll VAN ll. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA' ENZ. 
Üjl de voordracht van den Minister van Bin

nenlandsche Zaken van 8 April 1896, n°. 968, 
afdeeling Medische Politie, betreffende een ver
zoek van Bestuurders van het krankzinnigenge
sticht te Franeker om in bedoelcle inrichting 
30 mannen meer te mogen opnemen dan het 
maximum der verpleegden, bepaalJ. bij het Ko-

ninklijk besluit van 14 lrebrnari 1890 (Staats
blad n°. 25), gewijzigd bij het Koninklijk besluit 
van 11 lrebrnari 1892 (Staatsblad n°. 40); 

Gelet op de wet van 27 Apri l 1884 (Staats
blad n°. 96), gewijzig~ bij artikel 10, sub 46°., 
van de wet van 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64): 

Hebben goedgevonden eu verstaan, met intrek
king van het Koninkl ijk besluit van 11 lrebru
ari 1892 (Staatsblad n°. 40), te bepalen, dat 
artikel ] van het Koninklijk beslllit van 14 lre
brnari 1890 (Staatsblad 11°. 25), tot bepaling van 
het maximum der verpleegden en het minimum 
van geneeskundigen in het krankzinnigengesticht 

te Franeker , wordt gelezen als volgt: 
.In het krankzinnigengesticht te Franeker mogen 

niet meer dan 160 rminnen en 170 vrouwen 
verpleegd worden." 

De Minister van Binnenlandscbe Zt1ken is be
last met de uitvoering van dit beslui t, dat in het 
Staatsblad zal wo1·den geplaatst. 

's Gravenhage, den lOclen A.pril 1896. 
(get.) E M MA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) VAN HOUTEN. 

(Uitgeg. 15 Áprit 1896.) 

10 Ápril 1896. BESLUIT, houdende aanwijzing 

van den spoonvcg van de Pruisische grens, 

nabij Kerkrade, naar Sittard als heerbaan 
en vestiging van een kantoor van in-, uit
en noo!'voer in de gemeente Kerkrade. S. 67. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 
Op cle voordracht van deu Minister van Fi

nanciën van 8 April 1896, n°. 90, 1 n voerrechteu 

en Accijnzen; 
Gezien de a1-tt. 37, 38 , 42, 63, 64, 66 en 

75 der A.lgemeene Wet van 26 Augustus 1822 

(Staatsblad n°. 38), art. \J7 der wet van den 
20 Juni 1862 (Staatsblad n°. 62), art. 35 der 
wet van 20 Juli 1870 (Staatsblad n° . 127), art. 51 
der wet van 25 Juli 187 l (Staatsblad n°. 92) 
en de artt. 1 , 43 en 53 van het Koninklijk 

besluit van 26 Maart 1872 (Staatsblad n°. 19), 
gewijzigd bij dat van 12 l\faa1·t 1876 (Staats
blad n°. 53); 

Gelet op de Koninklijke besl uiten van den 
12 Juni ]839 (Staatsblad n°. 23), 20 April 1863 
(Staatsblad n°. 23), 15 September 1870 (Staats
blad n°. 161 ), 19 Decembe1· 1871 (Staatsblad 
n°. 130) en op de artt. 4 en 5 van het Konink
lijk besluit van 15 April 1872 (Staatsblad n°. 47); 
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Hebben . goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De spoorweg van de Pruisische grens, 

nabij Kerkrade, over Heerlen naar Sittard wordt 

aangewezen als heerbaan voor den invoer van 
goede1·en met spoorwagens. 

2. In de gemeente Kerkrade wordt gevestigd 
een kantoor: 

a. voor de inklaring van goederen, die langs 
den in art. l genoemden spoorweg worden inge
voerd overeenkomstig het voormeld gewijzigd 
Koninklijk besluit van 26 Maart 1872 en voor 
de lossing van goederen met vracht- of volglijst 

volgens de artt. 4 en 5 van het voormeld Ko
ninklijk besluit van 15 April 1872; 

b. voor den uitvoer langs denzelfden spoorweg 

van alle goederen (met inbegrip van gedistilleerd, 
wijn en bier), ook met afschrijving of teruggaaf 
van den accijns ; 

c. voor clen cloorvoer langs clien spoorweg. 

3. Dit besluit treedt in werking op 1 Mei 1896. 
De Minister vnn Financiën is belast met cle 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
en in de Staatscourant zal worclen geplaatst. 

's Gravenhage, den lOclen April 1896. 
(get.) E M M A. 

De Jfinister van Financiën , 
(get.) SPRENGER VAN EYK . 

( Uitgeg . 16 April 1896.) 

15 April 1896. WET, houclende nadere wijziging 

van de wet van 20 Juli 1870 (Staatsblad 
n°. 131), tot regeling van het veeartsenij
kundig Staatstoezicht en de veeartsenijkundige 
politie, aangevuld bij de wet van 1 Augus

tus 1880 (Staatsblad n°. 123) en gewijzigd 
bij de wet van 15 April 1886 (Staatsblad 
n°. 64). S. 68. 

B ijl. Hand. 2• Kamer 1894/95, n°. 202, 1-3; 
1895 /96 , n°. 28, 1. 

Hand. id. 1895/96, bladz. 975. 

Hand. l • Kamer 1895/96, bladz. 331,362,369. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA F.NZ. 
WIJ EMMA, ENZ ....... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is de wet van 20 Juli 1870 
(Staatsblad u0

• 131), tot regeling van het vee
artsenijkundig Staatstoezicht en de veeartsenij
kundige politie, aangev11ld bij de wet van 1 Au
gustus 1880 (Staatsblad n•. 123) en gewijzigd 
bij de wet van 15 April 1886 (Staatsbtadn°. 64), 
nader te wijzigen; 

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

Eenig artikel, 

Het tweede lid van artikel 24 der wet van 
20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 131) wordt gelezen 

als volgt: 
" Alvorens tot onteigening ter afmaking over 

te gaan, benoemt de burgemeester een deskundige 

om het vee te waardeeren, waarbij moet worden 

in acht genomen, dat voor verdacht vee de volle 
waarde , voor vee , door eeue besmette! ijke ziekte 

aangetast, ten minste de helft en ten hoogste 
het volle bedrag der waarde, die het in gezonden 

toestand zou hebben , wordt berekend, met dien 
verstande, dat in den algemeeueu maatregel van 

bestuur , becloeld in artikel 34, voor elke be

smettelijke ziekte, waarbij afmaking plaats heeft, 
de maatstaf bepaald wordt , naar welken het be

drag voor vee, door die ziekte aangetast, wordt 
berekend." 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 15deu April 1896. 

(get.) EMMA. 

De Jfin. van Binnent. Zaken , (get.) v AN HOUTEN. 
( Uitgeg. 25 April 1896.) 

15 April 1896. WET, houclende regeling van 
het toezicht op het gebruik van stoom
toestellen. S. 69. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1894/95, u0
• 179, 1-5; 

1895/96, u0
• 14, 1-7. 

Hand. id. 1895/96, bladz. 982-986. 

Hand. l • Kamer 1895/96, bladz. 316, 358, 
373-376. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMI .A., ENZ. 

WrJ EMMA, ENZ ...... . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben dat 

de wijziging en annvulling, welke de wet van 
28 Mei 1869 (Staatsblad u0

• 97) regelende het 
toezicht op het gebruik van stoom toestellen be
hoeft, het raadzaam maken, haar door eene nieuwe 
wet te doen vervangen ; 

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

§ 1. Algemeene bepalingen. 

Art. 1. Onder stoomtoestel wordt in deze wet 
verstaan een stoomketel en elk ander, bij alge
meeuen maatregel van bestuur aan te wijzen toe
stel , verbonden met een stoomketel en bestemd 
om onder eene grootere drukking dan die van 
den dampkring te werken. 

Een stoomketel is een toestel, ingericht om uit 
eeuige vloeistof stoom voort te brengen. 
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2. Onder toebehooren van een stoomtoestel wor
den in deze wet verstaan alle toestellen strekkende 
om het veilig gebruik van het stoomtoestel te 
verzekeren. 

3. Onder gebruiker van een stoomtoestel wordt 
in deze wet verstaan : 

a. bij uitsluitend huishoudelijk gebruik het 
hoofd van het gezin of het hoofd of de bestuur
der vau de inrichting, waarin het toestel wordt 
gebruikt; 

b. in alle andere gevallen het hoofd of de be
stuurder van het bedrijf, de onderneming of de 
inrichting, waarin het toestel wordt gebruikt. 

§ 2. Van vergunning tot het in werking 
brengen van stoomtoestellen. 

4. Het is verboden een stoomtoestel in werking 
te brengen zonder daartoe eene door of namens 
den Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid uitgereikte akte vau vergunning te hebben. 

5. De akte van vergunning wordt verleend, 
wanneer het van Regeeringswege te houden onder
zoek en de beproeving vau het stoom toestel, als
mede het onderzoek vau zijn toebehooren, uit
komsten hebben opgeleverd die voldoen aan de 
eischen door en krachtens den in artikel 6 be
doelden algemeenen maatregel van bestuur te stellen. 

6. Bij algemeeuen maatregel van bestuur wordt 

bepaald: 
a. welke opgaven de aanvrage tot het verkrij 

gen eener akte van vergunning moet bevatten, 
en wat daarbij moet worden overgelegd, alsmede 
cle opgaven en voorwaarden, welke de akte moet 
vermelden; 

b. aau welke eischen het stoomtoestel en zijn 
toebehooren moet voldoen , de wijze van het 
onderzoek en van de beproeving en cle regelen 
daarbij in acht te nemen . 

De algemeene maatregel van bestuur wijst de 
gevallen aan, waarin de Ministe1· van W_ater
staat, Handel en Nijverheid geheel, gedeeltelijk 
of voorwaardelijk vrijstelling van de daarin ver
vatte voorschriften kan geven. 

7. Door Ons worden benoemd de ambtenaren 
belast met het toezicht op en het onderzoek en 

de beproeving van stoom toestellen, alsmede de 
leden der commissie, aan welke, in de gevallen 
bij deze wet aangewezen, handelingen en uit
spraken van gemelde ambtenaren ter beoordeeling 
worden onderworpen. 

8. Deze commissie bestaat uit vijf leden, van 

welke één, door Ons aan te wijzen, het voor
zitterschap bekleedt. 

De leden treden, volgens een door Ons vast 
te stellen rooster, om de vijf jaren af, maar zijn 
opnieuw benoembaar. 

9. De leden der commissie, alsmede de ambte
naren in a1·tikel 7 bedoeld, leggen bij de aan- . 
vaarding hunner bediening, eerstgenoemden in 
handen van den Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid, laatstgenoemden in handen van 
Onzen Commissaris in de provincie , waar zij 
krachtens hunne aanstelling verblijf houden, den 

eed of de belofte af, dat zij de plichten hunner 
bediening getrouw zullen vervullen. 

10. Hij die de aanvrnag om vergunning tot 
gebruik van bet stoomtoestel heeft gedaan stelt 
ter beschikking van den ambtenaar met het onder
zoek en de beproeving belast, zoowel de werk
lieden als de werktuigen, die voor het onderzoek 
en de beproeving noodig zijn. 

Hij zelf alsmede een of twee door hem aan te 
wijzen personen, zijn bevoegd bij het onderzoek 
en de beproeving tegenwoordig te zijn. 

11 . De nadeel ige gevolgen een er beproeving 
zijn voor rekening van hem die deze heeft ver
zocht, ten ware zij niet met het noodige beleid 
is bestuurd. In het laatste geval wordt de schade 
uit 's Rijks schatkist vergoed. 

12. Is de ambtenaar, ten 12:evo\ge van het 
onderzoek of van de beproeving van oordeel, dat 
de vergunning geweigerd moet worden, dan deelt 
hij zijn aan den Minister in te zenuen verslag te 
gelijk in afschrift aan hem die de vergunning 
heeft verzocht, mede. Deze kan daartegen binnen 
veertien dagen zijne bezwaren bij den Minister 
indienen. Geschiedt dit, dan stelt de Minister 
de zaak in handen van de in artikel 7 bedoelde 
commi:;sie, die een of meer leden tot het doen 
van een nieuw onderzoek of beproeving aanwijst. 

Hij die de vergunning heeft verzocht draagt 
de kosten van dit onderzoek of deze beproeving, 
zoo cle commissie in haar verslag aan den Minister, 
hetwelk den verzoeker in afschrift medegedeeld 
wordt, de ingediende bezwaren ongegrond verklaart. 

Deze kosten worden berekend naar een uoor 
den Minister van Waterstaat, Hanclel en Nijver 

heid vast te stellen tarief. 
Op het onderzoek en de beproeving door de 

commissie zijn de artikelen 10 en 11 dezer wet 
van toepassing. 

13. Elke beschikking op aanvragen om ver
gnnning of he1·haling van onderzoek, wordt den 
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belanghebbende binnen den kortsten tijd schrifte-

1 ijk en kosteloos medegedeeld. 
14. Wanneer door den gebruiker van een stoom

toestel aan den Minister van Waterstaat, Handel 
ec Nijve1·heid schriftelijk het verlangen wordt te 
kennen gegeven, dat een met den stoomketel ver
bond en toestel, dat bestemd is om onder eeue 
v·ootere drukking dan die van clen dampkring 
te werken en niet valt onder clen algemeenen 
maatregel van bestum, bedoeld in artikel 1 , 
door een der in artikel 7 vermelde ambtenaren 
onderzocht of beproefd wonle, geeft de Minister 
daartoe last. 

De kosten van dit onderzoek of van deze be
proeving, te berekenen naar een door gemelclen 
Min is ter vast te stellen tarief, worden door den 

verzoeker geel ragen . 

§ 3. Van het toezicht op de stoomtoestellen. 

15. Alle in gebruik zijnde stoomtoestellen met 
toebehooren blijven aan een voortdurend toezicht 
van Regeeringswege onderworpen. 

Het wordt uitgeoefend door de ambtenaren be
cloeld in artikel 7, na,ir regelen vast te stellen 
bij algemeenen maatregel van bestuur. 

16. De in artikel 7 bedoelde ambtenaren hebben 
te allen tijde vrijen toegang tot de plaatsen waar 
de stoomtoestellen en toebehooren zich bevinden. 

Wordt hun de toegang geweigerd, dan ver
schaffen zij zich dien, desnoods met inroeping 

van den sterken arm. 
Zijn de stoomtoestellen of hun toebehooren 

enkel cl oor eene woning toegankelijk, dan treden 
die ambtenaren tegen den wil van clcn bewoner 
niet binnen, dan op vertoon van ecnen schrifte
l ijken bijzonderen last van den burgemeester of 
van den kantonrechter. Van dit binnentreden 
w01·dt door hen pl'Oces-verbaal opgemaakt en 
binnen tweemaal vier en twintig uren aan den
genen, in wiens woning is binnengetreden, in 
afschrift medegcdeelcl . 

17. De gcbrniker van het stoomtoestel en zij, 
die het bedienen, zijn verplicht aan de in 
art-ikel 7 bedoelde ambtenaren de verlangde in
lichtingen te geven omtrent zaken en feiten, de 
naleving van cleze wet betreffende. 

18. De in artikel 7 bedoelde ambtenaren zijn 
op tle wijze, in de gevallen en onder de waar
borgen bij den algemeenen maatregel van bestuur, 
i n artikel 15 bedoeld, te omschrijven, bevoegd 
de stoomtoestellen opnieuw te onderzoeken en te 
heproeven. 

De nadeelige gevolgen eener beproeving zijn 
voor rekening van den gebruiker van het stoom
toestel, ten ware zij niet met het noodige beleid 
is bestuurd. In het laatste geval wordt de schade 
uit 's Rijks schatkist vergoed. 

19. De gebruiker van het stoomtoestcl stelt 
ter beschikking van den ambtenaar met het oncler
zoek en de beproeving belast, zoo wel de werk
lieden als de werktuigen, die voor het onderzoek 

en de beproeving noodig zijn. Hij zelf alsmede 
een of twee door hem aan te wijzen personen, 
zijn bevoegJ bij het onde1·zock en de beproeving 
tegenwoordig te zijn. 

20. Indien de gebruiker van een stoomtoestel 
in strijd met de meening hem door den dienst

doenden ambtenaar te kennen gegeven, vermeent, 
dat er geen voldoende reden bestaat, hetzij voor 
eene buitentijds in te stellen beproeving of onder
zoek, bij welke het stoorntoestel buiten werking 
moet worden geste ld, hetz ij voor een door dezen 
gelasten mnatregel om het in een voor onderzoek 
of beproeving geschikten toestand te brengen, 
geeft hij van zijne bezwaren schriftelijk kennis 
aan dien ambtenaar. 

Deze zendt het bezwaarschrift onmiddellijk aan 

den Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid, die de zaak stelt in handen van de in 
artikel 7 vermelde commissie. 

De commissie wijst daarop drie harer leden 
aan ten einde de zaak plaatselijk te onderzoeken. 

Verklaart cle commissie in haar aan den Mi
nister in te dienen verslag, hetwelk den belang

hebbende in afschrift wordt medegedeeld, de 
bezwaren ongegrond, dan gelast de Minister, dat 
tot de handeling, waartegen bezwaar was ge
maakt, zal worclen overgegaan. 

In dit geval draagt de gebruiker van het stoom
toestel de kosten vnn het door de commissie in
gestelde plaatselijk onderzoek, berekend naar het 
in artikel 12 bedoelde tarief. 

21 . Bij algemeenen maatregel van bestuur wordt 
bepaald: 

a. aan welke verplichtingen moet worden vol
daan: 

1 °. door den gebruiker, in geval van herstel
ling en ten aanzien van het onderhoud van een 
stoomtoestel en zij n toebehooren, alsmede ten aan
zien van de inrichting van het 1·uim in hetwelk 
de ketels van stoomvaartuigen geplaatst zijn; 

2°. door den gebruiker en door hem, die 
tijdens de werking van het toestel, dit bedient, 
zoowel wanneer het stoomtoestel en zijn toebe-
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hooren in werking, als wanneer zij buiten wer
king zijn; 

b. wat door den gebruiker van een stoomtoe
stel moet worden gedaan, om het toezicht moge
lijk of gemakkelijk te maken, of te dien einde 
door de in artikel 7 bedoelde ambtenru·en kan 
worden gelast; 

c. in welke gevallen de akte van vergunning 
kan ingetrokken worden. 

Tevens worden daarbij ,1e gevallen aangegeven, 
wam·in de Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid van het bij den algemeenen maat-
1·egel van bestuur, in dit artikel bedoeld, voor
geschrevene geheel, gedeeltelijk of voorwam·delijk 
vrijstelling kan verleenen. 

22. Indien de ambtenaar bij het onderzoek 
van een stoomtoestel met toebehooren bevindt: 

l°. dat deze niet beantwoorden aan de eischen, 
bedoeld in artikel 6 , sub b; 

2°. dat de verplichtingen, bedoeld in artikel 21, 
sub a of b , niet zij n in acht genomen - in 
beide gevallen voor zooveel niet van een of ander 

bij niet-herstelling de akte ingetrokken, zoo geeft 
de dienstdoende ambtenaar hiervan kennis aan 
den burgemeester, die alsdan voor zooveel noodig 
voor de ontzegeling zorg draagt. 

De artikelen 18, 2de lid en 19 zijn van toe
passi ng op het onderzoek of de beproeving door 
de commissie ingesteld. 

23. Indien de ambtenaar bevindt dat een stoom
toestel met toebehooren in werking is, zonder 
dat hem op zijne vordering de in artikel 4 be
doelde akte van vergunning wordt getoond, zoo 
geeft hij daarvan kennis aan den burgemeester, 
die door verzegeling op de door den ambtenaar 
aan te geven wijze zorgt, dat het stoom toestel 
onmiddellijk buiten dienst gesteld worde. 

Na de verzegeling wordt door den ambtenaar 
een onderzoek en beproeving ingesteld, tenzij de 
gebrniker schriftelijk aan dien ambtenaar kennis 
geeft, dat daartegen bij hem bezwaar bestaat op 
grond, dat voor het in werking brengen van zijn 
toestel geene akte van vergunning wordt vereischt. 

De ambtenaar zendt het bezwaarschrift onmid-
dezer eischen of verplichtingen vrijstelling is dellijk aan den Minister, die de zaak stelt in 
verleend ; 

3°. dat niet is voldaan aan de voorwaarden 
waaronder de vergunning is verkregen; 

zoo maakt hij daarvan proces-verbaal op, hetwelk 
hij on verwijld aan den bevoegden ambtenaar van 
het openbaar ministerie zen<1t. 

Kan het verdere !(ebruik van het stoomtoestel 
dadelijk gevaar opleveren, zoo brengt hij zulks 
ter kennis van den burgemeester, die door ver
zegeling 011 de door den ambtenaar aan te geven 
wijze zorgt, dat het stoomtoestel onmiddellijk 
buiten dienst gesteld worde. 

Na de verzegeling wo1·dt door den ambtenaar 
een nader onderzoek of nadere beproeving inge
steld, tenzij de gebrniker bij den Minister tegen 
de gedane verzegeling opkomt. In dat geval 
draagt de Minister een nieuw onderzoek of be
proeving op aan de in artikel 7 vermelde com
missie, die daartoe drie harer leden aanwijst. 
De kosten van dit onderzoek of deze beproeving, 
berekend naar het in artikel 12 bedoelde tarief, 
zijn ten laste van den gebruike1· van het 1oestel, 
indien de commissie het oordeel van den ambte
naar bevestigt. 

Blijkt uit het nader onderzoek of de beproe
ving, clat het stoomtoestel met toebehooren geen 
gevaar heeft opgeleverd, of in geval van herstel
ling uit een daarna ingesteld onderzoek of eene 
beproeving, clat het gevaar is geweken, of wordt 

handen van de in m·tikel 7 vermelde commissie. 
De commissie wijst daarop drie harer leden 

aan tot het doen van een plaatselijk onderzoek. 
Verklaart ,:Ie commissie in haar aan den Minister 

in te dienen verslag , hetwelk den belanghebbende 
in afschrift wo1·dt medegedeeld , de bezwaren 
ongegrond , dan gelast de Minister, dat tot de 
handeling, waartegen bezwaar was gemaakt, zal 
worden overgegaan tenzij de gebrniker schriftelijk 
verklaart geen onderzoek en beproeving te wenschen. 

Wan neer de bezwaren ongegrond zijn verklaard, 
draagt de gebruiker de kosten van het onderzoek 
door ,1e commissie naar het in artikel 12 bedoelde 
tarief en heeft geene ontzegeling plaats. 

Verklaart de commissie in haar verslag de be
zwaren gegrond, dan gelast de Minister, dat tot 
ontzegeling zal worden overgaan. 

De door eene beproeving toegebrachte schade 
wordt uit 's Rijks schatkist vergoed, wanneer 
die beproeving niet met het noodigc beleid is 
bestuurd. 

24. Van elk ongeval bij het gebru ik van een 
stoomtoestel geeft de gebruiker binnen vier en 
twintig m·en kennis aan den burgemeester der 
gemeente, waarin zich het stoomtoestel bevindt. 
In geval van ontploffing zorgt hij, dat tut de 
komst van den burgemeester of van den door 
dezen aangewezen persoon , ter plaatse waar het 
ongeval is voorgevallen alles in on veranderden 
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toestand blijve, tensij daaruit gevaar zon kunnen 
ontstaan. 

Heeft een ongeval plaats 11:ehad aan boord van 
een stoomvaartuig, in zee of in een binnenwater, 
zoo geschiedt de kennisgeving in het eerste geval 
aan den burgemeester van de eerste Nederlandsehe 
havenplaats waar het vaartuig binnenloopt, en 
in het tweede geYal aau den burgemeester der 
gemeente waarin het vaartuig het eerst stilhoudt. 

25. Na een ongeval brengt de burgemeester, 
onverschillig of hij de mededeeling ontvange hebbe 
clan niet, het gebeurde zoo spoedig mogelijk ter 
kennis van den ambtenaar belast met het toe
zicht in de gemeente. 

Door dezen wordt ten spoedigste een onderzoek 
ter plaatse ingesteld. 

Het onderzoek heeft voornamelijk ten doel té 
bepalen, of de gebruiker van het stoomtoestel of 
zij die het toestel bedienen, zich aan verzuim, 
nalati{!:heicl of niet inachtneming cler verordenin
gen omtrent het gebruik van stoomtoestelleu 
hebben schulclig gemaakt. 

26. Van clit onderzoek wordt door den amb
tenaar op zijn ambtseed proces-verbaal in twee
voud opgemaakt, bevattencle zoo mogelijk eene 
duidelijke en bepaalde verklaring omtrent de oor
zaak van het ongeval. 

Een exemplaar van het proces-verbaal wordt 
onmiddellijk aan den bevoegden ambtenaar van 
het openbaar ministerie gezonclen. Afschrift vau 
het proces-verbaal is voor iederen belanghebbende 
bij den ambtenaar van het stoomwezen tegen be
taling der kosten verkrijgbaar. 

27 . De burgemeester zorgt, dat zoolang het 
onde1·zoek van den ambtenaar niet is afgeloopen, 
ter plaatse waar de ontploffing is voorgevallen , 
alles, tenzij hij oordeele dat daaruit gevaar kunne 
rijzen, in on veranderden toestand blijve. 

28. De burgerrechtelijke verantwoordel\ikheid 
voor een ongeval, veroorzaakt door een stoom
toestel en waardoor schade is toegebracht aan 
}Jersouen of goederen, rnst: 

a. zoo het stoomtoestel dient voor een bedrijf 
of eene onderneming, op hem voor wiens rekening 
het bedrijf of de onderneming uitgeoefend wordt; 

b. zoo het stoomtoestel dient uitsluitend tot 
huiMioudelijk gebruik, op het hoofd van het 
gezin of op het hoofd van het bestuur der inrich
ting, waarin het toestel werd 11:ebruikt; 

c. zoo het stoomtoestel tot wetenschappelijke 
onderzoekingen dient, op hem door wien de onder
zoekingen verricht worden ; 

d. zoo het stoomtoestel onder het beheer staat 
van een Departement van algemeen bestuur, op den 
Staat; van een provinciaal bestuur, op de provincie ; 
van een gemeentebestuur, op de gemeente; van 
een waterschapsbest.uw·, op het waterschap. 

§ 4 . St.-afbepalingen. 

29. De gebruiker van een stoomtoestel wordt 
gestraft: 

a. met hechtenis vun ten hoogste zes maanden 
of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden, 
zoo hij dat stoomtoestel in werking heeft, zonder 
-aan den bevoegden ambtenaar op diens vordering 
het schriftelijk bewijs der in artikel 4 bedoelde 
vergunning te toonen; indien de overtreding enkel 
bestaat in het niet op de eerste vorclering ver
toonen van de reeds verkregen akte, wordt eene 
geldboete opgelegd van ten hoogste drie gulden; 

b. met hechtenis van ten hoogste zes maanden 
of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden, 
zoo hij in strijd handelt met de in de akte ver
melde voorwaarden; 

c. met hechtenis van ten hoogste eene maand 
of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden, 
zoo hij niet nakomt eene der verplichtingen hem 
bij artikel 24 opgelegd. 

30. Met hechtenis van ten hoogste zes maan
den of geldboete van ten hoogste driehonderd 
gnlden wordt gestraft: 

a. de gebruiker van een stoomtoestel waarvoor 
eene akte van vergunning uitgereikt is eu hetwelk 
of welks toebehooren niet beantwoordt aan een 
der eischen bedoeld in at·tikel 6, sub b, en be
paald bij een ingevolge den aanhef van dat artikel 
uitgevaardigden algemeenen maatregel van bestuur; 

b. hij die niet in acht neemt eene der verplich
tingen bedoeld iu artikel 21, sub a, en hem 
opgelegd bij een ingevolge den aanhef van dat 
artikel uitgevaardigden algemeenen maatregel van 
bestuur. 

Met hechtenis van ten hoogste veertien dagen 
of geldboete van ten hoogste honderd gulden , 
wordt gestraft de gebruiker van een stoomtoestel, 
die niet in acht neemt eeue der verplichtingen, 
bedoeld in artikel 21, sub b, en hem opgelegd 
bij een ingevolge clen aanhef van dat artikel uit
gevaardigden algemeen en maatregel van bestuur; 

Met hechtenis van ten hoogste eene maand of 
geldboete van ten hoogste honderd gulden wordt 
gestraft de overtreding van artikel 17. 

31. Indien tijilens het plegen van eeue over
treding van deze wet of van een ingevolge deze 
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wet uitgevaardigden algemeenen maatregel van 
bestnur nog p;een twee jaren zijn verloopen sedert 
eene vroegere veroordeeling van clen schuldige, 
wegens eene dezer overtredingen, onherroepelijk 
is geworden, kunnen de straffen w01·den verdubbeld. 

32. De in artikel 7 bedoelde ambtenaren en 
leden der commissie zijn verplicht tot geheim
houding van hetg_een hun in plaatsen , waar zij 
krachtens deze wet binnentreden, omtrent het 
daar uitgeoefend wordend bedrijf is bekend ge
worden , voor zoover het niet in strijd is met de 
bepalingen van deze of van eene andere wet . 

Hij , die opzettelijk de bij het vorige lid opge
legde geheimhouding schendt , wordt gestraft met 
gevangenisstraf vnn 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

heimhoncling te wijten is, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste drie maanden of geld
boete van ten hoogste driehonderd gulden. 

Geen vervolp;iog heeft plaats dan op klachtc 
van hem, die het bestuur uitoefent of het hoofd 
is vau het bedrijf of de onderneming. 

33. De bij deze wet strafbaar gestelde feiten 
worden beschouwd als overtredingen, behalve de 
feiten, strafbanr gesteld bij het tweede en derde 
lid van artikel 32, die als misdrijven worden 
beschouwd. 

§ 5. Uitzonderingen en overgangsbepalingen. 

34. Deze wet is niet van toepassing op de 
locomotieven van spoorwegen, waarvan het p:ebrnik 
ge1·egeld blijft door de wet van 9 April 1875 
(Staatsblad o0

• 67) en artikel 1 der wet van 28 Oc
tober 18 9 (Staatsblad n°. 146) en de krachtens 
die wetten uitgevaardigde verordeningen. 

Deze wet is mede niet van toepassing op oorlogs
schepen. 

35 . Met uitzondering van de artikelen 24, 25, 
26 , 27, 28 en 29 c is deze wet niet van toe

passing op: 
a. uitsluitend tot huishoudelijk p:ebruik dienende 

stoomtoeijtellen, waarvan de inhoud, vermenig
vuldigd met de drukking die de stoom tegen de 
wanden uitoefent, niet overschrijdt eene grens, 
door Ons bij algemeeneo mMtregel van bestuur 
aan te geven; 

b. stoomtoestelleo uitsluitend dienende tot weten
schappelijke onderzoekingen; 

c. sloomtoestellen onder het beheer van een 
der Departementen van algemeen bestuur gesteld ; 

d. stoomtoestellen van vreemde stoomvaartuigen, 
indien de gebruikers bewijzen, dat voldaan is 
aan de bepalingen omtrent het stoomwezen, van 
kracht iu het land waar de stoom vaartuigen te 
huis behooren en clat zij minder dan zes achter
eenvolgende maanden uitsluitencl in Nederland zijn 
gebruikt; 

e. vervoerbare toomtoestcllen , welke aan in 
het buitenland aevestigde eigenaren behooren en 
minder dan drie achtereenvolgende maanden uit
sluitend in Nederland in gebruik zijn , indien de 
gebruikers binnen tweemaal vier en twintig uren 
na aankomst van het stoomtoestel hier te lande 
bewijzen dat voldaan is anu de bepalingen omtrent 
het stoomwezen, van kracht in het land waa1·in 
de eigenaren gevestigd zijn. 

36 . Gebruikers van stoomketels, die op het 
tijdstip v,m het in werking treden dezer wet in 
het bezit zijn van akten .van vergunning, blijven 
de bevoegdheid behouclen om hunne ketels, krach
tens de hun verleende akten en onder de daarin 
vermelde voorwaarden te gebruiken. Deze bevoegd
heid hondt op, zoodra bij vernieuwing van eeuig 
deel van den ketel of zijn toebehooren dit niet in 
overeenstemming wordt gebracht met de krachtens 
deze wet uitgevaardigde voor chriftcn . 

Aan gebruikers van stoom toestellen, andere 
dan stoomketels, die op het bovenvermelde tijd
stip reeds in gebruik genomen zijn, wordt eene 
akte van vergunning verleend voor het onver
anderd gebruik hunner toestellen, tenzij bij onder
zoek blijkt dat het verder gebruik direct gevaar 
oplevert. 

De bevoegdheid om deze akte te gebruiken 
houdt op, zoodrn bij vernieuwing van eenig deel 
van het toestel of van zijn toebehooren, dit niet 
in overeenstemming wordt gebracht rnet de krach
tens deze wet uitgevaardigde voorschriften. 

37. De wet van 28 Mei 1869 (Staatsblad 
n°. 97) wordt ingetrokken. 

38. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel van .Stoomwet". 

39. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen dag. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 15den April 1896. 

(get.) EMMA. 
IJe Jfin. van Waterstaat, Handel en Nijverh,eid, 

(get .) VAN DElt LEYDEN. 

( Uitgeg. 24 Ápril 1896.) 
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15 April 1896. WE·r, houdende regeling betrek
kelijk de gerechtskosten in strafzaken. S. 70. 

Bijl. Hand. 2° Kamer 1894/95, n°. 192, 1-3; 
1895/96 , n°. 23, 1- 3. 

Hand. id. 1895/96, bladz. 1026-1030. 
Hand. l • Kamer 1895/96, bladz. 317,331, 

343, 369 . 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ ....... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben dat 

het wenschel ijk is wijziging te brengen in de 
regeling betrekkelijk de gerechtskosten in straf
zaken, waarvan de gewone rechter kennis neemt; 

Zoo is het, dat ·wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. In art. 214 van het Wetboek van 

Strafvordering worden het tweede, derde, vierde, 
vijfde en zesde lid vervangen door de volgende 

bepaling: 
"De kosten blijven, behoudens de uitzonderingen 

bij de wet bepaald, vooi- rekening van den Staat". 
2. Het eerste lid van art. 215 van het Wet

boek van Strafvordering · wordt gelezen : 

"In de gevallen waarin de veroordeelde in de 
kosten wordt verwezen, wordt die veroordeeling 
uitvoerbaar verklaard ook bij lijfsdwang, waarvan 
de langste duur door de regtbank wordt bepaald". 

3. Het laatste lid van art. 234 van het Wet
boek van Strafvordering wordt gelezen: 

,, Bij gebreke hiervan wordt, wanneer de be

klaagde bij zijne verschijning ter teregtzitting 
van het geregtshof daartoe verzoek doet, de zaak 
voor eenen bepaalden tijd uitgesteld" . 

4. Art. 249 van het Wetboek van Strafvorde
ring vervalt. 

5. Art. 251, n°. 6, van het Wetboek van 
Stmfvordering vervalt. 

6. In art. 254 van het Wetboek van Straf
vordering vervallen de woorden "met de reeds 
gemaakte kosten". 

7. Het vierde lid van a1·tikel 266 van het 
Wetboek van Strafvordering vervalt. 

8. Art. 37 0 van het Wet boek van Strafvorde
·ring wordt gelezen: 

,,De kosten van het beroep in cassatie blijven, 
behoudens de uitzonderingen bij de wet bepaald, 
voor rekening van den Staat. 

Kosten , door of ten behoeve van den beklaagde 
gemaakt, zijn niet onder de geregtskosten begre1ien." 

9. In art. 7 4 van het Wet boek van Strafrecht 
vervallen de woorden "en van de kosten indien 
er reeds vervolging heeft plaats gehad." 

10. Letter a van m·t. l der wet van 18Aprill874 

(Staatsblad n°. 66), gewijzigd door de wetten 
van 28 Juni 1876 (Staatsblad n°. 141) en van 
28 Augustus 1886 (Staatsblad n°. 131) wordt 

gelezen: 
"de geregtskosten in strafzaken, hieronder 

begrepen die wegens overtredingen waarvan de 
burgerlijke regter kennis neemt;". 

11 . In het laatste lid van art. 209 der wet 
van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38) ver
vallen de woorden: ,, mitsgaders de kosten op cle 
aanhaling gevallen". 

In art. 215 van evengenoemde wet vervallen 
de woorden: .en der gevallen kosten" . 

In art. 218, 2de lid , vervallen de woorden : 
.ontslag worden verleend voor de kosten, en". 

In art. 225 , zooals dat gewijzigd is bij art. 11 
der wet van 22 Mei 1873 (Staatsblad n°. 67) 
en art. 7 der wet van 15 April 1886 (Staats
blad n°. 64), vervallen de woorden: ,,en de 
gemaakte geregtskosten". 

In de artt. 85, 219 en 222 worden onder 
kosten of onkosten verstaan de werkelijk gemaakte 
kost.en bij de inventarisatie, alsmede de kosten 
voor transport, bewaring en onderhoud der i11 
beslag genomen goederen. 

12. In art. 100, 2de lid, der wet van 18 Sep
tember 1852 (Staatsblad n°. 178), zooals dat 
gewijzigd is bij art. 1, 5°., der wet van 31 De
cember 1887 (Staatsblad n°. 265), worclen de 
woorden : ,, afstand van de in beslag genomen 
voorwerpen, welker verbeurd verklaring gevorde,·d 
wordt en voldoening der gemaakte kosten" ver
vangen door: ,,en afstand van de in beslag ge
nomen voorwerpen welker verbeurd verklaring 
gevorderd worqt". 

In art. 101, laatste lid , der evengenoemde 
wet van 18 September 1852 (Staatsblad n°. 178), 
zooals dat gewijzigd is bij art. 7 der wet van 
15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), vervallen de 
woorden : . en cle geregtskosten". 

13. In art. 50 der wet van 29 Maart 1833 
(Staatsblad n°. 4) vervallen de woorden : ,,en 
tot toewijzing der gevallene kosten, lrniten die 
voor de schattingen en tellin!'(en". 

14. In art. 17, laatste lid, van de wet van 
22 Mei 1845 (Staatsblad n°. 22), zooals dat 
gewijzigd is bij art. 7 der wet van 15 April 1886 
(Staatsblad n°. 64), vervallen de woorden: ,,en 
de gemaakte geregtskosten". 

15. De 1irocesseu-verbaal, dagvaardingen, acten 
van transactie, exploten en alle verdere stukken 
van vervolging in strafzaken, rakende 's Rijks 
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belastingen, zijn vrij van cle formaliteit van 
registratie en van het recht van zegel. 

In art. 238 der wet van 26 Angnstns 1822 
(Staatsblad 11°. 38) vervallen de woorden: ,,of 
de registratie wil hiten voorafgaan" en "na den 
dag der registratie". 

In art. 93 der wet van 18 September 1852 
(Staatsblad n°. l 78) vervallen de woorden: .na 
den dag der registratie". 

In art. 94 der evengenoemde wet vervallen 
de woorden: ,,of wel wanneer de registratie niet 
binnen den gestelden termijn is geschied". 

In art. 46, § 1, der wet van 29 Maart 1833 
(Staatsblad n°. 4) vervallen de woorden : ,,na de 
registratie". 

16. In art. 9 der wet van 10 September 1853 
(Staatsblad n°. 102) vervallen de slotwoorden: 

.en veroordeeld in de kosten". 
17. Het recht van den Staat tot verhaal van 

de in strafzaken, waarvan de gewone rechter 
kennis neemt, aangewende gerechtskosten, in 
welke veroordeelden zijn verwezen , doch welke 
volgens deze wet voor rekening van den Staat 
zouden zijn, en die op het tijdstip van het in 
werking treden deze1· wet nog niet zijn voldaan, 
vervalt. 

De op het tijdstip van het in werking treden 

dezer wet daartoe reeds aangevangen vel'volging 
wordt gestaakt. 

18. Aan de tegenwoordige gr iffiers worclt, 
zoolang zij bij hetzelfde rechtscollege of kanton
gerecht in dat ambt werkzaam blijven, eene 
vaste jaarlijksche toelage verleend ter vergoeding 
van de vermindering hnnner belooningen, bedoeld 
bij art. 30, letter c, der wet van 18 Aprill874 
(Staatsblad n°. 66), die van deze ·regeling be
trekkelijk de gerechtskosten in strafzaken het 
gevolg zal zijn . 

Die toelage wordt door Ons bepaald 011 het 
gemiddeld jaarlijksch bedrag dier vermindering, 
berekend over de laatste drie jaren, voorafgaande 
aan het jaar, waarin cleze wet in werking treedt. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, ilen 15den April 1896. 

(get .) E MM A. 

(get.) 

(get.) 

De .Minister van Justitie , 
VAN DER KAAY. 

De illinister van Financiën , 
SPllENGElt VAN EYK. 

( Uitgeg. 12 il1ei 1896 .) 

15 Ápril 1896. WET, houdende bepalingen ter 
uitvoering van a1-tikel 152, 2cle Jid, der 
Grond wet. S. 71. 

B ijl. Hand. 2• Kamer 1895/96, n°. 8, 1-4. 
Hand. id. 1895/96, bladz. 1017- 1021. 

Hand. 1• Kamer 1895/96 , bladz. 317, 343, 
362, 369-1373. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA' ENZ . 
WrJ EMMA, ENZ ..... . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

volgens artikel 152, 2de lid, der Grondwet, 
het gebruik van eigendom tot h et voorbereiden 
en het stellen van militaü-e inundatiën , wanneer 
dit wegens oorlog of oorlogsgevaar wordt gevorderd, 
bij de wet moet worden geregeld ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1 . Wanneer, in geval van oorlog of oorlogs

gevaar, militaire inundatiën moeten worden voor
bereid of gesteld, kan znlks niet dan op last of 
krachtens machtiging van den Minister v,iu Oorlog 
geschieden. 

2. Wanneer, tot het voorbereiden of het stellen 
van mili taire inundatiën ten gevolge van den 
last of krachtens de machtiging in artikel 1 be
doeld, het gebrnik van eigendom wordt gevorderd , 
al dau niet gepaard gaande met wijziging, tijde
lijke of voortdurende onbrnikbaarmaking of ver
nietiging van dat eigendom, kan, op last van 
de hoogste militaire overheid ter plaatse aanwezig, 
onmiddellijk tot dat gebru ik worden overgegaan. 

Deze zorgt onverwijld voor openbare bekend
making ter plaatse. 

3. Te rekenen van Let tijdstip cler in het 
vorige artikel bedoelde open bare bekendmaking 
zijn de beheerders van waterstaatswerken, gelegen 
binnen het te innndeeren gebied of welke in be
ti·ekking starm met het voorbe1·eiclen of het stellen 
van militaire inundatiën, verplicht de bevelen 
na te komen, welke hnn, in verband met het 
voorberei,len of het stellen van de inundatiën, 
met betrekking tot hun beheer worden gegeven 
door de hoogste militaire overheid ter plaatse 
aanwezig, en zijn evengemelde beheerders alsmede 
de eigenaren en gebruikers van binnen dat gebied 
gelegen eigendommen verplicht aan genoemde 
militaire overheid, desverlangcl, de voor het voor

bereiilen of stellen der innnclatiën noodige inlich
tingen te verstrekken. 

4. Zoodra het gebrnik, bedoeld in artikel 2, 
niet meer nood ig is, wordt het gebruikte eigen
dom door of vanwege den Minister van Oorlog 
weder geheel ter beschikking van de rechthebbenden 
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gesteld. De wede1·beschikbaarstelling wordt door 
genoemden Minister ter algemeene kennis gebracht. 

De Minister van Oorlog is bevoegd, voor 
rekening van den Staat, het gebruikte eigendom 
terug te brengen in den toestand, waarin het 
zich vóór de ingebruikneming bevond. 

5. Wanneer door het voorbereiden of het stellen 
van de militaire inundatiën in de vorige artikelen 
bedoeld , eigendommen worden beschadigd of aan de 
vrije beschikking van rechthebbenden of huurders 
onttrokken , wordt aan hen, op hunne aanvrage, 
de schade, welke daardoor mocht zijn geleden, 
vergoed, voor zoo ver die schade als het onmiddel
lijke en dadelijke gevolg van het voorbereiden of 
het stellen der inundatiën moet worden beschouwd, 
en voor zoover daarin niet door toepassing van 
het bepaalde in het tweede Jid van artikel 4, 
is of wordt voorzien. 

De hierbedoelde aanvrage moet aan den Minister 
van Oorlog worclen ingediend binnen eene maand 
na de dagteekening van de in het vorige artikel 
bedoelde kennisgeving. 

Door de hoogste militaire overheid ter plaatse 
aanwezig kan, bijaldien zulks wordt · verlangd, op 
de schadevergoeding voorschot worden verstrekt. 

6 . Binnen twee maanden nad:tt de in artikel 5 
vermelde aanvrage bij het Departement van Oorlog 
is ontvangen, biedt de Minister van Oorlog aan 
den belanghebbende eene bepaalde som gelds 
aan ter vergoeding der geleden schade. Is binnen 
den gestelden termijn geen aanbod door den be
langhebbende ontvangen, of acht hij de aangeboden 
schadevergoeding niet voldoende, dan kan h\i 
het geschil op de gewone wijze bij dagvam·ding 
bij den burgerlijken rechter aanbrengen. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 15den April 1896. 

(get.) EMMA. 
De lJfinister van Oorlog, (get.) ScHNEIDER. 

De JJfin. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get .) VAN DER SLEYDEN. 

De JJfin . van B innenl. Zaken, (get.) VAN HOUTEN. 
( Uitgeg . 24 April 1896.) 

16 Ápril 1896. WET tot regeling der Personeele 
belasting. S. 72. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1894/ 95, n°. 180, 1-9; 
1895/96, n°. 15, 1-46. 

Hand. id. 1895/96, bladz. 187-317, 320-338, 
340-360,369-407,854- 919,922-942,1001. 

Hand. l• Kamer 1895/96 , bladz. 331-341, 
344-358, 376-397. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ .• . . . . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het noodig is de bepalingen omt1·ent de belasting 
op het personeel door eene nieuwe regeling te 
vervangen; 

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

HOOFDSTUK I. 

GRONDSLAGEN DER BELASTING. 

Art. 1 . Onder den naam van "personeele be
lasting" wordt eene directe belasting geheven 
naar de volgende grondslagen : 

1 °. huurwaarde , 
2°. haardsteden , 
30, mobilair, 
40, dienstboden, 
50_ paarden, 
50, rijwielen. 

HOOFDSTUK II. 

BELASTING NAAR DE EERSTE DRIE GRONDSLAGEN. 

2. 1. De belasting naar den eersten, 
tweeden en clerden grondslag wordt geheven 
wegens het gebruiken van hier te lande gelegen 
gebouwen eu gedeelten van gebouwen met hunne 
aanhoorigheden. . 

Onder aanhoorigheden worden verstaan ge
bouwen, erven en tot gemak, uitspanning of 
vermaak dienende gronden, bij een gebouw of 
gedeelte van een gebouw behoorende en daarmede 
in gebruik. 

Buiten aanmerking blij ven de gronden , . die 
uitsluitend voor de uitoefening van een beroep 
of bedrijf worden gebezigd, alsmede de voor het 
publiek toegankelijke gronden van buitenplaatsen ; 
een en ander voor zoover zij geen aanhoorigheid 
zijn van eene sociëteit, logement, koffiehuis of 
andere inrichting tot het gebrniken van spijzen 
of dranken tegen betaling. 

§ 2. Waar in deze wet gesproken wordt van 
perceelen , worden daarmede bedoeld zoowel ge
bouwen als afzonderlijk in gebruik zijnde ge
cleelten van gebouwen, beide met hunne gebouwde 
aanhoorigheden. 

3. Perceelen, die geheel of gedeeltelijk zijn 
gemenbelcl, worden beschouwd als in gebruik te 
zijn, behoudens de toepassing van artt. 63 , § 2, 
en 65, § 2. 
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4. § 1. Geene belasting naar den eersten, 
tweeden en derden grondslag wordt -geheven 
wegens het gebruik van perceelen en gedeelten 
van perceelen uitsluitend : 

a. tot openbaren eeredienst; 
b. voor den dienst van het Rijk of andere 

publiekrechtelijke lichamen; 
c. als inrichting van onderwijs of tot opleiding 

voor een ambt, beroep of bedrijf; als kostschool; 
d. als inrichting van weldadigheid of tot ge

nezing of verpleging van zieken of gebrekkigen, 
als inrichting tot algemeen nut door zedelijke 

lichamen, vereenigingen in het bezit van rechts
persoonlijkheid of stichtingen , mits niet gebezigd 
voor uitvoeringen, voorstellingen of bijeenkomsten, 
waarbij aan het publiek tegen betaling van meer 
dan 20 cent per persoon toegang wordt verleend, 

een en ander voor zoover daarbij geen winst 
wordt beoogd of gemaakt anders dan ten bate 
der imichting; 

e. tot fabriek of werkplaats, lokalen tot uit
stall ing niet daaronder begrepen; tot stalling van 
runderen of ander vee, beha) ve paarden ; tot 
stalling van paarden, bergplaats of broeikas voor 
de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

Het gebruik, vallende onder a, b, c of e, is 
echter alleen dan niet belastbaar, wanneer het 
perceel of gedeelte van een perceel kennelijk daar
voor is ingericht. Indien de stallen en berg
plaatsen bestemd zijn voor een beroep of bedrijf, 
blijven zij ook dan onbelast, als zij tevens dienen 
voor paarden in gemengd gebruik en voor rij
tuigen. 

§ 2. Van de inrichtingen, bedoeld onder 
§ 1 d, worden door de clirecteurs der directe 
belastingen, invoerrechten en accijnzen, ieder in 
zijn dienstkring, lijsten opgemaakt en zooveel 
nooclig aangcvnld en gewijzigcl. 

Besturen van inrichtingen, welke niet op die 
lijsten voorkomen of claarvan zijn afgevoerd , 
kunnen, wanneer hun verzoek om plaatsing of 
herplaatsing is afgewezen, bij Ons in beroep 
komen. 

Door Ons worclt beslist, den Raad van State 
gehoord. 

Bij algcmeenen maatregel van bestuur worden 
geregelcl de wijze, waarop cle lijsten en hare 
aanvullingen en wijzigingen worclen bekend ge
maakt, de wijze wunrop, en de termijn binnen 
welken het beroep kan worden ingesteld, zoo
mecle de herziening van den aanslag ten gevolge 
van de plaatsing of herplaatsing op de lijsten. 

§ 3. De bepalingen van § 1 gelden niet voor 
de gecleelten clienende tot woning van bestuurders, 
leeraren, beambten en beclienden. 

5. § 1. Voor de heffing cler belasting naar cle 
eerste clrie grondslagen worden de gemeenten van 
het Rijk vercleeld in negen klassen , volgens de 
bij deze wet gevoegcle tabel. 

§ 2. De grenzen tusscben de in verschillende 
klassen vallencle gedeelten van gemeenten worden, 
Gedeputeerde Staten gehoorcl, door Ons bepaalcl 
en, wanneer veranclering van omstandigheden 
daartoe aanleiding geeft, gewijzigd. 

Van cleze besluiten worclt mecledeeling gedaan 
in de Staatscourant, met bijvoeging van de ad
viezen van Gedeputeerde Staten , voor zoover bij 
de besluiten van die adviezen is afgeweken. 

6 . § 1. Het bedrag der belasting naar den 
eersten , tweeden en derden gronclslag wegens 
het gebruik van perceelen, waarvan de belastbare 
huurwaarcle het zevenvoud van de som, bepaald 
bij art. 12, niet te boven gaat, wordt verminderd 
in verband met het getal eigen of aangehuwde 
kinderen, kleinkinderen en pnpillen van den be
lastingplichtige, clie met hem het perceel be
wonen, ongehuwd zijn en op den eersten J anuari 
van het belastingjaar den vollen ouclerdom van 
twintig jaar nog n ict hebben bereikt. 

Zij, clie tijdelijk elders verblijven tot het ver
krijgen van onderwijs, worden als inwonend 
beschouwd. 

§ 2. De vermindering wordt niet toegepast op 
de belasting wegens het gebruik van de afzonder
lijke perceelen , bedoeld iu art. 33. 

7. De vermindering volgens het vo1·ig artikel 
is wegens elk der kinderen , kleinkinderen of 
pupillen: 

a. twaalf ten honclerd, wanneer de belastbare 
huurwaarde bedraagt in gemeenten of gedeelten 
van gemeenten , behoorende tot de: 

l• klasse, niet meer dan/ 250 
2• 225 
3• 200 
4• 175 
5• 150 
6• 125 
7• 100 
8• 75 
9• 50; 

b. tien ten honderd, wanneer de belastbare 
huurwaarde bedraagt in gemeenten of gedeelten 
van gemeenten, behoorende tot de: 
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l•klasse, meer dan/250 en niet meer dan /375.-
2• 225 " 337 .50 
3• 200 " 300.-

4• 175 
" 

262.50 

5• 150 225.-

6• 125 187 .50 

7• 100 
" 

150.-

8• 75 " 
112.50 

9• 50 75.-; 

c. acht ten honderd, wanneer de belastbare 

huurwaarde bedraagt in gemeenten of µ:edeelten 

van gemeenten, behoorende tot de: 

l • klasse, meer dan/375.- en niet meer dan/ 500 

2• 337 .50 " 450 
3• 300.- 400 

4• 262.50 
" 

350 

5• 225.- ,, 300 

6• 187 .50 " 250 

7• 150.- ,, 200 

8• 
" 

112.50 " 150 

9• 75.- ,, 100; 

d. zes ten honderd, wanneer de belastbare 

huurwaarde bedraagt in gemeenten of gedeelten 

van gemeen ten , behoorende tot de : 

l • klasse, meer dan/500 en niet meer dan / 625.-
2• 450 562.50 
3• 400 500.-

4• 350 437 .50 

5• 300 375 .-

6• 250" 312.50 

7• 200" 250.-

8• 150 187.50 

9• 100 125.-; 

e. vier ten honderd, wanneer de belastbare 

huurwaarde bedraagt in gemeenten of gedeelten 

van gemeenten, behoorende tot de: 

l •klasse,meer dan/625.- en niet meer dan /750 
2• 562.50 67 5 

3• 500.- ,, 600 

4• 437 .50 " 525 

5• 375.- ,, 450 
6• 312.50 375 

7• 250 .- ,, 300 
8• 187 .50 " 225 

9• 125.- 150; 
/. twee ten honderd, wanneer de belastbare 

huurwaarde bedraagt in gemeenten of gedeelten 
van gemeenten, behoorende tot de: 
l •klasse, meer danf.750 en niet meer dan f 875.-

2• 675 " 787.50 
3• 600 " 700.-

4• kiasse, meerdan/525 en niet meer dan/ 612.50 
5• 450 525.-

6• 375 " 437 .50 
7• 300 350.-

225 

150 

A. Jluurwaarde. 

262.50 
175.-

8. De belasting wordt berekend naar de hum
waarde van ieder perceel met de ongebouwde 

aanhoorigheden. 

9. § 1. Voor gehuurde 1ierceeleu wordt de 
huurwaarde gesteld op het bedrag van den jaar

lijkschen huurprij s volgens de overeenkomst, 

die in werking is bij het begin van het tijdvak, 

waarover de belasting wordt geheven. 

§ 2. Onder huurprijs wordt verstaan het 

bedrag aan geld, dat voor het gebruik moet 

worden betaald, of de geldswaarde van hetgeen 
in anderen vorm daarvoor moet worden µ:eleverd, 
verhoogd met het bedrag of de geldswaarde van 
hetgeen ten gevolge van beding ten laste van 

den huurder is, doch zonder dat beding ten 
laste van den verhuurder zou zijn, en verminderd 

met het bedrag of de geldswaarde van hetgeen 
ten gevolge van beding ten laste van den ver

huurder is, doch zonder dat beding ten laste 

van den huurder zou zijn. 
§ 3. Weekhuur wordt tot jaarhuur herleid 

door vermenigvuldiging met 50. 
Als weekhuur wordt alleen aangemerkt de 

huur, die wekelijks moet worden betaald volgens 

eene overeenkoms~, welke met de week eindigt. 
§ 4. De bepaling van § 1 is niet van toe

passing: 
a. indien de huurprijs niet onder normale 

omstandigheden is bedongen; 
b. indien een gedeelte van het perceel valt 

on der art. 4 , § 1 ; 
c. indien onder het gehuurde zijn begrepen 

ongebouwde aanhoorigheden, die volgens art . 2, 
§ 1 , voor de belasting buiten aanmerking blijven; 

d. indien eene landbouwerswoning of ander 

perceel voor één prijs is gehuurd te zomen met 
andere onroeremle goederen dan de ongebon wde 
aanhoorigheden. 

10. § 1. De hunrwaanle van niet geh uurde 
perceelen en van perceelen, vallende onder art. 9, 
§ 4, wordt bepaald door vergelijking met onder 
normale omstandigheden geh unrde perceel en van 
dezelfde of meest nabijkomende soort in dezelfde 
of eene naburige gelijksoortige gemeente. 
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§ 2. \Vanneer de aard van een perceel eene 
vergelijking volgens § 1 niet toelaat, wordt de 
huurwaarde gesteld op zes ten honderd, berekend 
over de verkoopwaarde of, indien deze niet is 
te bepalen, over eene som , door vergelijking 
tifgeleid uit de verkoopwaarde van andere per
ceelen van dezelfde of meest nabijkomende soort 
in dezelfde of eene naburige gelijksoortige gemeente. 

§ 3. Bij vergelijking volgens dit artikel wordt, 
onder meer, gelet op stand of ligging. 

11 . § 1. De belastbare huurwaarcle van een 
perceel, krachtens zijn ambt of zijne betrekking 
bewoond cloor iemand, in dienst van een publiek
rechtelijk lichaam of van eene kerk of kerk
genootschap, wordt niet hooger gesteld dan 
twaalf ten honderd van cle jaarlijksche inkomsten, 
aan dat ambt of die betrekking verbonden. 

Genot van vrije woning wordt niet onder de 
inkomsten begrepen. Daarentegen worden zij 
verminderd met de som, die voor het gebruik 
van het perceel moet worden betaald. 

De belastbare huurwaarde daalt echter niet 
beneden een derde van het bedrag, waarop zij 
volgens art. 10 zou worden bepllald. 

De bepaliµgen van deze paragraaf zij n ook 
van toepassing op ambtswoningen van onderwijzers, 
niet vallencle oncler het eerste Jid. 

§ 2. De huurwaarde van perceelen en gedeelten 
van perceelen, uitsluitend dienende tot uitoefening 
van het bedrijf van logementhouder, wordt slechts 
voor de helft als belastbare humwaarde aan

gemerkt. 
Hieronder vallen alleen inrichtingen, waar 

doorgaans voor 1·eizigers gelegenheid is tot logies 

per nacht. 
De hnm·waarde van perceelen en gedeelten 

van perceelen, uitsluitencl dienende tot winkel 
of lokaal tot uitstalJing, worclt slechts voor een 
dercle als belastbare huurwaarde aangemerkt. 

12. De belasting naar den eersten grondslag 
wordt niet geheven, wanneer de belastbare huur
waarde van het perceel in gemeenten of gedeelten 
van gemeenten, behoorende tot de: 

l • klasse, niet meer bedraagt clan f 125.-
2• 11~50 
3• 100.-
40 87.50 
5e 75.-
6• 62.50 
7• 50.-
8• 37.50 

9• 
1896. 

25.- . 

13. § 1. De belastbare huurwaarde van elk perceel 
wordt voor de berekening der belasting verminderd 

in gemeenten of gedeelten van gemeenten , 
behoorende tot cle: 

1 e klasse , met . 
2• 
3• 
4• 
ö• 

6• 
7• 
8• 
9• 

.f llO.-
97.50 
85.-
72.50 
60.-
47.50 
35.-
22. 50 
10.-

§ 2. De belasting bedraagt jaarlijks acht ten 
honderd van de belastbare huurwaarde, ver
minderd volgens § 1. 

B. Haardsteden. 

14. De belasting wordt berekend naar het 
getal haardsteden van ieder perceel met meer 
dan ééne haardstede. 

Voor elk vertrek, dat in het belastingjaar op één 
of meer dagen vóór l April ofua 31 October w01·dt 
verwarmd, wordt ééne haardstede gerekend. 

De gangen , portalen en trappen van een per
ceel worden te zamen voor één vertrek gerekend. 

Als verwarmd wordt beschouwd het vertrek, 
waa1· zich een haard of andere vaste stookplaats, 
eene kacbel of ander stooktoestel of een warmte
leider bevindt, wanneer een en ander kan worden 
in gebruik genomen zonder dat eenig metsel- of 
pleisterwerk geheel of gedeeltelijk wordt ver
wijderd of beschadigd. 

Indien een stooktoestel is geplaatst in de 
afscheiding tnsschen verschillende vertrekken, 
wordt elk dier vertrekken als verwarmd beschouwd. 

Toestellen, die gebruikt worden zonder afvoer 
in een schoorsteen of in de open lucht, blijven 
buiten aanmerking. 

15. De belasting naar den tweeden grondslag 
wordt niet geheven, wanneer de belastbare huur
waarde van het perceel in gemeenten of gedeelten 
van gemeen ten, behoorende tot de : 

l • klasse, niet meer bedraagt dan f 200 
~ l W 
3• 160 
4, 140 

120 
100 
80 
60 
40. 
7 
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16. § 1. De belasting bedraagt jaarlijks: 
voor twee 

drie 
vier 
vijf 
zes 
zeven 
acht 

hat1rdsteden . f 1 
3 

6 
10 
15 
21 
28 

negen 36 
benevens f 8 voor iedere haardstede boven negen. 

§ 2. Met afwijking van de vorige parao-raaf 
bedraagt de belasting wegens Je haardsteden van 
perceelen en gedeelten van perceelen, uitsluitend 
dienende tot uitoefening van het bedrijf van 
logementhouder of tot openbare badinrichting, 
met meer dan drie haardsteden jaarlijks f 1 
voor iedere haardstede. 

C. JJ[obilair. 

17. § 1. De belasting wordt be1·ekend naar de 
waarde: 

a. der stoffeering van ieder perceel, onver
schi llig wiens eigendom zij is; 

b. der rijtuigen en pleiziervaartuigen van den 
belastingplichtige, onverschillig waar zij zich 
bevinden, voor zoover niet uitsluitend gebezigd 
voor de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. 

De waarde van rijtuigen wordt gevoegd bij 
die der stoffeering van het perceel, waar zij zich 
doorgaans bevinden of, indien d:tt perceel niet 
bij den belastingplichtige in gebruik is, bij die 
der stoffeering van het perceel, waar hij door
gaans verblijf houdt. 

De waarde van pleiziervaartuigen wordt ge
voegd bij clie der stotfecring van het perceel, 
waar de belastingplichtige doorgaans verblijf hondt. 

§ 2. Door stotfeering wordt verstaan al hetgeen 
volge~s art. 573 van het Burgerlijk Wetboek 
daartoe behoort, met uitzondering van schilde
rijen, doch met inbeg1·ip van pürno's , biljarten 
en dergelijke voorwerpen, die, om te worden 
gebruikt, gewoonlijk niet verplaatst worden. 

Door waarde wordt verstaan de som, die 
gerekend wordt te knnnen worilen bedongen bij 
verkoop onder normale omstandigheden ter plaatse 
daartoe "eschikt. 

§ 3. De waarde van de stoffeering der per
ceelen en gedeelten van perceelen , bedoeld in 
art. 11, § 2, komt slechts voor de helft in 
aanmerking. 

18. De belasting naar de waarde der stoffeering 

wordt niet geheven, wanneer de belastbare huur
waarde van het perceel 

in gemeenten of gedeelten van gemeenten, 
behoorende tot de : 
l • klasse, niet meer bedraagt dan .f 200 
2• 180 
3• 160 
4• 140 
5• 120 
6• 100 
7• 80 
8• 60 
9• 40. 

19. De belasting bedraagt jaarlijks, wanneer 
de waarde van het mobilair is: 
f 140 of meer, doch minder dan/ 200 f 0.60 

200 " 300 1.50 
300. 400 3.-
400 " 500 4.50 
500. 600 6.-
600 " 700 7 .50 
700 , 800 9.-
800. 1,000 10.50 

1,000 • 1,200 13.50 
1,200 • 1,400 16.50 
1,400 • 1,700 19.50 
1,700 " 2,000 24.-
2,000 • 2,300 28.50 
2,300 " 2,700 33.-
2,700 " 3,100 39.-
3,100 • 3,500 45.-
3,500 " 4,000 51.-
4,000 " 4,500 58 .50 
4,500 " 5,000 66.-

Is de waarde f 5000 of meer, dan bedraagt 
de belasting f 73.50 , benevens f 15 voor elke 
geheele som van f 1000, waarmede zij het 
bedrag van f 5000 te boven gaat. 

H O O F D S T U K III. 

BELASTING NAAI\ DEX VIERDEN GllONDSLAG. 

20. § 1. De belasting naar den grondslag 
dienstboden wordt geheven wegens het in dienst 
hebben, hier te lande, van personen, gebezigcl 
tot persoonlijke of huiselijke diensten, bedienden 
in sociëteiten daaronder begrepen. 

§ 2. Staldienst en tuindienst behooren niet 
tot de persoonlijke en huiselijke diensten. 

§ 3. Gouverneurs en gouvernantes, belast met 
het bestuur en het onderwijs van kinderen, 
juffrouwen van gezelschap, secretari ssen en rent-
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meesters blijven buiten aanmerking, al verrichten 
zij ook enkele bijkomende persoonlijke of huise
lijke diensten. 

21 . § 1. Geene belasting wordt geheven wegens 
het houden van : 

a. bakers en zogende minnen; ziekenverplegers 
en ziekenverpleegsters, die buiten het huis, 
waar zij dienst doen, hunne woning aanhouden; 

b. dienstboden in inrichtingen, vallende onder 
c en d van art. 4, § 1, voor' zoover zij geene 
andere diensten verrichten dan rechtstreeks ten 
behoeve der inrichting; 

c. militaire oppassers door officieren in werke
lijken dienst ; 

d. dienstboden, die doorgaans door meer dau 
één afzonderlijk wonenden 11ersoon of gezin als 
zoodanig worden gebezigd en niet inwonen bij 
hem, te wiens behoeve of ten behoeve van wiens 
gezin zij diensten verrichten; 

e. personen, die doorgaans niet meer dan drie 
dagen 's weeks in dienst zijn. en niet inwonen 
bij hem, te wiens behoeve of ten behoeve van 
wiens gezin zij diensten verrichten; 

f. personen, die geen anclere persoonlijke of 
huiselijke diensten verrichten dan het besturen 
van paarden voor rijtuigen , waarvan het boven
stuk niet door veerkrachtige of rekbare voor
werpen middellijk of onmiddellijk met de as of 
de assen is verbonden ; 

g. eene eenige vronwelijke dienstbode door 
iemand, die geen anderen dienstbode houdt en 
drie of meer eigen of aangehuwde kinderen, 
kleinkinderen of pupillen bij zich heeft inwonen, 
die ongehuwd zijn en op den eersten Januari 
van het belastingjaar den vollen ouderdom van 
twintig jaar nog niet hebben bereikt; 

lt. eene eenige vrouwelijke dienstbode door een 
weduwnaar of iemand, wiens echtgenootc wegens 
ziekte elders worclt verpleegd , een en ander voor 
zoover hij geen anderen dienstbode hondt; 

i. dienstboden, die den persoon, bij wien zij 
iu dienst zijn, in den eersten, tweeden of derden 
graad van bloedverwantschap of zwagerschap 
bestaan; 

j. vrouwelijke dienstboden, clie op den eersten 
Janu ari van het belastiogjaax den vollen ouder

dom vau achttien jaar nog niet hebben bereikt 
en dienstboden, die op dat tijdstip den vollen 
onderclom van vijf en zestig ja.ar hebben bereikt. 

§ 2. Voor de toepassing der bepaling van § 1, 
g of !, , worden dienst boden, vallende onder eene 
andere letter van die pamgraaf, niet medegerekend. 

22. De belasting wordt berekend naar het 
geheele aantal dienstboden, onverschilli waar zij 
worden gehouden . 

23. De belasting bedraagt jaarlijks: 
a. voor elke vrouwelijke dienstbode, die op 

den eersten Januari van het bela tingjaar den 
vollen ouderdom van een en twintig jaar nog 
niet heeft bereikt , / 4 ; 

b. wegens alle overige dienstboden: 

voor één dienstbode 
twee dienstboden 
drie 
vier 
vijf 

" zes 
zeven 
acht 
negen 

.f 6 
17 
33 
54 
80 

lll 
147 
188 
234 

tien 285 
benevens / 50 voor ieder dienstbode boven tien; 

voor eiken mannelijken dienstbode / 12 boven 
de voormelde bedragen. 

24. § 1. Met afwijking van het vorig artikel 
bedraagt de belasting jaarlijks : 

a. voor eiken koetsier van praktizeerende ge
nees-, heel- en verloskundigen en veeartsen / 15 ; 

b. wegens personen, die doorgaans en hoofd
zakelijk werkzaam zijn in het beroep of bedrijf 
van den belastingplichtige of ten behoeve van 
eene inrichting, als bedoeld in art. 4, § 1, c en 
d, waaraan de belastingplichtige als inwonend 
btstuurder , leeraar of beambte is verbonden: 

voor iecler dienstbode . ./3.-; 
c. wegens huisbewaarders of huisbewaarsters, 

bij afwezigheid van het gezin eene woning be
,~arende, onverschillig of zij ouk bij voorbijgaancle 
aanwezigheid van leden des gezins, eukele malen 
andere persoonlijke of huiselijke diensten ver
richten: 

voor eiken huisbewaarder of huisbewaarster 
/ 10 , met dien verstande dat, wanneer de 
bewaring van een huis aan gehuwde lieden 
is toevertrouwcl, dit recht slechts ééns ver
schuldigd zal zijn; 
d. voor eiken jager, uitsluitend voor de jacht 

dienende, / 18. 
§ 2. Indien verschillende personen, vallende 

onder § 1 , b, mannelijke en vrouwelijke ieder 
afzonderlijk, uitsluitend bij afwisseling tot persoon
lijke of huiselijke cliensten worden gebezigd, worclt 
de belasting als voor één dienstbode berekend. 

7* 
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HOOFDSTUK IV. 

BELASTING NAAU DEN VIJFDEN GUONDSLAG, 

25. De belasting wordt geheven wegens het 
houden, hie te lande , van: 

a. paarden, niet uitsluitend gebezigd voor de 
uitoefening van een beroep of bedrijf; 

b. paarden , gebezigd voor de uitoefening der 
bedrijven van rijtuigverhuurder, ondernemer van 
personenvervoer, verhuurder van rijpaarden, 
manegehouder en paardenkooper. 

26. Wie krachtens overeenkomst de beschikking 
heeft over één of meer paarden van een ander, 
wordt te dier zake geacht een gelijk aantal 
paa1·den te houden, ook al worden niet steeds 
dezelfde verstrekt; ten wal'e de overeenkomst, 
met inbegrip van verlenging ter keuze van eene 
der partijen, blijkt over korter tijdvak dan een 
en twintig dagen te loopen. 

Eene overeenkomst, in werk ing tredende binnen 
acht dagen na het eindigen eener andere overeen
komst, wordt als verlenging van laatstbedoelde 

beschouwd. 
27 . Geene belasting wordt geheven wegens het 

houden van: 
a. ,lienstpaarden door officieren, welke die 

paarden uitsluitend onder den za,lel bezigen; 
b. paarden, uitsluitend gebezigd voor rijtuigen 

als beiloeld in art. 21 § 1 , f, of tot het trekken 

van vaartuigen; 
c. paarden, wier laatste melktand nog niet is 

vervangen door een snijtand; 
d. hengsten als dekhengsten. 
28. De belasting wordt berekend naar het ge

heele aantal paarden, onverschillig waar zij 

worden gehouden. 
29. De belasting bedraagt jaarlijks: 

voor één paard . / 25 
" twee paarden . 60 

drie 105 
benevens f 50 voor ieder paard boven drie. 

30. § 1. Met afwijking van het vorig artikel 
bedraagt de belasting jaarlijks : 

a. wegens de paarden van praktizeerende ge-
nees-, heel- en verloskundigen en veeartsen : 

voor elk paa1·d. . f ] 0; 
b. wegens de paarden in gemengd gebruik: 
voor elk paai·d. . / 6 ; 
c. wegens de paarden, uitsluitend of hoofd-

zakelijk gebezigd voor de uitoefening van het 
bedrijf van rijtuigverhuurder, ouderuemer van 

personenvervoer, verhm1rder van rijpaarden of 
manegehoudet· en niet vallende onder art. 26: 

voor elk paard . . / 10 ;. 
d. wegens de paarden van paardenkoopers, die 

niet tevens een bedrijf, genoemd onder c, uit-
oefenen: 

voor elk tiental paarden, gedeelten van een 
tiental voor een tiental gerekend . f 10. 

§ 2. Onder paarden in gemengd gebruik worden 
verstaan paarden, die doorgaans en hoofdzakelijk 
worden gebezigd voor de uitoefening van een be
roep of bedrijf van den belastingplichtige, niet 
vermeld onder b van art. 25 . 

Indien verschillende dier paarden uitsluitend 
bij afwisseling tot andere doeleinden worden ge
bezigd, wordt de belasting als voor één paal'Cl 
l1erckend. 

HOOFDSTUK V. 

BELASTING NAAR DEN ZESDEN GRONDSLAG. 

31. De belasting naar den zesden grondslag 
wordt nader bij de wet geregeld. 

HOOFDST UK VI. 

BELAST! NGl'LIC HTIGH E J D. 

32 . § 1. De verschillende gedeelten van een 
gebouw met zijne aanhoorigheden, in gebruik bij 
leden van hetzelfde gezin, worden te zamen 
aangemerkt als één perceel, in gebruik bij het 
hoofd van het gezin. 

Het hoofd van het gezin wordt geacht ook 
de rijtuigen, pleiziervaartuigen, dienstboden en 
paarden van de leden vau zijn gezin te houden. 

§ 2. Als leden van één gezin worden beschouwcl 
bloed- en aau verwanten in de rechte linie en 
in den tweeden graad der zijdlinie, verblij f 
houdende in gedeelten van één gebouw, die in
wendig gemeenschap met elkaar hebben. 

Ook worden als leden van één gezin beschouwd 
alle andere personen, die één of meer woonver
trekken iu gemeenschappelijk gebruik hebben. 

§ 3. Zoo noodig beslist ile inspecteur der 
directe belastingen welk licl van het gezin als 
het hoofd wordt aangemerkt . 

33 . § 1. Indien een perceel door den hoofd
bewoner gedeeltelijk aau een of meer andere 
personen, niet behoorende tot zijn gezin of 
zijne dienstboden, ten gebruike wordt afgestaan 
met inbegrip van daarin aanwezige meubelen, 
wordt het aldus afgestane, behoudens voor de 
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toepassing van a1-t. 18, l1eschouwd als een af
zonderlijk perceel , in gebruik bij den hoofdbe
woner. 

Deze bepaling is ook van toepassing op de 
gedeelten, die gewoonlijk op de bedoelde wijze 
worden verhuurd, doch tijde! ijk geheel of ten 
cleele onverhuurcl en onbe,voond zijn. 

§ 2. Mede wordt als een afzonclerlijk perceel 
aangemerkt het gedeelte van een perceel, vallencle 
onder art. 11, § 2. 

§ 3. Wanneer een perceel alleen door een huis
bewaarcler wordt bewooncl en geen andere meubelen 
bevat dan voor het gebruik van hem en zijn ge
zin, wordt het door hem bewoonde gedeelte 
aangemerkt als een afzonderlijk perceel, in ge
bruik bij den eigenaar of huurder. 

34. Niet belastingplichtig zijn: 
a. Gezanten en andere vertegenwoordigers of 

diplomatieke ambtenaren van vreemde mogend
heden, die naar cle regelen van het volkenrecht 
of krachtens verclragsbepalingen op vrijdom van 
persoonlijke lasten aanspraak hebben. Deze vrij
steil ing kan onder voorwaarde van wederkeerigheid 
worden uitgestrekt tot consuls of consulaire 
ambtenaren van vreemcle mogenclheden, mits zij 
vreemcleliugen ,ijn eu hier te lande geen bedrijf 
of beroep uitoefenen; 

b. buitenslands wonc1iden, voor zoover zij niet 
langer clan drie achtereenvolgelllle mannden hier 
te lande een perceel in gebruik hebben of dienst
boden of paarclen houden. 

HOOFDSTUK VII. 

JIELASTIXGJAAR. 

35. Het belastingjaar begint met 1 Januari 
en eindigt met 31 December. 

36. Wie op 15 Januari lielastingplichtig is, 
wordt volgens den toestand op clien clatum over 
het geheele jaar aangeslagen. 

37 . Wie belastingplichtig wordt na 15 Janua1·i, 
wordt aangeslagen naar den toestand bij den 
aanvang zijner belastingplichtigheicl over zooveel 
twaalfcle gedeelten van het jaar als er nog niet 
geheel verstreken maanden overblijven. 

Bij verhoogiug vau belasting naar deu grondslag 

dienstboden of paarden geschiedt de aanslag des. 
wege op clezelfcle wijze. 

38. Voor zoo veel de eerste clrie gronclslagen betreft, 
heeft aanvang van belastingplichtigheid na 15 Ja· 
nuari plaats telkens wanneer een perceel in ge
bruik wordt genomen. 

Deze bepaling is niet van toepassing, indien 
iemand een perceel in gebruik neemt binnen zes 
weken nadat hij op af na 15 Januari een ander 
of hetzelfde perceel in den zin van art. 63 , § l, 
heeft verlaten. 

39. Verhooging van belasting heeft plaats bij 
verandering van den toestancl naar den grondslag 
haardsteden, dienstboden of paarden. 

Aanslag wegens verhooging van belasting heeft 
niet plaats, wanneer de verandel'Îng op of na 
15 December intreedt. 

HOOFDSTUK VIII. 

AANGJ FrE. 

40. Door of vanwege clen ontvanger der directe 
belastingen kunnen aan hen, clie belastingplichtig 
worden geacht , beschrijvingsbiljetten worden uit
gereikt, ·bestemd tot het doen van aangifte. 

Zij worden steeds uitgereikt aan hen , die geacht 
,~orden op 15 Januari belastingplichtig te zijn 
naar den vierden of den vij fclen grondslag. 

In het biljet w01·dt gevraagd: 
I. aanwijiing van in gebrnik zijnde perceelen ; 

of deze al clan niet gehuurd zijn; 
zoo ja, opgaaf van den huurprijs bedoeld 
in art. 9; 

II. opgaaf van het getal haardsteden, berekencl 
volgens de bepalingen van art. 14; 

III. opgaaf van het getal dienstboden, manne
lijke en vrouwelijke ieder afzonderlijk; 

IV. opgaaf van het getal paarden; 
V. opgaaf der inwonende personen buiten de 

leden van het geiin en de clienstboden; 
VI. opgaaf van het beroep of bedrijf. 
In het biljet kan worden opgegeven: 

I. dat, en om welke reden, een hu nrprijs 
niet of niet voor het volle bedrag in aan
merking behoort te komen; 

II. dat, en om welke reden, de belasting 
naar de grondslagen huurwaarde, haard
steden en mobilair tot een lager bedrag 
dan gewoonlijk of voor een gedeelte van 
een perceel afzonderlijk moet worden be
rekend; 

III. dat, en om welke reden, de belasting 
voor het opgegeven getal dienstboden of 
paarclen, geheel of ten deele, tot een 
lager bedrag dan volgens het tarief van 
art. 23 of art. 29 moet worden berekencl; 

IV. het getal personen, dat volgens art. 6 
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voor vermindering der belasting in aan
merking komt; 

V. het tijd vak, waarover de belasting moet 
worden berekend, indien dit niet is het 

geheele jaar. 
Het formulier voor het biljet wordt vastge

steld bij algemeenen maatregel van bestuur. 
41 . Hij, wien een biljet is uitgereikt, moet 

de daarin gestelde vragen d nidelijk, stellig en 
zonder voorbehoud naar waarheid beantwoorden 
en het antwoord onderteekenen. 

Voor coöperatieve en andere vereenigingen, 
stichtingen, vennootschappen en onderlinge ver
zekeringmaatschappijen wordt het biljet uitgereikt 
aan en het antwoord onderteekeud door een der 
bestuurders of beheerende venuooten. 

42. Voor zoover de biljetten niet reeds vroeger 
zijn teruggehaald, moeten zij uiterlijk op den 
twintigsten dag na dien der uitreiking, welke 
daarop wordt aangeteekend, worden ingeleverd 
ten kantore van den ontvanger der directe be
lastingen, tot wiens dienstkring de plaats van 
uitreiking behoort. 

De termijn van inlevering kan door den ont
vanger worden verlengd. 

Bij de terughaling of de inleve1·ing wordt op 
verzoek een ontvangbewijs afgegeven . 

43. Indien iemand verklaart niet te knnnen 
schi·ijven, geschiedt de invulling van het biljet 
op zijn verlangen en met vermelding der reden 
door den ontvanger of diens gemachtigde, met 
de terughaling belast, die daarna na voorlezing 
namens den aangever in tegenwoordigheid van 
een getuige ondertee'kent. De getuige teekent 
mede. 

44. Wie op 15 Januari belastingplichtig is 
naar den vierden of den vijfden grondslag en 
geen beschrijvingsbiljet heeft ontvangen, moet 
niettemin vóór 1 Februari aangifte doen. 

Deze termijn kan door den ontvanger worden 
verlengd. 

45. Hij, die na 15 Januari naar den vierden 
of den vijfden grondslag belastingplichtig wordt 
of wiens belasting naar een dier grondslagen 
volgens art. 39 wordt verhoogd, moet binnen 
veertien dagen aangifte doen. 

Deze termijn kan door den ontvanger worden 
verlengd. 

46. Voordat het getal haardsteden van een 
perceel wordt gebracht boven het door den ge
bruiker voor het loopend belastingjaar aangegeven 
getal, moet hij eene nadere aangifte doen. 

4 7. De aangiften volgens artt. 44 , 45 en 46 
worden gedaan door inlevering van een beschrijvings• 
biljet ten kantore van den ontvanger der directe 
belastingen, tot wiens dienstkring de gemeente 
behoort, waar ingevolge art. 48 de aanslag ge
schiedt. 

De bepalingen van artt. 41, 42, 3de lid, en 
43 zijn ook in dit geval van toepassing. 

Beschrijvingsbiljetten zijn kosteloos verk:rijo-. 
baar bij de ontvangers der directe belastingen en 
op de secretarieën der gemeenten. 

H O O F D S 'r U K IX. 

AANSLAG. 

48. De aanslag geschiedt: 
1 °. naar den eersten , tweeden en derden grond

slag in de gemeente, waar het perceel is gelegen; 
2°. naar den vierden en den vijfden grond

slag in de gemeente, waar de belastingplichtige 
zijn domicilie heeft of, indien hij buitenslands 
woont, in de gemeente, waar de dienstboden of 
paarden worden gehouden. 

Bezwaren betreffende de gemeente van aanslag 
kunnen door iederen belanghebbende bij Ons 
worden inf(ebracht uiterlijk binnen drie maanden 
na ailoop van het belastingjaar. 

Door Ons wordt beslist, den Raad van State 
gehoord. 

49. § 1. De aanslag wordt in elke gemeente 
vastgesteld door den inspecteur der dfrecte belas• 
tingen en het college van zetters. 

De vaststelling kan geschieden bij gebreke of 
met afwijking van de aangifte. 

§ 2. Den belastingplichtige kunnen inlichtingen 
worden gevraagd door den inspecteur, door het 
college van zetters of door één of meer der 
leden , daartoe door het college aangewezen. 

50. § 1. Tot vaststelling der huurwaarde wor
den de noodige opnemingen gedaan door een 
ambtenaar, aangewezen door den directeur der 
directe belastingen, invoerrechten en accijnzen, 
en een li<l van het college van zetters, door het 
college aangewezen. 

In plaats van een zijner leden kan het college 
van zetters een ander persoon aanwijzen. 

§ 2. Ter beoo1·deeling van de waarde van het 
mobilair geschiedt zoo noodig opneming door 
deskundigen, · welke de inspecteur en het college 
van zetters daartoe aanwijzen. 

51. De vastgestelde aanslag naar den tweeden, 
vierden of vijfden grondslag kan, ook zonder dat 
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eene aangifte volgens art. 45 of art. 46 is ge

daan , worden verhoogd. 
52. Bij verschil van meening tusschen den 

inspecteur en het college van zetters betreffende 
de vaststelling van een aanslag of eene aan
wijzing volgens art. 50 wordt de zaak onder

worpen aan de beslissing van den directeur der 
directe belastingen, invoerrechten en accijnzen, 
tot wiens directie de gemeente behoort. 

Op gelijke wijze wordt gehandeld, wanneer in 
het geval , bedoeld bij het slot van art. 14 der 
wet van 5 April 1870 (Staatsblad n°. 63), der
gelijk verschil van meening ontstaat tnsschen 
den inspecteur en den burgemeester. 

53. § 1. Aan de leden der colleges van zetters 
of andere personen, bedoel<l. in § 1 van art. 50 , 
kan voor de opnemingen van gebouwen door Ons 
ten laste van het Rijk eene vergoeding worden 
toegelegd. 

§ 2. De desktmdigen, bedoeld bij § 2 van ge
meld artikel, genieten ten laste van het Rijk be
looning voor hunne werkzaamheden en vergoeding 

voor reis- en verblijfkosten, door Ons te regelen. 
54. De inspecteur kan door den directeur der 

directe belastingen, invoerrechten en accijnzen 
worden gemachtigd om zich voor de werkzaam
heden met de colleges van zetters door een ander 
ambtenaar te doen vervangen. 

55. § 1. De aanslagen worden ten kohiere 

gebracht. 
§ 2. De aanslagbiljetten worden uiterlijk binnen 

veertien dagen na êle afkondiging van het kohier 
uitgereikt. 

HOOFDSTUK X. 

BEZWAAR S C H Il I F TEN. 

56. § 1. Hij, die bezwaar heeft tegen een 
hem opgelegden aanslag, kan zelf of door een 

gemachtigde binnen zes weken na de afkondiging 
van het kohier een bezwaarschrift indienen bij 
den directeur der directe belastingen, invoer
rechten en accijnzen, in wiens _directie de aanslag 

is vastgesteld. 
§ 2. Indien hij , die een bezwaarschrift heeft 

ingediend, of zijn gemachtigde het verlangen 

daartoe heeft te kennen gegeven, wordt hij ge
hoord door den directeur of een door dezen aan
gewezen ambtenaar. 

; 3. De directeur doet uitspraak na het college 
van zetters, dat tot den aanslag heeft mede
gewerkt, te hebben gehoord. 

De uitspraak is met redenen omkleed. 

Afschrift wordt aan den aangeslagene gezonden, 
aangeteekend per post of tegen gedagteekend 
ontvangbewijs. 

5 7. § 1. Hij, die bezwaar heeft tegen de uit
spraak van den directeur op zijn bezwaarschrift, 
kan binnen dertig dagen, nadat het afschrift hem 
is toegezonden, zelf of door een gemachtigde in 
beroep komen bij den raad, ingesteld krachtens 
het volgend artikel. 

Als datum vau toezending geldt die der aan
teekening per post of die van het ontvangbewijs. 

§ 2. Het beroep geschiedt door indiening van 
een met redenen omkleed bezwaarschrift bij den 
voorzitter vau den raad. Een afschrift der uit
spraak vau den directeur wordt daarbij overgelegd. 

58. Iu elke provincie of in elk gedeelte eener 
provincie, door Ons aan te wijzen, wordt voor 
de uitspraak op de bezwaarschriften , bedoeld bij 
het vorig artikel, een raad van beroep ingesteld, 
welks standplaats door Ons wordt aangewezen. 

De raad bestaat uit drie leden, van wie één 
wordt benoemd door Gedeputeerde Staten der 
provincie, één door de arrondissements-rechtbank, 
tot wier rechtsgebied de standplaats van den raad 
behoort, en één door den Minister van Financiën. 

Op dezelfde wijze wordt voor ieder lid ten 
minste één plaatsvervanger benoemd eu bij ont
slag of overlijden in eene vacature voorzien. 

Om de twee jaren treden één der leden en 

zijne plaatsvervangers af, volgens rooster door 
deu raad op te maken. 

De aftredenden zijn herbenoembaar. Zoowel 
genoemde colleges als de Minister kunnen ieder 
een door hen benoemd lid of plaatsvervanger ook 
tusgchentijds bij een met redenen omkleed besluit 
ontslaan . 

De voorzitter van den ruad en zijn plaatsver
vanger worden door Ons benoemd en ontslagen. 
Zij hebben alleen raadgevende stem. 

Rijksambtenaren , ressorteerende onder het De
partement van Financiën, zijn niet tot voorzitter, 
lid of plaatsvervanger benoembaar. 

De raad kiest uit zijn midden een secretaris, 
vergadert op plaats en tijd , door den voorzitter 
te bepalen , en beslist bij meerderheid van sten1-

men. Zijn meer dau twee verschillende gevoelens 
uitgebracht, dan beslist de voorzitter welk dier 
gevoelens zal worden gevolgd. 

Op verzoek van ,!en raad kan de Minister van 
Fin~uciën eeu ambtenaar aanwijzen om den secre
taris bij te staan. 
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59. De voorzitter en de leclen van den raad 
en hunne plaatsvervangers leggen, alvorens hnnne 
betrekking te aanvam·den, ten overstaan van 
Onzen Commissaris in de provincie den volgenden 
eed of belofte af: 

"Ik zweer (beloof), dat ik als voorzitter (lid), 
(plaatsvervangend voorzitter), (plaatsvervangend 
Jid) van den raad van beroep voor de personeele 
belasting overeenkomstig de bepalingen der wet 
met nan wgezetheid en onpartijdigheid en volgens 

mijn geweten zal handelen. 
Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig 1 (Dat 

beloof ik !:i" 
Van deze handeling wordt proces-verbaal opge

maakt. 
Wegens het afleggen van den eed of belofte en 

het opmaken van het proces-verbaal zijn geen 
kosten verschuldigd. 

60. § 1. Elk bezwaarschrift wordt door den 
voorzitt.er van den raad terstond na ontvangst 
aan den directeur ter beoordeeling gezonden. 

2. Alvorens uitspraak te doen stelt de raad 
clen belanghebbende of diens gemachtigde, die 
het verlangen daartoe heeft te kennen gegeven, 
in de gelegenheid zijne bezwaren mondeling toe 

te lichten. 
Te dien einde wordt hij door den voorzitter 

schriftelijk opgeroepen ten minste vijf dagen vóór 
de vergadering. Gelijktijdig doet de voorzitter 
van de oproeping en van dag en uur der ver
gadering mededeeling aan den directeur. Deze 
kan zich in de vergadering laten vertegen woor

digen ter mondelinge behandeling der zaak. 
§ 3. De behandeling der zaak wordt zoo noo

dig verdaagd. 
§ 4. De raad kan deskundigen raadplegen 

omtrent de bepaling van hnurwaarde en waarde 
van mobilair. 

61 . De uitspraak van den raad is met redenen 
omkleetl. 

Zij wordt door den voorzitter en clen secretaris 
onderteekcn tl. 

Afschr ift wordi gezonden aan den directeur, 
clie voor zooveel noodig voor de uitvoering zorgt, 
en aan den belanghebbende. 

62 . § 1. Aan den voorzitter en de leden van 
den raad en hunne plaatsvervangers wordt door 
Ons, behalve vergoeding van reis- en verblijf
kos1en, vacatiegeld en aan clen secretaris boven
dien vergoeding voor bureaukosten toegekend. 

§ 2. Aan de deskundigen, die den raad h <;bben 
voorgelicht, wordt door clen voorzitter vergoe-

ding toegekencl volgens de artt. 61 , 63 en 66 
van het tarief van j nstitiekosten en salarissen 
in btlrgerlijke zaken, met dien verstande, dat 
zijne beoordeeling in de plaats treedt van die 

van den rechter. 
§ 3. De aan cle deskundigen toegekende ver

goeding en de kosten van huur, verwarming, 

verlichting en schoonhouden van het lokaal , 
waarin de raad vergadert, en van bediening 
komen ten laste van het Rijk. 

HOOFDSTUK XI. 

OX THEFFI NGEN. 

63. ; 1. Aan den gebrniker van een perceel, 
clie dit verlaat zonder eenige roerende goederen 
daarin achter te laten en niet binnen zes weken 
daarna een ander of hetzelfcle perceel in gebruik 
neemt, wordt op zijne aangifte ontbeffing ver
leend van zijn aanslag naar de eerste drie grond
slagen over cle maanden van het jaar, die tijdens 
het verlaten van het perceel nog niet zijn in
getreden. 

§ 2. Indien eene woning, al is zij gedmende 

het geheele jaar gemen bel cl geweest, niet mee1· 
clan tien dagen is bewoond, wordt aan den be
lastingplichtige op zijne aangifte teruggaaf ver
leend van de belasting naar cle eerste clrie grond
slagen. 

Deze bepaling blijft van toepassing wanneer 
het perceel door een huisbewaarder is bewoond. 
De te verleenen teruggaaf wordt dan echter ver
minderd met het bedrag der belasting, waarvoor 
cle belanghebbende zou zijn aangeslagen in het 
geval, vermeld in art. 33, § 3. 

§ 3. Aan den belastingplichtige, die één of 
meer dienstboden of paarden, waarvoor hij is 
of zal worden aangeslagen, afschaft of niet langer 
tot belastbare doeleinden bezigt, wordt, voor 
zoover hij geen andere daarvoor in de plaats 
neemt of tot belastbare doeleinden gebruikt, op 
zijne aangifte geheel of gedeeltelijke ontheffing 
verleend van zijn aanslag naar den vierden of 
den vijfden grondslag over cle maanden van het 
jaar, die tijdens het indienen der aangifte nog 
niet zijn ingetreden. 

§ 4. De aangiften volgens clit artikel moeten 
worden ingediend bij den directeur der directe 
belastingen, invoerrechten en accijnzen, in wiens 
directie de aanslag is vastgesteld: de aangiften 
volgens § 1 uiterlijk binnen zes weken na het 
verlaten van het perceel, die volgens § 2 ui ter-
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l\ik bii;inen zes weken na afloop van het belasting
jaar, die volgens § 3 nadat de afschaffing heeft 

plaats gehad of het belastbaar gebruik is ge

eindigd. 
§ 5. De directeur doet uitspraak na het college 

van zetters, dat tot den aanslag heeft medegewerkt, 
te hebben gehoord en zendt afschrift daarvan 
aan hem, die de aangifte heeft gedaan, aange
teekend per post of tegen gedagteekend Ol\trnng
bewijs. 

De uitspraak op eene aangifte volgens § 3 kan 
tot na afloop van het jaar worden uitgesteld . 

64. Hij , die bezwaar heeft tegen de uitspraak 
van den directeur op zijne aangifte, krachtens 
het vorig artikel ingediend, kau binnen clcrtig 

dagen, nacla t het afschrift hem is toegezonden, 

bij Ons in beroep komen . 

Als datum van toezending geldt die der aan

teekeniug per post of die van het ontvangbewijs. 

Door Ons wordt beslist, den Raad van State 
gehoo1·d. 

65 . § 1. Aan den gebruiker vau een perceel, 
die dit verlaat zonder eenige roerende goederen 

daarin achter te laten en binnen zes weken daarna 

directe belastingen, invoerrechten en accijnzen, 

in wiens directie de aanslag is vastgesteld : die 

volgens § 1 uiterlijk binnen zes weken na het 
verlaten van het perceel, die volgens § 2 uiter
lijk binnen zes weken na afloop van het be
lastingjaar. 

§ 5. De directeur doet uitspraak na het college 
van zetters, dat tot den aanslag heeft mede
gewerkt , te hebben gehoord. Indien het tot de 
beoordeeling der zaak noodig is, wint de direc

teur ook het ad vies van andere colleges van 

zetters in. Hij zendt afschrift van de uitspraak, 
aangeteekend per post of tegen gedagteekend ont
vangbewijs, aan hem, die het verzoek heeft gedaan. 

66. Hij , die bezwaar heeft tegen de uitspraak 
van den directeur op zijn verzoekschrift, krachtens 

het vorig artikel ingediend, kan binnen dertig 
dagen, nadat het afschrift hem is toegezonden, 
in beroep komen bij den Minister van F~nanciën . 

Als datum van toezending geldt die der aan

téekening per post of die van het ontvangbewijs. 
67 . Wij behouden Ons voor in bijzondere ge

vallen vanwege dwaling of onwillig verzuim kwijt
schelding of vermin,lering van den aanslag te 

een perceel in gebruik neemt, waarvan de belast- verleenen. 
bare huurwaarde lager is dan die van het ver-

laten perceel, kan, wanneei• het verschil mem: H O O F D S T U K XII. 

bedraagt dan een vierde van laatstgemelde huur-
waarde, op zijn verzoekschrift geheele of gedeel
telijke ontheffing van zijn aanslag naar de eerste 
drie grondslagen worden verleend over de maan
den van het jaar, die tijdens het verlaten van 
het perceel nog niet zijn ingetreden. 

§ 2. Wanneer afzonderlijke perceelen, als be
doeld in art. 33, § 1, gedurende ééne of meer 

maanden van het jaar geheel of ten deele on
verhuurd en onbewoond zijn gebleven, kan aan 

den hoofdbewoner op zijn verzoekschrift over die 

maanden geheele of gedeeltelijke ontheffing wor
den verleend van den aanslag naar de eerste 
drie grondslagen. 

§ 3. Aan den belastingschuldige, die door 

ziekte, gebrek aan werk, het ontvallen van den 
kostwinner of andere dergelijke omstandigheden 

tijdelijk bniten staat is geraakt anders dan met 
buitengewoon bezwaar de belasting of cle volle 

belasting te betalen, kan op zijn verzoek geheele 
of gedeeltelijke ontheffing van zijn aanslag worden 
verleend over het geheele jaar of een gedeelte 
daarvan. 

§ 4. De verzoekschriften volgens dit artikel 
moeten worden ingediend bij den directeur der 

BIJZO N D ERE BEPALINGEN, 

68. Ieder erfgenaam, de executenr-test.amentair 
of de bewindvoerder over de nalatenschap is be
voegd bezwaarschriften , aangiften volgens art. 63 

en verzoekschriften in te dienen omtrent den aan

slag van een overledene, alsof hij zelf de aan
geslagene ware. 

69. De gemeentebesturen zijn gehouden aan 
de ambtenaren der directe belastingen op hnn 

verzoek kosteloos inlichtingen te doen verstrekken 
uit de bevolkingsregisters en zoo noodig uit de 

registers van den burgerlijken stand. 
70. § 1. Voor de opnemingen volgens art. 50 

hebben de daarmede belaste personen toegang tot 
alle gedeelten van het perceel en van de onge

bouwde aan boorigheden van het 1ierceel , waar de 
opne.ming moet worden gedaan. 

§ 2. Gedurende de eerste twee maanden van 

het jaar hebben de ambtenaren der directe belas

tingen tot het opnemen der paarden toegang tot 
alle stallen. 

§ 3. Gedurende de maanden Februari, Maart, 
November en December hebben de ambtenaren 
der directe belastingen, mit.s voorzien van eene 
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lastgeving van hunnen inspecteur, die zij desge
vorderd moeten vertoonen, tot het opnemen van 
het getal haardsteden toegang tot alle gedeelten 

van elk perceel. 
§ 4. Toegang volgens dit artikel kan, behalve 

op Zondagen en algemeen erkende Christeiijke 
feestdagen, dagelijks worden geëischt van voor
middags acht unr tot zonsondergang. 

De gebruikers der perceelen en stallen zijn ver
plicht, desgevraagd, de aanwijzingen te geven, 
die voor het verrichten der opneming noodig zijn . 

Wordt de toegang belet of geweigerd, dun ver
schaffen de volgens dit a1·tikel tot den toegang 
bevoegde personen zich dien, desnoods met be
hulp van den sterken arm, na bekomen machti
ging van het hoofd van het gemeentebestuur of 
van den kantonrechter, die daarbij een persoon 
aan wijst om hen te vergezellen. Zij maken alsdan 
van het gebeurde proces-verbaal op, dat binnen 
vier en twintig uren aan den gebruiker van het 
gebouwcl of ongebouwd eigendom in afschrift 

wordt beteekend. 
71. De stukken krachtens deze wet op te maken 

en uit te vaardigen, quitantiën van betaalde be
lasting, zoomede de processtukken , daaronder 
begrepen vonnissen en afschrift.en van vonnissen, 
betreffende de toepassing van deze wet, zijn vriJ 
van zegel en worden, voor zoover aan de fonnali
teit van registratie onderworpen, kosteloos ge

registreerd. 

H O O F D S 'l' U K XIII. 

BEPALINGEN VAN STRAFRECHTELTJKEN AARD. 

72. § 1. Hij, die volgens artt. 41 tot en met 47 

tot aangifte gehouden zijne verplichting niet of 
niet volleding nakomt of eeue onjuiste opgaaf 
doet, wordt gestraft met eene geldboete van ten 
hoogste honderd g11ldeu. 

Indien het verschil tusschen de belasting, volgens 
eene onvolledige of onjuiste aangifte en volgens 
clen werkelijken toestand in hoofdsom en opcenten 

over het geheele jaar berekenil , meer dan twintig 
gulden bedraagt , worclt het maximum _der gel<l.
boete verhoogd tot vijfmaal cht verschil. 

Bedraagt de belasting die volgens eene aangifte, 
bedoeld in art. 45 of art. 46 zon moeten worden 
betaald, in hoofdsom en opcenten over het geheele 
jaar berekend, meer dan twi_ntig gulden, dan wordt 
voor bet verzuim der aangifte voormeld maxi
mum verhoogd tot vijfmaal het aldus berekend 
bedrag. 

§ 2. Met eene geldboete van ten hoogste vijf 
en . twintig gulden worilt gestraft het weigeren of 
beletten van toegang aan personen, die volgens 
art. 70 tot dien toegang bevoegd zijn. 

Gelijke straf wordt opgelcg<l. wegens overtre
dipg van § 4, tweede lid, van gemeld artikel. 

73 . De feiten, strafbaar volgens deze wet, wor
den beschon wd als overtredingen. 

74. Met het opsporen van overtredingen dezer 
wet zijn, behalve de in art. 8 n°•. 1°. tot en 
4°. en 6°., van het Wetboek van Strafvordering 
aangewezen personen, belast de ambtenaren der 
directe belastingen. 

Zij maken van hunne bevinding proces-verbaal 

op, <l.at den bekeurde wordt beteekend 01, de wijze 
voorgeschreven bij art. 144 van het Wetboek van 
Strafvordering. 

75. De feiten, strafbaar volgens de bepalingen 

dezer wet, worden vanwege den Minister van 
Financiën vervolgd op de wijze bedoeld bij art. 141, 
2°., van het Wetboek van Strafvordering. 

76. Wanneer is aan te nemen, dat bij den 
bekeurde geen opzet tot ontduiking van belasting 
heeft bestaan, kan hij, mits vóór de dagvaarding, 
door of vanwege den Minister van Financiën tot 
transactie worden toegelaten. 

77 . Wanneer eene bekeuring wegens overtre
ding van art. 72, § _ l , bij transactie is afgedaan, 
wanneer eene veroordeeling te dier zake onher
roepelijk is geworden of daaraan door den ver
oordeelde vrijwillig is voldaan of wanneer het 
recht tot strafvorde1·ing krachtens art. 7 4 van 
het Wetboek van Strafrecht is vervallen, wordt 
de belasting, waarvoor cle bekeurde of veroor
deelde alsnog moet worden aangeslagen , voor zoo
veel betreft den vierden of vijfden grondslag, 
berekend over het geheele jaar. 

H O O F D S T U K XIV . 

OVEl!GA.NGS· EN SLOTBEPALINGEN . 

78. Art. 8 , vienle 1 id, der wet van 23 Mei 1845 

(Staatsblad n°. 22), gewijzigd door die van den 
15 Juli 1869 (Staatsblad n°. 133) en 2 Octo
ber 1893 (Staatsblad n°. 149), wordt vervan
gen door: 

,, De aanslagen naar tijdsgelang zijn invor<l.er
derbaar in zooveel gelijke te1·mijnen als er , na 
de maand , waarin het kohier is afgekondigd, nog 
maanden van het belastingjaar overblijven. Op 
den laatsten dag van elke dier maanden vervalt 
een termijn. I s het kohier later dan in J.e voor-
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laatste maand van het belastingjaar afgekondigd, 
dan is de aanslag dadelijk in zijn geheel invor
derbaar." 

Art. 9, 2°., dier wet wordt vervangen door: 
2°. voor zooveel de personeele belasting betreft, 

wanneer blijkt, dat de belastingschuldige het Rijk 
met der woon wil verlaten met wegvoering der 
meubelen." 

79. Deze wet treedt in werking op een door 
de wet nader te bepalen dag. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den 16clen April 1896. 

(get.) E MM A. 

JJe Jfinister van Financiën, 
(get.) SPRE "GER VAN EYK. 

( Uitgeg. 24 April 1896.) 

'f A B EL van verdeeling der gemeenten in 
klassen, bedoeld in art. 5 der wet. 

Provincie Noordbrabant. 

4• Klasse: 's Hertogenbosch. 
6• Klasse: Bergen op Zoom (stad). Breda. Hel

mond (kom en onmiddellijke omgeving). Tilburg 
(behalve Berkdijk en 't Laar, Reit en Reitsche 

hoeve, Hasselt, Stokltasselt, Heikant, Groes
eind en Rauwbrake). Waalwijk. 

7• Klasse: Besoijen. Boxmeer. Boxtel. Cuyk en 
St. Agatha (dorp) . Eindhoven. Geertruidenberg 
(kom). Ginneken en Bavel (kom Ginneken). 
Grave. 's Hertogenbosch (Orthen). Heusden. 
Mierlo ('t Hoz,t). Oosterhout (kom). Oss. Ouden
bosch (kom). Princenhage (JJuitenhuis en buiten 
Waterpoort). Ravenstein. Roosendaal en ispen 
(kom van Roosendaal). Rosmalen (Hintham). 
Teteringen (Terl,eyde11sche hoek, Zandberg e,i 

Teteringsche dijk). Tilburg (overig deel). Vught. 
De Werken en Sleeuwijk (kom). Werkendam 
(kom). Woudrichem (kom). 

8• Klasse: Almkerk. Baardwijk. Beers. Ber1shem. 
Bergen op Zoom (overig deel) . Berlicum. Beu11:en 
en Rijkevoort. Cromvoirt. Dinteloord en Prins
laud. Dongen (koin). Drongelen, Hangoort, 
Gansoijen en Doeveren. Drunen. Den Dungen. 

Dussen, Munster en Mnilkerk. Engelen . Esch. 
Etten en Leur (kom Etten en kom Leur). 
Fijnaart en Heiningen. Geldrop. Gemert (kom). 
Gestel en Blanrthem (l,et deel grenzende aan 
Eindhoven). Goirle (kom) . Halsteren. Haps. 
Helmond (overig deel). Helvoirt. Herpt. Hooge-

en Lage-Zwaluwe. Klundert. Linden. Lith. 

Loon op Zand. Maashees en Overloon . Meeuwen, 
Hili en Babyloniënbroek. t . Michiels gestel. 
Mill en t. Hubert. ieuwkuik. Nieuw Vosse
meer. Oeffelt. Oirschot (kom). Oisterwijk (koni) . 

Ossendrecht. Oudenbosch (overig deel). Princen
hage (overig deel). Roosendaal en Nispen 
(overig deel). Sprang. Standdaarbuiten. Steen
bergen en Kruisland. Stratum (het deel grenzende 
aan Eindhoven). Strijp (het deel grenzende aan 
Eindhoven). Terheyden. Tongelre (het deel 
grenzende aan Eindhoven). Valkenswaard. 
Veghel (kom) en Middega~l. Vierlingsbeek. 
Vlijmen. Wanroy. Willemstad. Woensdrecht. 
Woensel (het deet g1'enzende aan Eindhoven). 
Wouw. Zevenbergen. Zundert (kom). 

9• Klasse: Aalst. Aarle-Rixtel. Alem , Marem 
en Kessel. Alphen en Riel. Andel (Op- en 
Neer-). Asten. Baarle- ussau. Bakel en Mil 
heeze. Beek en Donk. Bergeijk. Berkel. Best. 
Blaclel en Neter el. Boekel. Bokhoven. Borkel 
en chaft. Budel. Capelle. Chaam. Cuyk en 
St. Agatha (overig deet}. Deurne en Liesel. 
Deursen en Dennenburg. Dieden, Demen en 
Lange!. Diessen. Dinther. Dommelen. Dongen 
(overig deel). Duizel en Steensel. Eersel. Empel 
en Meerwijk. Erp. Escharen . Etten en Leur 
(overig deel). Gassel. Geertruidenberg (overig 
deef.). Geffen. Gemert (overig deel). Gestel en 
Blaarthern (overig deel). Gies en. Gilze en 
Reijeu. Ginneken en Bavel (ove1'ig deel) . Goirle 
(overig deel). 's Gravenmoer. Haaren. Hedik
huizen. Heesbeen, Eethen en Genderen . Heesch. 
Heeswijk. Heeze. Herpen. Hilvarenbeek. Hoeven. 
Hoogeloon, Hapert en Casteren. Hooge- en 
Lage-Mierde. Huibergen. Huisseling en 1eer
loon. Leende. Liempde. Lierop. Lieshout. 
Lithoijen. Luyksgestel. Maarheeze. Made en 
Drimmelen. Megen, Haren en Macharen. Mierlo 
(overig deel). Moergestel. Nistelrocle. Nuland. 
Nuuen, Gerwen en Nederwetten. St. Oeclen-
1·ode. Oerle. Oijen en '.L'eefl'clen. Oirschot (overig 
deel). Oisterwijk (overig deel). Oost-, West
en Middelbeers). Oosterhout (overig deel,). 
Oploo, St. Anthonis en Ledeacker. Oud- en 
Nieuw-Gastel. Oudhensden. Putte. Raamsclonk . 

Reek. Reusel. Riethoven. Rosmalen (011erig 
deel). Rucphen en Varen seinde. Rijsbergen. 
Rijswijk. Sambeek. Schayk. Schijndel. Soeren
donk, Sterksel en Gassel. Someren. Sou en 
Breugel. Stiphout. tratnm (overig deel) . trijp 
(ocerig deel) . Teteringen (dorp) . Tongelre (overig 
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deel). Uden. Udenhout. Veen. Veghel (overig 

deel ). Veldhoven eu Mereveldhoven. Velp. 
Vessem, Wintelre en Knegsel. Vlierden. Vrij
hoeve CapeJle. Waalre. Waspik. De Werken 
en Sleen wijk (overig deel). Werkendam (overig 

deel). Westerhoven. Woensel (overig deel) . 

Woudrichem (overig deel). Wijk en Aalburg. 
Zeeland. Zeelst. Zesgehnchten. Zundert (overig 

deel). 

Provincie Gelderland. 

3° Klasse: Arnhem . 
4• Klasse : Arnhem (buitenwijken) . 

5° Klasse: Nijmegen (stad). 

6• Klasse: Cnlenborg. Nijmegen (Hatert en Hees 

rondom Nijmegen). Renkum (Oosterbeek). Rhe
den (Velp). Tiel. Ubbergen ( Beek) . Wage
ningen (stad) . Zutphen. 

7• Klasse: Apeldoorn (kom van de hoofdafdeeling 

Apeldoorn). Brummen (kom) . Buurmalsen 
(dorpen 8,turmalsen en Tricht). Doesburg. 
Doetinchem (stad) . Ede (kom). Geldermalsen 
(kom) . Harderwijk (staá). Herwen en Aerdt 
(Tolkamer). Nijmegen (overig deel). Renkum 
(dorp). Rheden (Steeg, Dieren en Etlekom) . 

Vw-en en Dalem (Dalem) . Zaltbommel. Zeve-
naar (stad). • 

8• Klasse: Ammerzoden. Arnhem (Schaarsbergen) . 

Barneveld (kom). Beesd. Bemmel. Benningen. 
Beusichem. Brakel. Brummen (overig deel). 

Buren. Buurmalsen (overig deel). Deil. Didam 
(kom). Dodewaard. Doorwerdt. Driel (kom 

K erk-Driel). Drnten (kom). Duiven. Echteld. 
Ede ( Rennekom, Veenendaal en Lunteren) . El
burg. Elst. Ermelo (dorpen Ermelo en Nun

SJJeet). Ewijk. Geldermalsen (overig deel ). Gent. 
Groesbeek (kom ). Hattem (stad). Hedel. Hem
men. Herwen en Aerdt (Lobith) . Heteren. 
Huissen. Hummelo (de dorpen Hummelo en 
L aag-Keppel) . Hurwenen. IJzendoorn.. Kesteren. 
Lienden. Lochem (kom). Maurik. Millingen 
(kom). Nijkerk. Pannerden. Renkum (overig 

deel). Rheden (Span keren) . Rossum. Rozen
daal. Valburg. Voorst. Vorden (kom). Vuren 
en Dalem ( Vuren). Wadenoijen. Wageningen 
(overig deel). Wamel (kom). Warnsveld (kom) . 

Westervoort (kom) . Wijchen (kom) . Winters
wijk (dorp). Wisch (Terborg). Zoelen. 

9• Klasse : Aalten. Angerlo. Apeldoorn (overig 

deel ). Appeltern. Balgoy. Barneveld (overig 

deel). Batenburg. Bergh. Bergharen . Borc ulo. 

Didam (overig deel). Dinxperlo. Doetinchem 
(Stad) (Schependom). Doetinchem (Ambt). Doorn
spijk. Dreumel. Driel (overig deel). Druten 
(overig deel) . Ede (overig deel). Eibergen. 
Epe. Ermelo (overig deel ). Est en Opijnen. 
Gameren. Gendringen. Gorssel. Groenlo. Groes
beek (overig deel). Haaften. Harderwijk (overig 

deel). Hattem (overig deel ). Heerde. Heere
waarden. Hengelo. Herwen en Aerdt (overig 

de el). Herwijnen . Heumen. Hoevelaken. 
Horssen. Hummelo (overig deel). Kerkwijk. 
Laren. Lichten voorde. Lochem (overig deel) . 

Millingen (overig deel). Nederhemert. Neede. 
Oldebroek. Ophemert. Overasselt. Poederoijen. 
Putten. Rheden (Laag-Soeren). Ruurlo . Scher
penzeel. Steencleren. Ubbergen (overig deel). 

Varik. Vorden (overig deel). Waardenburg. 
Wamel (overig deel). Warnsveld (overig deel) . 

Wehl. Westervoort (overig deel). Wijchen 
(overig deel). Winterswijk (overig deel). Wisch 
(overig deel). Zelhem. Zevenaar (overig deel). 

Zuilichem. 

Provincie Zuidholland. 

l • Klasse : Rotterdam (behalve Kralingsche Veer 
en Cha1·lois). 

2• Klasse: 's Gravenhage. 

3• Klasse : Hillegersberg (Zwaansl,als). Rotter
dam (Kralingsche Veer en Cl,arlois). 

4° Klasse : Delft. Dordrecht. Gouda. Hof van 
Delft (stadsgedee lte). Leiden. Leiderdorp (stads

gedeelte). Oegstgeest (stadsgedeelte). Schiedam. 
Vrijen ban (s tadsgedeelte) . Zoeterwoude (stads

gedeelte). 

5• Klasse : Capelle aau den IJssel. Gorinchem. 
Loosduinen. Maassluis. Rijswijk. Vlaai:dingen . 
Vo01·burg. 

6• Klasse : 's Gravenzande. Hellevoetsluis. Hille
gersberg (overig deel). IJsselmonde. Krimpen 
a/d IJssel. Nieuwerkerk a/d. IJssel. Overschie. 
Ridderkerk. Schoonhoven. Vlaardinger Ambacht. 
Zwijrnlrecht (kom en Meerdervoort). 

7• Klasse: Aarlanderveen. Alhlasserdam. Alke
made. Alphen . Ammerstol. Arkel. Beijerland 
(Oud). Bergschenhoek. Bodegraven. Boskoop. 
Brielle. Dubbeldam. Gouderak. Haastrecht. 
Hardinxveld. Hazerswoude. Helvoet (Nieuw). 
Hillegersberg (Ter B,·egge). HiJlegom. Hof van 
Delft (overig deel). Il oogblokland. Katwijk. 
Kethel. Koudekerk. Krimpen a/d Lek. Leicler
dorp (overig deel). Leerdam. Lekkerkerk. Lek-



16 APRIL 1896. 109 

kerland (Nieuw). Lier (de). Lisse. Maasland. 
. Middelharnis (kom). Monster. Moordrecht. 

aaldwijk. Noordwijk. Koordwijkerhout. Oegst
geest (overig deel). Ouderkerk a/d IJssel. Oude-

. water. Oudshooru. Papendrecht. Pernis. Rijns
burg. Rozen burg. Sassenheim. Schiebroek. 
Schi11luiden. Sl iedrecht. Sommelsdijk (kom) . 
Stompwijk (Leidschendam) . Valkenburg. Venr. 
Voo:·hout. Voorschoten. Vrijenban (overig deel) . 

Warmond. Wassenaar. Wateringen. Woerden. 
Zoeterwoude (overig deel) . Zwammerdam. Zwijn
ilrecht (overig deel). 

8• Klasse : Aar (Ter). Abbenbroek. Alblas (Oud). 
Ameide. Asperen. Barendrecht. Barwouts
waarder. Beijerland (Nieuw). Beijerland (Z uid). 
Benthuizen. Bergambacht. Berkel en Rodemijs. 
Berkenwoude. Bleiswijk. Bleskensgraaf. Bom
mel (Den). Brandwijk. Dirksland. Everdingen. 
Geervliet. Giessendam. Giessen-Nieuw kerk. 
Goedereede. Goudriaan. Goudswaard. 's Gra
vendeel. Groot-Ammers. Hagestein. Heenvliet. 
Heerjansdam. Hei- en Boeicop. Heinenoord. 
H ekelingen. Hekendorp. Hendrik-Ido-Ambacht. 
Herkingen. Heukelom. Hoogvliet. Hoornaar . 
Kedichem. Klaaswaal. Langernk. Lange Ruige 
Weide. Leerbroek. Leimuiden. Lexmonà. Maas
dam Meerkerk. Melissant. Middelharnis (overig 

tleel). Mijnsheerenland. Moercapelle. Mole
naarsgraaf. Nieuwenhoorn. Nieuwkoop. Nieuw
land. 'ieuwpoort. Nieuwveen . Noordeloos. 
Nootdorp. umansdorp. Ooltgensplaat. Oost
voorne. Ottoland. Ouddorp. Oudenhoorn. 
Papekop. Peursnm. Piershil. Pijnacker. Poor
tugaal. Puttershoek. Reeuwijk. Rhoon. Riet
veld. Rijnsaterwoude. Rockanje. Schelluinen. 
Schoonrewoerd. Sommelsdijk (overig deel). Spij
kenisse. Stad aan 't Haringvliet. Stellendam. 
Stol wijk. Stompwijk (overig deel). Streefkerk. 
Strij en. 'L'ienhoven. Tonge (Nieuwe). Tonge 
(O ude). Vianen. Vierpolders . Vlist. Waarder . 
Waddinxveen. Westmaas. Wijngaarden. Wou
brugge. Zegwaard. Zevenhoven. Zevenhuizen. 
Zoetermeer. Zuidland. Zwartewaal. 

Provincie Noordholland. 

l • Klasse : Amsterdam. Nieuwer-Amstel (stads

gedeelte). 
3• Klasse : Haarlem. Haarlemmerliede en Spaarn

woude (in de onmiddelli,jlce omgevin.ff van Haar
lem). Heemstede (JJfeeste,· Lotte/aan) . Nieuwer
Amstel ( Wijle H). Ouder-Amstel (Omval) . Slo-

ten (Sloterdij/c ,. B aarsjes en IJpolder). Water
graafsmeer . 

4° Klasse: Weesp. 
5• Klasse: Alkmaar. Velsen (IJmuiden). Zaandam . 
6° Ktasse: Beverwijk. Bloemeuda.al ( /Jloeinendaal 

en Overveen). Bussum. Diemen. Haarlemmer
liede en Spaarnwoude (Half"!eg) . Helder (Hel

der en Nieuwediep). Hilversum. Hoorn. Koog 
a/d Zaan. Muiden. Purmerend. Sloten (Sloten 
en OsdorJJ) . Vel sen (Jan Gijsenvaart). Wor
merveer. Zaandijk. 

7• Klasse: Aalsm;er. Beemster. Bennebroek. 
Bloemendaal ( Vogelenzang). Broek op Langen
dijk. Buiksloot. Edam. Enkhuizen. Haal'lem
merliede en Spaarnwoude (overig deel) . Haar
lemmermeer. Heemstede (overig deel). Huizen. 
Ilpendam. Krommenie. Landsmeer. Medemblik. 
Monnikendam. Naarclen. Nieuwendam. Nieu
wer-Amstel (overig deel) . Noord Scharwoncle. 
Oosthuizen. Oostzaan. Oudkarspel. Ouder
Amstel (overig deel) . Ransdorp. Schoten. Spaarn
dam. Uitgeest. Uithoorn. Velsen (overig deel) . 
Weesperkarspel. Westzaan. Wijdewormer. Wijk 
aan Zee en Duin. Wormer. Zandvoort. Zuid
Scharwoude. 

8• Klasse~ Abbekerk. Akersloot. Andijk. Anke
veen. Anna Paulowna. Assendelft. Avenhorn. 
Barsingerhorn . Beets. Bergen. Berkhout. Bla
ricum. Blokker. Bovenkarspel. Broek in Water
land. Callantsoog. Castricum. Egmond aan Zee. 
Egmond binnen. Graft. 's Graveland. Groote
broek. Harenkarspel. Heemskerk. Heer Hugo
waard. Heiloo. Helder (overig deel). Hensbroek. 
Hoogkarspel. Hoogwoud. Ji sp. Katwoude. Koe
dijk. Kortenhoef. Kwadijk. Laren . Limmen . 
St. Maarten. Marken. Midclelie. Midwoud. 
Nederhorst den Ber~. Nibbixwoud. Nieuwe Nie
dorp. Obdam. Opmeer . Opperdoes. Oterleek. 
OudeU<lijk. Oude-Niedorp. Oudorp. St. Pancras. 
Petten. Rijp. Schagen. Schellinkhout. Schermer
horn. Schoorl. Spanbroek. Sij becarspel. Ter
schelling. Texel. Twisk. Urk. Ursem. Venhui
zen. Vlieland. Warder. Warmenhuizen. Wer
vershoof. Westwoud. Wieringen. Wieringer
waard. Wijdenes. Winkel. Wognum. Zijpe. 
Zuid• en Noord-Schermer. Zwaag. 

Provincie Zeeland. 

4• Klasse: Vlissingen . 
5• Klasse: Middelburg. 
6° Klasse: Koudekerke ('t Zandt). Oost- en West

Souburg. 
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7• Klasse: Goes. Yerseke. St. Laureus (Erig
damme). Neuzen (kom) . Zierikzee. 

S• Kl{tSse: Aagtekerke. St. Annaland. Arne
muiden. Axel (kom). Baarland. Biggekerke. 
Borssele. Brouwershaven. Bruinisse. Burgh. 
Colijnsplaat. Domburg. Dreischor. Driewegen. 
Duivendijke. El~erzee. Ellemeet. Ellewoutsdijk. 
's Gravenpolder. Grijpskerke. Haamstecle. 's Heer 
Abtskerke. 's Heer "Arendskerke. 's Heerenhoek. 
Heinkenszand. Hoedekenskerke. Hulst. Kapelle. 
Kats. Kattendij)>-c. Kerkwerrn. Kloetinge. Kort
gene. Kondekerke (overig deel). Krabbendijke. 
Kruiningen. St. Laurens (dorp). t. Maartens-
dijk. Meliskerke. ieuwerkerk. ienw en St. 
Joosland. isse. Noordgouwe. oordwelle. 
Oosterland. Oostkapelle. Oudelande. Oud-Vos
semeer. Ouwerkerk. Ovezande. St. Philipsland. 
Poortvliet. Renesse. Rillaud-Bath. Ritthem. 
Sas van Gent. Scherpenisse. Schore. Seroos
kerke (Schouwen) . Serooskerke ( Walcheren) . 
Stavenisse. Tholen. Veere. Vrouwenpolcler. 
Waarde. Wemeldinge. Westkapelle. Wissekerke. 
Wolphaartsdijk. Zonnemaire. Zoutelande. 

9• Kl{tSse: Aardenburg. Axel (overig deel). Bier
vliet. Boschkapelle. Breskens. Cadzancl. Clinge. 
Eede. GraauK . Groed/ Hengstdijk. Hoek. 
Hontenisse. Hoofdplaat. IJzendijke. St. Jans
steen. Koewacht. St. Krnis. reuzen (overig 
deel). Nieuwvliet. Oostburg. Ossenisse. Over
slag. Philippine. Retranchement. choondijke. 
Sluis. Stoppeldijk. Waterlandkerkje. Westdorpe. 
Zaamslag. Zuiddorpe. Z11iclzande. 

Provincie Utrecht. 

3• Klasse : Utrecht. 

4• Klasse: De Bildt ( Vossegat) . Jut11haas (tus 
schen Merwedekanaal en Vaartschen Rijn). 

5• K/{tSse: Amersfoort (stad). 

6• K/{tSse : Baarn (kom). De Bildt (kom). Soest 
(Soestdijk, Langeind, :biiddelwiJk en de Kerke
buren). Zeist (kom) . 

7• Klasse: Abcoude Baambrugge. Abcoude Proost
dij. Brenkelen-Nijenrode. Breukelen St. Pie
ters ( Veclttzijde) . Driebergen. Harmelen. Jut
phaas (vverig deel). Loenen. Maarssen. Maars
seveen (Nieuw). Nigtevecht. Ondenrijn (de 
JJ[eem). Rhenen (stad). Rijsenbnrg. Veenendaal 
(dorp). Veldhuizen (de JJfeern). Vlenteu (de 

Afeem). Vreeland. Vreeswijk. Wijk bij Duur
stede. Willige Langerak (nabij Schoonhoven). 

8• Klasse: Achttienhoven. Amerongen. Amers-

foort (ooerig deel). Baarn (overig deel'). Ben
schop. Breukelen St. Pieters (Breukelerveen). 
Bnnnik. Bunschoten. Cothen. Doorn. Eemnes. 
Haarzuilens. Hoenkoop. Hoogland. Houten. 
IJsselstein. Jaarsveld. Kamerik. Kockengen. 
Laag ieuwkoop. Langbroek. Leersum. Leus
den . Linschoten. Loenersloot. Loosdrecht. Lo
pik. Maarn. Maa.rsseveen (Oud). Maartensdijk. 
Mijdrecht. Montfoort. Odijk. Ondenrijn (overig 
deel). Polsbroek. Renswoude. Rhenen (ovei·ig 
deel'). Rn wiel. Schalkwijk. Snelrewaard. Stou
tenburg. Tienhoven. Tull en 't Waal. Veenen
daal (overig deel). Veldhnizen (overig deel'). 

Vinkeveen. Vleuten (overig deel). Werkhoven. 
Westbroek. Willeskop. Willige Langerak (overig 
deel'). Wilnis. Woudenberg. Zegveld. Zuilen. 

9• Kl{tSse: De Bildt (overig deel'). Soest (ovei·ig 
deel). Zeist (overig deel). 

Provincie Friesland. 

5• Klasse: Leeuwarden. 
6• Klasse: Bolsward. Franeker (bel,alve Vijf- en 

Zevenhuizen en Uitln,ren). Harlingen. Leeuwar
deradeel (Huizum, &krans en verlengde Schrans). 
Sneek. 

7• Klasse: Aengwierden (Heerenveen) . 't Bildt. 
Haskerlaud (Nijehaske tot en met de &hans 
en de Joure). Lemsterland (de Lemmer). Scho
terland (Hee1·enveen). Utingeradcel (Akkrum). 

8• Klasse: Achtkarspelen. Aengwierdcn (overig 
deel). Baarderadeel. Barradeel. Dantumadeel. 
Dokkum. Doniawerstal. Ferwerder:.deel. J;'ra
neker ( Vijf- en Zevenltuizen en Uitburen) . J;'ra
nekeradeel. Gaasterland. Haskerland (overig 

deel'). Hemelumer-Oldephaert. Rennaarderadeel. 
Hindeloopen. Iclaarderadeel. IJlst. Kollumer
land. Leeuwm·deradeel (overig deel'). Lemster
land (overig deel). Menaldumadeel. Oostdonge
radeel. Opsterland. Ranwerderhem. Schoter
land (over~q deet). Sloten. Smallingerland. Stavo
ren. Tietjerksteradeel. Utingeradeel (overig deel). 
Westdongeradeel. Weststellingwerf ( Wolvega). 
Wijmbritseraileel. Wonseradeel. Workum. 

9° Klasse: Ameland. Ooststellingwerf. Schier
monnikoog . Weststellingwerf (overig deel). 

Provincie Overijssel. 

3• Kl{tSse: Zwolle. 
5• Kl{tSse: Deventer. Enscheclé. Kampen (stad). 
6• Klasse: Hengelo (kom en naaste omgeving). 
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7• Klasse: Almelo (Ambt) (bij de stad). Almelo 

(Stad). Borne (kom en naaste omgeving). IJssel
muideu (kom). Lonne)rnr (bij Enschedé alsmede 
Glanerbrugge). Losser (nabij Oldenzaal). Olden
zaal. Steenwijk. 

8• Klasse: Avereest. Blokzijl. Dalfsen. Delden 
(Stad). Diepenveen. Genemuiden. Goor. Graf· 
horst. Hasselt . IJsselmuiden (overig deel). Ka,m-
11en (overig deel). Kamperveen. Markelo (karspel 

Goor). Oldemarkt. Olst. Raalte. Rijssen. Steen
wijkerwold. Vollenhove \Stad) . Vollenhove 
(Ambt). Wijhe (behalve Marle). Wilsnm . Zalk 
en Veecaten. Zwartsluis. Zwollerkerspel. 

9e Klasse: Almelo (Ambt) (overig deel). Bath
men. Blankenham . Borne (overig deel ). Delden 
(Ambt). Denekamp. Diepenheim. Giethoorn. 
Gramsbergen. Haaksbergen. Ham (den). Har
denberg (Ambt). Hardenberg (Stad). Heino. 
Hellendoorn. Hengelo (overig deel). Holten. 
Kuinre. Lonneker (overig deel) . Losser (overig 

deel) . Markelo (overig deel). Nieuwleusen. 
Ommen (Amlit). Ommen (Stad). Ootmarsum. 
Staphorst. 'Pubbergen. Vriezenveen. Wanneper
veen. Weerselo. Wierden. Wijhe (Marle). 

Provincie Groningen. 

3° Klasse: Groningen. 
4° Klasse: Haren (Helpman). 

7° Klasse: Appingedam (Appingedam, het Bol
werk en Solwerd) Delfzijl (Delfzijl en Farm
sum). Haren (dorp). Hoogezand. Nieuwe-Schans. 
Onstwedde (Stadskanaal). Onde-Pekela . Sappe
meer. , Slochteren (Foxham) . Veendam. Wil
dervank. Winschoten ." Zuidbroek. 

8• Klasse: Adorp. Aduard. Appingedam (Op

wierda, Marssum, Jukwerd en 7.:famsweer). 

Baflo. Bedum. Beerta. Bellingwolde. Bierum. 
Delfzijl ( Weiwerd, Heveskes , Oterdum, 111eed

huizen en Udwierda) . Eenrnm. Ezinge. Fin
sterwolde. Grijpskerk. Grootegast. Haren (overig 
deel). Hoogkerk. Kantens . Kloosterburen. Leek. 

Leens. Loppersum. Marum. Meeden. Middel
stum. Midwolda. Muntendam. Nieuwe-Pekela. 
Nieuwolda . Noordbroek. Noorddijk. Oldehove. 
Oldekerk. Onstwedde (overig deel). Scheemda. 
Slochteren (o,•erig deel) . Stedum. 'l'en Boer. 
Termunten. Uithuizen. Uithuizermeeden. Ul
rum. Usquert. Vlagtwedde. Warffum. Wedde. 
Winsum. 't Zandt. Zuidhorn. 

Provincie Drenthe. 

7• Klasse: Assen. Borger (Nieuw Buinen). Meppel. 
8• Klasse: Anlo (Annerveen, Spijkerboor, Eexter

veen , Annerveensch-Kanaal en Eexterveenscl,

Kanaal). Borger ( veengedeelte). Coevorden 
(kom). Emmen (Nieuw Amsterdam). Gasselte 
(Gasselterboerveen, Gasselter-boerveenschemond, 

Gasselternijveen en Gasselter-ni,jveenscl,emond) . 
Gieten (Gieterveen, Bonnerveen en Ba1·eveld). 

Hoogeveen (kom). Nijeveen. Odoorn (veenge

deelte). Roden (Nietap). Ruinerwold, de Wijk. 
9• Klasse: Anlo (overig deel) . Beilen . Borger 

(overig deel). Coevorden (overig deel). Dalen. 
Diever. Dwingelo. Eelde. Emmen. (overig, 

deel). Gasselte (overig deel). Gieten (overig deel). 
Havelte. Hoogeveen (overig deel). Norg. Odoorn 
(overig deel). Oosterhesselen. Peize. Roden 
(overig deel). Rolde. Ruinen. Schoonebeek. 
Sleen. Smilde. Vledder. Vries. Westerbork. 
Zuidlaren. Zuidwolde. Zweelo. 

Provincie Limburg. 

6• Klasse: Heer (bij Maastricht). Maastricht. 
Meerssen (Sectie C). Roermond (kom). Venlo 
(Stad met het stadsgedeelte van den Banluin) . 

7° Klasse : Amby. Berg en 'L'erblijt (Plenkert) . 

Gennep. Gronsveld (Heugem). Heer (overig 
deel) . Heerlen (lcom). Kerkrade (Kerkrade en 
Holz). Maasbree (kom van !Uerik). Meerssen 
(Sectiën B en D) . Ond-Vroenhoven. St. Pieter. 
Vaals (kom). Valkenburg. 

8• Klasse: Beek (dorp). Bemelen. Berg en Ter
blijt (overig deel) . Bergen. Bocholtz. Borg
haren. Bunde. Echt (kom). Eygelshoven. 
Eijsden . St. Geertruid. Gronsveld (overig deel). 

Gulpen (kom). Heerlen (overig deel). Horn. 
Horst (kom) . Houthem. Hulsberg. Itteren . 
Kerkrade (overig deel) . Klimmen. Maasniel. 
Meerssen (Sectie À). Mesch. Mheer. Mook. 
Nieuwenhagen. Ottersum. Oud Valkenburg. 
Rijckholt. Roermond (overig deel). Schaesberg. 
Schin op Geulle. Simpelveld. Sittard (kom) . 
Swalmen (kom). Tegelen. Ubach over Worms. 
Vaals (overig deel). Venlo (overig deel). Ven
ray (dorp). Voerendaal. Weert (lcom). Wijlre. 
W ittem. 

9• Klasse: Amstenrade. Arcen en Velden. Baexem. 
Beegden. Beek (ove,·ig deel). Beesel. Belfeld. 
Bingelrade. Born. Broekhuizen. Broek Sittard. 
Brunssum. Buggenum. Cadier en Keer. Echt 
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(overig deel). Elsloo. Geleen. Geulle. Grathem. 
Grevenbicht. Grubbenvorst. Gulpen (overig 
deel) . Haelen. Heel en Panheel. Heijthuizen. 

Helden. Herten. 
deel). Hunsel. 

Hoensbroek. Horst (overig 
Ittervoort. J abeek. Kessel. 

Limbricht. Linne. Maasbracht. Maasbree (overig 
deel). Margraten. Meerlo. Meijel. Melick en 
Herkenbosch . Merkelbeek. Montfort. Mnnster
geleen. Nederweert. Neer. Neeritter. Nieuw
stadt. Noorbeek. Nunhem . Nuth. Obbicht en 
Papenhoven. St. Odiliënberg. Ohé en Laak. 
Oirsbeek. Posterholt. Roggel. Roosteren. 
Schimmert. Schinnen. Schinveld. Sevenum. 
Sittard (overig deel) . Slenaken. Spaubeek. Stein. 
Stevensweert. Stamproij. Susteren. Swalmen 
(overig deel). Thorn. Ulestraten. Urmond. 
Venray (overig deel) . Vlodrop. Wanssum. 
Weert (overig deel). Wessem. Wijnandsrade. 

21 April 1896. BESLUI1', houdende bepalingen 
nopens het doen van waarnemingen aan den 
mond van het Noordzeekanaal, het leveren 
van berichten daaromtrent en het doen ,van 

waarschuwingen. S. 73. 

IN NAAM VAN H . M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA ' ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van de 
Ministers van Waterstaat, Handel en Nij verheid 
en van Marine van 27 Januari 1896, n°. 217 T., 
Posterijen en Telegraphie en van 31 Januari 1896, 

bnreau G, n°. 2; 
Gelet op de artikelen 11 en 13 der wet van 

7 Maart 1852 (Staatsblad n°. 48); 
Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

10 Maart 1896, n°. 13) ; 
Gezien het nader rapport van de voornoemde 

Ministers van 4 April 1896, n°. 894 T., Poste
rijen en Telegraphie, en van 13 April 1896, 

bureau G, n°. 60; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

Onder intrekking van het Koninklijk besluit 
van 29 Juni 1883 (Staatsblad n°. 119) , betrek
kelijk het doen van waarnemingen aan den mond 
van het Noordzeekanaal en het daaromtrent leveren 
van berichten en doen van waarschuwingen door 
Rijkstelegraafkantoreu, met ingang van 1 Mei 1896 
te bepalen , hetgeen volgt : 

1. Het waarnemen van windrichting, water
stand en getij , van na,lering, binnenkomst en 
vertrek van schepen enz. te IJmuiden wordt opge
dragen aan het personeel van den Kustwachtdienst 

aldaar, met last om den uitslag van deze waar
nemingen onmiddellijk per telephoon over te bren 
gen naar het Rijkstegraafkantoor te Amsterdam; 

2. Het Rijkstelegraafkantoor te Amsterdam wordt 
belast met het leveren van berichten en het doen 
van waarschuwingen aan belanghebbenden, met 
dien verstande , dat waarschuwingen voor belang

hehhenden te IJmuiden gedurende den tijd, dat 
het tele!!raafkantoor aldaar gesloten is, door het 
personeel van den Knstwachtdienst zullen moeten 
worden bezorgd ; 

3. De levering van de sub 2 vermelde berichten 
geschiedt tegen betaling van 0.5 gl. per bei·icht 
met een inhoud van niet meer dan tien woorden. 
Voor elk tiental woorden of gedeelte daarvan 
hoven de eerste tien woorden is 0.25 gl. ver
schuldigd. 

Opgaven nopens de vertrekkende ·en binnen
komende schepen, dagelijks en op gezette tijden ver
langd, worden ook verstrekt tegen een zoodanigen 
vasten prijs per jaar , als door den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid voor eiken be
langhebbende, met het oog zoo op het aantal en 
den omvang cler verlangde opgaven als op den 
bovenvermelden prijs per bericht zal worden be
paald. 

Waarschuwing langs anderen dan telegrnphischen 
weg, aan belanghebbenden te IJmuiden, nopens alle 
in het gezicht komende schepen, geschiedt tegen 
betaling, door iederen belanghebbende, berekend 
tegen f 100 's jaars. 

Voor het aan belanghebbenden overbrengen van 
een door een schip in zee gedaan verzoek om uit
zending van eene sleepboot, ten einde in de 
haven te IJmuiden te worden gesleept, of wel 
om een geneesheer aan boord te ontbieden, is door 
den gezagvoerder van het schip / 1 verschuldigd. 

De Ministers van Waterstaat, Handel en Nij 
verheid en van Marine zijn belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
en gelijktijdig in de Staatscourant zal worden 
·geplaatst en waal'Van afschrift zal worden gezonden 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 2l sten April 1896. 

(get .) EMMA. 

De Jiinister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) VAN DER SLEYDEN, 

(get.) 
De Jiinister van 11farine, 

VAN DER ·wr;rcK, 

( Uitgeg . 26 April 1896.) 
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27 .dprit 1896. BESLUIT, houdende aanwijzing 
van de ambtenaren en beambten belast met 
de handhaviug van cle politiebepalingen der 
l-Jel'ziene akte omtl'ent de Rijnvaart van 
17 October 1868, Yoor zooveel noodig 
goeclgekenrd bij de wet van 4 April 1869 
(Staat.Uad n°. 37) en van de op die akte 
gegronclc politiereglementen. S. 74. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EYIMA, ENZ. 
Op cle voordracht van de Ministel's van Water

staat, Handel en Nijverheicl van 17 Februari 1896, 
!it. I, afdeeling Waterstaat, en van Bnitenlandsche 
Zaken van 17 Februari 1896, afdeeling IJ, n°. 1833; 

Gelet op het besluit van de Centrale Commissie 
voor de Rijnvaal't, genomen te Jliannheim in hare 

gewone zitting van 18 September 1895; 
Gezien de artt. 1 en 46 cler Herziene · akte 

omtrent de Rijnvaart van 17 October 1868, voor 
zoovel' nooclig goedgekeurd bij de wet van 
4 April 1869 (Staatsblad n°. 37) ; 

Den Raad van State gehoord (nd vies van 
24 Maart 1896 , n°. 8); 

Gelet op de nadere voordracht van de voor
noemde Ministers van 16 April 1896, n°. 113, 
afdeeling Waterstaat, en van 25 daaraanvolgende, 
2de afdceling, n°. 4359; 

Hebben goedgevonden en verstaan; te bepalen: 

Benig arti ke /. 

Met de handhaving van de politiebepalingen 
der Herziene akte omtrent de Rijnvaart van 
17 Octobel' 1868, voor zoo veel noodig goed
gekennl bij de wet van 4 April 1869 (Staats
blad n°. 37) en van de op die akte gegronde 
politiereglementen zijn belast: 

de ambtenaren en beambten der Rijks- en 
Gemeentepolitie, de ambtenaren van den Water
staat, de inspecteur van de Rijn vaai-t in het 
vierde di strict, de ambtenaren van de invoer
l'echten, die, belast met het toezicht op de 
visscherij en de kanaalbeambten. 

In bovenstaande aanwijzing worden verstaan: 
onder ambtenai·en van den Tf7aterstaat: de inspec

teurs, hoofd-ingenienrs, ingenieurs, adspirant
ingeuienrs , opzichters en adjunct-opzichters van 

den Rijkswaterstaat , zoomede de Rijks-baken
meestel's: 

onder kanaatbeanzbten: de havenmeesters, ;;Juis
en hulpslnismeesters, sluis- en hulpsluis• , brug-, 
pont-, kanaal- en dijkwachters, si nis- en brug
knechten in dienst van het Rijk. 

1896. 

De Ministers van Watel'staat, Handel en 
Nijverheid en van Buitenlandsche Zaken zijn 
belast met de uitvoering van dit 1,eslnit, dat 
in het Staatsblad en te gelijkertijd in de Staats
courant geplaatst en aan den Raad van State in 
afschrift medegedeeld zal worden. 

Amsterdam, den 27sten April 1896 . 

(get.) EMMA. 

De j)fin. van Waterstaat, Handel en Ni,jverheid, 
(get .) VAN DElt SLEYDEN. 

De j)fin. van Buitenlandse/te Zake,,, (get.) J. RöELL. 

( Uitgeg. 10 j)fei 1896.) 

27 .dprit 1896. BESLUIT, tot wijziging der 
Ins1rnctie voor den administrateur van het 
kroondomein. S. 75 . 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van cl cn Minister van Finan

ciën dd. 18 April 1896, n°. 2, Domeinen ; 
Hebben goedgevonden en vel'staan: 

Het artikel 14bis dat bij Koninklijk beslnit 
van 7 Jannari 1885 (Staatsb lad n°. 2) aan de 
bij het besluit van 17 Mei 1 63 (Staatsblad n°. 61) 
vastgestelde Instructie voor den aclministratem· 
van het kroondomein is toegevoegd , wordt ge
lezen als volgt: 

Art. 14bis. "De bij het vol'ig artikel bedoelcle 
teekeniug voor "Gezien" wol'dt ook vereischt op de 
bewijzen van de afschrijvingen, die tengevolge 
van de toepassing der wet van 31 December 1884 
(Staatsblad n°. 261) of krachtens de bij eenige 
andere wet gegeven machtiging, gedaan worclen 
op het ten name van het kroondomein op het 
Grootbo,·k ingeschreven kapitaal" . 

De Minister van Financiën is belast met de 
ni tvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

Amsterdam, den 27sten April 1896. 
(get.) E MM A. 

De Jllinister van Financiën, 
(get.) SPRENGER VAN EYK . 

( Uitgeg . 4 j)fei 1896.) 

28 .dp,·it 1896. Mrss1vE van den Minister van 
J nstit.ie aan de procureurs-generaal bij de 
gerechtshoven betreffende de invulling der 
telkaarten voor cle gerechtelijke statistiek. 

Het is mij gebleken, clat bij sommigen een 
misverstarnl heerscht ten aanzien van de middelen, 

8 
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waardoor het openbaar mini sterie zich in staat 
moet stellen tot invulling op de telkaarten voor 
de gerechtelijke statistiek van het kerkgenoot

schap, waartoe de veroordeelde behoort. 
De bedoeling is geenszins, dat de president 

der strafzitting eene desbetreffencle vraag zal rich
ten tot den beklaagde; clie magistraat blijft 

t rouwens geheel vreemd aan cle invulling van de 
telkaarten. Doch evenmin heeft het openbaar 
miuistcrie ecne zoodanige vraag op de zitting te 
stellen. Dnar alleen van veroordeelden, niet van 
verdachten of beklaagden telkaarten worden op
gemaakt, komt de vraag naar het kerkgenoot

schap eerst te pas n,i de veroorcleel i ng, zoodat 
ook de met het opsporen van strafbare feiten 

belaste ambtenaren, zich ten aanzien van een ver
dachte hebben te onthouden van eeue ondervraging 
naar diens kerkgenootschap en in hun proces-ver

baal daar van geen melcling hebben te maken, 

evenmin als van de omsland igheid of hij een 
wett ig of een natuurlijk kind is, wat mede op 
clc telkaart moet worden opgegeven. 

Na de veroordeeling bestaat voo1· den ambte
naar van het openbaar ministerie voldoende ge

legenheid zich te vergewissen van het kerkgenoot

schap, waai-toe cle veroordeelde behoort. Van 

allen die voorloopig in verzekerde bewaring zijn 
geweest, is het kerkgenootschap uit ,len aard der 
zaak te vernemen bij het bestuur van het huis 
van bewariug waarin zij zijn opgenomen geweest, 

of bij dat van de gevangenis waarin zij vervolgens 

hnn straf ondergaan. 
Ten aanzien van hen, die op vr ij e voeten bleven 

en wier kerkgenoo tschap niet van elders aan het 
opènbaar ministerie mocht beken,l zijn , kunnen 
na de veroordeeling omtrent dit punt zoowel als 

omtrent amlere omstandigheden waarvan de weten
schap voor de in vulling der telkaarten noodig is, 
hetzij van cle veroordeelden zei ven, hetz ij langs 

anderen weg inlichtingen worden verkregen. 
Met zeldzame ui tzonderingen is van ieder het 

kerkgenootschap in het bevolkings-register van de 
cene of andere gemeente vermehl. 

Jk heb de eer U W.E.G. te verzoeken het voren
staande onder de aandacht te brengen van cle 
officieren van justitie en de ambtenaren van het 
openbaar ministerie bij de kantongerechten in Uw 

,ressort, met opdracht voor cle inachtneming der 
daarbij gegeven wenken te zorgen. 

De JJfinister van Justit ie, 
(get.) VAJS" DER KAAY. 

4 JJfei 181l6. BESLUIT, tot vaststelling van een 
Algemeen Reglement voor de Kamers van 
Koophandel en Fabrieken. S. 76. 

IN NAAM VAN H. M . WILHELMINA, ENZ. 

WJJ E~D'IA, ENZ. 

Overwegende, dat h et wenschelijk is, de ver

ordeningen betreffende de Kamers van Koophandel 

en Fabrieken te herzien ; 
Op de voordracht van den Minister van Water

staat , Handel en Nijverheül van 16 Januari 1896, 
L•. V, af,lecl ing Handel en Nijverheid; 

Den Raad van State gehoorcl (ad vies van uen 

10 Maart 1896, n°. 10); 
Gelet op het nader rapport van den voor

noemden Minister van 24 April 1896, 11°. 146, 
afdeeling Handel en Nij verheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met intrekking van de Koninklijke besl uiten 

van 9 November 1851 (Staatsblad n°. 142), 
16 J<'ebruari 1854 (Staatsblad n°. 13), 11 Augus

tus 1859 (Staatsblad u0 • 80), 12 Juli 1873 
(Staatsblad n°. 108), en 10 Augustus 1894 
(Staatsb lad n°. 142), vast te stellen het navolgenu 

Algemeen Reglement vuor de Kamers van Koop
handel en F:ibrieken. 

Art. 1. In elke gemeen te , waar dit door den 

gemeenteraau in het. belang van handel en nijve1·
h eid wensch'elijk wonlt geacht, kan cloor Ons 
eene Kame1, van Koophandel en l•'abrieken worden 

gevestigd, bestaanue uit een voor elke Kamer 
cloo1· Ons te hepalen aantal Je,Jen , volgens de 
hierna gestelde bepalingen te kiezen door de 
kiesgerechtigde hallllelaren en nijveren. 

Art . 2. De bestemming ,lezer Kamers is: 

A. aan het algemeen bestnnr en aan de pro
vinciale en gemeentebesturen binnen welker ge

bied zij gevestigd zijn, hetzij op daartoe haar te 
kennen gegeven verlangen, hetzij uit zich zei ve, 

inlichtingen te geven, adviezen uit te brengen, 
of voorstellen te doen over onuerwerpcn van 
handel en nijverheid. 

B. aan hen, die bij hallllel en nijverheid be
trokken zijn, zoodanige mededeelingen te doen, 
als de gezegde besturen zullen verlangen, of als 
zij zelven in het belang van die takken van be
drijf nuttig zullen achten. 

Art. 3. De Kamers kunnen zich, voor zooveel 

cl,t uoodig i s om aan hare bestemming te vol 
doen, met elkander, gelijk ook met andere col

leges of personen, in beti'ekking stellen . 
Art. 4. 1. Om tot lid eener Kamer te kunnen 

worden gekozen , moet men zijn mannelijk Neder-
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lander, niet bij rechterlijk_e uitspraak de be
schi kking of het beheer over zijne goederen hebben 
verloren, noch van de verkiesbaarheid ontzet 
zijn, den ouderdom bereikt hebben voor het lid
maatschap van den Gemeenteraad vereischt en 
bestuurder of medcbcstnur,ler zijn of geweest zijn 
van een bc,lrijf van handel of nijverheid in de 
gemeente waar de Kamer is g~vestig1. 

2. Wanneer een lid een cler vereischten voor de 
verkiesbaarheid verliest, houdt hij op lid te zijn. 

Art. 5. 1. De leden der Kamers worden ge
kozen voor vier jaren. 

2. Om de twee jaren treedt op den eersten Janu

ari de helft det· leden van elke Kamer af, vol 
gens een daarv,in door de Kamer te maken rooster. 

3. De ,iftredenden zijn daclelijk weder ver

kiesbaar. 
4. Wie, ter vervulling eener buiten den bij 

den rooster bepaalden tijd opengevallen plaats, 
tot I iel van de Kam ~r is gekozen, treedt af op 
het tijdstip, waarop degcen, in wiens plaat~ hij 

is gekozen, moest aftreden. 
Art. 6. Om kiezer van leden eener K!lmer te 

zijn, moet men : 
A. kiezer zijn van leden van den Ra.~d der 

gemeente, waar de Kamer is gevestigd; 
B. aldaar bestuurder of medebestuurder zij11 

en gedurende ten minste twMlf achtereenvolgende 
maanden zijn geweest, van een bedrijf van handel 

of nijverheid. 
Art. 7. 1. Vóór 15 Juli vau het jaar waarin 

clc bij art. 10, lste lid, bedoehle verkiezing 

1ilaats heeft, wordt cloor Burgemeester en Wet
houders der gemc~n le , waar eene Kamer is ge
vestigd cene voorloopige I ijst van kiesgerechtigden 

voor di e Kamer opgem:nkt. 
2. Op clie lijst worden gebracht de namen vau: 
A. hen, die op de laatst vastgestelde lijst 

van kiezers voor cle Kamer voorkomen en vol
doen aan de eischen in art. 6 gesteld ; 

B. h en, die van hunne aanspraak om op die l ijst 
t e worden geplaatst schriftelijk hebben doen blijken. 

De burgemeester noodigt daartoe hen, die niet 
op de laat tvastgestelde kiezerslijst voorkomen , 
maar aans1iraak kunnen maken om op de kiezers
! ijst t e worden geplaatst, uit, daarvnn vóór 
1 Juli nnugifte te cloen. Het model dezer aan
gifte wordt cloor den Minister vnn iVaterstuat, 
Handel en 1 ijverheid vastge~teld. (1) 

(1) Da vaststdlin:-; is g~schiecl bij besluit van 
16 :\lei 1896. 

3. Bij de oprichting van eene nieuwe Kamer 

worden voor de eerste maal op de kiezerslij st 
gebracht zij, die van hunne aanspraak daaro11 
hebben doen blijken. Belanghebbenden worden 
nitgenoocligd, op de in het tweede !iel van dit 
a1·tikel omschreven wijze, binnen een dom· Ons, 
bij het besluit waarbij de Kamer wordt gevesti~d. 
te bepalen termijn daartoe aau11:ifte te doen 

Art. 8. 1. Vóór 20 Juli zen,len Burgemeester 
en Wethonclers de in het eerste lid van art. 7 
bedoelde lijst aan de Kamer, onder uitnood iging 
om vóór 20 Augustus van ad vies te clieuen, 
welke van de daarop genoemde personen geacht 
moeten worden aan het vereischte, in art. 6, 
snb B, gesteld , te voldoen. 

2. Met inachtneming van dit advies wordt de 
lij st door Burgemeester en Wetho1ulers vóór 
] September definitief opgemaakt. 

Art. 9. 1. Da in het t,wcede lid van ,u-t. 8 

genoemde lijst, of ing~v"I van oprichting van 
eene nieuwe Kamer de lijst bedoeld in art. 7, 
derde lid, wordt gedurende acht dagen voor een 
iecler ter inz,i.ge nelergelegd, welke termijn, voor 
zooveel eerstgenoemde I ijst betreft, den l sten 
September ingJat. 

2. Van die nederlegging geschie1t openbare 
kennisgevinO'. 

3. Bezwaren tegen die lijst , hetzij die den 
klager, hetzij die andere personen betreffen, 
knnnen gedurende acht dagen, te 1·ckenen van 
den dag der kennisgeving, bij den Gemeenternnd 
worden ingebracht. 

Deze beslist binnen drie weken over de inge
brachte bezwaren en brengt die beslissing ter 
kennis vnn de belanghebbenden. 

4. Deze knnneu gednrencle acht dagen , te re
kenen van den d,i.g, waarop hun cleze beslissing 
is medegedeclcl, bij de Geclepnteerde Staten in 

hooger beroep komen. 
5. DJ Gedeputeerde Staten be3lissen binnen 

drie weken en brengen clie bes! issing ter kennis 

van de belanghebbenden. 
6. Op of vóór 15 November wordt de lijst, 

met inachtneming van de be lissingen door den 
Gemeenteraad en de Gedcprrteerdc Staten ge
nomen, door Burgemeester en Wethouders ge

sloten. 
7. De gesloten lijsten blijven tot de volgende 

tweejaarlijksche herziening van kracht. 
Art. 10. 1. De gewone verkiezing vnn leden van 

cene Kamer heeft plaats om de twee jaren in de 

maand ovcmber. 
8* 
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2. Alsdan wordt voorzien in de vervulling 
der plaatsen van de leden, die op den eersten 
Januari daananvolgende aan de benrt van af

treding zijn. 
3. De verkiezing te1· vervulliug der plaatsen, 

die door ontslag, overlijden, of door eene andere 
oorzaak openvallen, geschiedt binn en zes maanden 
na dat openvallen. 

4. De dag der verkiezing, de plaats waar en 
de tijcl geduremle welken de stembriefjes kunnen 
worden ingeleverd, wordt eene maand te voren 

door Burgemeester en Wethouders bekend gemaakt. 
5. Waar dit, met het oog op de uitgestrekt

heid der gemeente, waar eene Kamer is gevestip:rl, 
door den Gemeenteraad wensehelijk wordt geacht, 
kan die gemeente ter inlevering van de stem
briefjes in afdeelingen worden verdeeld. In elke 
afdeeling zal alsdan een stembureau zijn. 

6. Eeae plaatselijke verordening, aan de Geclepu
tetrcle Staten mede te deelen, stelt die ver
cleeliag vast eu bepaalt tevens waar het boofd
stemburean zal gevestigd zijn. 

7. Wanneer eene gemeente in afdeelingen is 
verdeeld, geschiedt de verkiezing in alle afdee
lingen op denzelfden dag. 

Art. 11 . l. De stemming geschiedt bij onge
teekende briefjes, waartoe met het zegel der 
gemeente gewaarmerkte stembriefjes ten minste 
acht dagen voor den dag cler verkiezing door 
den burgemeester aan de kiesgerechtigden worden 
toegezonden. 

2. Den kiezer, die zijn stembriefje verloren 
of er geen ontvangen heeft, wordt gelegenheid 
ve1·schaft, om e1· aan het stem bureau een te 
bekomen. 

3. De burgemeester zorgt voor cene geschikte 
zaal voor liet inleveren der stem briefjes. 

4. De bnrgemeester is voorzitter van het stem
bureuu. 

5·_ Is in eene gemeente meer dan één stem

bureau aanwezig , dan _wordt het voorzitterschup 
van het hoofdstembureau bekleed door den burge
meester, dat van elk der overige door een !iel 
van deu Gemeenteraad , door dezen te benoemen. 

6. Het stem bureau be•taat beha! ve uit clen, 
in een del' vorige zinsneden aangewezen, voor~ 

ûtter van clat. bureau, uit twee leden van den 
gemeenteraad, door d,•zen te benoemen . 

7. In de gemeenten, welke overeenkoinstig 
het bepaalde bij art. 10, vijfde Jid , in afdeelingen 
zijn ,·erdeelcl, kan cle Gemeenteraad buiten zijn 
midden , telkeus voor twaalf maanden , kiesge-

rechtigden voor de Kamer tot leden van een 
stembureau benoemen. 

8. Het voorgaande lid is niet toepasselijk op 
het hoofdstembureau. 

9. De stembureaux kunnen zich door den 
secretaris cler gemeente of door beambten cler 
secretarie doen bijstaan. 

l 0. De in het zes<le lid van clit artikel be
doelde leden van het stembureau zijn stem
opnemm·s; beiden teekenen de uamen op van 
eiken ki,zer, clie een sten.,briefje inlevert, en 

onderteekenen met den voorzitter de aldns door 
hen gehonclen lijsten. 

11. Bij elk stem bmean is een exemplaar der 
laatst gesloten lijst van kiesgerechtigden aan
wezig. 

Art. 12. 1. Zoodra de ter inlevering van 
stem briefjes bepaalde tij,l is verstreken, wordt 
dit door den voorzitter van het stembureau aan
gekondigd; alsdan worden geen stembriefjes meer 
aangenomen dan alleen van de kiezers , clie zich 
op dat oogenblik in de zaal bevintlcn. 

2. Het openen der stembriefjes geschiedt dade
l ijk Utt afloop der verkiezing. 

3. I s eene gemeente in afdeelingen verdeeld, 
dan worden, zoodrn de tijtl tot inlevering van 
stembriefjes verstreken is, de stembt1ssen cler 
onderstcmbureaux, behoorlijk verzegeld en verge
zeld vnn cle in art. 11, tiende lid, bedoelde 
lijsten, naar het hoofdstembureau overgebracht 
en aldaar geopencl. 

4. Van den uitslag der stemmi □g wordt een 
proces-verbaal 01igemaakt, hetwelk door den voor
zitter en de stemopnemers van het stemburean, 
waar de opening der stembriefjes plaats heeft 
gehad, wordt onclerteekeud. 

5. Rij eene eerste stemming wordt men ge
kozen met 1•olstrekte meerderheid van stemmen. 

6. Bij herstemming, noodig wanneer die meer
derheid bij de eerste stemming niet is verkregen, 

wordt men gekozen met de meeste stemmen. 
7. Indien bij eene herstemming de stemmen 

staken, is de oudste in jai·en gekozeu. 
8. Ingeval van gelijken ouderdom beslist het lot. 
9. Wanneer bij cle eerste stemming niet voo1· 

al de te vervullen plaatsen eene volstrekte meer• 
derheid is verkregen, wordt dadelijk ,!oor het 
stembureau waar de opening der stembriefje~ 
plaats heeft , eene lijst opgemaakt, tweemaal zoo
veel namen bevattende als er nog plaatsen te 
vervullen zijn. 

10. Op die lijst worden gebracht zij, die bij 
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de eerste stemming de meeste stemmen op zich 
hebben vereenigd, en niet gekozen zijn. 

ll. Komt ten gevolge van een gelijk aantal 
verkregen temmen, een grooter aantal personen, 
dan in het negende lid van dit artikel beJoeld , 
voor plaatsing op de lijst in ·aanmerking, dan 
worden deze allen daarop geplaatst. 

12. Deze lijst wordt hij de oproeping voor de 
herstemming aan de kiezers. bekend gem inkt. 

13. De stemming over de op de lijst vermelde 
personen wordt cloor Burgeme~ster en Wet
houder binnen eene week na de eerste stemming 
nitgasehreven. 

Art. 13. L Het stembureau, waar de opening 
cler stembriefjes plaats heeft, be,list over alle 
geschillen, clie omtrent de geldigheid der inge
leverde briefjes mochten rijzen. 

2. Van onwaarde zijn brie6 es, welke niet zijn 
gewaa1·rnerkt volgens het bep.1alde bij art . 11 , 
eerste Jitl, welke onderteekend zijn, welke niet 
clniclelijk een persoon aanwijzen, of waarbij ·of 
wa1raan andere sternbrie6es zijn ingesloten of 
vastgehecht. 

A1-t. 14. L Het stembureau, waar cle openiug 
cler briefjes is ge chiecl, zendt ten spoedigste aan 
cl en p:ekozene een cloor clen voorzitter en een cler 
stemopnemers geteekend afschrift van het in 
art. 12, vierde lid, bedoeld proces-verbaal. 

2. Het zendt hem, is hij hij herstemmin" ge
kozen, afschrift zoo wel van het proces-verbaal 
der ee1·ste stemming als van dat der herstemming. 

3. Dit afschrift of deze afschriften strekken 
den gekozene tot geloofsbrief. 

4. De gekozene geeft bij het bekomen van het 
afschrift of cler afschriften een bewiJs_ van ont
vang daarvoor af en geeft binnen acht dagen na 
cle dagteekening van dat bewijs, kennis aan het 
stembmcan of hij zich de keuze laat welgevallen . 

5. Hij wordt, laat hij dien tijd zonder kennis
geving voorbijgatin, geacht zich de keuze niet 
te laten welgev,illen. 

6. Wanneer een gekozene zich de keuze niet 
laat welgevallen, geeft het in het 4tle Jid van 
dit artikel beàoelde stembureau daarvan oumid • 
dellijk kennis aan Burgemeester en Wethouders, 
die Uinncn ccnc week eene nieuwe verkiezing 

uitschrijven met inachtneming van den termijn 
in art. 10, 4de lid, bepaald. 

Art. 15 , 1. Elke Kamer onderzoekt de ge
loofsbrieven der gekozen leden en geeft van elke 
genomen beslissing kennis aan Burgemeester en 
Wethouders en aan den gekozene. 

2. Gedurende acht dagen, te rekenen van den 
dug waarop de Kamer heeft be list , staat het 
vrij aan een niet-toegelatene, zoomede aan elk 
lid der Kamer, tegen deze be lissing bez,nren 
in te brengen bij den Gemeenteraad . 

3. De Gemeenteraad beslist binnen drie weken 
omtrent die ingebrachte bezwaren en brengt die 
beslissing ter kennis van de Kamer en van den 
gekozene, tep;en wiens toelating b~zwaren zijn 

gJrezen. 
4. Hij, di~ iu het ongelijk gesteld is, ktin 

binnen acht dagen nadat de Gemeentera.-id zijne 
b~slissing heeft meiegedeeld, daarvan in hooger 
beroep komen bij de Gede1mteerde Staten der 
provincie, die in hoog,te ressort binnen drie 
weken beslissen. 

Art. 16. 1. De leden der Kamers knnnen te 

allen tijde hun ontslag nemen. 
2. Het bericht claanan wordt door hen inge

zonden aan de Kamer. 
3, De Kamer geeft v:in het ontsl:ig kennis aan 

Burgemeester en Wethouders. 
A1·t. 17. Elke Ki1mer kiest jaarlijks nit haar 

midden een voorzitter en een plaatsvervangend 
voorzitter. 

Art. 1 8. 1. Elke Kamer benoemt ecu secretaris. 
2. it haar midden benoemi, houdt hij op 

lid te zijn, 
3. De secretar is wordt benoemd voor den tijd 

van vier jaren, maar is telkens weder benoembaar , 
4, Bij de beraadslagingen van de Kamer heeft 

de secretaris eene raadgevende stem. 
A1·t. 19. 1. Aan elke Kamei· wordt dool' den 

Gemeenteraad, uit de kas der gemeente, waar 
zij is g~vestigd, eene jaar! ij ks te bepalen som 
toegelegd, ter bestrijding van noodzakelijke ko,ten 
en van de bezold igiug vnn den secretaris en verdere 

beambten. 
2. De leden genieten geene bezoldip:ing. 
Art. 20. Jaarlijks vóór 1 April wordt door 

elke Kamer rekening en verantwoordi ug over 
het afgcloopen jMr aan clen Gemeenteraad inge

zonden. 
Art. 21. 1. Elke Kamer stelt haar reglement 

van orde vast. Dat reglement en de l:iter daarin 
te brcugen aanvullingen of wijzigingen behoeven" 

alvorens van kracht te zijn, de goedkeuri ng van 
den Gemeenteraad. 

2. Bij weigering van den Gemeenteraad kan 
de Kamer de goedkeuring vnn de Gedeputeerde 

taten en, indien ook deze haar weigeren, Onze 

goedkeuring vragen. 
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Art. 22 . 1. Wanneer het door de Raden van 
eenige gemeenten, waar geen Kamer gevestigd 
is, in het belang van handel en nijverheid wen

schelijk wordt geacht, of wanneer bestaande 
Kamers, na bekomen goe,lkeuring van de Ra,len 
der Gemeenten, waarin zij gevestigd zijn , zich 

tot eene gemeenschappelijke Kamer wenschen te 
vereenigen, zoo kan door Ons, in het laatste 
geval, met intrekking van de Koninklijke besluiten, 
waarbij die Kamers afzonderlijk zijn in het leven 
geroepen, in die gemeenten eene gemeenschappelijke 
Kamer worden gevestigd, met aanwijzing der 
gemeente, waar die Kamer hare zittingen houdt. 

2. H et getal leden in en voor elke gemeente 
te kiezen door de kiesgerechtigden, die ten 
opzichte van die gemeente voldoen aan het 

bepaalde bij art. 6, wordt door Ons, Gedepu
teerde Staten gehoord , bepaald. 

3. De voor elke gemeente te kiezen leden 
moeten ten opzichte dier gemeente voldoen aan den 
laatsten der bij art. 4, lste lid, gestelde eischen. 

4. De bepalingen der artt. 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 en 14 zijn in elke dier gemeenten bij 
het honden van verkiezingen van toepassing. 

5. Waar in artt. 15 en 16 gesproken wordt 
van "Burgemeester en Wethouders" of van 
.Gemeenteraad" wordt in het geval van dit 
artikel daarmede bedoeld het college van Burge
meester en Wethouders of de Raad der gemeente 
waal"Voor het lid gekozen is of zitting heeft. 

6. De Raden der gemeenten, waar eene gemeen
schappelijke Kamer is gevestigd, regelen onder
ling de jaarlijks door elke gemeente aan de 
Kamer, overeenkomstig het bepaalde bij art. 19, 
toe te kennen som, onder· goedkeuring van de 
Gedeputeerde Staten . 

7. De rekening en verantwoording der Kamer 
wordt ingezonden aan de Raden der gemeenten 

waar de Kamer gevestigd is. 

8. Eet door de Kamer vast te stellen reglement 
van orde behoeft, alvorens van krucht te zijn, 
de goedkeuring van de Gedeputeerde Staten der 
provincie, binnen welker gebied de Kamer 

gevestigd is. 
9 . Bij weigering door de Gedeputeerde Staten 

kan de Kamer Onze goedkeuring vragen. 

Ov;,-gangsbepaling. 

Art. 23. 1. Met afwijking van het bepaalde 
bij art. 7 worden vóór 15 Juli 1896 in al de 
gemeenten, waar Kamers gevestigd zijn, nieuwe 
lijsten van kiesgerechtigden opgemaakt. 

2. Daarbij worden voor de toepassing van 
art. 7, tweede lid, de lij sten van kiesgerech
tigden van kracht bij het in werking treden van 
dit besluit, aangemerkt als de in dat artikel 

bedoelde laatst vastgestelde lijsten. 
3. Aan de verkiezingen ingevolge art. 10, 

derde lid, te houden vóór 1 November 1896, 
worden ten grondslag gelegd de lijsten van kies
gerechtigden van kracht bij het in werking 
treden van clit besluit. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift ,al worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Fanlensee-Bad, den 4den Mei 1896. 

(get.) EMMA. 

IJe :!Jfinister van Waterstaat, Handel en Nijverlieid, 

(get .) VAN DER SLEYDEN. 

( Uifgeg. 12 Jfei 1896 .) 

8 Mei 1896. BESLUIT, tot aanvulling en uaclere 
WlJZJgrng van het hij Koninklijk besluit van 
15 Mei 1883 (Staatsblad n°. 45) gewijzigde 
Koninklijk besluit van 10 Januari 1881 

(Staatsblad n°. 2), strekkende tot uitvoering 
van de wet van 25 Mei 1880 (Staatsblad 
n°. 88) tot instelling eener Rijkspostspaar
bank, gewijzigd en aangevuld bij de wet vau 
20 Juli 1895 (Staatsblad n°. 135). S. 77. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Gelet op de artikelen 4 en 6 van de wet van 
20 Juli 1895 (Staatsblad n°. 135), tot wijziging 
en aanvulling van de wet van 25 Mei 1880 
(Staatsblad n°. 88), tot instelling eener Rijks
postspaarbank, alsmede op artikel 22 van laatst
gemelde wet; 

Gelet op het gezamenlijk rapport van de Mi
nisters van Waterstaat, Handel en Nijverhei,l en 

F" ··· dd 21 Januari 1896, no. l 82 E. 
van inancien · 24 Januari 1896, no 69 G. Th. ' 

respectievelijk afdeeling Posterijen en Telegraphie 
en afdeeling Generale Thesaurie; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
1 Oden Maart 1896, n°. 11); 

Gelet op het nader gezamenlijk rapport van de 
Id M " . t 29 April J 896 , no. 1129 E. 

voorme e mis ers van 4 Mei ll,96 , no. 86 G. Th.' 

respectievelijk afdeeling Posterijen en Telegraphie 
en afdeeling Generale Thesaurie; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het Koninklijk besh1it van 10 Januari 1881 

(Staatsblad n°. 2), gewijzigd bij het Koninklijk 
besluit van 15 l\Iei 1883 (Staatsblad n°. 45), 
aan te vullen en te wijzigen als volgt: 

Art. 1. Artikel 4 van het voormelde besluit 
wordt gelezen als volgt: 

Door den directeur kan een duplicaat worden 
afgegeven van een boekje: 

1 °. dat ontvreemd, verloren of in het onge
reecle geraakt is ; 

2°. dat zich bevindt in handen van een ander 
dan dett inlegger, tenzij' de houder van het boekje 
zijne op de wet gegronde aanspraak daarop kan 
bewijzen. De houder wordt daartoe bij aange
teekenden brief nitgenoodigd; voldoet hij hieraan 
niet binnen vier weken, dan kan na ve1·loop van 
vijf weken, nadat cle aaugeteekende brief is uit
gereikt, de inontvangstneming van clen brief is 
geweigerd of deze door de postadministratie als 
onbestelbaar is verklaard , een d nplicaatboekje 
worden afgegeven. 

Een duplicaat wordt door den inlegger of door 
hem. die krachtens de be11alingen der wet be
voegd is op het betrekkelijk boekje terugbetaling 
te vorderen, aangevraagd aan den directeur. 

De handteekening onder cle aanvraag behoort 
door den bnr!!:emeester der gemeente, waar de 
aan vrager woont, gelegaliseenl te worden. 

Kan de aanvrager niet schrijven, dan wordt 
deze omstandigheid cloor den burgemeester uit
drukkelijk op de aanvraag vermeld . 

Het dnplicaat wordt, behoudens bijzondere ge
vallen , ter beoordeel ing van den directeur, eerst 
afgegeven na verloop van acht wekeu na den 
dag van ontvangst van de aanvraag en wordt 
rechtstreeks aan den inlegger toegezonclen. 

De Jirectenr geeft van elk afgegeven duplicaat 
kennis aan het postkantoor, in artikel 11 bedoeld. 

Voor een duplicaatboekje wordt 25 cent in 
rekeniug gebracht, tenzij er, naar het oordeel 
van den directeur, gronden aanwezig zijn om het 
kosteloos af te geven. 

Een boekje, waarvan een duplicaat is afge
geven, wordt bij eventneele aanbieding door den 
1JOstbeambte ingehouden en aan tl.en directeur op
gezonden. Van die inhouding wordt, clesverlangd, 
eene schriftelijke verklaring aan den houder af
gegeven. 

2. Artikel 7 van het voormelde besluit wordt 
gelezen als volgt : 

Hij, clie eene inlage doet ten name van een 

ander, kan, indien zulks op een n ien w boekje 
geschiedt, daarbij bepalen, ,lat de inlegger geene 
terngbetaliug zal kunnen bekomen van het tegoed 
of van een gedeelte van het tegoed op het boekje, 
waarop de inlage is geschied, vóór een aan te 
duiden tijdstip. Is door de bepaling van dit 
tijdstip eene voorwaarde gesteld, welker vervul
ling afhankelijk is van hem, die haar gestelcl 
heeft, dan vervalt zij bij diens overlijden; is 
het tijustip afhankelijk van eenige gebeurtenis of 
omstandigheid, d,rn moet tevens de dag worden 
bepaald, waarop de voorwaarde, indien zij alsdan 
niet ver mld is, vervalt. Indien deze voorschrif
ten niet of niet volledig zijn opgevolgd, wordt 
de voorwaarde als niet gesteld beschouwd. 

Tenzij daaromtrent het tegendeel is bepaald, 
door hem, die, met gebruikmaking van de hier
boven geregelde bevoegdheid, ten name van een 

ander heeft ingelegd , kan de in legger, vóór drit 
het in h et vorige Jid becloelde tijdstip is aan
gebroken, zijn tego3d of een gecleelte daarvan 
niet aanwenden tot het doen aankoopen v,rn in
schrijvingen op naam in een Grootboek van de 
Nationale Schuld, rentegevende obligatiëu ten 
laste van den Staat of certi fiëaten aan toonder 
van inschrijvingen in een Grnotboek. 

3. Artikel 10 van voormelcl Koninklijk besluit 

wordt gelezen als volgt: 
Inlagen van / l kunnen , volgens de regelen, 

door den Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid vast te stellen, mede geschieden door 
middel van spaarbankzegels, vast te hechten op 

formulieren, welke kosteloos verkrijgbaar worden 
gesteld. 

Voor clit doel worden spaarbankzegels verkrijg
baar gestclcl van één en van vijf cent. 

4 . In het eerste Jid van artikel 15 van het 
voormelde besluit vervallen de woorden: .en 
gehuwde vrouwen". 

5 . Achter artikel 19 van het voormelde besluit 
wordt opgenomen: 

lllbis. AANKOOP VAN INSCHRIJVINGEN OP NAAM 

IN EEN GROOTBOEK YAN DENATIONALESCHULD, 

RENTEGEVENDE OBLIGATIËN TEN LASTE VAN 

DEN STAAT OF CERTIFICATEN AAN TOONDER 

VAN INSCHRIJVING IN EEN GROOTBOEK. 

Art. l 9bis. De inlegger die gebruik wenscht 
te maken van de bevoegdheid, hem toegekencl bij 
artikel Sbis der wet tot aankoop, door tusschen
komst der Rijkspostspaarbank, van inschrijvingen 
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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, moet daartoe een aan vraag, 
volgens model, in tegenwoordigheid van tlen 
postbeambte onclerteckenen. Deze doet de aan
vraag aan den directeur toekomen. 

Het bewijs van afschrijving, de gekochte obli 
gatiën of ~crtificaten worden - laatstgenoemde 
obligatiën en certificaten aangeteekend, met aan
gifte der geldswaarde - toegezonden aan den 
directeur van het postkantoor, onder welks ressort 
de inlegger woont, en ter beschikking van laatst
genoemden gesteld tegen ontvangbewijs, volgens 
model, en tegen afschrijving in het spaarbank
boekje van het gezamenlijk, wegens den aankoop 
verschuldigde bedrag, daaronder begrepen het 
commissieloon en cle verdere kosten, in het volgend 
artikel bedoeld. 

Kan de inlegger niet schrijven, dan onder
teekent hij de aanvraag en het ontvangbewijs, 
in dit artikel bedoeld, 011 dezelfde wijze ah bij 
artikel 13, l ste lid, is vermeld. 

A,·t. 19ter. Voor den aankoop van insch1·ij
vingcn in een G1'ootboek van de Nationale Schuld, 
1·entegevende obligatiën ten laste van den Staat , 
of certificaten van inschrij1,ingen in een Groot
boek, als bedoeld zijn bij artikel l 9bis, wordt 
aan clen inlegger, te wiens behoeve de aankoop 
geschiedt, beha] ve de koopprijs en de loopende 
rente van den laatsten verschijnclag tot aan den 
dag van aankoop, als commissieloon in rekening 
gebracht een achtste percent van het nominaal 
kapitaal de,· aangekochte inschrijv ingen , obliga
tiëu of certificaten, alsmede, indien het betreft 
den aankoop van obligdiëu of certificaten 
bovenbedoeld, het bij artikel 11 cler Wet van 
15 April 1891 (Staatsblad n°. 87) vastgesteld 
recht voor aangeteekcude brieven met aangegeven 
waai·de. 

Machtiging aan de directie der Rijkspostspaar
bank tot ontvangst der rente van een kapitaal, 

ingevolge aankoop duor hare tusschenkomst, in 
een Grootboek van de Nationale Schuld op een ig 
hoofd van rekening ingeschreven, wordt verleend 
bij eene procuratie, ingericht overeeukomstig het 
bij dit besluit behoorend fo1·mulier .A. 

Op grond van zoodanige machtiging wordt de 
rente aan de directie van de Rijkspostspaarbank 
op hare quitantie uitbetaald, zonder dat van den 
procuratiegevcr de inachtneming van eenige verdere 
formaliteit wordt gevorderd. 

De in het voorgaande lid bedoelde procuratiën 

worden op het bureau van verificatie bij de directie 
der Grootboeken gratis geregistreerd en zij,1 niet 
aan jaarlijksche viseering onclerworpen. Voor elk 
half jaar rente door de directie van de Rijks
postspaarbank ingevolge zoodanige procuratie ont
vangen, levert zij bij cle directie der Groot
boeken een door haar onderteekeud saldo-biljet 
in, .dat voor haar bij de directie der Groot.boeken 

kosteloos verkrijgbaar is en dat is ingericht over
eenkomstig het bij dit besluit behoorende for
mulier B. 

Voor zooveel de door de directie van de Rijks
postspaarbank ingelevercle saldo-biljetten in orde 
zijn bevonden, worden aan haar, binnen acht 

dagen na eiken rente-verschijndag, tegelijkertijd 
en bij één bureau van rentebetaling uitbetaald 

( voor zoo veel posten boven f 100 betreft , in 
quitantiën op de Nederlaudsche Bank) de alsdan 
verschenen renten van alle, door tusschenkomst 

der Rijkspostspaarbank aangekochte inschrijv ingen, 
waarvan, krachtens procurati ën, als in het tweede 
lid bedoeld, de renten door de directie van de 
Rijkspostspaarbank worclen geïnd . 

D~ nadere voorschriften, voor de uitvoering 
van deze bepaling uoodig, geeft de Minister van 
l~inanciën. 

Ingeval eene aan de directie van de Rijkspost
spaarbank bij ccne procuratie a}s in .het tweede 
lid bedoeld, verleende machtiging tot ontvangst 
van rente door herroeping of om andere i-cden 
ophoudt van kracht te zijn, heeft bij de directie 
der Grootboeken het royement der procuratie of 
de viseering der akte van herroeping, voor zoo
veel die noodig is, kosteloos plaats . 

Da Ministers van Waterstaat, Handel en N ij ver
heid en van Financiën zijn belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aau de Hoofden van de andere 
Departementen van Algemeen Bestuur, aan den 
Raad van State en nun de A lgemeene Reken• 

kamer. 
Fanlensee-Bad, den Ssten Mei 1896. 

(get.) EMMA. 

De JJ[in. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

(get.) 

(get .) 

VAN DER SLEYDEX. 

De JJ[inister van Financiën , 

SPRENGER YAN EYK. 

( Uitgeg. 12 JJ[ei 1896.) 
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l'ORMULIElt A. 

PROCURA 'l'IE 

tot ontvangst van renten van kapitalen, inge

schreven · in een der Grootboeken rnn de 

Nationale Schuld en , ingevolge art. 8bis van 

cle hij de wet van 20 J nli 1895 (Staatsblad 
n° . 135) gewijzigde en aangevulde wet van 

25 Mei 1880 (Staatsblad n°. 88), ten behoeve 

van de thans rechthebbende, aangekocht door 

tnsschenkomst van de Rijkspostspaarbank. 

De ondergeteekende (a) 

van beroep (b) 
zonder beroep • · 

wonende 

te ......... . ten deze handelende 

(c) .. ..... . ..... . 
van wege de directie der Rijkspostspaarbank ont

vangen hebbende de rn ededeeling, ,lat door haar, 

ingevolge verzoek van de(o) ondergeteekende, 

ter beurze te Amsterdam is aangekocht een in 

!tet Grootboek der . .. . .. . 11ercents rationale 

Schnld ingeschreven kapitaal, groot (d) . . ... 

. . . . . . . . . . gulden (e) . . . . . . . . , welk 

kapitaal thans in dat Grootboek is overgeschreven 

ten name van (/) . . . . . . . . . . . . ... , 

verklaart bij deze genoemde directie t e macht.igen, 

om op den voet als is aangegeven in het laatste 

lid van art. 8bis der in hoofJ.e dezes vermelde 

wet tot instelling eener Rijkspostspaarbank, nit 

zijnen (b) hem (b) t t liarcn naam en voor haar e on vangen 

de verschenen en Yerder te verschijnen r enten 

van het bovengenoemde kapitaal en van de 

kapitalen , welke later , ingevolge aankoop door 
tusscltenkomst van de Rijkspostspaarbank , op het

zelfde hierboven omschreven hoofd mu rekening in 

het Grootboek der ... .. . ... percents Natio-

nale Schuld zullen worden ingeschreven, daarvoor 

qnitantie te geven en voorts alles te verrichten , 

wat ten voorschreven einde vereischt mocht 
worden, met belofte van goedkeuring onder 

verband als naar rechten. 

Gedaan te .... , den .. .. 

(g) 

De ondergeteekende (/,) . . . . . . . . . . . . . 

(i) . ...... te ... . .. .. verklaart, dat de 

bovenstaande handteekening in zijne tegenwoor

digheid is gesteld door (a) . . . . . . . . . . 

aan wicn hij heeft herinnerd de bepaling van 
wie 

voormeld artikel Sbis, dat de renten van een 

kapitaal, ingevolge aankoop door tnsschenkomst 

der Rijkspostspaarbank, in een Grootboek der 

N atiom,le Schuld op eenig hoofd van rekening 

ingeschreven, door de directie der Rijkspost

spaarbank alleen mogen worden ingevorderd, 

indien en zoolang op hetzelfde hoofd van 1·eke

ning geen op andere wijze verkregen kapitaal is 

inge~chreven. 
den 

(k) 

Vertoond en Geregist,·eerd bij de Grootboeke,i 
der Nationale Schuld 

Letter ..... N° . .... . 
den ...... 18 .. . 

Verificateur. 

(a) Voornamen en familienaam voluit in te 
vullen. 

(b) Door te halen wat niet van toepassing is. 

(c) Hier in te v ullen, of de proeuratie11:ever 
handelt voor zichzelf, dan wel als wettelijke 
vertegenwoordiger, b.v. als voogd van een minder
jarige te wiens name een kapitaal is ingeschreven, 
als curator enz. 

(d ) H et nominaal bedrng in schrijfietters in 
te vullen. 

(e) Dat bedrag in cijfers in te vullen. 

(/) Letterlijk in te vullen de inschrijving, 
zooals die in het Grootboek bekend staat. 

(g) Handteekening van den procnratiegever. 

(!,) Beginletter vau de voornamen en familie 
naam - dezen voluit - in te vullen. 

(i) Betrekking van den onderteekenaa1· bij den 
dienst der Posterij en. 

(k) Handteekening van den postambtenaar. 

FORMULIER B. 

SALDO-BILJET 
tot ontvangst van ren ten op het 

Grootboek der ... pCt. Nationale Scliuld, 

voor rekeningen, 

welke door tusschenkomst der Rijkspost
spaarbank zijn ingeschreven. 

De ondergeteekende directi e der Rijkspost

spaarbank, als bij procuratie, in dato 

gemachtigd door 
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en als zoodanig bevoegd tot de ontvangst der 
Renten van de rekening in het Grootboek cler 
pCt. Nationale Schuld, op lett. : . .. deel ... . 
N° . ... ten name van: (a) ..... . . . ... . 
verklaart , dat het salclo de1· gezegde Rekening 
bij de sluiting van let Grootboek op den 'rien
den ...•..... 18 .. , bedroeg een kapitaal 
van f .... waarvan het halfjaar Renten, ver-
schenen op den Eersten . . 18 
bedraagt eene som van (b) 

AMSTERDAM , den 18 

Gezien bij het Bureatt van Rentebetaling en 
akkoord bevonden met htt geliq nidecrde Rente
register. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 8 Mei 1896 
(Sfa'l.tsblad n°. 77). 

Ons bekencl : 
J) e :Minister van Waterstaat, Handel en Ni,jver!,eid, 

(get.) VAN DElt StF.YDEN. 

J)e Jlfinister van Financiën, 
(get .) SP!lENGER VAN EYK. 

(a) Letterlijk in te vnllen de inschrijving 
zooals die in het Grootboek bekend staat. 

(b) In Letters. 

13 j)[ei 1896 . BESLUIT, honden de naclere wijzi
ging van het bij de Koninklijke besluiten van 
4 Juni l878 (Staa tsbladn°.86 ), 22Juli 1803 
(Staatsblad n°. 119), 28 Juli 1894 (Staats
blad n°. 140) en 26 A11ril 1895 (Staats
blad n°. 77) gewijzigde Koninklijk besluit 
van 27 April 1877 (Staatsb lad n°. 87) , 
waarbij de iu de artikelen 84, 88 en 92 
der wet van 28 April 1876 (Staatsblad n°.] 02) 
bedoelde examens en promotiën zijn vast
gesteld. S. 78 . 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minist er van Binnen
landsche Zaken van 2 April 1896, n°. 2024/3, 
aftleeling Onderwijs; 

Gezien de Koninklijke besluiten van 27 Aprill877 
(Staatsblad n°. 87), 4 Juni 1878 (Staatsblad n°. 86), 
22 Juli 1893 (Staatsblad n°. 119), 28 Juli 1894 
(Staatsblad n°. 140) en 26 April 1895 (Staats
blad n°. 77); 

Gezien de adviezen van ieder der Senaten 
der Rijks-Universiteiten; 

Den Raad van State gehoord , ad vies van 
28 April 1896, n°. 20; 

Gelet op het nade1· rapport van den voor
noemden Minister van 8 Mei 1896, n". 2690, 
afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen : 
Art. 1. Artikel 2, § 3 van het Koninklijk 

besluit V><n 27 April 1877 (Staatsblad n°. 87), 
wordt gelezen als volgt. : 

E.1:amens ter verkrijging vau het doctoraat: 
a. in de genees kunde; 
b. in de !teel kunde; 
c. in de verloskunde. 
Om tot het candidauts-examen in de genees

kunde te worden toegelaten, wordt vereirnht 
het bewijs van een voor de faculteit der wis
en natuurkunde, aan een der Nederlandsche 
Universiteiten, met gun stig gevolg afgelegd 
examen in: 

a. de natn urknnde; 
b. de scheikunde; 
c. de plantkunde; 
d. cle dierkunde. 
Het candidaats-e.,:amen, voor de drie docto-

raten hetzelfde, omvat: 
a. de ontleedkunde ; 
b. de physiologie en weefselleer ; 
c. de algemeeue ziektekunde; 
d. de pharmakognosie. 
Het doctoraal-e.1:1tmen in de geneeskunde omvat: 
a. de ziektekundige ontleedkuncle; 
b. de pharmakodynamie; 
c. de bijzondere pttthologie en therapie; 
d. de gezot1dheiclsleer; 
e. de theoretische heelkunde; 
f. de theoretische verloskunde. 
Het doctoraal-examen in de heelkunde omvat: 
a, de heelkunde , theoretisch en practisch; 
b. de operatieve heelknnde. 
Om tot dit examen te worden toegelaten, 

wordt het bewijs gevorderd, dat het doctoraal
exa1nen in clc geneeskunde met gnnstig gevolg 
is afgelegcl. 

Het doctoraal-examen in de verloskunde om vat: 
a. de verloskunde en de leer der vrouwen

ziekten, theoretisch en 11ractisch; 
b. cle operatieve verloskunde. 
Om tot dit examen te worden toegelaten, 

wordt het bewijs gevorderd, dat het doctoraal
examen iu de geneeskunde 1nct gnnstig gevolg is 
afgelegd. 

2. Artikel 6 van het Koninklijk besluit van 
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27 April 1877 (Staaüblad n°. 87) wordt ge
lezen als volgt: 

De duur der examens wordt bepaald: 
1°. in de faculteit der godgeleerdheid: 
voor alle examens op één uur; 
2°. in de faculteit der rechtsgeleerdheid: 
voor het candidaats-examen op 1 { uur; 
voor het doctoraal-examen op 2 uren; 
3°. in de faculteit der geneeskunde: 
voor het ca11didaats-e:ramen op 3 uren ; waarvan : 

één uur voor de anatomische en m ikroskopisch-
anatomische demonstratie; 

één unr voor de ontleedkunde, physiologie en 
weefselleer ; 

één uur voor de :ilgemeene ziektekunde en 
pharmakognosie ; 

voor het doctoraal-examen: 
a. in de geneeskunde op 3½ uur, waarvan : 
één uur voor de ziektekundige ontleedkunde 

met demonstratie; 
één uur voor de bijzondere pathologie, therapie 

en pharmakodynamie; 
één uur voor de theoretische heel- en verlos-

kunde; 
één half uur voor de gezondheidsleer; 
b. in de heelkunde op 3 uren, waarvan: 
twee uren voor de heelkunde (theoretisch en 

practisch); 
één uur vcor de operatieve heelkunde; 
c. in de verloskunde op 3 uren, waarvan: 
twee uren voor de verloskunde en de leer der 

vrouwenr.iekten (theoretisch en practisch); 
één unr voor de operatieve verloskunde; 
4°. in de faculteit der wis- en natuurkunde: 
voor de mondelinge examens op minstens 

één uur; .. 
5°. in de faculteit der letteren en wi,jsbegeerte : 
voor alle examens op hoogstens twee uren. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken is 

elast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
het Staafsblad zal worden geplaatst en waa1·

an afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
an State. 

J<'aulensee-Bad, den 13den Mei 1896. 
(get.) EMMA. 

van B innenlandse/te Zaken, 

(get.) VAN HOUTEN. 
( Uitgeg. 22 Jfei 1896.) 

13 BF.SLUIT, tot vernietiging van 
der algemeene politieverordeniug der 

gemet te Herkingen. S. 79 . 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA' E:SZ. 
Op ,le voordracht van den Minister van Biu

nenlandsche Zaken, van 20 April 1896, n°. 1826, 
afd. Binnenlandsch Bestuur, tot vernietiging van 
art. 60 ,ler algemeene politieverordening der ge

meente Herkingen ; 
Overwegende, dat genoemd artikel luidt: 

.Paarden , runderen of andere dieren mogen 
niet loopen in weiden of op landen, wauneer de 
eigenaar dier diereu daartoe niet gerechtigd is. 
De eigenaar der dieren is bij niet nakom ing ,l ezer 
bepaling strafbaar;" 

dat het onderwerp van dit artikel ireregeld is 
bij de artt. 458, 459 en 46 1 van het Wetboek 
van Strafrecht, en derhal ve moet geacht worden 
te zijn van algemeen R~ksbelang; 

dat art. 150 der Gemeentewet voorschrijft, dat 
de plaatselijke verordeningen niet mogen treden 
in hetgeen van algemeen Rijksbelang is; 

dat dus voormelcl art. 60 der politieverordening 
van Herkingen in strijd is met art. 150 der Ge
meentewet; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
28 April 1896, u0

• 15); 
Gezien het nader rapport van den Minister 

van Binnenlaudsche Zaken, van 8 Mei 1896, 
n°. 2108, afdeelin?; Binnenlandsch Bestum·; 

Gelet op art. 153 der Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan , art. 60 der 

algemeene politieverordening van de gemeente 
Herkingen te vernietigen wegens strijd met de wet. 

De Minister van Binuenlandsche Zaken is be
last met de uitvoering van dit beslt1it, hetwelk 
in het Staatsblad geplaatst en aan den Raad van 
State in afschrift medegedeehl zal worden. 

Fanlensee-Bad, den 13den Mei 1896. 
(get .) EMMA. 

De Minister van B innenlandscke Zaken, 
(get.) VAN HOUTEN. 

( Uitpeg. 20 Jfei 1896.) 

13 Äfei 1896. BESLUIT, tot vernietiging van 
artikel 58 van de algemeene politieveronle
ning der gemeente J1felissant. S. 80. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 
Op cle voordracht van den Minister van Bin

nenlandsche Zaken van 20 April 1896, u0
• 1826, 

afdeeling Binnenlandsch Bestuur, tot vernietiging 
van artikel 58 der algemeene politieverorclening 
der gemeente Jfelissant; 
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0 venvegende, dat genoemd artikel I nidt: 
.Paarden, runderen of andere dieren rnogeu niet 

loopen in weiden of op landen of erven, wanneer 

de eigenaar dier dieren claartoe niet gerechtigd is. 
De eigenaar der dieren is bij niet nakoming 

dezer bepaliág stmfbaar ;" 

dat het onderwerp van dit artikel geregeld is 
bij de artikelen 458, 459 en 461 van het Wet
boek van Strafrecht, en derhalve moet geacht 
worden te zijn van algemeen Rijksbelang; 

dat artikel 150 der Gemeentewet voorschrijft, 
clat plaatselijke verordeningen niet mogen treden 
in hetgeen van algemeen Rijksbelang is; 

dat dns voormeld artikel 58 der politieverorde
ning van Jfelissant in strijd is met artikel 150 
der Gemeentewet; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
28 April 1896, n°. 15); 

Gezien het nader rapport van den Minister 
van Binnenlandscbe Zaken van 8 Mei 1896, 
11°. 2108, afdceling Rinnenlandsch Bestuur ; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; 
!-lebben goedgevon,len en verstaan, artikel 58 

der algemeene politieverordening van de gemeente 
Jfelissant te vernietigen wegens strijd met de wet. 

De Minister van Binuenlandsche Zaken is be
last met de uitvoering ntn dit besluit,, hetwelk 
in het Staatsblad geplaatst en aan den Raad van 
State in afschrift medegedeeld zal worden. 

Faulensee-Bad, den laden Mei 1896. 
(get.) EMMA. 

IJe Jfinister van Binnenlandscke Zaken, 
(get.) VAN HOUTEN. 

( Uîtgeg. 20 11fei 1896.) 

13 Jfei 1896. BESLUIT, tot wijziging en aan
vulling van het Koninklijk besluit van 
29 Augustus 1894 (Staatsblad n°. 146) t er 
uitvoering van art. 1 der wet, houdende 
regeling van de bevoegdheid der consulaire 
ambtenaren tot het opmaken van burgerlijke 
akten en van de consulai re rechtsmacht (Staats
bladen 1887 n°. 138 en 1888 n°. 204). S. 81. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, E:SZ. 

WIJ EMMA' ENZ. 

Op de voordracht vuu de Ministers van Buiten 
Jan<lsche Zaken en van Justitie, d.d. 4 April 1896 , 
n°. 3769, en van den 8sten April 1896, n°. 138, 
l ste Afd.; 

Overwegende, dat het Koninklijk besluit van 
29 Augustus 1894 (Staatsblad n°. 146) wijziging 
en aan vulling behoeft; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
28sten April 1896, n°. 11); 

Gelet op het nader rapport van de Ministers 
voornoemd van den 4den Mei 1896, n°. 4820 , 

en den 7den Mei 1896, n°. 126, lste Afd.; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 

Eenig artikel. 

Het Koninklijk besluit van 29 Augustus 1894 
(Staatsblad n°. 146) wordt gewijzigd en aangevuld 
als volgt: 

a. in de artt. 3 en 4 wordt onder nummer 
1 bij h et ressort van Athene toegevoegd: de 
nomàrcl,ie Cgcladen, terwijl nummer 4 dier 
artikelen vervalt ; 

b. aan het ressort van Salonika, vermeld in 
art. 2 nummer 1, art. 3 numrner 14 en art. 4 
nummer 6, worilen toegevoegl <le vila.vets Janina 
en Skodra; 

c. uit het ressort van Smyrna, vermeld in 
art. 2 nummer 5, art. 3 nnmrner 19 en art. 4 
nummer 11, vervallen Iti en Kozan, terwijl 
daarin "Konian" wordt gelezen: ,,Konia"; 

d. in art. 3 nummer 46 en in art. 4 n111nmer 
38 worden de woorden "Quil imane (ressort ket 
stroomgebied van den Zambesi)" vervangen door 
,, Lorenço J,farquez (ressort de Portugeesch.e over
zeese he provincie Jfozambique)"; 

e. in art. 3 nummer 47 en in art. 4 nummer 
39 wordt in plaats van .E!mina" gelezen: • Cape 
Coast Castte"; 

f. in art . 3 nummer 48 wordt in plaats van 
,, Banana" gelezen : ,, Cabinda"; 

g. in art. 4 nnmmer 42 wordt achter de 
woorden • met uitzor,dering van de Staten" in

gelascht : .en territoriëll" . 
De Ministers van Bnitenlandsche Zaken en 

van J nstitie zijn, ieder voor zoJveel heu betreft, 
belast met ile uitvoering van dit besluit, ·dat in 
het Staatsblad zal worden ge11laatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

Faulensee-Bad, den 13den Mei 1896. 
(get.) EMMA. 

De Jfinister van Buitenlandscke Zaken, 
(get.) J. RöELL. 

IJe Jfin. van Justitie' (get .) VAN DER KAAY. 

( Uitgeg. 26 Jfei 1896.) 

16 Jfei 1896. BESLUIT, houdende wijziging 
van de afmetingen van pa kkett.en in het 
verkeer met het buitenland. S. 82. 
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IN NAAlC AN H. llf. WILHELMINA, EKZ. 

WIJ Ei\L 'ENZ. 

Gelet op a kei 9 der wet van 21 Juni 1881 

(Staatsblad n' 70), tot inrichting van eenen 
dienst ter ver nding met de post van pakketten, 
het gewicht , n 5 kilogrammen niet te boven 
gaanue; 

Gelet op 
4 Jnli 1891, 
ketten met de 

et verdrag van lVeenen van 
wegens de nitwiss_eling van pak-
1ost; 

Op de voc dracht van den Minister van 
Waterstaat, Ha: iel en ij verheid vau 12 lllei 1896, 
n°. 1248 Mh, osterijcn en Telegraphie; 

Hebben goe, ;evonden en verstaan, te bepalen 
hetgeen volgt: 

Art. 1. Arti el 4a van het Koninklijk besluit 

van 9 Juni 18 2 (Staatsblad n°. 135), houdende 
bepalingen ter 
genoemde wet , 

als volgt: 
a. pakketten 

grootere afmeti 
pakketten uit 
waarvan de in 

boven gaat. 
Nochtans w, 

landen, welke1 
bereid heeft v, 

itvoering van artikel 9 der boveu
lll 21 Juni 1881, wordt gewijzigd 

waarvan een der vlakken eene 

f!; heeft dan 60 een ti meters , en 
{ederland over zee te verzenden, 
oud 20 kubieke decimeters te 

den, in het verkeer met die 

postadministratie zich daartoe 
kla,ird, pakketten , welke langs 

een der vlakke eene afmeting van meer dan 
60 centimeters, doch ten hoogste 100 centimeters 
hebben , ter v rzending over land toegelaten, 

indien de afmE ing van elk der overige vlakken 
niet meer dan l ) centi111eters bedraagt. 

2. Dit bes! it treedt in werking op den 
lsten Juni 1891 

Dil Minister an Wnterstaat, Handel en Nijver
heid is belast n it de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het :taatsbtud en in de Staatscourant 

zal worden gepl 
Soestdijk, dei 

(get 

l\tst. 
16den Mei 1896. 

EMMA. 
De ~/Jfinister van 'Vaterstaat, Handel en NiJverheid, 

(get VAN DElt 8LEYDEN • . 

(Uitgeg. 30 Mei 1896.) 

16 JJfei 1896. ,ESLUIT, houclende wijziging van 
de afmetin1 In en vaststelling van het recht 
voor expres ibestelling van pakketten in het 
binnenland; b. verkeer. S. 83. 

IN NAAM VA H. M. WILflELMlNA' J<:NZ. 

WIJ EMMA. ' ENZ. 

Gelet op de ntikelen 6 en 10 der wet van 

21 Jun i 1881 (Staatsblad n°. 70) tot inrichting 
van eenen dienst ter verzending met de post van 

pakketten, h, t gewicht van 5 Kilogrammen niet 
te boven gaande; 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en ij verheid van 12 Mei 1896, 
n°. 1248 Mh., Posterijen en Telegrnphie; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen 
hetgeen volgt: 

Art. 1. Artikel 2a van het Koninklijk besluit 

van 15 Januari 1882 (Staatsblad n°. 14), tot 
uitvoering der wet van 21 Juni 1 1 (Staats

blad n°. 70), tot inrichting van den dienst der 
pakketpost, wordt gewijzigd als volgt: 

tt. pakketten, waai-van cle inhoud 25 kubieke 
decimeters te boven gaat of een der vlakken eene 
grootere nfmeting dan 100 cent imeters heeft. 

2. Voor de expressebestelliug van 1iakketten is 
hetzelfde recht verEchnldigcl en gelden dezelfde 
bepalin_gen als voor de exprcssebestelling van brie
ven of andere stukken. 

3. Dit besluit treedt in werking op den lsten 
Juni 1896. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besl uit, 
hetwelk in het Staatsblad en in de Staatscourant 

zal worden geplantst. 
Soestdijk, den 16den Mei 1896. 

(get.) • E ~f M A. 
De -~Iinister ·van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

(get.) VAN DER SLEYDEN. 

( Uitgeg. 30 JJfei 1896). 

16 JJfei 1896. BESLUIT, houdende bepaling vun 
den dag, waarop de wet. van 20 Juli 1895 
(Staatsblad n°. 135) tot wijziging en aanvul
ling der wet van 25 Mei 1880 (Staatsblad· 

11°. 88), tot instelling eener Rijkspostspaar

bank, in werking treedt. S. 84. 
BeJJaald op l Juni 1896. 

16 JJiei 1896. BESLUIT van den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, tot vast-. 
stelling van het model voor de aangifte tot 
plaatsing op de kiezerslijst voor eeue kamer 
van koophandel en fabrieken. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij~ 
verheid; 

Gelet op art. 7 van het Koninklijk besluit van 
4 Mei 1896 (Staatsblad n°. 76), tot vaststelling 
van een Algemeen Reglement voor de ki,mers van 
koophandel en fabrieken; 
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Heeft goedgevonden : 
te bepalen: 
voor de aangifte van hen, die kra~htens art. 7, 

tweede li d, sub B, van het Koninklijk besluit 
van 4 Mei 1896 (Staatsblad n°. 76), aanspraak 
meen en te knn neo maken om gepL1atst te worden 
op de kiezerslijst voor eene Immer vnn koophandel 
en fabri eken, worclt vastgesteld het model bij 
deze beschikking gevoegd. 

's Grnvenhage, tlen löden Mei 1896 . 

De Jl[inister voomoemd , 
(get.) YAX DER SLEYDEN. 

MODEL. 

GEMEENTE . . 

AA NG!Jt"l'E bedoeld in art . 7 rnn het Ko 
ninklijk l esluit van 4 llf ei 1896 (Staats
blad n°. 76) , tot vaststelling van een 
Algemeen Reglement voor de kamers van 
koophandel en fabrieken. 

De ondergeteekende (l ) .. . . .... wonende 
te (2) . . . . . . . . kiezer voor leden van den 
raad der gemeente . • . . . . . vel'klaart dat 

hï •ild·rnr beS!uu,tler is en g~dnrende ten 
J ' L L mcde·br.stuurder 

minste twaalf achtereen volgende maanden is ge-

weest van (3J .. , . ..... , 
welk bcdr\j f wordt uitgeoefend in het ier-

voor welk hcdrUf wordt kantoor gehouden I 
ceel, geleg.m ( 4) .. . ... binnen deze gemeente. 

Mitsclien verzoekt hij gepJa"tst te worden 01i 
de kiezerslijst voor de kamer van koophanclel en 
fabr ieken gevestigd in deze gemeente. 

'l'e ... . ... den , . 

( 011derteekening .) 

(l ) Naam en voornaam. 
(2) Wijk , nummer, bnurt, straat, enz . 
(3) Hiel' duidel ijk invullen den aa1·d van het 

bedrijf en den naam waaronder het wordt 
uitgeoefend, naam der firma of vennootschap. 

(4) Wijk, nummer, buurt, straat, enz. 

18 llfei 1896. ARRl!lST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, honden de beslissing dat 
art. 164* der algemeene politieverordening 
van Amsterdam niet verder reikt dan om 
in bijzondere gevallen ontheffing te verleenen 
van een naar de bedoeling des gemeente
wetgevers niet onvoorwaardelijk verbod om
trent den slnit.ingst ijd van koffiehuizen enz., 

en dat de burgemeester, de in dat artikel 
bedoelde vergnnninf( verleenende , een daai 
van uitvoering der gemeentelijke verordening 
verricht, die met het oog op het eerste !iel 
van art. 188 der gemeentewet aan den bui·• 

gemeester alleen kan worden opgedragen. 
De Hooge Raad enz. , 
Gelet op het middel van cassatie: 
Schending door verkeerde toepassi~g van de 

artt. 134 , 1~5 , 17\Ja j0
• art. 70 der gemeente

wet , voor zoo veel noodig in verband met art. 69 
der gronu wet en art. 216 Strafvordering, door
dien de artt. 164 en 164* der Amsterdamsche 
poli tie-vero rd ening aan den burgemeester eene 
bevoegdheid geven·, die behoort tot de taak van 
den Raad en doordien, al ware dispensatie van 

1ilaatselijke vernrdeningen toegelaten, die bevoegd
h eid in iede t· geval slechts aan burgemeester en 

wethouders, niet aan den bnl'gemeester alleen 
zou toekomen ; 

Overwegende , dat bij het bestreden vonnis be
wezen is verklaard, dat de req uirant - en hij 
uitsluitend - in den zin van art. 161 der al 
gemeene politie-verordening voor Amsterdam , in 

perceel 194 der Warmoesstraat een koffie- of 
bierhuis hield en alJ.aar op de dagan en uren, 
genoemd in 38 bij het vonnis vermelde processen
verbaal, en alzoo tnsscheu 12 en 4 nnr des voor
middags, andere bezoekers heeft gehad en ont
vangen dan die bedoeld zijn bij art. 165, 2de lid, 
van die politie-vel'Orden ing, en zulks zonder daa1·
voor toestemming van clen burgemeestei· van 
A~sterdam verkregen te h ebben; 

0. dat, terwijl art, 161 van genoemde veror

dening aan hen, cl ie onder andere .koffiehuizen" 
en • bierhuizen" overnemen, oprichten, verplaatsen 
of die ophouden eene zoodanige affaire uit te 
oefenen , eene bij het artikel nader omschreven 
verplichting tot kennisgeving a1n de politie op
legt , en het 2de lid van art. 165 van de bij 
artt. 164 en 164* bt.doelde bezo~kers, behalve 
de lc :len des hu isgezius va.u deu houder van het 

huis, nog eenige andere personen uitzondert, het 
l ste ]i el van art. 164 en art. 164* aldus luiden : 

Artikel l 64. ,, De houders van de in de 
artt. 161 en 162 genoemde hu izen zij n verplicht 
te zorgen , dat de daarin voor het publ iek toe
gankelijke lokalen, welke niet nitsluitend voor 
logement of slaapstede zijn bestemd, te midder
nacht of op zoodanig later uur nis hnn door 
den burgemeester schriftelijk is toegestaan , ge
sloten en door <le bezoekers ontruimd zijn." 
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Artikel Hl4*, "Het is aan den houder van 

ecnc in de artl 161 of 162 beioelde lokaliteit 

verhoélcn , zond, schr ifte lijke vergnuuing van 

den hnrgemcestc , andere bezoekers dan die in 

het 2tlc lid vm art. 165 zijn genoemd, te ont

vangen of te hel ,en .: 

a. µ:ed11 rende Jen tijd tusscben het voor de 
slniting bepaald, l uur en 6 nnr des morgens, in 

de maanden A p il tot en met Sep(em her, of 

7 trnr des morge s in de overige maanden, wan

neer vergunning tot verkoop van sterken drank 

in het kl ein in Ie lokaliteit is verleend; 

b. gedurende en tijd tusscben h et voor de 

sluiting bepaalde rnr en 4 uur des morgrns, in 

de maan<len A]l il tot en met September, of 

5 uur des mor, 

wanneer ge:.!n vc 
ken drank in h 

leend"; 

bns, in de overige maanden, 

unning tot verkoop van ster

klein in die lokaliteit is ver-

0. dat tot sta ng van het middel van cassatie 

en beteekenis verschi lt van hetgeen onder het 

begrip van wetgev ing valt; 

en dat bijgevolg de eerste stelling van het 
middel van cassatie is o·ngegrnnd ; 

0. omtrent de verder daarbij gevoerde bewe

ringen, dat, zoo,ls ook re.eds uit het vooraf

gaanile volgt, wanneer een burgemeester krnch

tens u itdrukkelijk voorschrift eener plaatselijke 

verordening aan een ingezetene toelaat anders te 

handelen dan het bij de verorilen ing als regel 

gestelde geboi of verbod vorclert, hij niets anders 

en niets meer doet dan aan het voorschr ift , dat 

hem tot vrijstell ing van het gebod of verbod 

macht igt, uitvoering geven ; 

0 . dat dientengevolge de vraag te beantwoor

clen valt, of de gemeenteraad van Amste r dam 

de opdracht die het hier geldt, niettegenstaande 

art. 179a der gemeentewet, aan den burge

meester alleen heeft knn nen cl oen ; 

0 . te dien aanzien, dat de artikelen der Am-

in de eerste pi ts is aangevoerd, dat, zoo de sterdamsche politieverordening, die hier in aan-

toegepaste artikel n aan den burgemeester al niet 

uitd,·ukkelij!c de evoegdheid geven om de daarin 

vervatte, door cl 
ling te wijzigen, 
beschouwd, gem, 

in zich sluiten; 

gemeenteraad gemaakte, rege

ie artikelen, in hunne werking 

e bevoegdheid toch metterdaad 

0. dat deze 1 \wering reeds daarom niet kan 

opgaan, omdat ,e burgemeester op grond 'van 

de bedoelde voc schriften niet hij machte zon 

zijn het sluiting, ,nr vóór middernacht te stellen, 

noch een later t [stip voor de heropening te be

palen dan de , rordening zei ve - naar gelang 

van het jaargetij e en de omstandigheid of er :1! 
of niet vergunui, 

drank is verleen, 

derheden vaststel 

dat er clus a 
meesters om de 

te IYijzigen niet 

gegeven bevoegill 

aangewend, om C 
tijd, zooals zij 

tot het verkoopen van sterken 

onilerscheidenlijk - in bijzon-

eene bevoegdheid des burge

besloten tijd naar goed vinden 

denken valt, en de werkelijk 

id evenmin zon ktrnnen worden 
regeling ten opzichte van dien 

oor de artt. 164 en volgende 

der Amsterdamse e politie-verordening wordt ge

vormd, op eenig rnder punt voortdurend of 1ijde
lijk buiten werki g te stellen; 

dat zij niet vt der reikt dan om in bb'zondere 

gevallen onthellir ç te verleenen van een naar de 

becloeling des g meente-wetgevers niet onvoor

waardelijk te hai {haven verbod; 
dat hetgeen rn t het oog op zoodanige gevallen 

aan een bnrgeme ter wordt overgelaten, in aard 

merking komen , strekken tot regeling van onder

werpen, tot het gebied van het 1 e lid van art. 188 

der gemeentewet behoorende; 

dat deze bepal ing, ook blijkens hare geschie

denis, meebrengt, dat, zoo er krachtens art .1 35 

de.- gemeentewet gemaakte verordeningen omtrent 

die onderwerpen bestaan, de burgemeester meer 

bb·zonder tot handhaving daarvan geroepen is; 

dat die roeping eene zelfstandige uitvoerings
macht onderstelt; 

dat daarop mitsdien door den gemeenteraad -

zonder dat hij in strijd kwam met art. 179a in 

verband met art . 70 der gemeentewet - de bij 

het middel van cassatie bedoelde bevoegdheid tot 

het geven van schriftelijke vergunning, zooals 

die bij de artt . 164 en 164* der algemeene 

politie-verordening voor Amsterdam aan den 

burgemeester dier gemeente wordt toegekend, js 

kunnen worden gegron d; 

en dat alzoo ook het tweede gedeelte van het 

middel van cassatie is onaannemel ijk; 

Gez irn art. 370 Strafvordering; 

Verwerpt het beroep; 

Veroordeelt den requirant in de kosten daarop 
gevallen. 

2 1 JJfei 1896. BESLUIT, betreffende de aanwij zing 

der kringen van de commissiën van aan
slag voor de belasting op bedr ijfs- en an 
dere i nkomsten · en van hare standplaatsen. 
s. 85, 
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IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voorc1racht van den Minister van Finan
ciën van den 30sten April 1896, n°. 13, Directe 
Belastingen; 

Herzien het Konjnklijk besluit van 28 Octo
ber 1893 (Staatsblad n°. 157), zooals dit is ge
wijzigd bij Koninklijk beslnit van 22 April 1895 
(Staatsblad n°. 73); 

Den Raad van State gehoord (advies rnn den 
12 Mei 1896, n°. 13); 

Gelet op het nader rapport van den voor
noemden Minister d.d. 16 Mei 1896, n°. 61, 
Directe Belastingen ; 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. De staat, behoorende bij het Konink

lijk beslnit van 28 October 1893 (Staatsblad 
n°. 157), zooals die is gewijzigd bij art. 1 van 
het Koninklijk besluit van 22 April 1895 (Staats
blad n°. 73), wordt nader gewijzigd als volgt: 

À. Hetgeen voorkomt onder het opschrift 
"Provinciale I nspectie Leeuwarden," wordt ver
vangen door hetgeen voorkomt op de bijlage van 
dit besluit. 

B. In hetgeen in voormelden staat voorkomt 
onder het opschrift "Provinciale Inspectie 's Her
togenbosc!," vervalt de gemeente Zeeland b~ de 
standplaats Ravestein en wordt die gemeente ge
voegd hij de gemeenten vermeld achter de stand
plaats He!inond. 

2. Dit besluit treedt in werking op den twee
den dag na dien der dagteekening waarop het in 
het Staatsbfad en in de Staatscourant is geplaatst. 

De voornoemde Minister is belast met de nit
voering van dit besluit, 't welk gelijktijdig in 
het Staatsblad en in de Staatscourant zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van Stale en aan de Alge
meene Rekenkamer. 

Soestc1ijk, den 2lsten Mei 1896. 
(get.) E MM A. 

IJe llfin. van Financiën, (get.) SPRENGEu. YAN EYK. 

( Uitgeg. 4 Jun; 1896.) 

BIJLAGE. 

STANDPLAATSEN DER COMMISSIËN VAN AANSLAG. 

L e e " w a r d e n. 

GEMEK'.'ITEN OF GEDEELTEN VAN GEMEE'.'ITEN, 

TOT ELKE CO:i\DHSSIE BEHOOR.ENDE. 

Leeuwarderadeel, Baarderadeel, Hennaarde
radecl, Idaan1eradeel , Rauwerderhem. 

F r an e kei·. 
~'raneker , Franekeradeel, Barradeel, 't Bildt, 

Menaldumadeel. 
Dok kum. 

Dokkum, Oostdongeradeel, Westdongerac1eel, 
Ameland, Schiermonnikoog. 

R in s u nz a g e e s t. 
J<'erwerderadeel, Dantumadeel, Kollumerland. 

Snee k. 
Sneek, Wijmbritserndeel, IJlst. 

Bo ls wa,·d. 
Bolsward, Wonsera,led, Workum. 

Balk. 

Gaasterland, Sloten, Hemelumer-Oldephaert, 
Hindeloopen, Stavoren, Lemsterland. 

H e e r e n v e e n. 

Schoterland, Aengwirden, Weststellingwerf. 
Jo ure. 

Haskerland, Doniawerstal, Utingeradeel. 
Berg unz. 

Achtkarspelen, Tietjerksteradeel. 
G o r ,. e d ij k. 

Opsterland, Ooststellingwerf, Smallingerland. 
Behoort bij Koninklijk besluit van den 2 lsten 

Mei 1896 (Staatsblad n°. 85). 

(get.) 

Mij bekend, 
De JJ[inister van Financiën, 

SPRENGER VAN ·EYK. 

22 JJfei 1896. BESLUIT, tot schorsing van het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Gelder
land van 13 Mei 1896, n°. 38, waarbij 
aan den Raad der gemeente Oldebroek mach
tiging is verleend tot terugbetaling aan 
P. VERSTEEG JR. te Hattem , van een vierde 
gedeelte van zijn vergunningsrecht over 
1895/96. s. 86. 

Geschorst tot 15 Juli 1896. 

22 JJJei 1896 . MISSIVE van den Minister van 
J nstitie aan de procureurs-generaal bij de 
gerechtshoven betreffende het tijdstip waar
op strafvonnissen ten uitvoer kunnen worden 
gelegd. 

Het is mij gebleken dat verschil van meening 
heerscht omtrent de vraag, wanneer een straf
vonnis, waartegen geen hooger beroep is in
gesteld, kan worden ten uitvoer gelegd. Terwijl 
toch sommigen van oordeel zijn, da t met de 
executie niet kan worden aangevangen alvoren& 
da termijn van veertien dagen, in artikel 229' 
van het Wetboek van Strafvordering voor het 
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instellen van I ioaer beroep bepaald, geheel is 

verstreken, al~ J niet eenler ilan 011 den vijf

tienden clag na cle uitspraak, of, in het geval 

bedoeld in het 2dc !iel van artikel 224, na de 

voorlezing van 

oogen bi ik voor 

komen op clen • 

eele sluitingsnu 

gezien ingevolg1 

van Strnfvorcleri 

ingestelcl cloor 

griffie en met cl 

ict vonnis, achten anderen het 

cle tenuitvoerlegging reeds ge

iel'!ienden dag, zooclm het offici-

det· griffie heeft geslagen, aan

artikel 230 van het Wetboek 

g het hooger beroep moet worden 

ene verklaring af te leggen ter 

1 uiting van dezen op den laatsten 

a11pèldag fcitelij de gelegenheid om deze ver-

klaring af te lei :en vervalt. 
H et tot nog )e bestaande verschil in cle toe

passing der we· , al naarmate de eene of andere 

opvatting door iet hoofd van het parket wordt 

gehuldigcl, mag 1iet worden bestendigd. Er moet 

eene keuze ,rnrd u gedaan, en mij komt de eerst 

vermelcle opvat( ng voor den meesten steun te 

vinclen in de , ~t, die van dagen en niet van 

nren spreekt. T ~en de laatstvermelde opvatting 

geldt het bezwaa , clat, zoo zij werd aangenomen , 

het eiucle van leu termijn, voor h et instellen 

van hooger bero, J voorgeschreven , zoude worden 

bepaalcl niet all en door de wet, maar wat den 

laatsten appèlda1 betreft cloor clc rechtscolleges, 

die volo-ens artik l 68 van het Reglement n° . 1, 

(vastgestelcl bij ( oniuklijk besluit van 14 Sep

tember 1 38, n°. 36), cle uren vaststellen waarop 

cle griffier verpl :ht is eiken werkdag de g riffie 

open te houden en in die bevoegdheid door 

geene andere be alingen worclen beperkt, dan 

dat het getal m·i , ten minste zes moet bcclragen 

en cle griffie op cle zittingdagen ten minste één 

uur vóór den aai mug der terechtzitting moet ge

opend zijn. Dit n mag niet w01·den aangenomen. 

Evenals cle term u van beroep van ei viele von

nissen eerst geacl worclt te zijn verstreken wan

neer de laatste i g van den in artikel 339 van 

het Wetboek v, Burgerlijke Rechtsvordering 

bepaalden termij1 is geëindigd, al kan feitelijk 
op dien laatsten ag de deurwaarder zijn exploot 

niet doen bttiten de in artikel 15 van hetzelfde 

iV etboek bepaalcl nren , zoo behoort ook voor 

]1et hooger berol 
uren maar bij i 
andere woorcleu, 

den geheeleu dag 

op appèl g:ebrui l 

volcloencle grond 
de woorden ,ler 

1896. 

) van strafvonnissen niet bij 

,gen te worcleu gerekend; met 

\ heeft de belanghebbende niet 

le gelegen!teid om van zijn recht 
te maken, daarin kan_ geen 

,elegen zijn om, in strijd met 

"et, met de execntie van een 

vonnis aan te vangen, alvorens ,le termijn van 

veertien dagen geh eel is verstreken. 

Daarenboven is wel de griffier niet verplicht 
de griffie langer open te houden dan gedm·ende 

de door het college te bepalen uren , maar wan

neer hij ook buiten die uren de in artikel 230 

gevordercle verklaring ontvangt, hetzij ter griffie, 

hetzij in cle gevangenis, indien de beklaagde zich 

in verzekerde bewaring bevindt, dan bestaat er 

g:een grond om clic verklaring, mils binnen de 

veertien dagen na de uitspraak of de voorlezing 

van het vonnis afgelegd, als niet gedaan te be

schouwen. 

Op deze gronden behoort alzoo t e worden aan

genomen, dat met de ten uitvoerlegging van 

strafvonnissen niet kan worden aangevangen voor 

het eincle van den veerticuden dag ua de uit

spraak, of, in het 2de lid van artikel 224 be

doelde geval, na de voorlezing van het vonni s. 

Ik heb de eer U W.E.G. te verzoeken het 

bovenstaande ter kennis te brengen van de ambte

naren van het openbaar ministerie in Uw re -
sort, enz. 

(get .) 
De :!Jfinister van Justitie, 

VAK DER KAAY. 

23 ,1fei 1 96. BESLUIT, ter bekenclmaking van 

den tekst cler wet van 25 Mei 1880 (Staats
blaá 11°. 88) tot instelling eenet· Rijkspost 

spaarbank, en van het Koninklijk besluit 

van 10 Januari 1881 (Staatsblad n°. 2), 

zooals clie is aangevuld en gewijzi 00d respec

tievelijk cloor cle wet van 20 Juli 1 95 

(Staatsblad u0
• 135) en door cle Koninklijke 

besluiten van 15 Mei 1883 (Staatsblad n°. 45) 

en 8 :\!ei 1896 (Staatsblad n°. 77). . 87 . 

IN NAA:lI YA.N H. M. WILHELi\IINA, ENZ. 

WIJ EM~IA., uz. 
Gelet op het gemeenschappelijk rapport van 

de Mini ters van Waterstaat, Handel en Nijverhe id 
F' ... 13 i\! ei 1896 , no. 1259 F,. 

en van mancien van 16 Mei lb~G, no. 14 , 

1·espectievclijk afdeeliug Posterijen en Telegraphie 

en afdeeliug Generale Thesaurie; 
Hebben goedgevonden en verstaan , te bepalen: 

dat de volledige tekst van de wet van 25 Mei 1880 
(Staatsblad n°. 88) en van het Koninklij k besluit 

van 10 Januari 1881 (Staatsblad n°. 2) , zooals 
die luidt na de claarin gebrachte wijzigingen en 

aauvnllingeu, respectievelijk bij de wet vnn 
20 Juli 1895 (Staatsblad u0

• 135) en bij de 
Koninklijke hesluiten van 15 Mei 1883 (Slaats-

9 
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blad n°. 45) en 8 Mei 1896 (Staatsblad n°. 77) 

in het Staatsblad zal worden opgenomen. 
De :.Iinisters van Waterstaat, Handel en Nijver 

heid en van Financiën zijn belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het Staats

blad zal Wo]'(len geplaatst. 

Soestdijk, den 23sten Mei 1896. 

(get .) EMMA. 
De ])finister van Waterstaat, Handel en Nijverl1eid, 

(get.) VAN DER SLEYDEN. 

J)e Minister van Financiën, 

(get.) SPltENGER VAX EYK. 

( Uitgeg. 4 Juni 189û .) 

TF.KST DER WET van 25 Jfei 1880 
(Staatsblad n°. 88), zooals die litidt na de 

dactrin gebracltte wi,jzigin.r;en en actnvul

lingen bij de wet vctn 20 J uli 1895 (Staats
blad n°. 135). 

Art. 1. Van Rijkswege wordt eene postspaar
bank ingericht. Zij is gevestigd te Amsterfam . 

Die iusielling draagt den naam van Rijks

postspaarbank. 
2. Het beheer der Rijkspostspaarbank is opge

,lragen aan eenen bezolcligden directeur. 
De directeur en de aan hem onilergeschikte 

beambten worden door Ons benoemcl en outslagen. 
De directeur is verantwoordelijk aan. den Mi

nister van Waterstaat, Handel en l\ïjverheicl en 
uitsluitend rekenplichtig aan den hij art. 3 ver

melden J'aad. 
3. Op den toestand en het beheer der Rijks 

posts11aarbank wordt toezicht uitgeoefend door 
eeucn raad. 

De raad van toezicht bestaat uit minstens vijf, 
doch hoogstens zeven leden, die door Ons worden 
benoemd en ontslagen. Uit de leclen wonlt cloor 
Ons een voorzitter aangewezen. Na verloop van 
clrie jaren na het in werking treden dezer wet 
treedt ieder jaar een der leden af, volgens daar
van O]l te maken rooster. 

De aftredende is eerst na verloop van één 
jaar weder benoembaar. Aan den voorzitter en 
aan de leden va.n den raad va.n toezicht worden 
cloor Ons presentiegelden toegelegd, en aan het 
lid dat de betrekking van secretaris vervult, 
bovendien ceue vergoeding wegens bureelkosten. 

4. 'rot regeling der werkzaamheden van den 
raad van toezicht worden door Ons, den raad 
~ehoord, de noodige voorschriften gegeYen. 

De instruetiën van den directeur en van de 

verdere beambten worden door Ons, clen raad 

gehoord, vastgesteld. 
5. Inlagen in en terugbetalingen uit de Rijks

postspaarbank kunnen op den voet en cle wijze, 
bij algemeenen maatregel van inwendig bestuur 
te bepalen, geschieden op al de postkantoren, 
alsmede 011 de hulpkantoren der posterijen, die 
daartoe door Onzen Minister van Waterstaat, 
Handel en NijverheiJ. worden aangewezen . 

6. Alle inlagen en terugbetalingen worden 
door de postbeambten ingeschreven in een spaar
bankboekje ten name van den inlegger 

Zij worden met de handteekening van den be
ambte en met den afdruk van zijn kantoorstempel 
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 geheelc of gedeeltelijke terugbetaling van het
geen een inlegger op het s11aarbankboekje, waar
op de inlage geschiedt, te goed heeft, als omtrent 
den aankoop, voor dat tegoed of een gedeelte 
daarvan, van inschrijvingen op naam in een 
Grootboek van de Nationale Schuld, van rente

gevende obligatiën ten laste van den Staat of 
van certific.,ten aan toonder v,in inschrijving in 
een Grootboek, een en ander als bedoeld bij 
art. Sbis. 

7. Inlagen van minder dan 25 cents zijn niet 
toegelaten . 

8. Voor hetgeen boven / 1200 ten name van 
één inlegger in de boeken der Rijksposts11aarbank 
is ingeschreven, wordt geene rente toegekend. 

Voor vereenigingen, stichtingen en fondsen 
vari maatschap11elijk of godsdienstig belang of 
tot onderling hulpbetoon wordt het in het eerste 
lid van dit artikel geuoem,le bedrag tot f 2400 
verhoogd. Bij twijfel omtrent den am·d cler ver
eenigingen, stichtingen en fondsen besli st de raad 
van toezicht. 

8bis . Inleggers in de Rijkspostspaarbtinlc kunnen, 
door hare tnsschenkomst, doen aankoopen inschrij 
vingen 011 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 wor
den .gemaakt door in leggers, wier tegoed bij de 

Rijkspostspaarbank, op het tijdstip der aanvraag 
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om aankoop, , ,ar het oordeel van clen direc teur 

d er Rijks1iosts1 ,arb::rnk, voldoende is tot dekking 

van den koop) •ij s der inschrij vingen , obligati ën 
of certificaten, alsmede van ua te noemen com 
missieloon en verdere kosten, en welk tegoed 

bovendien ged rende drie mm11Hlcn , aan even
gemeld tijdstiJ onmiddellijk voorafgaande, te n 

minste d,·i e-vio e heeft beloopen van het nominaal 
bedrag der vc· n.ugJe inschrijvingen , oblig..1.t iën 
of certificaten. 

B ij algcme , •n maatregel van hestnnr wordt 

h~paald, hoevE 1 de Rijkspostspaarbank aan in

leggers cl ie van Je in het voorgaande !iel bedoelde 
hevoegdheicl ge rn ik maken , wegens commissie 
loon en verder1 kosten in rekeni ng brengt. 

Het g~zamet ij k bel rag van den koopprij s , 

het commis iel n en de verdere kosten wordt, 
onder de dagtc koning waarop de aankoop heeft 

vlaats 00ehad , fg~schreven op het spaarban k
lnekje van clen elanghebbende, tegen uitreiking 
aan hem van h t bewijs rn n inschr ijving of van 

de gekochte obi t aiiën of cert ificaten, welke uit
reiking voor t e. 1gbetal ing geld t. 

De rente van h et kapitaal, dat, ingevolge aan 
kooi> door tuss( enkomst cler R -j kspostspaarbank, 
op een Grootb ek van de Nationale Schuld op 

eeuig hoofd van ~keni ug is i11gesch1·evcn, wordt, -
mits op hctzel ~e hoofd van rekening geen op 

andere wijze ve· 

dool' de clirect i 

ingcvordcrcl , i1 
schriftelijk gem, 
machtigingen ,, 

maatregel van 1 

de clirecti e clc1 
worclt in zij n g 

rcgeu ka11 itaal is ingt!schreven, -
der spaarbank, zoodrn mogelijk 

) ien de inlegger haar daartoe 

'htigil heeft . Het form ulier dezer 

1rdt vastge,teld b ij algemeenen 
lsinm·. H et bedrng van de dool' 

Rijkspostspaarbank geïnde rente 
ieel op het spaarbankboekje ten 

name van den inl rggcr als een gewone inlage 

b ijgeschre ven. 
9 . ::ifincl erj a~i ·en kunnen , zonder de tusschen-

ko mst van hm 
lJOekjes bekom, 

hetgeen op spaa 
jarigen is \·ers 
het B urgerlijk 1 

van toe1iassing. 

len valer of voogd, spaarbank-
en daarop i ub gen doen. 0 p 

bankl,oekjes ten name van mincler
lluhligl, is het in art. 366 van 
etboJk IJClloelde vruchtgenot niet 

Zij k nnocn Dvcuecns terugbeta l ing vorderen 

van het versch ldigde op cli e boekjes , tenzij cl c 

vader of voog<l er zich tegen verzet. De t•rug
be tal ing kan 1 ,k gevo!'der,l worden door den 
vader of voog, , doch indien de minderj ,n·ige 
den leeftijd v: t 12 jaren heeft bereikt , alleen 

te verleenen in cle gevallen en op de wijze bepaald 
in art. 451 van het Burgerlijk Wetboek. 

Gehuwde vrouwen kunnen , zoncler bijstancl 
van hare echtgenooten , spaarbankboekjes te haren 
name bekomen en daarop inlagen doen. Met 
afwijking van het bepaalde bij de ar tt. 160 en 

179 van het Burgerlijk 'Wetboek, geschi eclt aan 
haa1·, met uitsluiting van hare ccbtgenooten, 

terugbetaling van hetgeen op een spaarbankboekje 

te haren name verschuldigd is. 

Behoudens het bepaalde b ij het slot van h et 
tweede lid van dit artikel mogen OJJ spaarbank 

boekj es vcrschnldig.le gelden alleen aan den in

legger of aan dengene die daartoe door dezen is 
gemachtigd, worclen te'rugbetaald . 

Indien ech ter e~n inlegger het behee,· ove r 

zijne goeclercn heeft verloren , is uitsluitend cle 
wette] ijke ver legen woord iger gerech tig.1 terug
betaling te vorJe ren. Deze behoeft daartoe geen 

rechterlijke machtig ing, tenzij in het geval bedoeld 

in art. 103 der wet van 30 Se1itember 1893 
(Staatsblad n°. 140). 

10. De spaarbankboekj Js wor.len kosteloos 
verstrekt . 

Door Ons wordt, bij algemeenen maatregd 

van b"stnnr , bepaa ld in welke gevallen en onder 
welke voorwaarclen een dnpl icaat-bockjc kan worden 
afg,,geven. 

Voor een dn1ilicaat -boekje kan 25 cent in 

rekening worden gchracht. 
11. De Staat waarborgt zonder eenig voorbahond 

aan de inleggers cl c terngl(.(WC hunner inlagen en 

de betaling der aan hen ingevolge deze wet ve r
schuldigde r enten. 

12. Aan de inleggers wordt eene jaarlijksche 
rente uitgeke~rcl van 2,64 ten honderd van h unne 

in1a.;en. 
Door Ons kan echter, bij algemeencn maat 

regel van bestuur , een andere ren tevoet worclen 
vastgesteld·, mi ts ui et hooger dan cle in het 
voorg,tand lid genoemde. 

De gewij zigde rentevoet wordt toegc1iast met 
den eersten dag van cle twcet1e m,1a nd, volgent1e 
op die waarin het besl uit tot wij zi6ing af
gekondigd is , en geldt zoowd voor alle op dat 
tij dsti11 aanwezige re nlej?evende bed.ragen, als voor 

die , welke later rentegevend worden. 
Tijdens de werk ing van een besluit, als 

bedoeld bij art. 14, 2de l id, zal geen besluit 
tot renteverlaging kunnen worden genomen ; mocht 
na. de af kondiging van een besluit tot rente-

na verh ega11 n chtig iug door den kantonrech ter, verlaging , doch voor het ver,ch ijncn van het in 
9* 
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bet voorgaande lid bepaalde tijdstip, een besluit 
in werking treden als bedoeld bij art. 14, 2de !iel, 
clan vervalt hierdoor van rechtswege het besluit 

tot renteverlaging. 
Bij cle vaststelling van het 1·eutebedrag worcleu 

gedeelten van een cent verwaarloosd. 
De rnnte begint te loopen: voor inlagen van 

den l stcn tot den l 5den cler maand met den 
16den derzelfde maand, en voor inlagen van 
den 16den tot en met den laatsten der maancl 
met den eersten der volgende maand . 

De rente, die clen 3lsten December van elk 
jaar verschnlcligd is, wordt door clen directeur 
van de Rijkspostspaarbank door bijschrijving in 
het boekje van den inlegger aan zijn tegoed toe
gevoegd en als zoodanig met den eersten dag 
van het nieuwe jaar rentegevend. 

Voor ond erdeeleu van een gulden wordt geene 
ren te vergoed. 

Voor de renteberekening worclt iedere maand 

op dertig dagen gesteld. 
13. Voor teruggevraagde gelden is geene verdere 

rente verschuldigd: 
1 °. van die, welke van den lsten tot den 

l 5den der maand worden terugbetaald, dan tot 
den lsten derzelfde maan il; 

2°. van die, welke van d<U 16den tot den 
laatsten der maand worden terngbetaalcl, clan tot 
cleu 16den clerzelfde maallll. 

14. Aan elke wettig gedane opvrage van op 

spaarbankboekjes verschuldigde gelden, wordt 
uitel"lijk binnen 14 dagen, te rekenen van den 
dag der opvrage, gevolg gegeven. 

In buiten ge" one omstandigheden kan die ter
mij n door Ons, op voorstel van Onze Ministers 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid en van Finan
ciën, den raacl van toezicht gehoord, tot hoogstens 
zes maanden worden verlengcl. De daartoe te 
nemen be,chikking wordt, vóór dat zij in werking 
treedt, in de Nederlandse he Staatscourant geplaatst 
en aan de kantoren der poste1·ijen aangeplakt. 

15. De Nederlandsche Bank- is de kassier der 
R ijkspostspaarbank en belast met de bewaring 
van alle eigcn,lumrnen der spaarbank en van cle 
door haar in pand genomen waarden. 

Het voor de Rijkspostspaarbank voorcleelig 
slot van de voor hare rekening door de ambte
naren der pos terijen gedane ontvangsten en be
talingen wordt, op daartoe door de betrokken 
Uinisters le bepalen tijdstippen, te haren behoeve 
door den Minister van Financiën bij de Neder-
1-tncleche Bank gestort. 

De voor cle Rijkspostspaarbank nadeelige sloten 
dier ontvangsten en betulingen worden op last 
van clen Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheicl door haren directeur in aanwijzingen 
01i cle Nederlanclschc Bank aan 's Rijks schatkist 
terugbetaald. 

16. De beschikbare geleien der Rijkspostspaar
bank worden bel egel voor een gedeelte: 
. a. in Nationale Schuld ; 

b. in schulclbrieven ten laste van Necler
landsche provinciën, gemeenten of waterschappen; 

c. in schuldbrieven, door den Staat, eder• 
laudsche provinciën, gemeenten of waterschapp~n 
rechtstreeks en onvoorwaardelijk voor rente en 
aflossing gewaarborgd; 

d. in schuld brieven van overeenkomstig cle 
Nederlandsche wet opge1·ichte, uitsluitend m 
Nederland werkende hypotheekbanken of maat
schappijen voor groucl-, gemeente- of poldercrediet; 

e. in schnlclbrievcn van volgens de Necler
landsche wet opgerichte maatschappijen, die 
spoorwegen in Nederland of in de Nederlandsche 
kola niën in eigendom hebben of exploiteeren; 

f. in schuldbrieven, welke door maatschappijen, 
als sub e bedoeld, rechtstreeks en onvoorwaardelijk 
voor reu te en aflossing zijn gewaarborgd; 

voor een andtr gedeelte, hetwelk in geen 
geval cle 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 cloor cle Nederlandsche 
Bank worden toegelaten. 

De lijst der fonclsen die voor belegging in 
aanmerking komen, wordt in de maand Januari 
van ieder jaar door den ra:ul van toezicht vast
gesteld en onderworpen aan de goedkeuring van 
de Ministers van Waterstaat, Handel en 'ijver
heid en van Financiën. Deze lijst wordt, zoo 
noodig, in clcn loop van het jaar door den raacl 
van toezicht, on<lcr goedkeuring cler genoemde 
Ministers, herzien. 

De belegginge11, zoomede cle tegelclemaking van 
inschrijvingen en effecten, geschieden in overleg 
met en on,ler goedketn·ing van clen raacl van 
toezicht. 

17 . Uit de overschotten op de renten cler 
belegde gelclcn worden al de kosten der Rijkspost
spaarbank bestreden, eu van het overschietende 
wordt een rcservcfon<ls aangelegd, waarvan de 
gelden op dezelfde wijze worden belegcl als ten 
aanzien van de ingelegde geluen der Rijkspost
spaarbank is voorgeschreven. 
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Vaste go~der l, aang~kocht ten dienste v,rn 
de directie, w, ·den, nadat de daarvoor bestede 
som in 's Rijks schatkist is ternggestort, geacht 
tot het reservef. 1ds te behooren . 

Aan het rese1 
de gelden, die 
ten name van 
heeft laten ver!, 
of betaling va, 
hebben. 

Het reservef 
Staat. 

cefon ds worden mede toegevoegd 
l de Rijkspostspaarbank berusten 
eenen iulcggel', die dertig jaar 
pen zonder eenigc inlage gedaan 
kapitaal of l'ente gevorderd te 

ds blijft het eigendom van den 

18. Het res ·vefonds is bestemd om daiiruit, 
bij ongenoegzaa heid van de andere bezittingen 
der Rijkspostsp lrbank, de terngbetalingen aan 
inleggers te bes rijclen. 

Indien het i uitgeput en de Staat, krachtens 
den bij art. 1 dezer wet verleenden waarborg, 
voorschotten ua de Rijkspostspaarbank heeft ge
daan , worden e gelden, clie later weder voor 
dat fonds zoni ,n kunnen worden afgezonderd, 
in de eerste I aats tot terugbetaling van clie 
voorschotten aai 1ewend. 

19. Alle ko ten van cle Rijkspostspaarbank 
worden op het hoofdstuk der Staatsbegrooting 
betreffende het Departement van W aterata3t , 
Handel en Nij, ,rheid gebracht en cle teruggave 
dier kosten on, ir de middelen tot dekking der 
Staatsuitgaven o genomen. 

20. Vrijdom van briefport wordt toegekend 
voor de verzen ing van alle brieven en verdere 
stukken, die d, l dienst der Rijkspostspaarbank 
betreffen. 

Als vergoedic voor dien vrijdom, wordt uit 
de overschotten bedoeld bij het °CCl'ste lid van 
art. 17 , tien cc ts 11er jaar en per inlegger aan 
's Rijks schatkisl uitgekeerd. 

Die vergoedir • wordt onder cle opbrengst cler 
posterijen veranl oord. 

Alle akten e- stukken noodig voor den inleg 
van gelden in , de terugbetaling daarvan door 
de Rijkspostspa 1·bank, daaronder begrepen de 
reohterlijke mac tigingcn, bedoeld in art. 9 en 
de claarvoor ben odigde stukken, worden kosteh>os 
uitgereikt en z; n vrij van zegel- en registratie
rechten, mits ir of op ,lie akten of stukken van 
die hestemmin~ melding worclc gemaakt. De 
machtigingen, · i:loeld in het laatste lid van 
artikel Sbis , i In vój van zegel en van de 
formaliteit der 1 gistratie. 

21. Maandeli; rs wordt een staat van de in· de 
Rijkspostspaarba k ingebrachte en daaruit terug-

b3taalde gelden in de Nederlandsche Staatscourant 
open baar g~maakt. 

Omtrent den staat cler inrichting en van hare 
werkzaamheden in elk afgeloopen jaar wordt 
door onzen Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid telken jare aan Ons een uitvoerig 
verslag uitgebracht, dat aan de Staten-Generaal 
wordt medegedeeld en in de Nederlandsche Staats
courant geplaatst. 

22. Wij behouden Ons voor, spaarbankzegels 
in gebru ik te stellen . 

Het bepaalde bij art. 9 der wet van 12 April 
1850 (Staatsblad n°. 15), zooals het is gewijz igd 
bij de wetten van 5 Juli 1855 (Staatsblad u0

• 61) 
en 22 Juli 1870 (Staatsblad n°. 138), is mede 
op de s11aarbankzegels van to~passing. 

23 . In werking treding. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 23 Mei 1896 
(Staatsblad n°. 87). 

Ons bekend, 
De JJfin. van Waterstaat, Handel en Ni,jverheid, 

(get .) VAN DER SLEYDEN. 

De JJ[inister van l!'inanciën, 
(get .) SPl!ENGER VAN ErK. 

TEKST van !tet Koninklijk besluit vai, 
10 Januari 1881 (Staatsblad n° . 2), zoo 
als dit luidt na de daari1' gebracltte 1oij
zigingen ei, aanvulti1tgen bij de Konink
lijke besluiten va,i 15 JJfei 1883 (, taatsblad 
n°. 45) en 8 JJ[ei 1896 (Staatsblad 11°. 77). 

L ALGEMEENE Dl':PALTNGEN. 

Art. 1. In dit besluit zijn te verstaan: 
1 °. onder kantoren: de postkantoren en die 

hulpkantoren der posterijen, welke voor den 
dienst der Rijkspostspaarbank zijn aangewezen; 

2°. onder inleggers: de personen, te wier be-
hoeve, hetzij door beuzel ven, hetzij cloor anderen, 
de inlage geschiedt ; 

3°. onder directeur: de directeur der Rijks
postspaarbank. 

2. De kantoren zijn dagelijks, des Zondag, 
niet uitgezonderd, op de door Onzen Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid te bepalen 
men 011en voor den dienst der Rijksposts11aar
bank. Die uren worden aan de buitenzijde van 
het kantoor aangekondigd. 

3. Het model van het spaarbankboekje wordt 
cloor Onzen Minister van Waterstaat, Handel en 

ijverheid vastgesteld. 
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Elk spaarbankboekje is van een daarop gedrukt 
nommer voorzien. 

4. Door den directeur kan een dn1ilicaat worden 
afgegeven van een boekje: 

1°. dat ontvreemd, verloren of in het onge
reede ge1·aakt is; 

2°. dat zich bevindt in handen van een ander 
dan den inlegger, tenzij de houder van het boekje 
zijne op de wet gegronde aanspraak daarop kan 
bewijzen. De houder wordt daartoe bij aange• 
teekenden brief nitgenoodigd; vohloet hij hieraan 
niet binnen vier weken, dan kan na verloop van 
vijf weken, nadat cle aangeteekende brief is uit
gereikt, de inontvangstneming van den brief is 
geweigerd of deze door de postadministratie als 
onbestelbaal' is verklaard, een duplicaatboekje 
worden afgegeven. 

Een duplicaat wordt door den inlegger of door 
hem, die kruchtens de bepalingen der wet be
voegd is op het betrekkelijk boekje terugbetaling 
te vorderen, aangevraagd aan den directeur. 

De handteekening onder de aanvraag behoort 
door den burgemeester der gemeente, waar de 

aanvrager woont, gelegaliseerd te worden. 
Kan de aanvrager niet schrijven, dan wordt 

deze omstandigheid door den burgemeester uit
drnkkelijk op de aan vraag vermeld. 

Het duplicaat wordt, behoudens bijzondere gc
valle~ , ter beoordeeling van den directem•, eerst 
afgegeven na verloop van acht weken na den 
dag van ontvangst van de aanvraag en wordt 
rechtstreeks aan den inlegger toegezonden. 

De directeur geeft van elk afgegeven duplicaat 
kennis aan het postkantoor, in artikel 11 bedoeld. 

Voor een duplicaathoekje wordt 25 cent in 
rekening gebracht, tenzij er, naar het oordeel 
van den directeur, gronden aanwezig zijn om het 
kosteloos af te geven. 

Een boekje, waarvan een duplicaat is afge• 
geven, wordt bij eventueele aanbieding door den 
postbeambte ingehouden en aan den directenr op· 
gezonden. Van die inhouding wordt, desverlangd, 

eene schriftelijke verklaring aan den houder af
gegeven. 

5. Spaarbankboekjes, die naar het gevoelen der 
postbeambten of van den directeur, om de eene 
of andere reden niet meer kunnen dienen, worden 
kosteloos vervangen door nieuwe boekjes, tegen 
intrekking dei· oude. 

II. INLAGEN. 

6. Wie inlegger in de Rijkspostspaarbank 

wenscht te worden, heeft eene verklaring te on
derteekenen, dat hij zich onderwerpt aan cle be
palingen der wet van 25 Mei 1880 (Staats
blad n°. 88) en aan die, welke ter uitvoering 
drer wet zijn of nader zullen worden vastgesteld . 

Voorts worden in die verklaring, de na:im, de 
woonplaats, de betrekking of het beroep', de clag 
en de plaats van geboorte van den inlegger 
vermeld. 

Die opgaven worden door den postbeambte 
ingeschreven in een daarvoor bestemd register, 
waarin de inlegger zijne hanclteekening stelt. 

Kan hij niet schrijven, dan wordt dit door 
den postbeambte onder de verklaring en in het 
register uitdrukkelijk vermeld. 

Vennootschappen, vereenigingen en zedelijke 
lichamen worden niet als inleggers toegelaten, 
voordat, ter beoorcleeling van den cl.jrecteur, ge• 
bleken is, dat zij, die zich tot dat einde aan
melden, daarvoor de vereischte bevoegdheid 
bezitten. 

7. Hij, die eene inlage doet ten name van een 
ander, kan, indien zulks op eeu nieuw boekje 
geschiedt, daarbij bepalen, ,lat de inlegger geene 
terugbetaling zal kunnen bekomen van het tegoed 
of van een gedeelte van het tegoed op het boekje, 
waarop de inlage is geschied, vóór een aan te 
dniden tijdstip. Is door de bepaling van dit 
tijdstip eene voorwaarde gesteld, welker vervnl
ling afhankelijk is Yan hem, die haar gesteld 
heeft, dan vervalt zij bij diens overlijden; is 
het tijdstip afhankelijk van eenige gebeurtenis of 
omstandigheid, dan moet tevens de dag worden 
bepaald, waarop de voorwaarde, indien zij alsdan 
niet vervuld is, vervalt. Indien deze voorschrif
ten niet of niet volledig zijn opgevolgd, wordt 
de voorwaarde als niet gesteli beschouwd. 

Tenzij daaromtrent het tegendeel is bepaald, 

door hem, die, met gebruikmaking van de hier
boven geregelde bevoegdheid , ten name van een 

ander heeft ingelegd, kan de inlegger, vóór dat 
het in het vorige lid bedoelde tijdstip is aan
gebroken, zijn tegoed of een gecleelte daarvan 
niet aan wenden tot het doen aankoopen van in
schrijvingen op naam in een Grootboek van de 
Nationale Schuld, rentegevende obligatiën ten 
laste van den Staat of certificaten aan toonder 
van inschrijvingen in een Grnotboek. 

8. Na elke inlage van f 25 of hooger ont
vangt de inlegger van den directeur eene kennis
geving, dat het bedrag te zij nen name bij de 
Rijkspostspaarbank is ingeschreven. 
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Ontvangt hij die kennisgeving niet binnen 
veertien dagen, an doet hij daarvan schriftelijk 

en rechtstreeks oededeeling aan den directeur. 
9. Bij ontva gst der kennisgeving in het 

vorige artikel be oeld, verzekert de inlegger zich, 
dat de inschrijvi g in zijn spaarbankboekje claar
mede overeenster L 

Is dit niet l lt geval, dan wendt hij zich 
schriftelijk en re b.tstreeks tot den directeur, die, 
na ondenoek, on oiddellijk de noodige maatrege
len neemt, om het bestaande verschil op te 
heffen. 

10. Inlagen v: 1 / l kunnen , volgens de regelen, 
door clen Minis· :r van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid vast , stellen, mede geschieden door 
middel van spa: ibankzegels, vast te hechten op 
formulieren, well l kosteloos verkrijgbaar worden 
gesteld. 

Voor clit doel orden spaarbankzegels verkrijg
baar gestelcl van één en van vijf cent. 

III. TERUGBETALINGEN. 

11. 'l'erugbeta Ingen tot een bedrag van ten 
hoogste f 25, m s niet meer dan eenmaal in de 
zeven dagen aan lenzclfden inlegger en niet nit
makende het sa: .o van rekening van den inleg
ger, geschieden :egen qnitantie volgens model 
rechtstreeks do01 of van wege het postkantoor 
waar het spaarb uk boekje is uitgegeven, of dat, 
bij verandering , ,n woonplaats van den inlegger, 
op diens verzoek nader daarvoor is aangewezen. 

Die aanwijzinJ geschiedt door den directeur, 
die van het vei oek mededeeling ontvangt van 
het betrokken lrn .toor. 

12. Ter bek [Iling eener terngbetaling, die 

niet ingevolge b t bepaalde bij het laatst voor
afgaand artikel r chtstreeks kan geschieden, onder
teekent de inle! ;er een aanvrage volgens model 
in tegenwoordigl ,id van den postbeambte. 

Die aanvrage rordt door het kantoor aan den 
directeur gezond o , die, indien het tegoed van 
den inlegger zuil ; toelaat, en overigens zich niets 
tegen de terug] :taling verzet, eene orcler van 

betaling ten nm e van den inlegger rechtstreeks 

aan dezen toezen t . 
De order var betaling wordt tegen volclaan

teekening uitbel ald door het daarvoor aange
wezen kantoor. 

Zij is vier ,, :ken geldig; na het verstrijken 
van dien termij is zij nietig en kan terugbeta
ling alleen verJ. egen worden door eene nieuwe 
aanvrage in den çewonen vorm. 

13. Inleggers, die niet kunnen schrijven, on
derteekenen de quitantie, bedoeld in art. 11, de 
aanvragen om terugbetaling en cle orders van be
taling, bedoeld in art. 12 met een kruis of eenig 
ander handmerk. Hierouder wordt eene verklaring 
gesteld, waaruit blijkt, dat het handmerk van 
den inlegger is. De verklaring wordt door twee 
ten postkantore bekende getuigen onderteekend. 

Indien een inlegger, ter bekoming een er terug
betaling, niet persoonlijk ten kantore verschijnt, 
moet de persoon, die hem vervangt, kunnen 
schrijven en eene notariële of onclerhandsche, 
algemeene of bijzondere volmacht overleggen. 

14. In de gevallen, vermeld in art. 7 van 
dit besluit, geschiedt geene terugbetaling dan 
indien, ter beoordeeling van den directeur, ge
bleken is, dat over het ingelegde mag worden 
beschikt. 

15 . Het bij art. 9 der wet van 25 Mei 1880 
(Staatsblad n°. 88) bedoelde verzet tegen terug
betalingen aan minderjarigen wor,lt door hen , 
die daartoe bevoel(d zijn, schriftelijk geclaau bij 
den directeur. 

De ontvangst van die kennisgeving wordt door 
dezen aan den belanghebbende bericht. 

16. Zijn de inleggers vennootschappen, ver
eenigingen of zedelijke lichamen, clan mag de 
terngbetaling alleen plaats hebben aan, en moet 
de voldaanteekening voor de terugbetaling ge
schieden door hen, wier bevoegdheid gebleken is, 
op de wijze als in het vierde lid van artikel 6 

is bepaald. 
17. Op het boekje of op een orcler van be

taling ten name van een overledene wordt geene 
terugbetaling gedaan, tenzij , ter beoordeeling van 
den directeur, gebleken is , dat die uitbetaling 
door de rechthebbenden wordt gevraagd. 

18. De directeur geeft aan het in artikel 11 
bedoelde kantoor kennis, dat tot eene nadere 
mededeeling zijuerzijds op een spaarbankboekje 
geeue terugbetalingen mogen geschieden: 

l°. indien bij hem eene mededeeling is in
gekomen, dat een inlegger zijn boekje mist, met 
de mogelijkheicl dat het in verkeerde handen is 

geraakt; 
2°. indien bij hen1 verzet is gedaan, ingevolge 

art. 9 der wet van 25 Mei 1880 (Staatsblad 

n°. 88); 
3°. indien dit om eenige anclere reden noodig is. 
19. De postbeambten ver·zekeren zich, zooveel 

mogelijk, vau de identiteit van hen , die zich 
om terugbetaling aanmelden. 
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Zij zijn verplicht, ingeval van twijfel aan die 
identiteit of bij het bestaan van eenig vermoeden 
rnn vervalsching, geen terngbetalingen te doen , 
vóór dat de bij hen in het een of ander opzicht 
gerezen bezwaren zijn opgelost. 

IIIbis . AANKOOP VAN INSCHRIJVINGEN or NAHl 

1N EEN GROOTBOEK VAN DE NATIONALE.SCHULD, 

llFJNTEGEVEXDE OBLIGATIËN TEN LASTE VAN 

DEN STAAT 01' CERTIFICATEN AAN TOONDELt 

VAN IXSCBRIJVING IN EEN GROOTBOEK . 

19bis. De inlegger die gebrnik wenscht te 
maken van de bevoegdheid, hem toegekend bij 
artikel Sbis der wet tot aankoop, door tusschen 
komst der Rijkspostspaarbank, van inschrijvingen 
011 naam in een Grootboek van de Nationale 
Schuld, rentegevende obligati ën ten laste vaR den 
Staat of certificaten aan toonder van inschrijving 
in een Grootboek, moet daartoe een aanvmag, 
volgens model, in tegenwoordigheid van den 
postbeambte onderteekenen . Deze doet de aan
vraag aan den directeur toekomen . 

Het bewijs van afschrijving, de gekochte obli
gatiën of certificaten worden - laatstgenoemde 
obligatiën en certificaten aangeteekend, met aan
gifte der geldswaarde - toegezonden aan den 
directeur van het postkantoor, onder welks ressort 
de inlegger woont, en ter beschikking van laatst
genoemden gesteld tegen ontvangbewijs , volgens 
model, en tegen afschrijving in he! spaarbank
boekje van het gezamenlijk, wegens den aankoop 
verschuldigde bedrag, daaronder be"'repen het 
commissieloon en de verdere kosten, in het volgend 
artikel bedoeld. 

Kan de inlegger niet schrijven, dan onde1· 
teekent hij de aanvmag en het ontvangbewijs, 
in dit artikel bedoeld, op dezelfde wijze als bij 
artikel 13 , lste lid, is vermeld. 

19ter. Voor den aankoop van inschrijvingen 
in een Grootboek van de Nation,ile Schuld, 
rentegevende obligatiën ten laste van den Staat, 

of certili.catcn van inschrijvingen in een Groot
boek, als bedoeld zijn bij artikel l 9bis, wordt 
uan den inlegger, te wiens behoevê de aankoop 
geschiedt, behalve de koopprijs en de loopende 
rente van den laatsten verschijndag tot aan den 
dag van .aankoop , als commissieloon in rekening 
gebracht een achtste percent van het nomina:,! 
kapitaal der aangekochte inschrijvingen, obliga
tiën of certificaten, alsmede, indien het betreft 
den aankoop van obligatiën of certificaten 

bovenbedoeld, het bij artikel 11 cler Wet rnn 
15 April 1891 (Staatsblad 11°. 87) vastgestelde 
recht voor aangeteekende brieven met aangegeven 
waarde. 

Machtiging aan de directie der Rijkspostspaar
bank tot ontvangst der rente van een kapitaal, 
ingevolge aankoop duor hare tusschenkomst, in 
een Grootboek van de Nationale Schuld op eenig 
hoofd van rekening ingeschreven, wordt verleend 
bij eene procurat ie, ingericht overeenkomstig het 
bij dit besluit behoorend formulier A. 

Op grond van zoodanige machtiging wordt de 
rente aan de directie van cle Rijkspostspaarbank 
op hare quitantie uitbetaald, zonder dat van den 
procnratiegever de inachtneming van eenige verdere 
foi·maliteit wordt gevorderd. 

De in het voorgaande lid bedoelde procuratiën 
worden op het b,u-eau van verificatie bij de directie 
der Grootboeken gratis geregistreerd en zijn niet 
aan jaarlijksche viseering onderworpen. Voor elk 
half jaar 1·ente door de directie van · de Rijks
postspaarbank ingevolge zooilanige procul'atie te 
ontvangen, levc,·t zij bij cle directie der Groot
boeken een door haar onderteekend saldo-biljet 
in, dat voor haar bij de directie der Grootboeken 
kosteloos verkrijgbaar is en dat is ingericht over
eenkomstig het bij dit besluit behoorende for
mulier B. 

Voor zoo veel de door de directie van de Rij ks
postspaarbank ingeleverde saldo-biljetten in orde 
zijn bevonden, worden aan haar, binnen acht 
dagen na eiken rente-verschijndag, tegelijkertijd 
en bij één bureau van rentebetaling uitbetaald 
(voor zooveel posten boven· f 100 betreft, in 
qnitantiën op de Nederlandsche Bank) de alsdan 
verschenen renten van alle, door tnsschenkomst 
der Rijkspostspaarbank a:ingekochte inschrijvingen, 
waarvan, krachtens procnratiën, als in het tweede 
lid bedoeld, de renten door de directie van de 
Rijkspostspaarbank worden geïnd. 

De nadere voorschriften, voor de uitvoering 
van deze bepaling noodig, geeft de 1'1:inist.er van 
Financiën. 

Ingeval eene a:10 de directie der Rijkspost
SP,aarbank bij eene procuratie als in het tweede 
lifi. bedoeld, verleende machtiging tot ontvangst 
van rente door henoeping of om andere reden 
ophoudt van kracht te zijn, heeft bij de directie 
der Grootboeken het royement der 11rocuratie of 
de viseering dei· al-te van herroeping, voor zoo
veel die noodig is, kosteloos plaats. 
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[V. llE'<TE. 

20. Behoudens ~et geval, in het volgende ar

tikel vermeld, w rdt de verschenen rente door 

of namens den lirecteur ingeschreven in het 

spaarbankboekje, lat daartoe door den inlegger 

jaarlijks, op de 1ijze door Onzen Minister van 

Waterstaat, Hani ,1 en Nijverheid te bepalen, 

aan den directeu moet worden toegezonden in 

de maand, waari 

21 . Wordt aan 

van zijn tegoed 

tevens verrekend 

gedeelte van het 

kening wordt ah 

nomen de dag 

order van betalin 

toegezonden. 

de eerste inlage geschiedde. 

ieu inlegga1· h et geheele bedrag 
1rngbetaald, dan wordt daarbij 

e rente over het verstreken 

)opende jaar. Voor die verre

dag van terugbetaling aange

olgende op dien , waarop de 

aan den belanghebbende wordt 

V. SLOTBEPALINGEN. 

22. De ambten ren, die met cle nitvoering der 

wet van 25 Mei 880 (Staatsblad n°. 88) worden 

belast, onthouden zich aan 1iersonen, vreemd aan 

de administratie, •enige inlichting te verstrekken 

omtrent de inleg ers, of hun tegoed, behoudens 

de gevallen bij i wet of hij wettelijke verorde

ning vom·zien. 
23. Postbeaml: en, die door handelingen, in 

strijd met cle bep lingen der wet vi,n 25 Mei 1880 

(Stadtsblad n°. : 3), met de voorschriften van 

dit besluit of n 
Staat geldelijke s 

Onzen Minister 

verheid voor de 

gesteld . 

24. In werki,; 

FORMULIER A. 

•t hunne instrnctie, aan den 

ade berokkenen, kunnen door 

an Waterstaat, Handel en Nij

gevolgen aansprakelijk worden 

treding. 

PI OCURATIE 

tot ontvangs van renten van kapitalen, inge

schreven in een der Grootboeken rnn cle 

1' ationale Se old en , ingevolge art. 8bis van 

de bij de w( van 20 Juli 1895 (Staatsblad 
n°. 135) gi ijzigde en aangevulde wet van 

25 Mei 1881 (Staatsblad 11°. 88), ten behoeve 
van de than: rechthebbende, aangekocht door 
tnsschenkom t van de Rijksposts11aarbank. 

De ondergeteel :ode (a) 

van beroep (b) 
zonder beroep 

te . . ... .. . 

(c) • . ..... . 

wonende 

ten deze handelende 

van wege de directie der Rijkspostspaarbank ont 

vangen hebbende de !llededeeling, ,lat do01· haar, 

ingevolge verzoek van de(n) ondergeteekende, 

ter beurze te Amsterdam is aangekocht een in 

h et Grootboek der ... .. .. percents Nationale 

Schnlcl ingeschreven kapitaal, groot (d) . ..•• 

. . . . .. gulden (e) . • • . . . . . , welk 

kapitaal thans in dat Grootboek is overgeschreven 

ten name van (/ ) . . . . . . • . . . . . . . . . ; 

verklaart bij deze genoemde directie t e mach1.igen, 

om op den voet als is aangegeven in het laatste 

lid van art. Sbis der in hoofde dezes vermelde 

wet tot instelling eencr Rijkspostspaarbank, uit 

1.ij ncn (b J,em b 
haren ) naam en voor haar ( ) te outvangen 

de verschenen en verder te verschijnen renten 

van. het bovengenoemde kapitaal en van de 

kapitalen, welke later, ingevolge aanlcooJJ door 
tusscltenkomst van de Rjkspostspaarbanlc, op het

zelfde hierboven omschreven hoofd van rekening in 

het Grnothoek der ......... percents Natio-

nale Schuld zullen worden ingeschreven, daar voor 

quitantie te geven en voorts alles te veJTichten, 

wat ten voorschreven einde vereischt mocht 

worden , met belofte van goedkeuring oncler 

verband als naar rechten . 

Gedaan te . . . . , den . . . . 

(g) 

De ondergeteekende (!t) .. . .. . . .....• 
(i) . . . . . . . te . . . . . . .. verklaart, dat de 

bovenstaande handteeken ing in zijne tegenwoor

digheid is gesteld door (a) . . . ... .. • . 

aan wi~n hij heeft herinnerd de be1laling van 
wie 

voormeld artikel 8bis, dat de renten van een 

(a) Voornamen en familienaam voluit in te vnllen. 

(b) Door te halen wat niet van toepassing is. 

(c) Hier in te vullen, of de procur:itiegever 
hlmdelt voor zichzelr, dan wel als wettelijke 
vertegenwoordiger, b .v . als voogd van een minder
jarige t e wiens name een kapitaal is .ingeschreven, 
als curator enz. 

(d) !fot nominaal bedrag in schrijfletters in 
te vullen. 

(e) Dat bedrag in cijfers in te vullen. 
(f) Letterlijk in te v ullen de inschrijving, 

zooals die in het Grootboek bekend staat. 

(g) Handteekeniug Vltn den procuratiegever. 
(lt) Beginletter van de voornamen en familie

naam - dezen voluit - in te vullen. 
(i) Betrekking Vltll den onderteekenaar hij den 

dienst der Posterij en. 

(k) Handteekeuing van den postambtenaar. 
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kapitaal, ingel'Olge aankoop door tusschenkomst 
der Rijkspostspaarbank, in een Grootboek der 
Nationale Schnlcl op eenig hoofd van rekening 
ingeschreven, door cle directie der Rijkspost
spaarbank alleen mogen worden ingevorderd, 
indien en zoolang op hetzelfde hoofd van reke
ning geen op andere wijze verkregen kapitaal is 
ingeschreven . 

den 
(k) 

Vertoond en Geregistreerd bij de Grootboeken 
der Nationale Scltuld 

Letter . . . . . N". . . . 
den .. . .. . 18 .. . 

Verificateur. 

J0RlfULIEll B. 

GROOTBOEK DER 
NATLONALE SC HUL D. 

SALDO-BILJET 
tot ontvangst van renten op het 

Grootboek cler ... pCt. Nationale Schuld, 
voor rekeningen, 

welke door tusschenkomst der Rijkspost
spaarbank zijn ingeschreven. 

De ondergeteekende directie der Rijkspost
spaarbank, als bij procuratie, in dato . 
gemachtigd door . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

en als zoodanig bevoegd tot de ontvangst der 
Renten van de rekening in het Grootboek der 
pCt. Nationale Schuld, op lett.: ... deel ... . 
N° .... ten name van: (a) ........... . 
verklaart, dat het saldo der gezegde Rekening 
bij de sluiting van het Grootboek op den Tien-
den . ........ 18 .. , beclrocg een kapitaal 
vnn f .. . . waarvan het halfjaar Renten, ver-

schenen op den Eersten • . 18 
bedraagt eene som van (b) 

AMSTERDAM, den . . . . 18 

Gezien bij het Bureau van Rentebetaling en 

(a) Letterlijk in te vullen de inschrijving zoo
als die in het Grootboek bekend staat. 

(b) In letters. 

akkoord bevonden met het geliquideerde Rente
register. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 23 i'lfei 189(l 
(Staztsblad 11°. 87). 

Ons bekend: 
De jjfinister van Waterstaa t, Handel en N{-jver!teid, 

(get .) VAN DElt SLEYDEN. 
De jjfin. van Financiën, (get .) SPI<.ENGELl VAN EYK. 

28 -~fei 1896. WET, tot wijziging van art. 71 
der wet van 6 Juli 1850 (Stcu,tsb lad n°. 39) 
en van art. 39 der wet van 29 Juni 1851 
(Staatsb lad n°. 85). S. 88. 

Rijt, Ilcmd. 2• Kamer 1894/95, n°. 219, 1-4 ; 
1895/96, n°. 44, 1-2. 

Hand. id. 1895/U6, bladz. 1021- 1026. 
Hand. l • Kamer, 1895196, bladz. 342, 359, 

365- 369. 
IN NAAM VAN I-I. M. WILHELMINA, ENZ . 
WrJ EMMA, ENZ ....... doen te weten: 
Alzoo Wij in over1Veging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is eene wijziging te brengen in 
art. 71 der wet van 6 Ju li 1850 (Staatsblad n°. 39), 
regelende de samenstelling en de macht van de Pro
vinciale Staten en in art . 39 der wet van 29 Juni 1851 
(Staatsblad n°. 85), regelende de samenstelling, 
inrichting en bevoegdheid der gemeentebfsturen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Artikel 71 der wet van 6 Juli 1850 

(Staatsblad n°. 39) wordt gelezen als rnlgt: 
Bij het aan vaarden hunner betrekkiug wordt door de 

leden der Staten, in de vcrgaderinis, in handen vau 
clcn voorûtter, de volgende eed of belofte afgelegd : 

"Ik zweer (beloof) trouw aan de Grond wet en 
aan de wetteu des Rijks. 

,Zoo waarlijk helpe mij God almachtig 1" 
(. Dat beloof ik 1") 
Zij worden hiertoe niet toegelaten, dan na, 

mede in de vergadering en in handen van den 
voorzitter, clen volgenden eed (verklaring en be
lofte) van zuivering te hebben afgelegd: 

.Ik zweer (verklaar), dat ik, om tot !iel der 

Provinciale Staten te worden benoemd, directelijk 
of indirectelijk, aan o;een persoon, onder wat 
naam of voorwendsel ook, eenige giften of gaven 
beloofd of gegeven heb. 

.Ik zweer (beloof), dat ik om iets hoegenaamd 
in deze betrekking te doen of te hiteu, van nie
mand hoegenaamd eenige beloften of geschenken 
aannemen zal, directelijk of indircctelijk. 

.Zoo waarlijk helpe mij God. almachtig!" 
(" Dat verklaar en beloof ik!") 
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2. Artikel 39 Ier wet van 29 Juni 1851 
(Staatsblad n°. 85 wordt gelezen als volgt: 

Bij het aanvaa1 .en hunner betrekking wordt 
door de leclen van ]en Raad, in de vergadering, 
in hafülen van d, t voorzitter, de volgende eed 
of belofte afgelegd 

"Ik zweer (beloc ) trouw aau de Grond wet en 
aan de wetten cle, Rijks, en dat ik de belangen 
der gemeente . . . .. met al mijn vermogen 
zal voorstaan en 1 

"Zoo waarlijk h 
(" Dat beloof ik 

Zij worden hie 
mede in de verg, 
voorzitter, den vo 
]ofte) van zuiverin 

vorderen. 
pe mij God almachtig!" 
') 

;oe niet toegelaten, dau na, 
lering en in handen van den 

1enden ed (verklaring en be-
te hebben afgelegd: 

» lk zweer (verk ar), dat ik, om tot lid van den 
Raad te worden ben emd, directelijk ofindirectelijk, 
aan geen persoon, ncler wat naam of voorwendsel 
ook, eenige giften f gaven beloofd of gegeven heb. 

»Ik zweer (belo, ), dat ik om iets hoegenaamd 
in deze betrekking te doen of te bten, van nie
mand hoegenaamd eenige beloften of geschenken 
aannemen zal, dire tclijk of indirectelijk. 

.Zoo waarlijk h pe mij God ahnachtigl" 
(" Dat verklaar , 1 beloof ik!") 
Lasten en hevel , enz. 
Gegeven te Soes ~ijk, den 28sten Mei 1896. 

(get.) E M MA. 
JJe j)fin. vanBinn, il.Zaken, (get .) VAN HOUTEN. 

( Uitgeg. 9 Juni 1896.) 

2 9 j)fei ] 896. B ISLlJIT, bepalende Je plaatsing 
in het Staa; blad van de op 5 Juli 1894 
te Lissabon eteekende verklaring met bij
lagen A en : en bijbehoorend Protocol, tot 
voorloopige r cling der handelsbetrekkingen 
tusschen Ne, 1rland en Portugal, alsmede 
de tusschen [e wederzijdsche Regeeringen 
gewisselde no a's van 9 Februari 1895 be
treffende de samenstelling van a1·bitrage
commissiën , ij voorlrnmende geschillen tus
schen evenge1 ~emde Staten in zake de over
eenkomst var 10 Juni 1893 en de verklaring 
van 1 Juli daaraanvolgende omtrent de 
wederzijdsche koloniale betrekkingen in den 
Archipel van !J'imor en Solor. S. 89. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 

WIJ EMMA' NZ. 

Gezien de op Juli 1894 te L issabon getee-
kende verklaring aet bijlagen A en B en bijbe
hoorend Protocol tot voorloopige regeling der 

handelsbetrekkingen tnsscheu Nederland en Por

tugal, alsmede de tusschen de wederzijdsche Regee
ringen gewisselde nota's vau 9 Februari 1895 
bctreffencle de samenstelling van arbritrnge-com
missiën, bij voorkomende geschillen tusscheu 
evengenoemde Staten in zake de overeen komst 
van 10 Juni 1893 en de verklaring van 1 J nli 
daaraanvolgende omtrent cle weder1.ijclsche koloniale 
betrekkingen in den Archipel van Timor en Solor; 

Gelet op de wet van 20 April 1895 (Staats
blad n°. 69); 

Overwegende, dat genoemde verklaring met de 
bijlagen en het protocol , alsmede voorzegde nota's 
cloor ons namens de Koningin zijn bekrachtigd, 
alsmede dat de uitwisseling der akten van be
krachtiging den 22steu Mei 1896 te 's Gmvenhagc 
heeft plaats gehad en daarbij tevens is overeen
gekomen om den dag van inwerkingtredi ng te 
bepalen op 8 Juni 1896; 

Op de voordracht van den Minister van Bniten
landsche Zaken, van 28 Mei 1896, n°. 5599, A.S.; 

Hebben goedgevonden en verstaan , de bekend
making van bedoelde verklaring met de bijlagen 
en het protocol, alsmede van voorzegde nota's, 
te bevelen door plaatsing van dit_ besluit in het 
Staatsblad. 

De Ministers, Hoofden van Departementen van 
Algemeen Bestuur, worden belast , ieder voor 
zooveel hem betreft, met de uitvoering cle1· be
palingen in meergenoemde a.kten vervat . 

Soestdijk, den 29sten Mei 1896. 
(get.) EMMA. 

De j)fin . van Buitenlandsche 7,aken, (get.) J. RöELL. 
( Uitgeg. 6 Juni 1896.) 

VERTALING. 

VERKLARING. 

In afwachting van het sluiten eener op brecdere 
grondslagen gevestigde handels- en scheepvaart
overeenkomst tusschen Nederland en Portugal , 
zijn de Regeering van Hare Majesteit de Koningin 
der Nederlanden en de Regeering van Zijne Ma
jesteit den Koning van Portugal en der Algarven 
overeengekomen nopens de vol1sende verklaring; 

Art. I. De voortbrengselen van clen grond eu 
de nijverheid van Nederland, vermeld in het 
hiernevensgaand tarief (Bijlage A) z,1llen bij 
rer.htstreekschen invoer in Portugal eu op de 
eilanden Madeira, Porto-Santo en de Azoren de 
bij gezegd tarief vastgestelde rechten betalen, 
alle additioneele rechten daaronder begrepen. 
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II. De voortbrengselen van den grond en de 
nijverheid van Nederland, aangawezen door de 
hiernevens gevoegde tabel (Bijlage B), zullen bij 
rechtstreekschen in voer in Portugal en op de 
eilanden Ma dein,, , Porto-Santo en de Azoren al
daar aan geen andere of hoogere rechten, hoe 
ook genaamd, onderworpen zijn dat de gelijksoor
tige voortbrengselen van eene andere vreemde, natie . 

III. De voortbrengselen van den grond en de 
nijverheid van Portugal, de eilanden Madeira, 
Porto-Santo en de Azoren zullen bij rechtstreek
schen invoer in Nederland aan geen andere of 
hoogere rechten, hoe ook genaamd, onderworpen 
zijn dan de gelijksoortige voortbrengselen van 
eene andere vreemde natie . 

l V. Wat betreft den indirecten invoer, den 
doorvoer, den uitvoer, den wederuitvoer en de 
scheepvaart, waarborgen de beide Reireeringen 
elkander wederkeerig de behandeling der meest 
begunstigd e vreemde natie. 

V. Voor het geval dat de Portngeesche Regee
ring in algemeene bewoordingen aan eene derde 
Mogendheid de behandeling der meest begnnstigde 
irntie in zake van handel mocht toestaan, zal 
die behancleling door het enkele feit en zonder 
ander beding op Nederland toepasselijk zijn. 

VI. Op de voorrechten welke Portugal heeft 
toegestaan of zal toestaan aan Spanje en aan 
Brazilië, zal reder land niet , ingevolge de ·tegen
woordige Verklaring, aanspraak kunnen maken, 
met dien verstande echter dat, indien P ortugal 
eenigen anderen Staat laat deelen in cle gunsten 
welke het aan Spanje of aan Brazilië mocht heb
ben toegestaan, Nederland dezelfde gunsten zal 
genieten. 

VII. Alle twistvragen of alle geschillen om
trent de uitlegging of de uitvoering van de tegen
woordige verklaring en eveneens elke andere 
twistvraag, welke zich tusschen de beide landen 
mocht voordoen, mits die noch hunne onafhan
kelijkheid, noch hunne autonomie raakt, zullen 
- indi en zij niet in der minne beslecht kunn en 
wol"den - aan het oordeel vau twee scheidslieden 
worden onderworpen, waarvan ieder der beide 
Regeeriogen er één zal benoemen . 

In geval van verschil van gevoelen tnsschen 
de beide scheidslieden, zullen deze in gemeen 
overleg een derden aanwijzen, die zal beslissen. 

VIII. Deze Verklaring zal in werking blij ven 
gedurende een jaar na de uitwisseling dei· akten 
van bekrachtiging en vervolgens van kracht blijven 
tot na afloop van en jaar, te rekenen vttn den 

dag, op welken eener der beide Regeeringen haar 
zal hebben opgezegd. 

Portugal behoudt zich de bevocg,lheid voor 
deze Verklaring op te zeggen en haar drie maan
den daarna buiten werking te doen treden, in
dien de tegen woord.ige grens van de alcoholsterkte 
der in Nederland ingevoerde wijnen ten nadeele 
der Portugaesche wijnen wordt verlaagd of in
dien die wij nen er door hoogere gemeente- of 
andere verbruiksrechten worden getroffen dan 
wijnen van gelijken aard, inlandsche · aan wel 
van andere herkomst, tenzij dat de Portugeesche 
Regeeriug in eene dergelijke verlaging of differen
tieele behandeling vanwege eene derde Regeering 
mocht hebben bewilligd, zonder de handelsover
eenkomst, welke haar met dat land mocht ver
binden, op te zeggen. 

Nederland maakt hetzelfde voorbehoud voor 
het geval, dat de Portugeeschc Regeering den 
handel of de scheepvaart van Nederland in de 
Portngeesche koloniën op eenen minder gunstigen 
voet mocht behanclelen dan die van een derde land . 

De Verklaring zal binnen een zoo kort mogelijk 
tijdsverloop nun de goedkeuring der wetgevende 
macht van beide landen worden onderworpen en 
de uitwisseling der akten van bekrachtiging zal 
zoodra mogelijk te 's Gravenhage plaats hebben. 

Ter oorkonde waarvan de gevolmachtigden, 
daartoe behoorlijk g~machtigd , de tegenwoordige 
Verklaring geteekend en van hunne zegels voor
zien hebben. 

Gedaan in dubbel te Liss,bon, den vijfden 
Juli 1894. 
(get.) (L.S.) ÜAREL VAN H EECKEltE:-1, 

ERNESTO R ODOLPHO H INl'ZE RIBElllO . 

Bijlage A. 

Voortbrengselen van den grond en de nijver
heid van Nederland, die , behalve dat zij 
de behandeling der meest begunstigde 
vreemde natie zullen genieten , bij invoer 
in Portugal en op de ei landen Madeira, 
Po1'to-Santo en de Azoren geen andere of 
hoogere rechten zullen betalen dan de na
volgende verlaagde of vastgelegde rechten, 
alle additioneele rechten daaronder be
grepen: 

Pcx kilogr. 
Artikelen. Reis. 

Ex-273. Damastvormig geweven j,1testoffen 1000 
275. Paklinnen en grove weefsels van 

jute . 150 
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354 en de volgende nummers tot en met n° . 367; 

369 " 429; 

276. Paklinnen en grove weefsels van 
vlus of v n jute, vermengd met 
vlas of h1 mep 180 431 " 434; 

Ex-288. Weefsels rn jute, niet nader aan
geduid, o gebleekt of gebleekt . 

Ex-291. Zakken v, ~ paklinnen of van grof 

juteweefse 
339. Suiker ge ffineerd volgens Portu

geesche rr tbode eu suiker boven 
type 20 an den Hollanclscheu 
standaard 

340. Sniker ni, nader aangeduid 
367. Kaas . 
477. Bewerkt 1 n 

Ex-477 . Tinnen c: 1sules voor fle sschen 
Ex-577. Piji1en va aarde of van krijt, niet 

versierd , • ingelegd met andere 
stoffen . 

5 9 0. Kaarsen v elke soort voor ver-
1 ichting, net uitzonderiug van 

650 

225 

145 
120 
200 
200 
160 

80 

kaarsen h, µdende pamffiue. 90 
Gedaan in club el te Lissabou, den vijfden 

Juli 1894. 
(get.) CAREL AX HEECKEREN. 

ERNEST RODOLPHO HINTZE RlllEIRO. 

iijlage B. 

De voortbrengt ,Jen begrepen in cle volgende 
artikelen var het tegenwoordig Portugeesch 
tarief van iin terrechten (wet van l0Mei 1892 
en besluit va den 17den Juni 1892) kunnen 
bij rechtstre, ,schen invoer uit Nederland 
in Portugal p de eilanden Madeira, Porto
Santo en d1 Azoren aan geen andere of 
hoogere rech en worden onderworpen , dan 
de gelijksoor ige voortbrengselen afkomstig 
uit of verva 1·digd in een ander land. 

Nummers der ~rtikelen : 
3, 4, 5, 7, 8, 9 , 11 en 12; 

14 en cle volgend nummers tot en met n°. 24 ; 
26 38; 
w ~; 
50; 
53 en 1le volgeni ' nummers tot en met n°. 56 ; 
58 " 86; 

88, 91 , 94, 95 96; 
100 en de volgeni nummers tot eu met n°.11 8; 

121 
127 

179 " 
350 en 351; 

,, 125; 
• 176; 
" 348; 

436 , 437,438,440,441 eu 442; 
444 eu de volgende nummers tot en met n°. 489; 
491; 
493 en de volgende nummers tot en met u0 • 517; 
519 » ,, 558; 
563, 564 en 565; 
567 en de volgende nummers tot en met u0 • 587 en 
590, 591 en 592. 

Gedaan in clubbel te Lissabon, den vijfden 
Juli 1894. 

(get.) CAREL VAN HEECKEHEN. 

ERNESTO RODOLPHO HINTZE RIBEillO. 

PROTOCOL. 

Op het oogeublik dat tot de onderteekeuing 
der hedeu tusscheu N ederlaud en Portugal ge
sloten Verklaring zou worden overgegaan, hebbeu 
de ondergeteekende gevolmachtigden het volgend 
protocol opgesteld: 

a. De woorden .voortb1·engselen van den grond 
en de nijver!teict", voorkomende in cle artikelen I, 
II en III, moeten in dien zin worden opgevat 
dat zij niet alleen toepasselijk zijn op de voort
brengselen van het moederland, maar eveneens 
op de voortbrengselen der respectieve koloniën, 
uit het moederland uitgevoerd. 

b. De bepalingen van art. IV zijn niet toepas
selijk op de gunsteu met betrekking tot de 
scheepvaart, vervat in de tractaten van Portugal 
met de Zuid-Afrikaansche Republiek en met den 
Oranje-Vrijstaat. 

c. lle beide Regeer ingen, zich algeheele vrij
heid van handelen voorbehondende ten aanzien 
van de latere regeling hunner koloniale betrek
kingen (buiten hetgeen vastgesteld is ten opzichte 
van hunne bezittingen in den Archipel van Timor 
en Solor) komen echter van nn af overeen, om 
noch de handelsvestigingen van een der beide 
landen, die reeds in de koloniën vau het andere 
land gevestigd zijn, noch de scheepvaartonderne
mingen van een cler beide landen> welke reeds 

in verbind:ng zijn met de koloniën van het andere 
land , in een minde,· gnnstigen toestand te plaatsen 
dan die van een derde land. 

d. Het teµ:enwoordi g Protocol, hetwelk te ge
lijk met de bovenvermelde Verklaring zal worden 
bekrachtigd ,' zal geacht worden daarmede érn ge-
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heel (e vormen en clezelfde kracht, waarde en 

dnm hebben. 
G~da1n in uubbel te Lissabon , den vijfden 

Jnli 1894. 

(get .) (L .S.) CAREL VAN HEECKERE'.'I . 

EitNESTÓ llonoLPIIO Hr:-1TZE lllmmio . 

Lissabon, 9 Februari 1895. 

)Iijnheer de Minister, 

Bij de opneming van het beginsel cler arbitrage 

in onze bcicle laatste Conventiën van 10 Juni 1893 
en van 5 Juli 1894, hebben wij ten aanzien van 

de samenstell ing der commissiën van arbitrage 

twee verschillende regels aangenomen. 
Hoewel de bepaliugea van onze handelsverkla-

1·ing van 5 Jnh ll. niet afwijken van cle begin
selen der Conventie van 10 Juni 1893 noch v,m 
die der verklaring van 1 J ,ll i 1893, te Lissabon 
geslote,1 ter regeling van de koloniale betrekkingen 

onzer beicle landen in den archipel van Timor 

en Solor, zoo ste de Koninklijke llegeei·ing niet
temin voor te bepalen dat voortaan elke commissie 

van arbiters, welke tijdens den duur der han• 
delsconvcntie van 5 J,1li l.i. en krachtens de be

palingen van de Conventie van 10 Juni 1 93 of 

van de verklaring van 1 Juli 1893 bovenvermeld 

inge teld zonden moeten worden, samengesteld 
zal worden uit twee arbiters, welke in geval van 

verschil van g"voelen in gemeen overleg een 
derden zullen aan wijzen, die zal b3slisscn. 

Tic t is ccbter wel verstaan dat de voorschriften 

van artikel 7 der bovenaangehaalde Conventie 
van 10 Juni 1893, welke meer in het bijzonder 

betrekking hebben op de samenstelling der com

missie van arbiters, wederom ten volle in wer
king Zllllen treden, zood.ra de handelsverklaring 

van 5 Jnli l.i. zal 011honden van kracht te zijn. 
'l'crwijl ik Uwe Excellentie verzoek mij wel te 

willen berichten of de Reg~ering van Zijne Zeer 
(.}etronwe Majesteit zich met dit voorstel ver
eenigt, maak ik van deze gelegenheid gebrnik 
Uwer Excellentie de vernienwde verzekering mijner 
hoogachting aan te bieclen. 

(get.) CAREL VAN HEECKE llEN. 

Á an Z;_jne Excellentie 
de11 Heer CARLOS Lono n'AvILA, 

JJii11ister van B uitenlandse/te Zaken van 

Z ijne Zeer Getro1twe JJfajesteit en::. enz. e11z. 

L issabon . 

Lissabon, 9 Februari 1895. 

Mijnheer cle Mini.ter, 

Door eene nota gedagteekend van heden heeft 
U mij wel willen voorlegge,1 een voorstel van 

Uwe Regeering met betrekking tot de samenstel

ling der arbitrage-commissie ingevolge de laatste 

conventie tnsschen Portugal en Nederlani gesloten. 

Hoewel de bepalingen van onze handelsverkl a
ring van 5 J nli l.i. niet afwijken van de begin
selen der Conventie van 10 Jnni 1893, noch 
van die der verklaring van 1 Juli 1893, te Lis
sabon p:esloten ter regeling van cle kolon iale be

t rekkingen onzer beide landen in den Archipel 

van Timor en Solor, stemt de Regeering van 

Zijne Zeer Getrnnwe Majesteit niettemin er in 

toe te bepalen dat voortaan elke commissie van 
arbiters , welke tijdens den cl nnr der h,mdelscon

ventie van 5 J nli ll. en krachtens de bepalingen 

van de Con vent ic van 10 J nui 1893 of de ver• 
klaring van 1 J nli 1893 bo ven ver meld ingesteld 

zoude moeten worden, samengesteld zal worden 

nit twee arbiters, welke in geva l van verschil 
van gevoelen in gemeen overleg een derclen znllen 

aanwijzen, die zal beslissen. 

H et is echter wel verstaan dat de voorschriften 

van artikel 7 der bovenaaugehaalde Con ven tie 
van 10 J nni 1893, welke in het bijzonder be

trekking hebben op de samenstell ing der com
missie van arbiters, wederom ten volle in wer

king zullen treden, zoodm de hanlelsverklaring 
van 5 Juli 11. zal ophouden van krncht te zijn. 

Ik maak van cleze gelegenheid gebrnik U de 
vernienwde verzekering mijner hoogachting aan 
te bieden. 

0et.) Lono n'AvrL.-1.. 

Aan den Heer 

Baron YA~ HEECKEllEN VAN KELL. 

enz. enz. 

29 JJiei 1896. AttnES'l' van deu Hoogen Raad 
der Nederlanden, houil.enile beslissing , dat 
private personen enkel aan het publiek recht 
niet alleen geen rechtsgrnncl kunnen ont

leenen om een gemeentebestuur tot de zorg 
,oor de veiligheid van een publ iek vaar
water te noodzaken, maar evenmin 01n wegens 

nalatigheid in die zorg tegen dat hestnur 
eene actie tot schadevergoeding in te stellen, 
zoodat de gemeente niet gehouden is tot 
scbadevergoecling wegens verznim van de 
aan Burgemeester en Wethouders in art . 1791, 
der gemeentewet 011gedragen zorg. 
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De Hooge Raad. enz.; 
Partijen gehoor 

Gez ien de stukli n ; 
Overwegende, ê 1t als middel van cassa ti e is 

voorgesteld: scher lin_g en verkeerde toepassing 
van llc artt. 1401 en 1402 B. W., 179 der wet 
van 29 Juni 181 l (Staatsblad n°. 85), omdat 
het Hof op gron van art. 1402 B. W. de ge
meente schade11lic tig acht wegens het niet na
komen eener pnbl· krechtelijke verplichting; 

0. dat in deze aststaat, dat de verweerder in 
cassatie, als oor, j ronkelijke eischcr, van den 
burgemeester der ·emeente Leeuwarden, als die 
gemeente in recht( vertegenwoord igende, vergoe
ding heeft gevord rd van de door hem geleden 
schade, veroorzaal , doordien hij met zijn schip 
het openbaar gem( ntevaarwater de Potmargc be

varende, is gesto, en tegen een destijds onder 
water staandèn p 1, waardoor het ~hip is lek 

geworden en gezo ken, en zulks op groutl dat de 
gemeente nalatig s geweest in de zorg voor de 
bruikbaarheid, vri; leid e)l veiligheid van genoemd 

vaarwater, met W( ke zorg het bestuur kraQhteus 
art. 1791, der gen ,entewet is belast; 

dat voorts de o ·spronkelijke eischer niet heeft 
weersproken de V( wering des gedaagden , dat die 

11aal behoorde tot e walbeschoei ing van een der 
belendende eigen~ en, maar nitdrnkkelijk heeft 
verklaa,·d, dat de 1emecnte niet als eigenares van 
vaarwater of van albeschoeiing, maar ingevolge 
genoemd art. 1791 der gemeentewet en art. 1402 
B. W. tot de becl lde zorg verplicht is ; 

en dat de rech pank deze vordering niet-ont
vankelijk heeft ve klaard, onder andere op grond 
dat het nalaten i tr publiekrecht.elijke zorg voor 
de veiligheid va1 het vaarwater de ingestelde 
actie tot schadeve 1oeding niet geeft; 

0 . dat llit vo1 lis bij het bestrellen arrest is 

vernietigd, waarl 
dat er wel is w: 
staat, strekkende 
lichaam door den 
tot het nakomen 

· in hoofdzaak is overwogen, 
r geen burgerlijke actie open

om eenig publiekrechtelijk 
nrgerlijken rechter te dwingen 

In zijne publiekrechtelijke ver-
plichting om te wrgen voor het onllerhond en 
de veiligbeill van zaken, die hem jme publico 
toebehoorcn eu v or clen publieken dienst be

stemd zijn, en c in zoo verre geen rechtsband 
bestaat tusschen 1 t publiekrechtelijk lichaam en 
bijzondere person "doch dat dit niet ten 
gevolge heeft, dat ie 1rnbliekrechtelijke oorsprong 
dier verplichting al moge de behoorlijke ver
vulling daarvan , i'erigens publiekrechtelijk ver -

zekerd zijn, zoo als in casu het geval is - de 
betrokken staatsrechtel ijke lichamen zonde ont

heffen van hunne aansprakelijkheid tot vergoe
ding der schade, door verzuim of nalatigheicl in 
die verplichting aan bijzondere personen veroor
zaakt; clat toch art. 1402 B. W. in ruimen zin 
gesteld is en een ieder waarborgt tegen elke 
schade door eens anders nalatigheid geleden , en 
de vordering tot vergoeding dier schade voor een 
ieder en tegen een ieder openstaat, ook tegen 
een staatsrechtelijk lichaam, ook al moge de na
latigheid, waardoor de schade-_ werd geleden , 
bestaan hebben in het niet nakomen cener ver
plichting, die in het publiek recht haren oor
sprong heeft"; 

0. dat hiertegen het middel van cassatie 1s 
gericht; 

0. hieromtrent, dat de vorllering, zooals is ge
bleken, uitsluitend is gegrond 011 de bepaling 
van art. 179h der gemeentewet, zonder clat daarbij 
overigens eenige rechtsgroncl is aangevoerd, krach

tens welke de gemeente als zedelijk lichaam 
evenals elk privaat persoon, ,oor hare daden of 
nalatigheden ingevolge de artt. 1401 en 1402 B. W . 
voor door derden geleden schade burgerrechtelijk 
aansprakelijk zou kunnen zijn; 

dat mitsdien deze vorclering haren rechtsgrond 
~uiver en alleen vindt in het publiek recht, 
krachtens hetwelk de gemeente door hare regee
ring,organen optreeclt als overheid, uitoefenende 

het openbaar gezag, waarvoor zij, als zoodauig, 
niet privaatrechtelijk vemntwoordelijk is en krach

tens welk recht tnsschen haar en private personen 
geen civiele rechts band ontstaat; 

0. dat hieruit volgt, dat 11rivate personen 
enkel aan het publiek recht niet alleen geen 
rechtsgrond kunnen ontleenen, om een gemeente
bestuur tot de zorg voor de veiligheid van een 
1mbliek vaarwater te noodzaken, maar evenmin 
om wegens nalatigheid in die zorg tegen dat 
bestunr eene actie tot schadevergoeding in te 
stellen; 

0. dat alzoo, daar in deze van geene nalatig
heid in eenigerlei bmgerlijkrechtelijke verplich
ting is gebleken, ten omechte bij het bestrellen 
arrest de bepalingen der artt. 1401 en 1402 B. ,v. 
toepasselijk zijn verklaard, zoodat dit anest. be
hoort te worden vernietigd, en het daarbij ver
nietigde vonnis moet worden bevestigd; 

Vernietigt het bestreden arrest; 
Bevestigt het daarbij in hooger beroep vern ie

t igcle vonnis van de arrondissements-rechtbank -te 
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Leeuwarden, den 18 Januari 1894 in deze zaak 
gewezen; 

Veroordeelt den verweerder in de kosten zoo
wel in hooger beroep als in cassatie gevallen. 

1 J,mi 1896. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing dat 
art. 179/t der gemeentewet zich uitstrekt 
tot alles wat de }'ransche noemen voirie , 

maar is daartoe niet beperkt, blijkens de 
woorden "vrijheid en veiligheitl", waarop 
inbreuk kan worden gemaakt door eeue ver
sperring van den openbaren weg of eene be

lemmering van het verkeer daarop, waaruit 
volgt , dat waar het geldt eene openbare 
straat in eenegcmeente, het "bevoegd gezag", 
bedoeld in art. 427, n°. 6 Strafrecht, geen 
ander is dan burgemeester en wethouders en 
ni t art. 3 6 der verordening op cle straat

poli tie te Utrecht niet mag worden afgeleid, 
dat het bedoehl gezag in die gemeente is de 
hoofdcommissaris van politie. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gehoord het verslag van den raadsheer VAN 

MEERBEKE; 

Gehoord den advocaat-generaal GUEGORY, in 
zijne conclusie, strekkende tot verwerping van 

het in1sestelde beroep , met veroordeeling van den 
requirant in de kosten; 

Overwegende, dat noch bij de aanteekening van 
het beroep, noch naderhand door of van wege 
den reqnirant eenige gronden voor dat beroep 
zijn aangevoerd; 

0. ambtshalve, dat den requirant bij dag
vaarding was ten laste gelegd, dat hij op uen 

26 Februari 1896, des namiduags ten 3 '/, nur, 
zonder verlof van den hoofdcommissaris van politie 
twee handwagens zoodanig had geplaatst op den 
openbaren weg, Zadel straat 1e Utrecht, dat het 
verkeer daarop werd belemmerd; 

cht dit feit, bi~ het bestreden vonnis ten laste 
van den requirnnt als bewezen aangenomen, door 
uen kantonrechter is gequalificeerd gelijk is ver
mclcl in het hoofcl van dit arrest; 

dat bij dat vonnis is verworpen des beklaagden 
verdediging: .dat het hem ten laste gelegde feit 
niet strafbaar is, omdat de hoofdcommissaris van 
politie niet het gezag is, bevoegcl om verlof te 
verleen en , maar bnrgemeester -en wdhouders", 
op groncl : ,,dat bij de verordening op de straat
politie te Utrecht dd. 1 Octobe1· 1891 (art. 36b) 
is . bepaald, clat het zo11<ler schriftelijke vergnu-

ning van den hoofdcommissaris van politie ver
boden is met een kruiwagen of ander voorwerp 
op niet aangewezen plaatsen eene stand plaats op 
d~n openbaren weg in te nemen, zoodat die 
ambtenaar volgens cle verordening bevoegd is 
het bij art. 427, 6°. Strafrecht bedoehle verlof 
te verleenel}."; 

0. daaromtrent, dat den requirant niet was 
ten laste gelegd eenig feit, vallende ouuer het 
verbod van art. 36 der voormelde verordening, 
om, zonder schriftelijke vergunning van clen hoofcl
cornmissaris van politie, met een tafel, kraam, 

kruiwagen of ander voorwerp op niet aangewezen 
plaatsen eene standplaats op den openbaren we/.( 
of op stoepen in te nemen ; 

dat de requirant dan ook schuldig is verklaard 
niet aan overtreding van dat verbod der gemeen
telijke verordening, maar aan overtreding van 
art. 427 n°. 6 Strafrecht, verbiedcncle "zonder 
verlof van het bevoegd gezag" cenigen openbaren 
lancl- of waterweg te versperren of het verkeer 
daarop te belemmeren ; 

0 . dat een bestanddeel ,lezer overtreding is, 
dat de in het artikel bedoelde versperring of be
lemm ering plaats heeft "zonder vei-lof van het 
bevoegd gezag·'; 

dat ten deze, waar het volgens cle aanklacht 
en het bewezen verklaarrle feit golu eene belem
mering van het verkeer op de openbare straat 
te Utrecht, het bevoegd gezag, ·zonder welks 
verlof die belemmering alleen strafbaar was uit 

kracht van art. 427 van voormeld Wetboek, 
geen ander was dan burgemeester en wethouders 
van Utrecht; 

dat toch ingevolge art. 179 der gemeentewet, 
aanhef en letter !, , tot het clagelijkscb bestuur 
der gemeente, aan burgemeester en wethouders 
opgedragen , behoort , ,, de zorg, zoo ver van hen 
afhangt: voor de instanubonding, bruikbaarheid , 
vrijheid en veiligheid der publieke wegen , brnggen, 
veren, wateren, vaarten, straten, plantsoenen, 
pleinen en andere plaatsen, tot gerneene dienst 
van allen bestemd"; 

0. dat de geschiedenis dezer bepaling in over
eenstemming met haar inhoud geen twijfel over
laat , dat de daarin bedoelde zorg zich uitstrekt 
tot "alles, wat de Franschen voirie noen1en", 

maar clat zij daartoe niet is beperkt blijkens de 
woorden "vrijheid en veiligheid", waarop inbreuk 
kan worden geniaakt door eene versperring van 
deu open baren weg of eene belemmering van het 
verkeer daarop; 
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0. mitsdien, i ,t het feit, ten laste van den 
reqnirant bewezen rerklaard, niet valt onder het 
bereik van art. 1 l7 Strafrecht, terwijl daarop 
ook bij geen ande1 wet of wettelijke verordening 
straf is gesteld, ze ,dat het bestreden vonnis we
gens schending doe · verkeer(le toepassing van dat 
artikel, aanhef en °. 6, in verband met schen
ding van art. 1 S· ·afvordering moet worden ver
nietigd; 

Vernietigt het 
te Utrecht clen 
gewezen; 

onnis door den kantonrechter 
Maart 1896 in deze zaak 

Uit kracht van art. 105 R. 0. rechtdoende 
ten principale ten aanzien van het bij voormeld 

vonnis bewezen ve ]aarde feit; 
Verklaart dat fc niet strafbaar; 
Ontslaat den r nirant van alle rechtsvervol

ging te d iei· zake. 

1 Juni 1896. il ISSIVE van den Minister van 
Binnenlandscl Zaken aan de Commissarissen 
der Koningin in de provinciën, betreffende 
de getuigsch1 ften model n°. 14, bedoeld 
bij art . 31 n het Koninklijk besluit van 

~ Mei 1862 1 'taatsblad n°. 46). 
Bij de laatste linea der circulaire van mijn 

departement van 5 l ibruari 1875, n°. 42, 4• afd. M. 
wer,l er aan herin1 ,rd, dat door de burgemeesters 
binnen hetzelfde j( 1r aan denzelfden persoon geen 
tweede of nader g, /uigschrift model n°. 14, voor
geschreven bij art. 31 van het Koninklijk besluit 
van 8 Mei 1862 ( 'taatsblad n°. 46), mag worden 

afgegeven dan op 
van het reeds vr, 
op cli t laatste een 
komt, waaruit var 
van die omstandi 
duidelijk mdding 

nieuwe getuigschri: 
Volgens den br 

29 Maart 187 6, 

vertoon en tegen intrekking 
iger uitgereikte, en dat, zoo 

1tempel of aanteekening voor
eene vroegere afwijzing blijkt, 

heicl door den burgemeester 
moet worden gemaakt op het 

,f van mijn departement van 
0

• 24, 4• afd. M., werd met 

de woonlen "binn, t hetzelfde jaar", in vermelde 
circulaire, niet b, loeld een tijd vak van twaalf 
maamlen , maar h t jaar, waarin reeds een ge

tuigschrift mo,lel 1 '. 14 is uitgereikt. 
Nn echter de t 1eede zitting van den militie

raad den tweeden ~aandag in Januari wordt ge
opend, en mitsdi u getuigschriften als hier be
doelcl reecls in D cember van het jaar te voren 
kunnen worden ge raagd, om, met inachtneming 
van den tijd van ééne maand, waarvan in de 

circnlait-e van 187 gesproken wor<lt, in de eerst-
1896. 

volgende tweede zitting van den militieraad te 
worden aangeboden, kan de bij den brief van 
18 7 6 gegeven verklaring der woorden "binnen 
hetzelfde jaar" niet blij ven gelden, maar wensch 
ik deze in dien zin te hebben verstaan, dat 
aaarmecle een tijd vak van twaalf maanclen wordt 
aangewezen . 

Ik heb de eer U H.E.G. te verzoeken, het 
bovenstaande ter kennis te brengen van de bur
gemeesters der gemeenten in Uwe provincie. 

De Ministe,· van Binnenlandse he Zaken, 

(get.) VAN HouTJ;:N. 

2 Juni 1896. MrssrvE van den Minister van 
Oorlog aan de ;utoriteiten ,ler landmacht 
betreffencle bevolkingsregisters. ' 

Door Zijne Excellentie den Minister vau Bin
nenlandsehe Zaken is mijne aandacht er op 
gevestigcl, dat, wanneer miliciens , onder de 

wapenen zijnde, bij de staande armee overgaan, 
en deze dus, ingevolge het Koninklijk besluit van 
27 Juli 1887 (Staatsblad n°. 142), worden in
geschreven in het afzonderlijk register , hetwelk 
op het bureau van den plantselijke- of garnizoens
commandant wordt aangehouden, daarvan uiet 
altijd mededeeling geschiedt aan het bestuur der 
gemeente, waar die miliciens, vóór hunne inlij
ving als zoo(lanig, waren ingeschreven. 

Hiervan is het gevolg, dat het voorkomt, dat 
die miliciens in de bevolkingsrngisters van twee 
gemeenten ingeschreven staan. 

Ter voorkoming van deze onregelmatighei,l, 
heb ik de eer, U te herinneren aan de bepa
lingen van de artikelen 6 en 7 van voormeld 
Koninklijk besluit, vol11:ens welke, bij iedere 
aanvraag tot indiensttreding bij de landmacht, 
door hem die de aanvrage doet., eene bevolkingskaart 
moet worclen overgelegd, en door de autoriteit, 
met het. honden van het register belast, binnen 
drie dagen na de inschrijving, de overgelegde of 
eene nieuwe kaart moet worden toegezonden aan 
het hestunr ·der gemeente, waar de aangenomene 
vermoedelijk nog is ingeschreven of het laatst 
ingeschreven was. 

De .Minister van Oorlog, 
Voor den Minister, 

De Secreta,·is-Geiieraal, (get .) KRAMER. 

6 Juni 1896. BESLUIT, tot aanvulling van ar
tikel 14 van het Consulair Reglement- van 
27 Jnni 1874 (Staatsblad n° . 74). S. 90. 

10 
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IN NAAM VAN H. M:. WILHELl\'CI A, ENZ. van een krankziuuig~ngesticht op het landgoed 

w IJ EM:M:A' ENZ. 

Op de voorurncht van den ~finister van Buiten
landschc Zakeu van clen 22 April 1896, u0

• 2640; 
Den Raad van State gehoord (acl vies van den 

26stcn Mei 1896, n°. 11); 
Gelet op het nader rapport van den Minister 

voornoemd van den 3rlen Juni 1896, n°. 5867; 
Hebben goe,lgevonden en verstaan, aan ar

tikel 14 van het Consulair Reglement van 
27 Juni 1874 (Staatsblad n°. 74) het volgende 
toe te voegen : 

.Onze Minister van Buitenlandsche Zaken is 
bevoegcl afwijking toe te staan van de in het 
eerste ]iel van dit artikel voorgeschreven tus
schcnkomst van het Departement van Buiten

landsche Zaken." 
De Minister van Buitenlandsche Zeiken is be

last met de uitvoering van dit bes] uit, hetwelk 
zal word en ge1,laatst in het Staatsblad en- in de 
Staatscourant. 

Soestdijk, den Ga.en Juni 1896. 
(get.) E M: MA. 

De Jllinister van 8uitenla11d,1che Zaken, 

(get.) J. RöELL. 

( Uitgeg. 27 Juni 1896.) 

8 Juni 1896. .BESLUIT, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 15 Mei 1885, n°. 7, 
houdende vergunning aan de Vereeniging 
tot Chri stel ijke verzorging van :krankzinnigen 
cu zenuwlijders in Nederland, gevestigcl te 
Utrecltt , tot oprichting van een krank

zinnigengesticht op h et landgoed" Veldwi:fk", 
gemeente Ermelo, alsmede bepaling van het 
maximum van het aantal verpleegden en 
het minimum van het getal geneeskundigen . 
s. \Jl. 

IN NAAM YAN H. l\'[. WILHELMINA, E:S-Z. 

WIJ EiHMA' ENZ. 

Op de voordrncht van den Minister van 
Binncnlauclsche Zaken van 4 Jnni 1896, n°. 1772, 
afdecling Meuische Politie; 

Gelet op de artikelen 7 en 8 der wet van 
27 April 1884 (Staatsblad n°. 96), gewijzigd bij 
artikel 10 , suli 46°. der wet van 15 April 1886 
(Staa tsblad n°. ü4); 

Overwegende, dat bij Koniuklijk beslnit van 
15 Mei 1885, u0

• 7, aan het Bestnnr der 
Vcrccuiging tot Christelijke verzo1·ging van krank
zinnigen en zenuwlijders in Nederland, gevestigcl 
te Utrecht, vergunning is verleend tot oprichting 

"Veldwijk", gemeente Ermelo, met hepaling, 
dat het maximum van het getal verpleegden 200 
en het minimum van het getal geneeskundigen 
aan het gesticht te verbinden één inwonend 
geneesheer zou zijn en dat zonder des Konings 
vergunning geene belangrijke veranderingen in 
het gesticht mocht~n gemaakt worden, maar dat, 
wanneer bij den bon,v of later kleinere wijzi 
gingen v,in het plan doeltreffend geacht werden, 
daartoe door den Minister van Biunenlandsche 
Zaken machtiging kon worden verleend; 

dat dit gesticht voltooid en in gebruik ge
nomen is en voorts zoodanig is uitgebreid, dat 
daarin een grooter aantal krankzinnigen kan 
worden verpleegd; 

Hebben goedgevonden en verstaan, met wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 15 M:ei 1885, 
n°. 7, te bepalen: 

Art. 1. In het krankzinnigengesticht "Peldwijk", 
gemeente E,·melo, bestaande uit 8 paviljoenen 
voor uiannen en ll paviljoenen voor vronwen 
benevens dienstgebouwen, observatiekwartieren 
en een ziekenpaviljoen, mogen niet meer dan 
353 krankzinnigen, 159 mannen en 194 vrouwen, 
verpleegd worden. 

2. In elk voor meer dan één verpleegde be
stemd slaapvertrek wordt op eene duidelijk zicht
bare plaats het aantal personen aangewezen, 
waarvoor het bestemd is. 

3. Zonder goedkeuring van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken mag noch in de lokalen 
noch in hunne bestemming eene verandering 
gemaakt worden, die invloed heeft op de plaats
ruimte of den aanvoer van versche lucht in de , 
voor de verpleegden bestemde, dag- of nacht
verblijven. 

4 . De geneeskundige behandeling der ver
pleegden wordt opgedragen aan ten minste d1·ie 
geneeskundigen , clie gevestigd 111oeten zijn in 
woningen op het terrein van het krankzinnigen
gesticht en buiten het gesticht geene genees
knndige praktijk mogen uitoefenen. 

De ~1inister van Biunenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, den 8sten Juni 1896. 
(get .) E 1\1 MA. 

De Jfinister t•ait Binnenlandsche Zaken, 
(get.) YAN HouTEX. 

( Uitgeg. 18 Jitni 1896.) 
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8 Jani 1896. ESLUIT, houilen,le nachtiging 

tot uitgifte v n scbtkistbiljetten eu schatkist

promessen vo ;eus J e wetten van 4 April 1870 

(Staatsblad 1 '. 62) en van 5 December 1881 
(Staatsblad 1 . 185). S. 92. 

11 J uni 1896. ESLUIT, houdende v:iststelling 
rnn Reglemt tten van Politie voor 's Rijks 

Marinehaven S. 93. 

l N NAAM VAN H. M. WILHELMINA, E:'!Z. 

W1J E)HIIA, t>Z. 

Op de voorcl cht van den Minister van 

Marine van den Jen Februari 1896, Bureau B, 
n°. 35; 

Gezien de wet 'an 28 Febru:iri 1891 (Staats

blad n°. 69) ; 
Overwegende 

dat het noo'li 1s politiebepaling,.m vast te 

stellen tot besche in ing v:in 's Rijks Marinehavens 

en daartoe behoc ende werken, alsmede ter ver

zekering van hel doelm:itig en veil ig gebruik 
daarvan; 

Den Haad var State gehoorcl (ad vies van ,len 
14 Ap1·il 1896, . 13); 

Gelet op het I der r.ipport van voornoemden 
Minister van dei 8sten J nni 1896, Burea11 B, 

n°. 57; 
Hebben goed evonden en verstaan : 

vast te slellc1 de Reglementen van Politie 
voor 's Rijks M inehavens, zooals die zijn ge

s teld in Bijlage I II en II[ van dit besluit. 
D e Minister , n Marine is belast roet de 

uitvoering van di besluit , dat in het Staatsblad 

zal worden geplat st en a:in clen Raad van State 
medegedeeld. 

Soestdijk, den 

(get .) 

lden Juni 1896. 

EMMA. 

JJe Jlfi11ister van A '!-rine, (get. ) VAN DEI!. WIJCK. 

( Uitge,q. 16 Juni 1896.) 

lllJLAGE L 

ALGEMEEN REGLEMENT VAN POLITJE 

voor 's Rij, Jllarine-ltavens. 

Alg ("eene bepalir1geit. 

Art. 1. Dit re ement is toepasselijkop's Rijks 
:-01ariu ehaven: . 1 \t Nie,1wediep" en op '• Rijks 
~farin oha,·cn te I ellevoetsluis. 

De grenzen cl ,. havens, de gronclen en de 
k,rnstwcrkcn, di, gcrekcncl worden er toe te be-

hooren, worden in de plaatselijke reglementen 
aangegeven. 

2. In clit reglement wordt, evinals in de 

plaatselijke reglementen, verstaan onder Minister: 
de Minister met de uitvoering van clit beslnit 
belast; 

onder D irecteur en Commandant der Jlfa1·i11e : 
de Directeur en Commandant der Marine ter 
plaatse, of degene die hem, bij afwezigheid of 

ziekte, als Commandant der Marine vervangt; 
onder Hoofdingenieur en Ingenieur der Marine : 

de Hoofdingenieur en Ingenieur g~p laatst bij 

's Rijks werf ter plaatse, of zij die hen ver
vangen; 

onder Hoofdingenieur van den Waterstaat: 

de Hoofdingenieur van den Waterstaat, binnen 
wiens ressort de haven gelegen is, of degene die 
hem vervangt ; 

onder Ambtenaren van den TfTaterst.aat: de 

Ambtenaren van den Waterstaat ter plaatse, of 
zij clie hen vervangen ; 

oncler Ilavenmeester: de Zee-officier, die clezc 
betrekking ter plaatse bekleedt, of die hem als 
zoodanig vervangt; 

onder Hacenbeambten: de adjunct-havenmeester 
en de ha ven wachters ter plMtse ; 

onder Sasmeester en Slttiskneckts: de personen 
die deze betrekkingen bij 's Rijks Thfariuewerf 
bekleeden ; 

onder Scl,ipper: ieder gczagvoercler van ecu 

vaartuig of vlot, of die dezen vervangt ; 

ouder zeilvaartuig: elk vaartuig onder zeil en 
niet onder stoom; 

onder stoomvaartuig: elk stoom vaart11ig al of 
niet zeil voerende ; 

onder dag: ,le tij l tusschen op- en ondergang 
der zon; 

onder nacht: de tijd tt1ssche11 onder- en OJJ• 

gang der zon. 
3 . Dit 1·eglement wordt, event1ls de phtatsc 

lijke reglementen, in de Nederlandsche, E11gelsche, 

HoogJuitsche, Fransche en Noorsche talen ge
drukt en tegen betaling verkrijgbaar gesteld ten 

kantore van de Havenmeesters der Marine te 
Willemsoord e11 Hellevoetsluis en bij de Directie 
der Marine t e Amsterdam. Oorlogs· en andere 
Rijksvaartuigen ontvangen op aanvraag de exem

plaren grntis . 
Aau vreemde oorlogsvaartnigen worden ze do or 

de zorg van den Ha,venmeester, eveneens gratis, 
toegezonden. 

Elke schipper, die een der in art. 1 genoemde 
10* 
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havens bevaart, moet voorzien zijn van een 
exemplaar ~an dit reglement en van het plaatse
lijk reglement der haven wuarva.u men gebruik 
maakt, benevens van de bepalingen tot voor
koming van aanvaring op de openbare wateren 
in het Rijk. 

Hij moet deze, des gevorderd , aan de ambte
naren en beambten in art. 39 bedoeld, vertoonen. 

B epalinge11 betreffende het gebruik maken der 
havens. 

4. Het komen op-, het vertrek uit- en het 
bevaren van de havens, kan ten allen tijde aan 
een of meer vaartuigen door of op last van den 
Directeur en Commandant der Marine tijdelijk 
worden ver boden, hebbende deze autoriteit tevens 
de bevoegdheid de toegangen te sluiten, wanneer 
hem dit om redenen van militair belang noodig 
voorkomt. Bestaat het voornemen van deze be
voegdheid anger dan vier achtereenvolgende uren 
gebrttik te maken, dan geechiedt hiervan tijdig 
openbare afkondiging. 

De HavenrneeEter is bevoegd tot de in de 
eerste alinea. vermelde handelingen, wanneer dit 
door hem tot het voorkomen van arerij wenschelijk 
wordt geacht. 

De seinen, die het sluiten der haven kenbaar 
maken, wonlen in de plaatEelijke reglementen 
aangegeven. 

5. De plaatselijke reglementen bepalen het 
maximum der rnelheid waarmede stoomvaartuigen 
zich mogen bewegen. 

In het belang der rnheepvaart of der werken 
kan deze snelheid door den Directeur en Comman
dant der Marine tijdelijk worden beperkt. 

Het is verboden met grooter snelheid te varen 
dan volgens het eerste en tweede lid van dit 
artikel is toegelaten, tenzij krachtens schriftelijke 
vergunning van den Directeur en Commandant 
der Marine. 

Is de voorgeschreven snelheid onvoldoende 
voor de veilige besturing vn.n het vaartuig, dan 

zal van eene sleepboot of andere hulpmiddelen 
moeien worden gebruik gemaakt. 

6. De schi1ipers van binnenkomende vaartuigen 
zijn verplicht, zoo spoedig mogelijk de jaag- en 
kluifhouten te doen invoeren en de raas te doen 
toppeó. 

Vertrekkende vaartuigen mogen de jaag- en 
kluifhouten uitgevoerd hebben. De schippers 
blijven echter aansprakelijk voor alle schade, die 
hierdoor mocht worden toegebracht. 

7. Bij het binnenkomen, vertrekken en ver
halen, alsook op Zon- en algemeen erkende 
Chri steliJ ke en nationale feestdagen, moetep cle 
vaartuigen hunne natievlag voeren. Vaartuigen, 
die ,éór zonsopkomst binnenvallen, voeren met 
den dag tot aan het middaguur eveneens de vlag 
hunner natie. 

Voor visschersvaartnigen is het voeren der 
natievlag u iet verplichtencl. 

De ederlandsche gespleten wimpel mag alleen 
w01·deu gevoerd door oorlogs- en andere hiertoe 
gerechtigde vaartuigen. 

8. De Directeur en Commandant der Marine 
bepaal t de ligplaatsen der oorlogsschepen en 
andere Rijksvaartuigen . 

Ook voor oorlogsschepen van andere natiën 
worden door deze autoriteit de ligplaatsen vast
gesteld. 

Een en ander wordt ter kennis gebracht van 
den Havenmeester , die de uoodige maatregelen 
neemt, opdat de aangewezen ligplaatsen ruim 
gehouden of gemaakt worden. 

9. De Havenmeester bepaalt de ligplaatsen der 
partic11liere vaartuigen. 

Hij verandert die zoo noodig. 
10. Oorlogsschepen en andere Rijksvaartuigen 

mogen niet zonder voorkennis van den Haven
meester van ligplaats veranderen. 

Particuliere vaartuigen mogen dit niet doen 
zonder toestemming van den Havenmeester aan 
den schipper. 

11 . De schi]>pers van ledige en slechis ge
deeltelijk geladen of geloste vam tuigen moeten, 
wanneer de Havenmeester dit beveelt, hunne 
bramraas afnemen, hunne bramstengen en ook 
de marsstengen strijken. 

12. De schippers van naast elkander liggende 
vaartuigen zijn verplicht, door toppen en brassen 
der raas, averijen aan de t uigeu te ,•oor komen. 

Het buitenste vaartnig zal onvoorwaardelijk 
de onder- en marsera's getopt of langscheeps 
gehaald moeten hebben. 

13. Wanneer vaartuigen naast elkander liggen, 
zijn de schippers cler buitenste vaartuigen verplicht 
de ruimte te makçn, die noodig is om te kunnen 
verhalen of om lichters te kunnen gebruiken. 

De schippers der binnenste vaartuigen moeten, 
over deze , aan de bemanningen cler bniteuwaa1ts 
gemeerde bodems, vrije passage naar en va" 
den wal veroorloven·. 

Het laden en lossen over andere vaartuigen 
mag niet ~e,chieden. 
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14. De schir ,ers van va1rtnigen, die naast 
en buiten andere vaartuigen liggen, zijn verplicht, 
door het ui tbre gen van trossen of werpaukers 
op het diep, h .t zetten van stutten, of het 
aanwenden vau andere hulpmiddelen, zorg te 
dragen , dat sch· de aan de lichters, bestemd tot 
lossing of lading der binnenwaarts gelegen vaar
tuigen, voorkom n wordt. 

15. Wanneer de haven dichtgevroren is, zorgt 
de Havenmeester dat de vaartuigen, die in de 
haven willen komen, op kosten van de schippers 
worden ingeij sd. 

De onkosten worden, in evenredigheid van 
den bruto-inhoud van elk vaartuig, over de 

gezamenlijke vaartu igen verdeeld, strekkende 
hierbij hun meetbrief als maatstaf. 

16. De schipper die mJt een lek vaartuig in 
de h,wen komt, of met ee,1 vaartuig in de haven 
zijnde een lek verkrijgt, is verplicht hiervan 
onverwij ld den Havenmeester kennis te doen 
dragen, opdat zoo noolig intij,ls eene ligplaats, 
waar het niet geheel kan zinken , worde alUlge
wezen, of andere maatregelen om het zinken te 
voorkomen, ten koste van den schipper , kunnen 
worden voo rkomen. 

17. De schipper van een gezonken vaartuig is 
verplicht den H avenmeester dadelijk van dit 
ongeval te doen verwittigen. 

18. 'föt op het oogenblik dat van O verheids
wege, krnchtens de wet van 23 Juli 1885 (Staats 
blad n°. 151), tot opruiming wordt overgegaan, 
blij ven belanghebbenden bevoegJ. het gezonken 
vaartuig te lichten. 

19. Indien van een vaartuig een voorwerp 
verloren raakt, hetwelk door clrij ven of te zinken 
hinder of gevaar voor cle vaart kan doen ont
staan, is de schipper verplicht hiermede den 
Havenmeester zoo spoedig mogelijk in kenn is te 

stellen. 
ÛJJ de plaats waai· zulk een voorwerp gezonken 

is, moet door den schipper terstond een boei 
worden gelegcl. 

De schipper is verplicht, u,i bekomen bevel 
van den H avenmeester, het gezonken voorwerp 
dadelijk te doen opvisschen. 

De schippers moeten zorgen, dat de vlotten, 

lichters , sloepen, balken enz. bij hunne vaar
tuigen in gebruik , of daartoe behoorenle, illlmer 
behoorlijk zijn vastgemaakt. 

20. De schipper van een met hout gdaclen 
vaartuig mag de houtlading niet doen lossen, 
noch ,laarvan vlotten doen samenstellen, dan na 

bekomen vergunning van den Havenmeester, die 
daarbij tevens eene geschikte plaats voor de los
sing aanwijst. 

21 . Het is aan particulieren verboden zond er 
vergunning van den Havenmeester in de haven 
te dreggen. Oorlogsvaartuigen moeten hiervan 
- zoo mogelijk te voren - kennisgeven aan 
den Havenmeester. 

Indien blinde ankers, kettingen, touwen, of 
andere voorwerpen, bij het dreggtln of bij h et 
lichten van ankers worden opgelrnald, moet hier
van den Havenmeester worden kennis gegeven, 

opdat het bergloon kan worden genoten , inge
volge de bepalingen van Titel VU , 2de boek 

van het Wetboek van Koophandel en het Ko
ninklijk besluit van 2:J Augustus 1852 (Staats 
blad n°. 141). 

22 . Het is verboien aan boord van d e vaar
tuigen te schieten, buskruit of andere ontplof
bartl stoffen te doen ontbranden of ontploffen, 
of vuurwerk af te steken. 

De plaatselijke reglementen bepalen de gevallen 
waarin vrijstelling dezer bepalingen aan oorlog
schepen wordt gegevèn . 

23 . Na het slaan van de taptoe en vóór het 
slaan der reveille aan boord van het ter plaatse 
aanwezige Wachtschip, mag aan boord der vaar
tuigen de klok niet gel nid of geklept worden, 
tenzij als middel tot het vragen van hnlp bij 

brand of ander onheil. 
24. Het is verboien zand, grind, steenen, 

steenkolen, of andere vaste stoffen, in de haven 

te laten vallen of te werpen. 
25 . In verband met het bepaalde in het vorige 

artikel, zijn de schippers verplicht b,j het lossen 
en Jaden van ballast, grincl, steenkolen, graan 
en soortgelijke zaken, een zeil of kleed te doen 
vastmaken , nm het scheepsboord op den wal , 
of van h et boord van het eene vaartuig op het 

boord van het andere. 
26. Bij het meeren zijn de schi11pars verplicht 

de meerpalen, wanneer deze niet van ijzeren 
schenen zijn voJrzien, behoorlijk tegen schavie
Ji ng door de meerkettingen te beveiligen. 

27. Het is verboden : 
1 °. h et gebrnik J.er haveu te belemmeren of 

te beletten, tenzij men daartoe bevoegd is; 
2°. zonder toestemming van den Havenmeester 

aa n de vloed palen te mecren, te verha1en, of 
zoogenaamd te tornen , moeten de voor deze wei·k
zaamhe_den de daarvoor bestemde meerpalen , duc
d'alven, haalijzers of ringen gebezigd worden; 
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3°. met haken of andere scherpe werktuigen 
in de plankieren of andere werken te steken; 

4°. zonder vergnnning van den Havenmeester 
op de kaden of plankieren iets neer te leggen of 
op te hangen, dat niet behoort tot geloste of in 
te nemen lading; 

5°. vuilnis, roet, asch of sintels op de kaden 
of plankieren te werpen; 

6°. over de plankieren met handkarren of •Wa
gens te rijden; 

7°. zich met een vaartuig of vlot te vestigen 
tot het drijHn van handel, het houden van her
berg, het verleenen van huisvesting of het houden 
vau vast verblijf; 

8°. een vaartuig in de haven te sloopen ; 
9°. van den dijk of van de oevers der haven 

te schieten. 
28. De schippers zijn verplicht voor de rein

heid der plankieren of kaden , waarlangs hunne 
vaartuigen zij n gemeerd, zorl{ te dragen. 

De buitenste meerkettingen of trossen van een 
vaartuig bepalen de grenzen, waar binnen deze 
bepaling voor ieder vaartuig van toepassing is. 

29. Aan boord van elk vaartuig moeten steeds, 
ter beoordeeling van den Havenmeester, de noo
dil{e manschappen en hulpmiddelen aanwezig zijn, 
om belemmering der scheepvaart en schadevaring 
te voorkomen. 

30. De schippers zijn verplicht ten allen tijde, 
zoowel des daags als des nachts, behoorlijk wacht 
aan dek te doen houden. 

31. De schippers en de eigenaars van vaar
tuigen, waarvan de bemanning wordt afgedankt, 
zijn verplicht den Havenmeester van het afdanken 
te voren kennis te geven en tevens te zorgen, 
dat een behoorlijke wacht, ter beoordeeling van 
den Havenmeester, aan boord blijve. 

Bepalingen betreffende besmettelijke ziekten. 

32. In de haven liggende vaartuigen, waarop 
zich eene besmettelijke ziekte vertoont, moeten, 
wanneer de Directeur en Commandant der Ma
rine dit noodig oordeelt, dadelijk naar de reede 
vertrekken, of eene aan te wijzen ligplaats in
nemen. 

De daa,·(oe dooi· die autoriteit of namens deze, 
gegeven last, moet onverwijld door den schipper 
worden uitgevoerd. De aangewezen ligplaats mag 
alleen worden verlaten om uit de haven te gaan, 
overigens niet zonder toestemming van den Direc
teur en Commandant clcr Marine. 

B epalingen betreffende !,et aan boord hebben, 
lossen, innemen en ket vervoer van buskruit 

en andere ontplofbare stoffen. 

33. Onverminderd de verplichting tot naleving 
van het Koninklijk besluit van 15 October 1885 
(Staatsblad n°. 187), zijn de schippers van par
ticuliere vam·tnigen gehouclen, om dadelijk bij 
aankomst in de haven den Havenmeester opgave 
te doen van de hoeveelheid buskruit en andere 
ontplofbare stoffen, die zij aan boord hebben, 
onverschillig of die stoffen voor eigen gebruik 
dan wel voor den handel bestemd zijn. Op 1le 
eerste aanzegging van den Havenmeester moeten 
cle schippers die stoffen afgeven , ten einde deze 
ouder militair geleide in een Rijksmagazijn te 
kunnen laten bergen. 

De terng,,"'llve geschiedt na ingediend verzoek 
bij den Havenmeester, vóór het vertrek uit de 
haven. Voor het van boord halen, opbergen en 
weder aan boord terugbrengen, is door den schip
per de vastgestelde vergoeding verschuldigd. 

Ingeval de ontscheping niet worclt bevolen ziju 
de schippers verplicht de bijzondere maatregelen 
van voorzorg, die hno door den Havenmeester 
worden bevolen, uit te voeren. 

Alleen de Directeur en Commandant der Ma
rine is bevoegd, bevelen oit te vaardigen, omtrent 
de al of niet inscheping en het aan boord hot1-
den van buskruit en andere ontplofbare stoffen 
op oorlo.,.svaartnigen; hij doet hiermede clen 
Havenmeester in kennis stellen. 

Laat !genoemde gelast het inachtnemcn van clc 
uoodige voorzichtigheidsmaatregelen aan boorcl 
der vaai-tuigen, waai·langs het vervoer geschiedt. 

Particuliere vaartuigen mogen niet dan na be
komen vergunning van den Havenmeester, in cle 
haven buskruit en andere ontplofbare stoffen, 
laden of lossen. 

De Schipper is alsdan gehouden: 
a. zijn vaartuig op den bepaalden tijd naar 

de plaats te verhalen, die voor het inladen is 
aangewezen; 

b. twee havenwachters aan boord toe te laten, 
die verplicht zijn alle on voorzichtigheid te keeren 
en te waken, dat onvoorwaardelijk alle vuur en 
licht aan boord van het vaartuig is uitgedoofd ; 

c. het laden onverpoosd en slechts tnsschen zons
op- en ondergang te doen plaats hebben en cladelijk 
nadat het inladen is beëindigd, de haven te verlaten. 

Voor de sub b genoemde clieosten wordt de 
vergoeding door den Havenmeester bepaald. 
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Bepalingen tot voorkoming en tot beteugeling 
van brand. 

34. Het is verboden aan boord van de vaar
tuigen Jicht ontvlambare, of bij outvlamming 
fel brandende stoffen, als: pek, teer, hai·s, olie 
en talk te smelten, te warmen of te kokeu. 

De aanwijzing van een geschikte plaats hiertoe, 
aan den wal, geschiedt op verzoek van den Schip
per door den Havenmeester. 

Nimmer mag aan boord van een sêhip kalk 
worden geblnscht. 

35 . Aan boord der vaai-tuigen moeten alle 
lichten in goed gesloten lantaarns zijn geplaatst. 
Het loopen of werken met ongedekte lichten is 
verboilen. 

36. Zonder vergunning van den Havenmeester 
mag aan boord ,ler vaartuigen tusschen 9 uur 
's avonds en 5 uur 's morgens, geeu VLlllr, en 
tusschen middernacht en 5 1tur 's morgens, niet 
meer dan één licht branden, welk licht in een 
goed besloten lantnarn moet zijn geplaatst. 

Dit verbod geldt niet voor dichte kachels in 
kajuiten of salons, die tot middernacht mogen 
aanblijven, noch ook voor electrisch licht en de 
lichten in· de machinekamers en voor de vuren 
van de stoomketels. 

Bij noodzakelijke werkzaamheden, o. a. bij het 
cles nachts gereed maken der lijnen of zoogenaamd 
"azen" aan boorcl van visschersvaa rtuigen, is het 
gebru ik van licht in goed gesloten lantaarns ge
oorloofd. 

Na beëiurliging van het werk moeten cle lichten 
worden geblnscht. 

Bij de vuren en lichten die, met toestemming 
van den Havenmeester, tusschen 9 uur 's avoncls 
en 5 uur 's morgens branden, moet een wacht 
zijn geplaatst. 

37. Indien vaartuigen zijn ingevroren , moet 
elke schipper zorgen dat bij zijn vaartuig een 
bijt van minstens één meter iu het vierkant 
worcle fl:ehakt en opengehouden. 

38. De schipper op wiens vaartuig brancl ont
staat, moet terstoncl cle klok doen ILliden of 
kleppen en , bij gemis van eene klok, door roepen 
of op auilere wijze beproeven ile aandacht te trekken. 

Hij laat door een man, die aanhouilencl brand 
roept, hiervan bericht aan het Havenkantoor 
geven. Hij waakt voor de goecle urcle aan boo1·d 
en stelt alles in het werk om deu brau,1 te stuiten. 

De schippers wier vaartuigen ver genoeg van 
cle plaats van àeu brand verwijdercl I iggen, zoo-

dat de bemanningen niet dadelijk voor de veilig
heid dier vaartuigen behoeven werkzaam te zijn, 
zijn ter beoordeeling en op verzoek van den 
Havenmeester of van cle havenbeambten, ver
plicht, met alle beschikbare manschappen hulp 
te verleenen. Zij zenden die manschappen nam· 
cltl plaats van den bran,l om, onder leiding van 
den Havenmeester of de havenbeambten, die 
cliensten te verleenen, welke van hen gevo1·denl 
zullen worden. 

Bepalingen tot !tandltaving van dit eii de JJlaatse
lijke reglementen. 

39. Met de handhaving van dit en de plaatse
iijke reglementen zijn belast : 

De Directeur en Commandant clcr Marine, de 
Havenmeesters e11 cle havenbeambten, en voor 
zoo verre clit betreft de km1stwcrkeLL die onder 
's Rijks Marinewerven ressortcercn en in de 11lantse
Jijke reglementen met name genoemd zijn , ook 
de Hoofdingenienrs en Ingenieurs clcr Marine, 
de sasmeesters en slniskucchts bij die werven in 
functie. 

Zij zijn bevoegd tot de handelingen omschreven 
in artikel 6 cler wet van 28 ]~ebrnari 1891 
(Staatsblad n°. 69). 

De door hen opgemaakte processen-verbaal 
moeten, voor zoo verre zij niet zijn opgemaakt 
op clen eed bij den aanvang hunn er beclieuing 
gedaan, binnen 48 uren voor deu Kantonrechter, 
binnen wiens reehtsgebied de overtredi ng plaats 
heeft gehad, worden beëed igcl . 

Die processen-verbaal worden vervolgens door 
tusschenkomst van den Dircctem· en Comman
dant iler Marine, nan den betrokken Ambtenaar 
van het Openbaar Ministerie gezonden. 

40. De Dfrecteuren en Commandanten cler 
Marine en de Havenmeesters zijn bevoegcl tot cle 
hanclelingen, omschreven in artikel 3 cler wet 
van 28 Februari 1891 (Staatsblad n°. 69). 

4 1. De schippers zijn verantwoordelijk bij 
ove1-trecling van hetgeen, hetzij in clit, hetzij in 
het plar.tselijk reglement aan de vaartnigcn, waar
over zij het bevel _voeren, is verboden of ver
plichtend gesteld. Zij zijn gehouden te gehom·
zaruen nan alle bevelen, hun doo1· den Haven

meester en de havenbeambten gegeven in het 
belang van cle vaart, vun cle werken , of van cle 
goede orde eu veiligheicl in de haven. 

42 . Van de bevelen van den Havenmeester en 
de havenbeambten is, onverminderd clc verplich
ting om daaraan onmiddellijk te voldoen, hooger 
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beroep op den Directeur en Commandant der 

Marine. 
43 . Van alle schade toegebracht aan de havens, 

aan hetgeen er toe behoort, of tot bescherming 
clcr havenwerken is aangebra.cht, wordt door den 
Havenmeester proces-verbaal opgemaakt. 

Dit proces-verbaal houdt in: 
de staat waarin het beschacligde vóór het on

geval verkeerde , de omstandigheden waaronder 
de beschadiging plaats vond, de vermoedelijke 

kosten van herstelling, de persoon die tot cle 
vergoeding gehouden worclt geacht, en het gel 

clelijk bedrag dat deze , volgens tax..tie , is ver
schuldigd, moeteude deze taxatie door een des
kundige geschieden. 

Tot vaststelling van clit bedrag wordt acht 
geslagen op den toestand waarin de werken ver 

keerden, vóór dat de schade wcrcl toegebracht. 
Dit 1iroces-verbaal wordt, door tnsschenkomst 
van den Directeur en Commandant der Marine, 
aan den Minister van Marine gezonden en een 

afschrift aan den Hoofdingenienr der Marine of 

Hoofdingenieur van den Waterstaat medegedeeld, 

al naarmate de schad~varing betrekking heeft op 
werken, die onder het Departement van Marine . 

of onder dat van Waterstaat ressorteeren. 
Ook de schipper ontvangt zoo mogelijk een 

afschrift. 

Van de door den Havenmeester opgemaakte 
raminµ; der verschuldigde schadevergoeding ·is, 
overeenkomstig artikel 4 der wet van 28 1''e
bruari 1891 (Staatsblad n°. 69) hooger beroep op 
den Directeur en Commandant der Marine. 

44. Hetgeen in het vorig artikel werd voor

geschreven is mede toepasselijk ter bepaling van 
het bedrag der kosten, wegens de maatregelen 
door de in artikel 40 genoemde ambtenaren ge
nomen, krachtens artikel 3 der wet van 28 Fe
bruari 1891 (Staatsblad n°. 69). 

45 . De krachtens de artikelen 15-lli van dit 
reglement voor rekening van den schipper ge
maakte kosten, zoomede de op grond van arti 
kel 33 van dit reglement verschuldigde vergoe
dingen , moeten door den schipper, vóór het 
verbten der haven , aan de daartoe in de plaat -
selijkc reglementen aangewezen ambtenaren worden 
betaald. 

Bij gebreke van betaling of borgstelling wordt 
hiervan door den ambtenaar aan wien de beta
ling moet geschieden , proces-verhaal opgemaakt 

en dit, met de daartoe behoorende bescheiden, 
door tusschenkomst van den Havenmeester aan 

den Directeur en Commandant der M.1rine ge
zonden, opdat deze voor het verha:il in rechte 
kunnen zorgdragen, hebbende de Havenmeester 

ook in dit geval de bevoegdlieid, omschreven in 

de laatste alinea van artikel 4 der wet van 

28 Februari 1891 (Staatsblad n°. 69). 
46 . Voor elke betaling wordt clen schipper 

eene quituntie afgegeven. 

Strafbepalingen. 

4 7. Overtreding van de bepalingen van dit 
algemeen reglement van politie wordt, voor zoo
verre daartegen niet hij de wet is voorzien, ge
straft als volgt : 

a. met !terhtenis van ten !toogste zestig dagen 
of geldboete van ten !toogste drielwnderd gulden, 
de overtreding van artikel 5, derde Jid, 27 sub 1, 

32, 33, eerste en zesde lid, en de overtreding 
van het verbod, uitgevaardigd krachtens artikel 4; 

b. met !teclttenis van ten !toogste dertig dagen 
of geldboete van ten !toogste l,onderd vijftig gulden, 
de overtreding van artikel 10, 2dezinsnede, en 38 ; 

c. met geldboete van ten !toogste l,onderd gulden, 
cle overtreding van artikel 7, 27 sub 7 en sub 8, 
29, 30, 31 en 41; 

d. met geldboete van ten !toogste ·vijf en ze
ventig gulden, de overtreding van arti kei 16 en 17 ; 

e. met geldboete van ten lt0ogste viJftig gulden, 
de overtreding van ai-tikel 6 eerste lid, 11 , 12, 

13, 14, 19 , 21, 24, 26, 27 sub 2 en 3, 34, 
35 en 36; 

f met geldboete van ten lwogste vijf en twintig 
gulden, de overtreding van artikel 3, 4de lid, 

20, 22, 23, 25, 27 sub 4, 5, 6 en 9, 28 en 37. 

Slotbepalingen. 

48. Het bepaalde in de artikelen 6 , 7, l ste 1 id, 
23, 29 en 36 van dit reglement is niet van toe
passing op oorlogs vaartuigen. 

49. Met het in werking treden van dit regle
ment vervallen alle vroëgere reglementen, die op 
's Rijks Marine-havens van toepassing waren , uit
gezonderd de artikelen 12 en 14- 18 van het 
voorloopig plaatse]jjk reglement voor de marine
haven te Hellevoetsluis, laatstelijk gewijzigd hij 
Koninklijk besluit van 24 September 1886 (Staats
blad n°. 168) , betreffende de heffing van haven
en slui sgeld in die marine-haven. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 11 Jun i 1896 
(Staatsblad n°. 93). 

Mij bekend, 
De JJfinister van JJfa,·ine, (get.) VAX DER WJ.TCK. 
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ll lJLAGE JI. 

PLAATSF.LIJK REGLEl\fE ''f VA ' POLITIE 
i·o1r 's Rijks Jlfarine-1,a~en . het Nieuwediep". 

Art. 1. Onder 's Rijks Marine-haven "het Nie
wediep" wordt verstaan, het vaarwater tnsschen 
den stcenen leidam en den havendijk, van af 
het oordelijkste uiteinde van Wierhoofd en het 
fort op de Harssens tot aan de Zuid-Oostelijkste 
}Hlllt van den steenen leidam en het fort Oost

oever. 
Tot de haven worden gerekend te behooren: 
de steen en leidam, de plankieren, steigers , 

dnc d'alven en palen, de lichttocstellen voor 
het veilig binnenkomen en bevaren, de voor
haven van de groote zeedokslnis met de claarover 
liggende ijzeren draaibrug, de voorhaven van de 
maritieme schutsluis met daarover liggende ·wip
brug, al hetgeen aanwezig is tot behandeling en 
verlichting van beide bruggen, en verder het 
door den weg over den havenclijk begrensde bni

tentalud van dien dijk. 
2. De schippers mogen met hunne vaartuigen , 

de geankerde hieronder begrepen, niet in den 
mond - of in het vaarwater - der haven blijven 
liggen, tenzij onvoo1·ziene omstandigheden dit 

noodig mRken. 
In elk ander geval moeten de vaartuigen dade

lijk doorvaren naar de koopvaarderssluis of de 
voor ben bepa~lde l igplaats innemen. 

3. Het verbod bedoeld hij artikel 4 van het 
algemeen reglement tot het komen op-, het ver
trek uit-, of het bevaren van de haven, zoomcde 
het gesloten zijn van den toegang tot deze, zal 
worden kenbaar gemaakt: 

0 verdag : door het toon en van een blauwe 
vlag op het Wierboofd en bij het havenkantoor; 

des nachts: door het toonen van een g;·oene 

lantaarn op de zelfde plaatsen. 
Bij het neerhalen dier seinen, moeten de vaar

tuigen, die op de haven willen komen of daaruit 
wensche,1 te vertrekken, de cloor den Haven
meester , zoo nood.ig, aangegeven volgorde in 
acht nemen. 

4 . De maximum•snelheid waarU1cdc stoomvaar

tuigen zich in de haven mogen bewegen, bedraagt 
200 meter in de minuut. 

5. De schippers van verhalende of drijvende 
vaartuigen mogen, 111et hunne trossen, het vaar

water uiet versperren en zijn dns verplicht den 
loef wal te houden . Zij mogen alleen bij nood-

zakelijkheid gebruik maken van tros en op den 

lijwal die, wanneer vaartuigen moeten passeeren, 
losgeo-ooid moeten worden. De zeilen, die b ij 
het verbalen geen dienst kunnen doen , moeten 
vooraf zijn vastgemaakt. 

6 . De schippers zijn veqilicht hunne vaartui
gen zooveel mogelijk van den wal en in diep 
water te houden, waartoe s11arren op den wal 
gezet moeten worden. De afhouders van wege 
het Rijk, die op de kaden zijn neêrgelegd, mugen 
ter bestemder plaatse, kosteloos, worden gebruikt. 

De schippers moeten zorg dragen dat deze af
houders, na gemaakt gebruik, dadelijk worden 
schoongemaakt en bij de stoelen, waartoe zij 
behooreu, neêrgelegd. 

Op die plaatsen, waar geen afhoLtders van 
het Rijk beschikbaar zijn of gebruikt kunnen 
worden, moeten de schi11pers daarin door eigen 
middelen voorzien. 

Vaartuigen, die niet rechtstreeks aan de kade 
liggen, of hunne ligplaats aan den stecnen lei
dam hebben, moeten door een op het diep uit
gebracht anker verzekerd worden. 

7. Nederlandsehe oorlogsschepen mogen 01•er 
den Zuidwal salnnt- en exercitieschoten doen. 

8. Vaartuigen die, volgens de wettelijke bepa
lingen tot voorziening tegen besmettelijke .ziekten 
of tot wering van besmetting door uit zee aan
komende schepen, aan een gezondheids-onderzoek 
of aan ontsmetting onderworpen moeten worden, 
mogen in de maanden April tot en met Sep
te!llber niet in de haven worden toegd:üen . 

In de overige maanden kan het hun geoor
loofd worden op de haven te komen; zij moeten 
dan echter tot het Nieuwe-werk doorloopen en 
alclaar, onder het toezicht van een door clen 
Directeur en Commandant der Marine te bestem
men oorlogsvaartnig, verblijven, totdat door het 
bevoegd o-ezag gemeenschap met den wal en met 
andere vaartuigen wordt toegestaan. 

9 . Vaartuigen, wier lading geheel of gedeel
telijk bestaat uit buskruit of andere ontplof bare 
stoffen, of wel uit petroleum, naphtha, of andere 
licht ontvlambarn stoffen, waaronder ongebluschte 
kalk gerekend wordt te behooren, mogen niet in 
de havcu komen zonder voorafgaande vergunning 

van den Havenmeester. 
a bekomen vergunning moeten de vaartuigen 

die geheel of gedeeltelijk zijn geladen met bus
kruit of andere ontplofbare stoffen, indien de 
lossing niet dadelijk kan plaats heb beu, a~hter 
in de haven, op de door den Harnnmeester aan-
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gegeven ligplaats ankeren. Vaartuigen die geheel 

of gedeeltelijk zijn geladen met petroleum, naphth:i 

of andere licht ontvlambare stoffen, waaronder 

ongebl uschte kalk gerekend wordt te behooren, 

mogen niet in de haven lossen dan met schrif

telijke vergunning van den Havenmeester. 

Bedraagt hun diepgang 48 decimeters of min

der, dan moeten ze dadelijk schutten. Bij meer

deren diepgang kan een gedeelte der lading in 

cle haven worden gelost, doch rnsten dan daarbij 

op den schipper gelijke verplichtingen als in het 

algemeen reglement vcor de inlading van bus

kruit en andere ontplofbare stoffen zijn vast

gesteld. 
10. Buskruit of andere ontplofbare of licht 

ontvlam bare stoffen, mogen niet door of in de 

haven worden vervoerd, noch ook in of uit 

eenig vaartuig worden geladen of gelost, zonder 

vergunning van den Havenmeester. 

Gedurende het vervoer, laden of lossen moeten, 

zoowcl de schippers der vaartuigen , waarmede 

het vervoer plaats heeft, of waarin of waaruit 

wordt geladen of gelost, als de schippers der 

overige in de haven liggende vaartuigen, een 

ieder voor zooveel hem betreft, de bijzondere 

maatregelen van voorzorg in acht nemen, die hun 

door of van wege den Havenmeester worden be

volen. Gedurende het vervoer, laden of lossen, 

zal doo1· de zorg van den Havenmeester aan het 

havenkantoor een roode vlag als waa1'Schuwing
sein worden getoond. Zoolang die vlag niet is 

geheschen, mag het vervoer, laden of lossen, niet 

aanvangen. 

11 . Vlotten van grootere lengte dan 100 meter, 

van groot.ere breedte dan 7 ,5 meter, van meer

deren diepgang dan 2 meter, mogen in de haven 

niet worden toegelaten, noch samengesteld. 

De samenstelling der vlotten moet voorts zoo
danig zijn, dat zij in vakken van ten hoogste 

50 meter kunnen worden gesplitst. 
12. Het is verboden: 

1 °. tenzij daartoe de bevoegdheicl te bezi tteu 
of die bevoegdheid van of van wege den Direc

tetll' en Commandant cler Marine te hebben be

komen, de voorhaven van de groote zeedoksluis, 

of de voorhaven der Marine-schntslltis, te beva

ren, of voor aanlegplaats te gebruiken; 

2°. aan particuliere vaartuigen, de aanleg
plaatsen in te nemen clie, door zichtbare aamlni

ding, uitsluitend voor oorlogssloepen en andere 

Rijksvaartnigen zijn bestemd; 
3°. de werktuigen, tot proefnemingen bestemd, 

als: t elegraaf- of telefoonpalen, telegraaf- of tele
. foondraden, observatieposten enz. te beschadigen ; 

4°. over bruggen te loopen of te rijden voor 

zij geheel gesloten of vastgezet zijn ; 

5°. over de bruggen anders dan stapvoets te 

rijden ; 

6° . aan troepen, over de bruggen anders dan 

uit den pas te marcheeren; 

7°. de voor eene brug geplaatste afsluiting 

zonder vergunning van den sasmeester of de 

sluiskoechts te openen; 

8°. over eene brug eene vracht te vervoeren 

die, naar het oordeel van den sasmeester of de 
sluiskncchts, de brug aan beschacliging blootstelt; 

9°. zich op eenig werk te begeven, waartoe de 

toegang op eene voor ieder blijkbare wijze ver

boden is; 

10°. tenzij door clen sasmeester of de sluis

knechts te zijn aangezocht, bruggen te wippen, 

te draaien, te openen of te sluiten . 

13. De betaling cler gelden, bedoelcl in arti

kel 46 van het algemeen reglement, moet ge

schieden aan den Ontvanger der kanaalgelclen t e 

Niet1wediep, waartoe diens kantoor, behalve op 

Zon- en algemeen erkende Christelijke feestclagen, 

dagelijks geopend zal zijn, gedtll'ende cle maanden: 
YOOTlll. nam. 

Januari. van 9 ure tot 4 ure; 

Febrnari 8] ,, 4} ,, 
Maart en April 8 5 

Mei en Juni. 

Juli en Angnstns 
6 7 

Se p tem her en O c to ber 7 5 
November 8} 4½ 
December 9 4 

14. Overtreding der bepalingen van dit regle

ment wordt, voor zoover daartegen niet bij de 

wet of bij het algemeen reglement is voorzien, 
gestraft als volgt: 

a. met l!ec!ttenis van ten hoogste zestig dagen 
of geldboete van ten lwogste driehonderd gulden, 
de overtreding van artikel 8, 9 en 10 eerste, 
tweecle en vierde lid ; 

b. met l,echtenis van ten hoogste dertig dagen 
of geldboete van ten lwvgste honderd vijftig 
guldeu, de overtreding van artikel 2 en 3 

laatste lid; 

c. met geldboete van ten hoogste lwnderd gulden, 
de overtreding van artikel 5; 

cl. met geldboete van ten hoogste vijf en zeventig 
gulden, de overtreding van artikel 12 sub 1 
en 7; 
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e. met geldboete i:an ten hoogste vijftig gnlden, 
de overtredin11: van artikel 6, artikel 12 snb 10 ; 

f . met geldboete van ten /,oogste vijf en twintig 
gulden, de overtreding van artikel 11, 12 sub 2, 
3, 4, 5, 6 en 8. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 11 J uni 1896 
(Staatsblad n°. 93). 

(get.) 

BIJLAGE III. 

Mij bekend, 
De :Afinisfer van :Alarine, 

VAN DEit WIJCK. 

PLAATSELIJK REGLEMENT VAN POLl'rIE 

voor 's Rijks Marine-haven te Helleroetsluis. 

Art. 1. Onder 's Rijks Marine-haven te Helle

voetsluis wordt verstaan het vaarwater, t.usschen 
den afsluitboom van het natte dok van 's Rijks 

werf en de koppen of zeeëindeu der have11hoofden. 

'l'ot de haven worden gerekend te behooren: 
de afsluitboom, het remmingwerk aan het begin 

van het nat te dok, de zeedoksluis met de eb

en vloeddeuren, de havenmuren met de wrijf
houten en schoren tegen de kaaimuren, de houten 

havenhoofden, de ijzeren draaibrng en de duc 
d'alven. 

2. Het aandoen der Marine-haven is verboden, 

wanneer des daags eene roode vlag of des nachts 
een rood licht op een cler havenhoofden is geplaatst. 

De koopvatirdijvaartuigen mogen de Marine

haven van Hellevoetsluis niet binneuloopeu zonder 
voorafgaande toestemming van den Directeur en 
Con,manclant der Marine aldaar. 

3. Binnenkomende zeilvaartuigen moeten de 
zeilen strijken bij het binneneinde der houten 
havenhoofden. 

De maximum-snelheid, waarmede stoomvaar
tuigen zich in de haven mogen bewegen, bedraao-t 

120 M. per minuut. 
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van 

het Algemeen politie-reglement zullen de vaar
tuigen, zood ra zij tusschen de hoofden liggen, 
de ankers zoodanig op den boeg moeten leggen, 

of die binnen boord nemen, dat de hanclcn niet 
buiten boord stek~n, eu dus niet aan eenig haven
werk prijs kunnen krijgen. 

4 . Niemand mag met zijn vaartuig in of vóór 
den mond der haven blijven liggen en cle door
vaart stoppen , ten ware hij daartoe door getij, 
storm, ijs of andere onvoorziene omstandigheclen, 
volstrekt verplicht zij, tot bewaring van vaartuig 
eu lading. 

In elk ander geval is de schipper gehouclen, 
zonder verwijl aan den wal te korten , en zoo

danige ligplaats te nemen, als ,loor den Haven
meester zal worden aangewezen. 

5. De vaartuigen moeten worcleu gemeerd aan 

de ter weerszijden van de haven zich bevindende 

meerpalen en ringen. Zij mogen niet meren , of 
hunne trossen, touwen of kettingen vastmaken 

aan de paal werken, gordingen, banière-stijlen, 
noch aan de havenhoofden, ingeval cleze worden 
hersteld; evenmin aan vlotten, heiën, bokken, 
losse palen enz. , die bij de herstelling gebezigcl 
worden. 

De eenmaal gemeerd liggende vaartuigen mogen 

door niemand, dan op last van dtn schipper of 
van den Ha ven meester, weder worden losgemaakt. 

De schipper is verplicht zorg te dragen: 

voor een behoorlijke behandeling cler trossen, 
in verband met het verval; 

om nimmer met zijn vaartuig onm iddellijk 
tegen de kade aan te liggen ; 

en verder, om zooveel daarnit verwijdercl te 
blij ven, dat droog vallen voorkomen wordt, 
waartoe hij gebruik behoort te maken van uit
houders of, zoo noodig, van een vlot. 

6. Niemand vermag de Vl'ije doorvaart cler 
haven te versperren of te belemmeren, op welke 
wijze dan ook. 

Het wordt niettemin v1·ijgelaten, om bij hanlen 
wind, tot het van den lijwal vrijhouden ,ler 

vaartuigen, trossen of lijnen aan de overzijde der 

haven te brengen, doch is de schipper verplicht 
iemand aan boord te laten, ten eincle bij het 
binnenkomen van andere vaartuigen die trossen, 
lijnen enz. los te gooien. 

7. De trossen, touwen of kettingen, waarmede 
de vaartuigen aan de in cle beide vorige artikeleu 
bedoelde paalwerken enz. zijn vastgemaakt, moeten, 
op cle eerste aanzegging van den Havenmeester 
of van zijnentwege, worden losgemaakt en inge
haald. 

Bij verzuim of weigel'ing, zal cle Havenmeester 

die door 's Rijks werklieden doen kappen of los
maken, onverminderd de door den nalatige of 

onwillige, wegens overtreding vau deze bepaling, 
te beloopen straf. 

8. V aartuigeu clie, komende van plaatsen, door 
besmettelijke ziekte bezocht, of uit ha1·ens, daar
van verdacht gehouden, aan quarantaine moeten 

onderworpen worden, mogen de Îlfarine-haven 
van Hellevoetsluis niet aandoen. 

9. Een vaartnig, welks lading geheel of 
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gedeeltelijk bestaat uit buskruit of andere ont

plofbare stoffen of wel uit petroleum, naphtha 

of andere licht ontvlambare stoffen, waaronder 

ongebluschte kalk wordt gerekend te behooren, 

mag niet in de ht1ven komen , zonder vooraf- . 

gaande vergunning va·n clen Havenmeester, van 

w ien de schipper alsdan de noodigc orders 

daaromtrent ontvangt . 

10. Buskruit of andere ontplofbare of licht 

ontvlambare stoffen, mogen niet in de haven 

worden geladen of gelost, zonder voorafgaande 

vergunning van den Havenmeester. 

Gedurende het laden of lossen moeten zoowel 

de schipper van het betrokken als die der overige 

in de haven liggende vaartuigen stipt de bijzondere 

maatregelen van voorzorg in acht nemen, hun 

door of vanwege den Havenmeester bevolen, en 

zal op het Westerhavenhoofd de roode vlag ge-

11laatst worden, ten teeken dat geen vaartuigen 

op de haven mogen komen. 
Zoolang die vlag niet is geheschen, mag het 

laden of lossen niet aan vangen. 

11 . De vaartuigen mogen niet worden gelegd 

ter zijde van andere vaartuigen, dan in het 

geval er geen rnimte meer is tegen clen wal, of 

dat zulke vaartuigen hunne ladingen geheel of 

gedeeltelijk aan elkander moeten overgeven, of 

indien andere redenen, ter beoordeeling van den 

Havenmeester, zulks mochten vereischen. 

Willen zij, nadat het overladen is afgeloopen 
of de be,loelcle redenen opgehouclen hebben te 

bestaan, in de haven blijven, clan · moeten zij 

weder van elkander verhalen naar de plaats, 

welke hen cloor den H avenmeester zal worden 

aangewezen. 
12. Het is verboden: 

1 °. om aan te le_!l;gen of zich vast te meren 
aan de trap gelegen voor het gebonw der Marine

Directie; 

2°. zich op het terrein der sluis te begeven 

of daarop goederen te bergen of op de hekken 

te hangen, tenzij daartoe bevoegd te zijn of 
vergunning te hebben van of vanwege den Haven

meester; 

3°. over de J.raaibrug te loopen of te rijden, 

voor zij geheel gesloten of vastgezet is, of 

de ijzeren hekken te openen, tenzij met ver

gunning van het sluispersoneel. 

13. Wanneer hij door het havenpersoneel 

gewaarschuwd wordt van spuien, is de schip11er 

gehouden zijn vaartuig zoolanig te meren, dat 
er door het spuien l':eene schade aan eigen of 

andere vaartuigen of wel aan de havenwerken 

kan worden veroorzaakt. 

Een uur vóór het spuien wordt op het Wester

.havenhoofd een roode vlag geplaatst en aan den 

vlaggestok van het Loo is wezen een blauwe vlag, 

waarin met witte letters het woord "Spuien" 
geheschen, ten teeken dat geen vaartuigen op 

de haven mogen komen. 

14. De betaling der gelden, bedoeld in 

artikel 46 van het Algemeen Reglement, moet 

gèschieden, ten kantore van den havenmeester op 

's Rijks Marinewerf, dat, behalve op Zon- en 

algemeen erkende Christelijke feestdagen, dagelijks 

geopend zal zijn van 9 uur voormiddags tot 

4 uur Dttmiddags, behalve van 15 November 

tot 15 l!'ebruari, als wanneer de kantooruren 

te 9 n. 30 m. voormiddags aanvangen. 

15. Overtreding der bepalingen van dit regle

ment wordt, voor zoover daartegen niet bij de 

wet of bij het Algemeen Reglement is voorzien, 
gestraft als volgt : 

a. ,net hechtenis van te1t hoogste zestig dagen 
of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden, 
de overtreding van artikel 2 eerste lid, 3 tweede 

lid, 4 eerste lid, 6 eerste lid , 8, 9 en ] 0; 

b. met hechtenis van ten lwogste dertig dagen 
of geldboete van ten hoogste honderd vijftig gulden, 
de overtreding van artikd 2 tweede lid, 3 eerste 
lid en 4 tweede lid; 

c. met geldboete van ten hoogste 1,onderd gulden, 
<\e overtreding van artikel 6 tweede lid en 7; 

d. met geldboete van ten hoogste vijftig gulden, 
de overtreding van artikel 3 laatste lid, 5 eerste 
en tweede lid en 11 ; 

e. met geldboete van ten hoogste vijf en twintig 
gulden, de overtreding van artikel 5 laatste l id 
en 12. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 11 Juni 1896 

(Staatsblad n°, 93). 

Mij bekend, 

De llfinister van llfarine, (get.) VAN DElt WIJCK. 

11 Ju,,i 1896. BESLUIT, houdende intrekking 

van het Koninklijk-beslui t van 13 Mei 1895 

(Staatsblad n°. 85) en nadere wijziging van 

h et Koninklijk besluit van 13 Februari 1892 

(Staatsblad 11°. 43), waarbij aan de Vereeni

ging tot opvoeding en verpleging van idioten 

en achterlijke kinderen, gevestigd te Utrecht, 
vergunni ng is verleend, op het landgoed 

's Heeren Loo te Ermelo een gesticht voor 
idioten op te richten. S. 94. 



12-15 JUNI 18 9 6. 157 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMI "A, ENZ. 
WrJ EMMA, ENZ. 
Op de voordrncht van den Minister van Biu

nenlaudsche Zaken van 8 J nui 1896, n° . 1898, 
afdeeliug Medische Politie, betreffende een verzoek 
van het Bestuur van de Vereeuiging tot opvoeding 
en verpleging van idioten en achterlijke kimleren, 
gevestigcl te Utreclit , om in het gesticht voor 
idioten op het landgoed 's Heeren Loo te Ermelo 
6 mannen meer te mogen opnemen dan het 
maximum der verpleegden, bepaald bij het Ko
ninklijk besluit van 13 Februari 1892 (Staats
blad n°. 43), gewijzigd bij het Koninklijk besluit 
van 13 Mei 1895 (Staatsblad n°. 85) ; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad u0

• 96), gewijzigd bij artikel 10, sub 46°., 
van de wet van 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64); 

Hebben goedgevonden en verstaan, met intrek
king van het Koninklijk beslnit mu 13 Mei 1895 
(Staatsblad n°. 85), te bepalen, dat artikel 2 van 
het Koninklijk besluit Yan 13 Febrnari 1892 
(Staatsblad u0

• 43), waarbij aan de Vereeniging 
tot opvoeding en verpleging van idioten en ach
terlijke kinderen, gevestigd te Utrecht, vergun
ning is vedeeud, op het landgoed 's Heeren Loo 
te Ermelo een gesticht voor idioten op te richten, 
wordt gelezen als volgt: 

. In het gesticht, bestaande uit een hoofdge
bouw benevens vier paviljoenen en de noodige 
dienstgebonwen, mogen niet meer dan 132 idioten, 
82 mannen en 50 vrouwen, verpleegd worden." 

De Minister van Binneulandsche Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, dat iu 
het Staatsblad za l worden geplaatst. 

Soestdijk, den llden Juli 1896. 
(get.) EMMA. 

IJe J,fin. van B innen{. Zake11, (get.) VAN I-Ioun:N. 
( Uitpeg. 18 Juni 1896.) 

] 2 Juni 1896. BESLUIT, betreffencle collegiën van 
zetters ,oor 's Rijks directe belastingen. S. 95. 

IN NAA:ll VAN H. M. WILHELMINA ' F]NZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister rnn Finan

ciën van den 2lsten Mei 189 6, u0 • 54, Directe 
Belastingen; 

Herzien het Kon inklijk besluit van 8 Maart 1894 
(Staatsblad u0

• 43), zooals clit is gewijzigd bij 
het Koninklijk besluit van 22 April 1895 (Staats
blad n°. 74); 

Den Raad van State gehoord (ad vies van 
2 Juni 1896, n° . 14); 

Gelet op het r.ader rapport van den voor
noemden Minister dd. 9 Juni 1896, n°. 42, 
Directe Belastingen; 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1 . De eerste zinsnede van art. 2- van het 

Koninklijk besluit van 8 Maart 1 94 (Staats
blad n°. 43), zooals die is gewijzigd bij art. 1 
van het K ouinklijk besluit van 22 Apri l 1895 
(Staatsblad u0 • 7 4), wordt vervangen door het 
volgende: 

Voor de belasting op bedrijfs- en andere in
komsten worden in de geuoemcle gemeenten col
legiëu van zetters ingesteld , bestaancle uit den 
voorzitter en vier leden, te weten: 

een collegie van zetters voor elk der zeven 
kantoren te Ámsterdam; 

een collegie van zetters gezamenlijk voor de 
eerste en vierde afdeeliug, een Toor de tweede 
afdeeling en een voor de derde afdecling, allen 
te Rotterdam ; 

een collegie van zet.ters voor elke der twee 
afdcelingeu te 's Gravenhage. 

2. Dit besluit treedt in werking op den twec
clen dag na dien der dagteekeuing, waarop het in 
het Staat.-blad en in de Staatscourant is geplaatst. 

De voornoemde Minister is belast met clc uit
voering van dit besluit, 't welk gelijktijdig in 
het Staatsblad en in de Staatscourant zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worcleu ge
zonden aau den Raad van State en aan de Alge
meene Rekenkamer. 

Soestdijk, den 12deu Juni 
(get.) 

1896. 
E;\fMA. 

IJe J,f in. van Financiën, (get.) PREXGER VAX EYK . 

(Uitgeg. 20 Juni 1896.) 

15 Juni 1896. BEST.UIT, tot vaststelling van een 
Reglement van politie voor de visschers
haveu te IJ11Zuiden. S. 96. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WJJ EMMA' ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid van 29 April 1896, 
L•. G, afdeeliug Waterstaat; 

Gezien de wet van 28 Februa1·i 1891 (Staats
blad n°. G9) tot vaststelling van bepalingen be

treffende 's Rijks Waterstaatswerken; 
Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

2 J nui 1896, u0
• 16) ; 

Gelet op de nadere voonlracht van den voor
noemden Minister van 11 Juni 1896, L•. K , 
afdeeling "\\"aterstaat ; 
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Hebben goedgevondeu en verstaan: 
1 °. Yast te stellen het navolgende Reglement 

van politie voor de visschershaveu te IJmuiden. 
Art. 1. In de haven worden alleen toegelaten 

visschersvaartuigeu met hunne slepers, zoomede 
vaartnigen welke moeten bdeu of lossen ten dienste 
der visscherij of van den vischhandel. 

De grootste geoorloofde diepgting der vaartuigen 

is 4 M. 
Het is verboden iu de haven te komen met 

andere of meer diepgaande vaartuigen clan in het 

eerste lid genoemd. 
2. Het hebben en honden liggen van vischkaren, 

bunbooten of andere bergplaatsen voor levende 
visch, zoncler dat de Hoofdin.,.enieur daarvoor 

ouder daaromtrent te stelleu voorwaarden ver
gunning heeft verleend, is verboden . 

3. Het is verboden de haven aan te doen, wan
neer aan cle oostzijcle van deu ht1veumond des 
claags cene roode vlag of roode bolvormige mand, 
of cles imchts een rood licht is geplaatst. 

4. Bij het binnenkomen van de11 havenmond 
moet de vaart door het. afslniten vnn stoom of 
het in11emen van zeilen worden verminderd en 
zoodanig geregeld, dat het vaartuig bestuurbaar 
hlijft naar de aangewezen ligplaats, zonder hinder 
voor de gemee,·d l iggende vaartuigen. 

De klniverhonten moeten ingevoerd zijn en 
ankers en haken moeten binnen hoord liggen. 

5. De schipper moet zijn vaartnig de ligplaats 
doen iu11emen, welke door of van wege cleu haven
meester wordt aangewezen en clie zoo dikwijls hij 

rlit 11oodig oordeelt, door hem kan worclen ver
anderd. .A.ls algemeene regel geldt daaromtrent 
het volgende: Aan den kaaimuur mogen alleen 
vaarlnigcn liggen om te lossen. Zoodra zij hunne 
ladi ng gelost hehhen moeten zij verhaald worden 
naar de loo11hrug. Innemen van ijs en proviand 
- doch alleen tijdens het lossen - wo1·dt niet 
als laden beschonwd. Aan den landsteiger mogen 
alleen vaartuigen liggen om te !au.en. Zoodm zij 
geladen zijn, moeten zij verhalen naar de loop
brng. 

Vaartuigen, welke gemeerd liggcu in cle r ich
tin" rnn de aslijn der haven, moeten met het 
voorschip mrnr den havenmond gekeerd ziju. 

6 . De schipper, zijn vaartnio- verlatende, moet 
zich cloor een geschikt l)ersoon doen vervangen, 
cl ic Yoor de naleving cler voorschriften van clit 
reglement iu clc plaats van clen schipper treedt. 

1. De schip11er moet gedoogen, clat een ander 
vaart nig ter zijde van het zijne komt en daar-

over gemeenschap met deu wal hebbe, mits niet 
om ie lossen of te ladea. 

8. De schipper moet de noodige macitregelen 
nemen, dat hij kentering van het getij cle, zijn 
vaartuig niet tegen een ander vaartuig of tegen 
de werken kan aanzwaaien, en in het hij zonder 
acht geven op het vieren of stijfhalen der meer
touwen in verband met het getijde. 

9. Behonclens overmacht, ter beoordeeling van 
de havenheamhten, is het verboden in de haven 
te (Inkeren of katankers te 11Iaatsen, ter wij I een ge
diend hebbend anker terstond moet worden gel icht. 

10. Het is verho,len in de haven kantgezette 

zeilen te hehben. 
11 . Het is verhoden te lossen of te laden op 

andere dan de daartoe hestemde of door of van 
wege den havenmeester aangewezen plaatsen. 

12. Het is verboden op tic los- of laadplaatsen 
andere Yoorwerpen of goederen neder te leggen 
clan welke zijn gelost oJ' moeten worden ingescheept 
of goederen te laten liggen mi verloop van den 

. door of Yan wege den havenmeester voor de inla
ding of wegvoering hepaalden termijn. 

13. Het is verboden eenig voorwerp op de 
loopbrng of op de boorclen der haven te brengen 
of te lossen 

14. Het is verboden langs de berghouten aan 

de stootklossen of voor aan ,le zwaitrclen van cle 
v,,artnigen uitstekende ijzers of punten te hebhen. 

15. Het is verhodcn in ,le haven, met inbe

grip van cle daartoe hehoorenclc gronden of inrich
tingen vischafval of andere vaste stoffen te werpen 
of te htten vallen. 

16. Het is verboden zonder vergunning van 
den Mini ter in de haven vaartnigen te sloopen. 

1 7. Het is verhoden zonder vergnnning van den 
havenmeester aan hoord van ccnig vaartuig licht ont

vlam hare of bij ontvlamming fel hrnndende stoffen 
te smelten, te koken of te warmen; te schieten, hus
krnit te ontbranden, of eenig vumwerk af te steken . 

18. De schipper op wietts vaartnig hrand is 
ontstaan, moet terstond de klok doen luiden of 

een claannede overeenkomstig geluid doei, hooren 
en het vaartnig uit de nahijheid van andere 
vaartni1;en verhalen. 

19. Des nachts mag aan hoord van een vaa r
tuig geen klok worden gclnid, t011zij iugev,il van 
hra11d of eenig a1ulcr onheil. 

20. Drijven de of opgevischte voorwerpen, 
waarvan rle eigenaar onbekend is, moeten <loor 
den vinder aan d en ha vrumccster worden afgegeven. 

21 . De schipper clic de haven wi l verlaten, 
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moet hiervan kennis geven aan den.havenmeester 

of die hem vervangt, die zoo noodig de orde 
bepaalt, Wtiarin de vaartuigen moeten verhalen . 

22. leder is bevoegJ zijn visch af te slaan of 
te doen afslaan, met inachtneming van de daar
omtreut bestaaude voorschriften. 

Het is verboden vischafslag te houden op 
cene andere dan de door of van wege den haven
meester in cle vischbal aan te wijzen plaats . 

Voor zoover voor bet gebruik van de vischhal 
nadere voorschriften noodig zijn, worden zij door 
den Minister vastgesteld. (1) Het is verboden in 
strijd met deze voorschriften te handelen. 

23. Het is verboden zonder vergunning van 
den Minister iu, op, onder of over de haven 
en de tot de haven behoorende gronden of inrich 
t ingen eenig werk uit te voeren. 

24. Met de handhaving van dit reglement 

zijn belast: 
de ambtenaren en beambten der Rijks- en 

Gemeente Poli tie, cle ambtenaren van den Water
staat, die van het Loodswezen, die van de ambu
lante recherche te water, die belast met het 
toezicht op de visscherij en cle havenbeambten. 

De ambtenaren en beambten in het eerste I iel 
l,ecloeld, zijn bevoegd tot de handelingen, in 
art. 6 der wet van 28 Februari 189] (Staatsblad 
n °. 6 9) omschreven. 

De door hen opgemaakte processen-verbaal wor
den gezonden aan den ambtenaar van het open
liaar Ministerie en in afschrift aan den Hoofd
ingenieur medegedeeld. 

25. De ambtenaren van den Waterstaat en cle 
havenmeester zijn bevoegd tot de handeli no-en in 
art. 3 der wet van 28 Februari 1891 (Staatsblad 
n°. 69) omschreven. 

26 . De schipper moet cle bevelen opvolgen, 
welke hem door of van wege den havenmeester 
in het belang van het gebruik der ha ven of van 
dat cler werken worden gegeven . 

Van de b3velen, in het eerste lid genoemd, is, 
onverminderd de verplichting om daaraan on

middellijk te voldoen, hooger beroep op den Corn
misaris der Koningin . 

27. Van alle schade , welke aan de werken 
wordt toegebracht, "-ordt door den ambtenaar va.n 

clen Waterstaat of den havenbeambte , die zulks 
liernerkt of vernèemt proces-verbaal opgemaakt. 

Dit proces-verbaal houdt in: den staat waarin 

(l) Deze voorschriften zijn rnstgesteld bij 
beslnit rnn 20 Juni 1896 . 

het beschadigde zich vóór het ongeval bevond, 
de omstandigheden, waaronder de beschadiging 
heeft plaats gevonden, de vermoedelijke kosten 
der herstelling , den persoon , die tot de vergoe
ding gehouden wordt geacht en- het bedrag, dat 
door dezen is verschuldigd. 

Tot vaststelling van dit bedrag wordt acht 
geslagen op ilen toestand, waarin de werken zich 
vóór dat de schade was toegebracht, bevonden . 

Dit proces-verbaal wordt door tnsschenkomst 
van den Ingenieur, ingezonden aan den Hoofd
ingenieur en zoo moge] ijk, in afschrift aan clen · 
schipper meclegecleeld. 

Van de beslissing van den in het eerste lid 
bedoelden ambtenaar of beambte is, overeen
komstig art. 4 der wet van 28 Febrnari 1891 

(Staatsblad n°. 6\l), beroep op den Hoofclingenieur. 
28 . In dit reglement worclt verstaan : 

oncler schipper: ieder gezagvoerder of clie clezen 
vervangt; 

onder dag : cle tijd tusschen op- en ondergang 
der zon; 

onder nacht: cle tijd tnsschen onder- e.n opgang 
der zon; 

onder Minister: de Minister met cle uitvoering 
_van clit besluit bebst ; 

onder Commissaris der Koningin: de Commis
sat"is der Koningin in de provincie Noordholland; 

onder Hoofdingenieur: de Hoofdingenieur met 

het beheer van cle haven en van de daartoe he
hoorencle werken belast; 

onder ambtenaren van d.en ,v aterstaat: 
de Inspecteurs, Hoofclingen ieurs, Ingenieurs, 

Aspirant-Ingenieurs en Opzichters van den Rijks 
W atei·staat ; 

onder havenbeambten: de havenmeester, onder
havenmeester en havenknechten. 

29. Elke schipper, die van de haven gebrnik 
maakt, moet van een exemplaar van clit reglement 
voorzien zijn . 

Hij moet dit dcsgcvorclerd aan de ambtenaren 
en beambten in artikel 24 bedoeld vertoonen. 

Dit reglement worclt in de Nederlandsche, En
gelsche, Hoogdnitsche, Fransche · en Noorsche 
talen gedrukt e_n algemeen verkrijgbaar gestelcl. 

30. Overtrelling vnn de bepalingen van clit 

reglement wordt, voor zoover daartegen niet bij 
de wet is voorzien, gestraft als volgt: 

a. met hechtenis van ten hoogste sestig ,lup:en of 
geldboete van t en hoogste driehonderd gulden, clc 
overtreding van cle artikelen 1 tweede lid, 2 en 3 ; 

b. met hechtenis van ten hoogste dertig ,lugcn 
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of geldboete van ten hoogste honderd vijftig 
gulden, de overtreding van de artikelen 4 tweede 

lid, 5 eerste lid, 14, 17 en 23. 
c. met geldboete van ten hoogste honderd gul

den, de overtreding van de artikelen 5 tweede 
lid , 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 15 en 26 eerste li,l; 

d. met geldboete van ten hoogste vijf en zeventig 
gulden, de overtreding van de artikelen 13 en 16; 

e. met geldboete van ten hoogste vijftig gulden, 
de overtreding van de artikelen 4 eerste lid, 
en 20 , en van art. 22 tweede en derde li<l ; 

f . met geldboete van ten hoogste vijf en 
twintig gulden, de overtreding van de artikelen 
12, 18, 19, 21 en 29 tweede lid. 

31. De Minister is gemachtigd afwijking toe 

te staan of te · bevelen van de bepalingen der 

artikelen: 1, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 
20, 22 en 23, 2,le van ,lit reglement. 

32. Dit besluit treedt in werking op den 

tweeden dag na dien derdagteekening, waai op het 
in het Stacttsblad en in de Staatscourant is geplaatst. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver

heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad geplaatst en ailn den Raad 
van State in afschrift medegc,leeld zal worden. 

Soe~tdijk, den 15,len Juni 1896. 
(get.) E :i\1 MA. 

IJe JJ[in. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) VAN DER SLEYDEN. 

( Uitgeg. 24 Juni 1896.) 

17 Juni 1896. BESLUIT, honden,le voorschriftcu 
ter nitrnering van artikel 19 der Faillisse

mentswet. S. 97. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op ,le voordracht van den Minister vlln Justi

tie van den 22sten April 1896, n°. 127, 1 • af
<leeling; 

Gelet op llrt. 19 der Faillissementswet; 

Den RaMl van State gehoord (ad vies van ,len 
19 Mei 1896, n°. 12); 

Gezien het nader rapport van den Minister 
van Justitie van den 11 Juni 1896, n°. 134, 

1 • afdeeling ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het register bedoeld in artikel 19 der 

Faillissementswet wordt ingericht volgens het bij 
clit besluit behoorende model. 

Alle inschrijvingen in het register wonlen door 

den griffier onderteekend. 
2. Het register wordt kosteloos van wege het 

Rijk verstrekt. 
De Minister van J nstitie is belast met de 

uitvoering van dit besluit, fat in het Staatsblad 
zal wo1·den geplaatst en waarvan afschrift zal 

wor,len gezonden aan clen Raad van State. 
Soestdijk, den 17den Juni 1896. 

(get .) E MM: A. 
IJe JJfin. van Justitie ' (get.) VAN DElt KAAY. 

( Uitgeg. 27 Juni 1896.) 

MODEL. R EG IS TER bedoeld in art. 19 der Frûlli~•sementsl/Jet. 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1 1 1 1 1 1 1 1 
(a ) In dern kolom ook te vermelden den naam enz. 

van ieder dtr ingevolge art. 73 der Faillisserueutswet 
toegevoegde ruedecurators , en zoo de hij het vonnis van 
faillietvel'kln.ring benoctudc curator is ontslagen , den 
naam enz. van den hem ven ·anirnndrn curator , een en 
amler met opgrwe van de cla.gteekenin~ der beschikkin:.;:. 

10. l l. 12. 13. 14. 15. 16. 11. 18. m. 

1 1 1 1 1 11 · 1 1 1 

Behoort bij Koninklijk besluit van 17 Juni 1896 
(Staatsblad n°. 97). 

M: ij bekend , 
IJe J[iu.. van Justitie, (get .) VAN Dllt KAAL 
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20 Juni 1896. BESLUIT van den Minister van 

Wate;·staat, Handel en Nijverheid, hondencle 

vaststelling van een reglement voor het ge

bruik van de vischhal op de visschershaven 
te IJmuiden, in verband met het Koninklijk 

besluit van 15 Jnni 1896 (Staatsb ladn°. 96). 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid , 

Gelet op art. 22 van het bij Koninklijk besluit 

van 15 Juni 1896 (Staatsblad u0
• 96) vastgesteld 

reglement van poli tie voor clc visschershaveu te 
IJmuiden ·; 

Heeft goedgevonden: 

vast te stellen het hieruavolgencl reglement 

voor het gebmik van ,le vischhal op de visschers

haven te IJmniclen. 
Art. 1. De vischhal is opengesteld dagelijks, 

nitgezonclerd op Zon- of algemeen erkende Christe. 
lijke feestilagen , geclnrencle het tij cl vak van 

1 Maart tot en met 31 October ten vijf, en ge
durende den overigen tijcl des jaars ten zeven 
uur voorm icldags. 

De hal moet zijn ontruimd uiterlijk ten acht 
uur des avonds, doch op Donderdag en Zaterdag 

uiterlijk ten elf Ut\r cles avonds. 

De havenmeester kan vergunni~g geven ,lat de 
hal op een noeger of tilt een later unr worde 
opengesteld. 

Gedurende de door den havenmeester vast te 
stellen schafttijden wordt geen afslag gehouden. 

2. Ieder, die vischafslag wenscht te honden 
of te doen houden , is rnrplicht zich daartoe aan 
te melden ten kantore van clen havenmeester, 

6. I ecler, die vischafslag houclt, is verplicht 

dagelijks aan den havenmeester opgave te cloeu 
van soort, hoe,eelheid en opbrengst van cle door 

hem afgesla,,.en visch. 

7. Het .erpakken van visch in de vischhal 

kan door of vanwege ,len havenmeester worden 

vergund onder daaromtrent door hem te stellen 

regelen. 
8. Het is verboclen wagens of sleden in cle 

vischhal te brengen of te laten staan zonder ver
gunning ,au den havenmeester. 

Die voorwerpen kunnen cloor of vanwege den 
havenmeester uit de hal worden verwijclercl. 

9. I eder, clie cle bepalingen van dit reglement 

of de bevelen door af vanwege den hl1venmecster 

gegeven niet opvolgt, of clie in de vischhal cle 

orde verstoort, kan door den havenmeester van

daar worden verwijderd . 

10. Dit Reglement worclt in de vischbal op 
eene voor iecler zichtbare plaats opgehangen. 

's Gravenhage, den 20slen Juni 1896 . 

De "Jl[inister voonwemd, 
(get .) VAN DE!t SLEYDEN. 

22 Juni 1896. BESLUIT, betreffende den in- en · 
doorvoer van eenhoevige dieren en van 
vleesch, van die dieren afkomstig. . 98. 

IN NAAl.C HN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Overwegende, clat het, wegens het voorkomen 

van besmettelijke veeziekten onder de eenhoevige 

die een nummer verstrekt. De afslagen worden dieren in het buitenlancl, noodzakelijk is, maat-

gehouclen naar cle volgorde cler nummers. 

Voor de schepen echter clie rles avonds of cles 
nachts , na sluiting van cle hal binnenkomen, 

worden des morgens bij openstelling van de hal 
de beurten van afslag bepaalcl bij loting, ten 

overstaan van den havenmeester of zijn plaats
vervanger. 

3. De plaats van afslag worclt voor ieder, op 
vertoon van zijn nummer, bepaakl in de hal 
door of vamvege clen havenmeester. 

4. Iecler, die, wanneer zijn beurt om afslag 
te houden gekomen is , dam·voor niet ~ereed is, 

wordt voorbijgegaan en niet weer t.ot afslag toe
gelaten, alvorens hem opnieuw een nummer is 
uitgereikt en eene afslagplaats is rrnngewezen. 

5 . De ~ekochte visch moet na clen afslag door 
cle koopers onmidclellijk van de afslagplaats ver
wijdercl worden. 

1896. 

regelen te nemen ten aanzien van den in- en 
doorvoer van eenhoevige dieren en van vlee ch, 
van die cli eren afkomstig; 

Gezien artikel 15 der wet van 20 Juli 1870 
(Staatsblad n°. 131), tot regeling van het vee

artsenijkundig Staatstoezicht en de veeartsenij 

kundige politie, aangevnid bij de wet van 1 Au
gustus 1 80 (Staatsblad 11°. 123) en gewijzigd 
bij de wetten van 15 April 1886 (Staats
blad 11°. 64) en 15 April 1896 (Staatsbladn°. 68) ; 

Op de gemeenschappelijke voordracht van de 
l\finisters 

Financiën 

van 

van 

Binneulaudsche Zaken en vn.u 
27 Mei 1896, no. 1779 , afdreling 

29 )1.ci 1896 J no. 95, afdeeling 
Mcdiscl1e Politie , 

Invoerrechten en Acc\j01en; 

Den Raad van State gehoord (aclvies van 
16 Juni 1896, n°. 10); 

Gelet op het nader gemeenschappelijk rapport · 
11 
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van cle Ministers van Binnenlandsche Zaken en 

van Financiën van 19 Juni _l OG, no. 2075, afclt-eHng 
20 J um 1 96 1 no. O.i. 1 aftlcehng 

~fr<lische Politie; 
hn·ocrrecliten en AccUn1tm; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. De in- en doorvoer van eenhoevige 

dieren en van vleesch, van die dieren afkomstig, 
is verboden uit landen of streken, door de 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art . . 1. Het Reglement voor de Hoo.,,ere 

Krfü1;sschool, vastgesteld bij het Koninklijk be
sluit van 14 eptember 1 91 ( taatsblad n°. 170) 
en gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 
8 April 1893 (Staatsblad n°, 65), wordt nader 
gewijzigd als volgt: 

l°. In artikel 3, worden, in het 3de lid, cle 
Ministers van Binncnlandschc Zaken en van woorden .31 Januari" door .ult0

• Februari" en, 
Financiëu aan te wijzen. in het laatste lid, de woorden .30 Juni" door 

2. De aanwijzingen worden door plaatsing in 
de Nederlandsche Staatscou,·ant ter algemeene 
kennis gebracht; intrekking of veranuering der 
aanwijzingen geschiedt op !);elijke wijze. 

3. De aanwijzingen kunnen tevens voorschriften 
behelzen omtrent uitzonderingen, welke op het 
uitgevaardigde verbod zullen wurden toegelaten. 

4. Dit besluit treedt in werk ing op clen 
tweeden dag n:i dien der dagteekening van het 
Staatsblad en van de Staatscou,·ant, waarir. het 
is geplaatst. 

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

oestdijk , den 22sten Juni 1 96. 
(get.) EMMA. 

De JJ[iit. van B innenf..Zaken, (get.) VANHourBN. 

De Jl[in. van Financiën, (get .) SPRENGER VAN EYK. 

( Uit[!eg. 3 Juli 1896 .) 

25 Juni 1896. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van het Reglement voor de Hoogere Kr~gs
school. S. 99. 

IN NAAM VAN H. :)[. WILHELMJ A, ENZ . 

w IJ EMMA' ENZ. 

Op de voordracht van de Ministers van Oorlog 
en van Koloniën, dd. 4 ~Iei 1896, IIdc Afd., 
n°. 2 en van 7 Mei 1896, Litt. C, n°, 33; 

Overwegende dat het wenschelijk is in het 
technologisch onderwijs der ofticieren, die bij de 
Roogere Krijgsschool de studiën voor den inten
dancedienst volgen, verbetering te brengen en 
tevens het Reglement voor de Hoogere Krijgs
school in andere opzichten te herzien; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van 
9 Juni 1896, n°. 15) ; 

Gezien het nader rapport van voornoemde 
Ministers van 17 Juni 1 96, IIde Afd., n°. 41 
en van 22 J uni 1896, Litt C., n°, 27; 

.31 Maart" en het woord . Juli" door • April" 
vervanaen. 

2°. De drie laatste woorclcn van het laatste 
lid van art. 22 vervallen. 

3°. Aan het gestelde in het derde lid van 
art. 44 wordt toegevoegd : 

" , tenzij dit ten aanzien van enkelen hunner , 
om bijzondere redenen, ter beoordeeling van den 
Minister van Oorlog, onuoodig mocht worden 
geacht." 

4°. Art. 46 wordt gelezen: 
.Art. 46. De officieren, die de studiën voor 

den intendanccdienst volgen, worden ten behoeve 
van bijzondere stucliën en oefeningen met het 
onderwijs verband houdende, gedetacheerd: 

a. bij de Rijkslandbouwschool te Wageningen , 
in het tweede studiojaar, van 1 Maart tot en 
met 30 Juni d. a. v. en in het derde studiejaar, 
van 1 September tot en met 31 October cl. a. v.; 

b. bij de N ederlanclsche school voor Nij verheid 
en Handel te E11schedé , in het derde studiejaar, 
van 1 April tot en met 30 Juni d. a. v. ; 

c. bij het Centraal Magazijn van militaire 
kleeding en uitrusting te Àinsterdarn, in het 
derde studiejaar, van 16 Juli tot en met 31 Au
gustus d. a. v.; 

De regeling van het onderwijs aan de llijks
Jandbouwschool te Wageningen , alsmede die van 
het onderwijs aan de Nedcrlandschc school voor 
Nijverheid en Handel te E11schedé worden vast
gesteld door de Ministers van Oorlog en van 
Koloniën, eerstbedoelde regeling in overleg met 
den Minister van Binnenlandsche Zaken en laatst
vermelde na gehouden overleg met laatstgenoemden 
Minister en met het bestuur der gemeente Enscltedé. 

In het derde studiejaar worden voorts in de 
eerste helft van Juli enkele vestingwerken en 
inrichtingen voor verpleging, alsmede eenige 
magazijnen en fabrieken bezocht." 

5°. Art. 47 wordt gelezen: 
.Art. 47 . Na afloop der detacheering bij het 

Centraal Magazijn vnn Militai1·c kleeding en uit-
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1· usting te Amsterdam, bedoeld bij art. 46, 

onder c, zenclt de directeur van dat magazijn 
een beoordeelend rapport omtrent de geschildheid 
van elk der gedetacheerd geweest zijnde officieren, 
in het keuren van grondstoffen en van ver
schillende artikelen van militaire kleeding en 
uitrusting , door tusschenkomst van den Hoofd
intenclant, aan den Inspecteur van het Militair 
Onderwijs." 

2. Dit besluit wordt voor het eerst toegepast 
op het leerjaar aanvangende in 1896, met clien 
verstande evenwel, dat cle Minister van Oorlog ge
machtigd is, gedurende de leerjaren 1896- 1897 
en 1897-1898 , zoodauige wijziging te brengen 
in de bij de art t. 3 en 46 bedoelde tijd1ierken, 
als door den overgangstoestand zal worden geëischt. 

De Ministers van Oorlog en van Koloniën 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast met 
de uitvoering van clit besluit, h etwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en in afschrift 
aan den Rand van State zal worden medegedeeld. 

Soestdijk, den 25sten Juni 1896. 
(get.) E 1\1 MA. 

JJe JJ[inister van Oorlog, (get.) ScHNEIDER. 

JJe JJ[inister van Koloniën, (get.) BEtlGSM A. 
( Uitgeg . 7 Jafi 1896.) 

26 J1t11i 1896 . BESLUIT tot aanwijzing van de 
gemeente Velze,i als losplaats van 1·11w zont . 

s. 100. 
lN NAAM VAN H. M. WILHELM INA ' ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Finau

ci.ën van den 23sten J 1rni 1896, n°. 120, In
voerrechten en Accij nzeu ; 

Gezien art. 5 der wet nin 27 September 1892 

(Staatsb lad n°. 227); 
Gelet op het Koninklijk besluit van8 Maart 1876 

(Staatsblad n°. 49); 
Hebben goedgevonden en verstaan, met ingang 

van 15 Juli e. k. c1e gemeente Velzen aan te 
wijzen als losplaats van langs het Noordzeekanaal 

ingevoerd ruw zout. 
De Min is ter van :E'iuauciëu is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
en in de Staatscourant zal worden gepl!tatst. 

Soestdijk, den 26sten Juni 1896. 
(get.) EMMA.. 

(get.) 

JJe JJfinister van Fi11a11cië11, 
SPllENGER VAN EYK. 

(Uitgeg . 5 Juli 1896.) 

26 Juni 1896. BESLUIT, bepalende cle plaatsing 

in het Staatsblad van de den 9deu 'ovem
ber 1895 te 's Gravenf,1ige tnsschen Nederland 

en de Zaid-A.frikaansche Republiek gesloten 

overeenkomst tot regeling der wederzijdsche 
uitlevering nn misdadigers. S. 101. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA., F,Nz. 
Gezi en cle op 9 November 1895 te 's Graven-

1,age tusschen Nederland en de Zuid-Afrikaansche 

Republiek gesloten overeenkomst tot regeling der 
wederzijdsche ui tie vering van misdadigers; 

Overwegende ht genoemde overeenkomst door 
Ons, namens de Koningin den 13den Maart 1896 
is bekrachtigd, alsmec1e clat de akte, honc1ende 
die bekrachtiging den 19deu Juni daaraanvolgende 
te 's Gravenhage is uitgewisseld tegen cle akte 
van gelijke strekking van Zijn Hoog Edele den 
Prnsideut der Z11id-Afrikaansche &publiek; 

Op de voordracht van den Minister van Buiten
laudscheZaken van den 23stenJnni 1896, n°. 6736 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, de bekend
making van bedoelde overeenkomst te bevelen 
door plaatsing van dit besl uit in het Staatsblad. 

De Ministers, Hoofden van Departementen van 
Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voor zoo
veel hem betreft, met de uitvoering der bepalingen 
in meergenoemde overeenkomst vervat. 

Soestc1ijk, den 26sten Juni 1896. 
(get.) E M M A. 

JJe JJfinister van B uitenla11d-1che Zaken, 

(get.) J . RöELL. 
( Uitgeg_ 3 Juli 1896 .) 

Hare Majesteit cle Koningin der Nederlanden 
en in HoJg tderzelver ua"m Hare Maj esteit de 
Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk 
en Zijn Hoog Edele de Staats-President der Zttid
.Á.frikaansche Republiek overeengekomen zijnde een 
nieuw verdrag te sluiten betreffende de ui tlevering 
van misdadigers, hebben te dien einde tot Hunne 
gevolmachtigden benoemd, te weten: 

Huie Majesteit cle Koningin-Weduwe, Regentes 
van het Koninkrijk der Nederlanden: 

jonkheer Mr. JoAN RöELL, Minister van l3uiten
landsche Zaken, en den heer Mr. ,vtLLE>< VAN 

DER KAAY, Minister van Justitie; 
e11 Zijn Hoog Edele de Staats-President der 

Zuid-Afrikaansche Republiek: 
den heer RunoLF AnttAHAM JnUAito SNETHLAGE, 

Consul-Generaal c1cr Zuid-Afrikaansche Republiek 
in Nederland; 

11* 
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die, na elkander hunne volmachten te hebben 
medegedeeld, welke in goeden en behoorlijken 
vorm zijn bevonden, omtrent de volgencle artikelen 
zijn overeengekomen: 

Art. 1. De Regeering cler Nederlanden en de 
Regeering der Znid-Afrikaansche Republiek ver
binden zich, volgens de voorschriften bij de vol
gende artikelen vastgestelcl, met uitzondering 
hunner onderdanen, wederkeerig aan elkander uit 
te leveren de persc,nen verdacht, beklaagd, be
schuldigd of veroordeeld ter zake van één of meer 
der feiten hieronder vermeld en begaan buiten 

het grondgebied der Partij , aan wie de uitleve
ring wordt gevraagd, te weten: 

1°. aanslag tegen het leven van den Koning, 
van ,le regeerende Koningin, van clen Regent of 
van den President der Republiek; 

2°. cloo,lslag of moorcl, kinderdoodslng of kinder
moord , oudermoord , vergiftiging; 

3°. het opzettelijk veroorzaken van de afclrijving 
der vrucht van eene vrouw dooi· haar zelve of 
door anderen ; 

4°. mishandeling, voor zoover de wetten van 
het Land, waaraan de uitlevering gevraagd wordt, 
op dien grond uitlevering toes1nan ; 

5°. verkrachting of een ander misdrijf tegen de 
zeden, voor zoo ver de wetten van het lancl, waar
aan de . uitlevering gevraagcl wordt, op dien grond 
uitlevering toestaan; 

6°. dubbel huwelijk; 
7°. oplichting, wegvoering, verberging, weg

making of onderschuiving van een kincl; 
8°. het namaken of vervalscheu van munt

speciën of muntpapier of het opzettelijk in om
loop brengen van valsche of vervalschte munt
speciën of muutpapier, beüle voor zoover de wetten 
van het Land, waarnan de uitlevering gevraag,l 
wordt, op dien grond uitlevering toestaan ; 

9°. valschheid in zegels of merken , voor zoo
ve1· de wetten van het Land, waaraan de uit
levering gevraagd wordt, op dien grond uitlevering 
toestaan; 

10°. valschheid in geschriften of bankpapier en 
het met opzet gebruik maken daarvan , voor zoo ver 
de wetten vau het Land, waaraan cle uitlevering 
gevraagd wordt, op dien grond uitlevering toestaan ; 

11 °. meineed, valsche getuigenis, omkooping 
van getuigen; 

12°. omkooping van ambtenaren, knevelarij, 
verduistering door ambtenaren, voor zoover de 
wetten van het Land, waaraan de uitlevering ge
vraagd wordt, op dien groucl uitlevering toestaan; 

13°. opzettelijke brandstichting, voor zoover 
de wetten vau het Land, waaraan de uitlevering 
gevraagd wordt, op dien grond uitlevering toestaan ; 

14°. opzettelijke en wederrechtelijke vernieling 
van een gebouw of getimmerte, dat geheel of 
gedeeltelijk aan een ander toebehoort, voor zoover 
cle wetten van het Land, waaraan de ui tlevering 
gevraagd worclt, op dien grond uitlevering toestaan; 

15°. openlijk geweld met vereenigde krachten 
tegen personen of goederen, voor zo over de wetten 
van het Land, waaraan de uitlevering gevraagd 
worclt, op dien grond uitlevering toestaan; 

16°. het wederrechtelijk en opzettelijk doen 
zinken of doen stranden, vernielen of onbrnikbaai· 
maken van een vaartuig, voor zoo ver de wetten 
van het Land, waaraan de uitlevering gevraagd 
worclt, op dien grond uitlevering toestaan ; 

17°. m11iterij en verzet van passagiers tegen 
den schipper en van mindere schepelingen tegen 
h,rn meerdere in rang; 

18°. het_ opzettelijk doen ont~taan van gevaar 
voor een spoortrein; 

19°. diefstal, verduistering; 
20°. oplichting; 
21°. misbruik van een handteekening in blanco ; 
22°. bedriegelijke bankbreuk (bedriegelijke insol-

ventie), voor zoo ver de wetten van het Land, 
waaraan de uitlevering gevraagd wordt , op clien 
grond uitlevering toestaan. 

Onder de voorgaande qualificatiën zijn begrepen 
de poging eu de medeplichtigheid, voor zoo ver 

zij strafbaar gestelcl zijn bij de wetgeving van het 
Land, waaraan de uitlevering gevraagd wordt. 

2. De vraag of een feit valt onder de ben· -
mingen van artikel 1 wordt beslist naar de wet
geving van het Land, waaraan de uitlevering 
wordt gevraagá. 

3. Geene uitlevering wordt toegestaan, ingeval 
het feit in een derden Staat is gepleegd en de 
Regeering vau dien Staat de uitlevering aanvraagt. 

4. Geen uitlevering wordt toegestaan, zoolang 
de aangevraagde vervolgd wordt in het Land" 
waaraan de auuvrage om uitlevering is gericht , 
ter zake van het feit, aanleiding hebbende gegeven 
tot de aanvrage om uitlevering, of ingeval hij 
reeds veroordeeld, van rechtsvervolging ontslagen 
of vrijgesproken was bij terechtstelling ter zake 
van dat feit, door den bevoegclen rechter van een 
der beide Landen. 

5. Geen uitlevering wordt toegestaan indien de 
vervolging of de straf vóór cle aanhou,ling van 
den persoon verjaa.ru is, naar de wetten van het 
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Land, waaraan de nitlevering wordt gevraagd, 
of, zoo er no.; geen aanhouding heeft plaats ge
had, hetzij voor de oproeping om door de Recht
bank te worden gehoord, hetzij voor de uitreiking 
van een lastbrief. 

6. Geene nitleveriug wordt toegestaan dan onder 
voorwaarde dat de uitgeleverde persoon niet zal 
mogen worden vervolgd of gestraft, noch aan 
een derden Staat uitgeleverd ter zake van een 
feit niet genoemd in artikel 1 van dit verdrag 
en vóór de uitlevering gepleegd, tenzij hem een 
termijn ,•au ééu maand is verleend om het L~nd 
te verlaten . 

Hij zal evenmin worden vervolgd of gestraft. 
ter zake van eenig strafbaar feit in het tegen
woordig verdrag genoemd eu vóór de uitlevering 
gepleegd, maar waarvoor de uitlevering niet heeft 
11laats gehad, zoncler de toestemming der Regeering 
die den uitgûevercle heeft overgegeven, en die, 
indien zij zulks wenschelijk acht, de overlegging 
zal kuunen vorderen van een de,· bescheiden, in 
artikel 10 van het tegen woorclig verdrag vermeld. 
De toestemming dicr ReJeering zal insgelijks 
worden vereischt om de uitlevering van den be

klaagde aan een derden Staat toe te staan. In
tusschen zal de toestemming niet noodig zijn, 
wanneer cle beklaagde uit eigen beweging zal 
hebben verzocht terecht te staan of zijn straf te 
ondergaan, of wanneer hij, binnen den boven
genoemden termijn het grondgebied van den Staat, 
waaraan hij is uitgelevercl, niet zal hebben verlaten. 

7. Indien de persoon, wiens uitlevering ge
vraagd is, ve,·volgd wordt of straf ondel'g~at 
wegens een ander feit dan dat , hetwelk aanlei
ding heeft gegeven tot de aanvrage om uitlevering, 
zoo kun zijne uitlevering niet worden toegestaan, 
dan na afloop van de vervolging in het Lancl, 
waaraan cle uitlevering is gevraagd en, ingeval 
van veroordeeling, dan nadat hij zijn straf zal 
hebbeu oncle1·gaan of gratie hebben bekomen, be
houdens het bepaalde bij artikel 14. 

8. De b~paliugen van het tegenwoordig verdrag 
zijn niet toepasselijk op staatkundige misdrijven. 

Hij die ter zake van een der in artikel 1 ge
noemde gemeene feiten is uitgeleverd, !mu der
halve in geen geval worden vervolgd of gestraft 
in den Staat; waaraan de uitlevering is toegestaan, 
ter zake van een staatkundig misdrijf door hem 
gepleegd vóór zijne uitlevering, noch van ecnig 
feit met zoodanig staatkundig misdrijf samen
hangende, tenzij hij de vrijheid heb be gehad het 
Land weder te verlaten , gedurende eene maand, 

nadat de tegen hem ingestelde vervolging zal zijn 
afgeloopen, en hij, ingeval van veroordeeling , 
de hem opgelegcle straf zal hebben ondergaan of 
hem daarvan gratie zal zijn verleend. 

9. De uitlevering zal worden aangevraagd langs 
diplomatieken weg in Nederland aan en door den 
Minister van Buitenlaudsche Zaken; in cle Znid
Afrikaansche Republiek aan en door den Stants
Secretaris. 

10. Geen uitlevering zal worden toegestaan, dan 
ouder overlegging in het oorspronkelijk of in 
gewaarmerkt afschrift hetzij van een vonnis van 
veroordeeling, hetzij een vonnis van in staat van 
beschuldigingstelling of van rechtsingang met bevel 
van gevangenneming, hetzij v:in een lastbriet tot 
gevangenneming, :iJgegeven in cle vormen, voor
geschreven door de wetgeving van het Land, dat 
de aanvrage doet, mits die lastbrief vergezeld zij 
van getuigenverklaringen (afgelegd hetzij in tegen
woordigheid hetzij in afwezigheid van den ver
dachte), uit welke getuigenverklaringen en de 
bovengenoemde vonnissen de St,iat, waaraan de 
uitlevering wordt gevraagd, moet kunnen beoor
deelen of het feit, waarvan sprake is, een geval 
daarstelt in het tegenwoordig verdrag voorzien. 

Onder gewaarmerkte afschriften worclen verstaan 
de afschriften van alle bovengenoemde stukken, 
als zoodanig gewaarmerkt door een ambtenaar tot 
die waarmerking bevoegcl volgens de wetgeving 
van het aanvragende Land. 

De neergelegde stukken zullen, zoovecl moge
lijk, vergezeld gaan van het signalement van den 
persoon wiens uitlevering wordt aangevraagd . 

11 . Geen uitlevering zal plaats hebben tenzij 
de overgelegde getuigenverklaringen, voor zoo ver 
die door het vorig artikel gevorderd wol'J.en, 
volcloende, naar de wetgeving van den aange
vraagden Staat, doen blijken van het misdrijf. 

12. De op en bij den opgeëisch te in beslag 
genomen goederen zullen worden overgegeven aan 
den opeischenden Staat, indien de bevoegde macht 
van den Staat, waaraan de uitlevering wordt aan
gevraagd, cle overgave claarvan heeft bevolen. 

13. In afwachting van cle aanvragen, om uit
levering langs den in artikel 9 vermelden weg, 
zal de persoon, wiens uitlevering volgens het 

tegenwoordige verdrag kan gevraagd worden, voor
loopig kunnen worden aangehouden op last van 
de bevoegde magistraten : 

in Nederland op de 
publieken aanklager 
R~publiek; 

van 
aanvrage van iederen 
de Zuid-Afrikaansche 
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m de .Zuid-Afrikaansche Rt,1rnbliek op de aan

vrage van iederen officier van justitie of van elken 
rechter van instructie (rechter-commis,aris) . 

Deze aanvragen worden langs diplomatieken 
weg overgebracht. 

De voorloopige aanhouding, is onderworpen aan 
u.e vormen en de r~gels voorgeschreven door de 

wetgeving van den Staat, waarin zij wonlt toe
gepast. 

Indien de aanvrage tot uitlevering met de 
daarbij behoorende bescheiden niet binnen drie 
maanden, na de dagteekening van het bevel van 
voorloopige aanhouding, is gevolgd, zal de per

soon, die voorloopig is aangehouden, onmiddellijk 
in vrijheid worden gesteld, ten ware hij u it 
anderen hoofde in hechtenis behoor,le te blijven. 

14. Wanneer in eene strufza,ik de terechtstelling 
of de confrontatie van misdadigers, die zich in 
den anderen Staat in voorloopige hechtenis be
vinden of straf ondergaan, ten opzichte vnn welken 
Staat zij vreemdelingen zijn, of hunne persoon
lijke venchijning als getuigen, of wel de mede
deeling van overtuigingsstukken of van bescheiden, 
die zich in handen bevinden van autoriteiten van 
het andere Land, nuttig of nood ig zal worden 
geoordeeld, zal de daartoe strekkende aanvraag 
geschieden op den voet van artikel 9 van dit 
verdrag en zal daaraan gevolg gegeven worden, 
tenzij er bijzondere redenen mochten bestaan, die 
er zich tegen verzetten , en onder verplichting tot 
terugzending van de misdadigers onmiddellijk na 
den afloop van de terechtstelling, de confrontatie 
of het getuigenverhoor, en van de stukken. 

15. De doorvoer over het grondgebied van een 
der Contracteerende Partijen , vau een, door eene 

derde Mogendheicl aan cle andere Partij uitge
leverden persoon , die niet behoort tot het Land, 
door hetwelk de doorvoer plaats heeft, zal wor
den toegestaan , indien het Land van doorvoer 
een nitleveringsverclrag met deze derde Mogend
heid heeft , op het eenvoudig vertoon, hetzij van 
het oorspronkelijke, hetzij van een gewaannerk t 
afschrift van een der stukken, vermeld in artikel 10 
van het tegenwoordig verdrag, mits het feit, 
waarop de uitlevering gegrond is, in dit verdrag 
vermeld zij en niet valle onder de bepalingen, 
waarbij in dit verdrag de uitlevering is uitge
sloten en onder de voonvaarden, die dit ve1·drag 
in sommige gevallen s1 el t, en mits de doorvoer 
geschiede met medewerking van beambten van het 
Land, dat den doorvoe1· over ziju grondgebied 
heeft toeges1aan. 

De kostt n van doorvoer zullen komen voor 
rekening van den Staat, die de uitlevering heeft 

aangevraagd. 
16. De weclerzijdsche Regeeringen doen over 

en weder afstand van alle aanvrage om terug
betaling van de kosten van onderhoud, van vervoer 
en anclere, die binuen de grenzen van haar weder
zijdsch grondgebied zouden kunnen voortvloeien 
uit de uitl evering van personen en nit het vervoer 
en de terugzending van tijdelijk uitgeleverden, 
mitsgaders uit cle toezending en terngzendin, der 

overtnigingsstnkken of der bescheiden. • 

De uit te leveren persoon zal gebracht woru.eu 
naar de haven, bij onderling overleg tnsschen de 

beide Regeeringen aan te wijzen, en op koslen 
van den opeischenclen Staat worden ingescheept .. 

17. Het tegenwoordig verdrag, dat niet toe
passelijk is op de Koloniën, zal in werking treden 
drie maanden na de uitwisseling der akten van 
bekrachtiging. 

Het zal van kracht blij ven tot zes maanden 
na verklaring in tegenovergestelden zin door eene 
cler beide Regeeringen gedaan . 

Het zal worden bekrachtigd en de akten van 
bekrachtiging er van zullen zoodra mogelijk wor
den nilgewisseld. 

Ten blijke waarvan de wederzijdsche gevol
machtigden het tegenwoordig verdrag hebben on,ler
teekend en van hun zegel voorzien. 

In dubbel opgemaakt te 's Gravenhage, den 
9den November 1895. 

(L.S.) (get.) J. RöELL. 
YAN DER KAAY. 

R. A. J. SNETHLAGE. 

29 Juni 1896. ARREST van den Hoogen Raad. 
der Nederlanden, houdende beslissing dat 
de bepalingen dei· arbeidswet ook gelden ten 
aanzien van de echtgenoote van den werk
gever, die buiten eenig dienstcontract hem 
vrijwillig behulpzaam is in de uitoefening 
van zijn bedrijf. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien eene verklaring van den griffier bij het 

kantongerecht te Schagen , dat tegen voormeld 
vonnis geen hooger beroep of cassatie is aan
geteekend ; 

Gelet op het middel van cassatie, luidende , 
Schending door verkeerde toe11a,sing van de 

artt. 7, 11 en 17 der Arbeidswet in verband 
met de artt. 211, 214, 215, 221 en 253 Straf
vordering; 
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Overwegende dat de beklaagde heeft terechtge
staan ter z,ike van op 19 Mei 189ö, des voor
middags omstreeks 10~ nur, te Anna P"nlowna, 
in eene kaasfabr iek N. R., hnisvronw vau A.W. , 
arbeid te hebben doen verrichten, bestaande in 
de kaas in zetters of koppen gereed te maken, 
zonder dat hij als hoofd of bestnnrcler van voor• 
noemd bedr ijf, waarin e,1 waarvoor toen door 
voormelde v1·onw voorzegde arbeid werd verricht, 
er voor gezorgd had, clat in clie fabriek op eene 
plaats waar arbeid wordt verricht, op eene zicht
bare wijze was opgehangen eene door hem onder
teekende, door of van wege clen burgemeester 
gewaarmerkte lijst, vermeldende den naam en 
voornaam van clie vrouw, den aanv,ing, en het 
einde van haar werktiJd, de werkuren en het 
etmaal bestemd tot weke) ijkrnhen rustdag; welke 
telastlegging bij het bestreden vonnis nis be
wezen is aangenomen; terwijl het bewezene is 
ge'lualificeerd zooals in het hooft! van dit arrest 
is vermeld; 

0. dat het tegen deze q ualificatie gerichte 
middel berust op de stelling, dat de wet op het 
oog heeft al die personen, die aan den werkgever 
ondergeschikt in zijne werkplaats of fabriek arbeid 
ven-ichten, m. , a. w. die personen, waarbij een 
zeker dienstcontract moet geacht worden aan
wezig te zijn, maar niet de echtgenoot, die tot 
den werkgever in eene geheel andere verhouding 
staat en die hem vrijwillig behulpzaam is in de 
uitoefening van het bedrijf; 

0 . daaromtrent dat de wet van 19 Sept. 187 4 
(Stbl. n°. 130), welke door art. 26 der Arbeids
wet is afgeschaft, strafbaar stelde het in dienst 
nemen of in dienst !,ebben van kindernn in of 
bij eene onderneming; dat cleze uitdrukkingen 
niet zijn overgenomen in de Arbeidswet, omdat 
volgens de toelichting dier wet door de Regeering 
deze woorden tot zeer niteenloopende opvattin
gen aanleiding gaven en den bewijslast voor het 
0. M. zeer moeilijk maakten, tengevolge waarvan 
vele feiten straffeloos bleven in strijd met de 
bedoeling van den wetgever, en dat zij, om 
hieraan een einde te maken, zijn vervangen door 
de ui tdrnkking .een kind arbeid doen verric!tten"; 

0. nu, ,lat hetzij men een vrouw, hetzij men 
een kind arbeid doet verrichten, deze laatste 
woorden i u beide gevallen hetzelfde begrip te 
kennen geven, zoodat w~nneer, gelijk uit het 
voorgaande volgt, ten aanzien van een kind voor 
de strafbaarheid van hem die het te werk stelt, 
geen dienstcontract wordt gevorderd, zoodanig 

contmct ook niet wonlt vereischt, wanneer het 
geldt clen arbeid eener vrouw; hetgeen ook in 
overeenstemming is met de volgencle verklaring , 
door de Regeering bij de behandeling der wet 
afgelegd: .het beginsel van deze wet is, te trachten 
tegen te gaan iederen overmatigen arbeid van jeug
dige personen en vrouwen, waar ook, zoo wel in 
fabrieken als in werkplaatsen , groot of klein"; 

0. verder, dat de vrijstelling, welke in het 
twee,le lid van art. 23 wordt verleend van de 
verplichting van art. 11, wanneer het geldt arbeül, 
verricht in of voor eeu bedrijf in de eigen woning 
van het hoofd claarvan, dje het aldaar zonder 
hnlp van anderen dan zijn echtgenoot uitoefent, -
niet te pas zou kunnen komen, wanneer de wet, 
zooals bij het middel wor,lt beweerd, bij het 
tegengaan van overmatigeu arbeid van vron wen, 
niet ten aanzien der echtgenoote van den werk
gever van toepassing is; 

0. voorts, dat ten deze volgens de feitelijke 
beslis9ing vaststaat, d.at de vrouw niet was hoofd 
of bestuu1·deres van het bedrijf, en dat zij op 
last van den beklaagcle in de fabriek aan den 
arbeid is geweest; dat al moge worden aange
nomen, dat zij niettemin den arbeid vrijwillig 
verrichtte, cleze omstandigheid de strafbaarhei,l 
van den beklaagde niet wegneemt, omdat het 
volgens de wet niet cle vrnag is, of cle vrouw 
verplicht was, aan den last van haren man te vol
doen, maar enkel of zij , die niet was hoofd van 
het bedrijf, door het hoofcl is aan het werk gesteld ; 

0. dat mitsdien het middel is ongegrond: 
Verwerpt het beroep. 

l Juli 1896. BESLUIT, houdende beschikking 
op het beroep, ingesteld door den Raad ,ler 
gemeente Rijswijk, tegen de besluiten van 
Gedeputeerde Staten van Noordbrabant: 

1 °. dd . 18 Juli 1895 G, n°. 41 tot in
trekking van hun besluit nn 5 J anuari 1882 
G n°. 59 vom· zooveel daarbij goedkeuring 
is verleend aan het besluit van dien Raad, 
dd. 22 December 1881, tot bepaling der 
jaarweclde vau den onderwijzer van bijstand 
op f 400 en 

2°. dd. 9 Januari 1896 G n°. 73, waarbij 
goedkeuring is verleend aan het besluit van 
den Commissaris der Koningin dd. 30 De
cember 1895 Á n°. 5, tot vaststelling der 
jaarwedde van een onderwijzer of onder
wijzeres tot bijstand van het hoofcl der open
bare school te Rijswijk op f 550. S. 102. 
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IN NAA:ll VAN H. M. WILHEL)HNA, ENZ. de wet op het lager onderwijs, - in strijd met 
WIJ El\fi\'[A, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld cloor 
den Raad der gemeen te Rijswijk tegen de be
sl uiteu van Gedeputeerde Staten van Noord

brabant: 

1°. dd. 18 Juli 1895, G, n°. 41, 2de afd., tot 
intrekking van hun besluit van 5 Januari 1882, 
G 11°. 59, 2cle afd., voor zooveel daarbij goed
kem-ing is verleend aan het besluit van clien Raad 
dd. 22 December 1881, tot bepaling cler jaar
wedde van den onderwijzer van bijstand op 
f 400, en 

2°. dd. 9 Jannarï" 1896 G, n°. 73, 2de afd., 
waarbij goedkeuring is verleend aan het besluit 
van den Commissaris der Koningin in Noord-

brabant del. 30 December 1895, A, n°. 5, 2de afd., 
tot vaststelling der jaarwedde van een onder
wijzer of onderwijzeres tot bijstand van het hoofd 
der openbare school te R /jswiJk op f 55'0; 

Den Raad van State, ~fdeeling voor cle ge
schillen van bestuur, gehoord (advies van 27 Mei 
1 96, n°. 40); 

Op de voordracht van den ~'[juister van Bin
nenlandsche Zaken van 29 Juni 1896, n°. 3432, 
afdeeling Onderwijs; 

Overwegende : dat Gedeputeerde tateu van 
Noordbrabant bij besluit van 18 Juli 1895 de 
door hen bij besluit van 5 Januari 1 82 aan het 
besluit van den Raad der gemeente RijswiJk, 
dd. 22 December 1881 tot vaststelling van de 
jaarwedde van den onderwijzer van bijstand op 
f 400 verleende goedkeuring hebben ingetrokken; 

dat genoemde gemeenteraad daarna heeft ge
weigerd, die jaarwedde nader te regelen en ook 
Burgemeester en Wethouders te dien aanzien 
geene nadere voorziening te dier zake hebben 
willen treffen; 

dat daarop de Co=issaris der Koningin in 
Noordbrabant bij besluit van 30 December 1895, 
met toepassing van art. 127 van de gemeente
wet, de jaarwedde van een onderwijzer of onder
wijzeres tot bijstand van het hoofd der open
bare lagere school in de gemeente Rijswijk op 
/ 550 heeft vastgesteld, uit overweging, dat -
nu Gedeputeerde Staten de door hen in 1882 
verleencle goedkeuring van de 1·egeling dei· jaar
wedde van den onderwijzer van bijstand in ge
noemde school hadden ingetrokken en noch door 
den gemeenteraad, noch door Burgemeester en 
W cthonders behoorlijk zorg was gedragen voor 
de hun opgedragen uitvoering der bepaling van 1 

art. 24 dier wet een onderwijzer van bijstand in 
de openbare school t e R iJswijk ontbrak, nadat 
oproepingen van sollici tanten tegen een salaris 
van / 400 's jaars zonder gevolg zijn gebleven; 

dat Gedeputeerde Staten van NoordlJrabaut bij 
besluit van 9 Januari 1896 met verwijzing naar 
art. 26 van de wet tot regeling van het lager 
onderwijs en de artt. 120 en 127 van de ge
meentewet voormeld beslu it van den Commissaris 
der Koningin hebben goedgekeurd; 

dat de Raad der gemeente Rijswijk zich bij 
een op 30 Januari 1896 bij het Kabinet der 
Koningin ingekomen adres tot Ons heeft g~wend 
met het verzoek zoowel voormeld besluit van 
Gedepuieerde Staten van 18 Juli 1895, als dat 
van 9 Januari 1896 te vernietigen en, zoo daar
toe geeue termen bestaan, laatstbedoeld besluit 
in dien zin te verbeteren, dat de jaarwedde van 
bovcnbedoelden onderwijzer of onderwijz,res op 
f 400 blijve vastgesteld, daarbij aanvoerende, dat 
sedert 1882 de plaats van ondenvijzer aan de 
openbare school te Rijswijk, niettegenstaande her
haalde oproeping van sollicitanten onvervuld is 
gebleven; dat de Raad van oordeel, dat niet de 
lage jaarwedde, maar alleen onvoldoend onder
wijzend personeel de oorzaak hiervan is, gewei
gerd heeft gevolg te geven aan de uitnoodiging 
van Gedeputeerde Staten om die jaarwedde te ver
hoogen ; dat de Raad volgens de wettelijke voor
schriften de jaarwedde des onderwijzers heeft 
vastgesteld en de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten daarop heeft verkregen, welke eenmaal 
verleende goedkeuring niet teruggenomen kan 
worden; dat er ten deze geen plaats is voor toe 
passing van art. 126, 2cle lid, der gemeentewet, 
daar dit wettelijk voorschrift niet het geval be
treft, dat Gedeputeerde Staten van oordeel zijn, 
dat een wettig tot stand gekomen besluit niet 
meer voldoet aan de behoeften van den tijd, maar 
dat aangenomen zelfs, dat Gedeputeerde Staten 
tot bovenbedoelde intrekking hunner goedkeuring 
bevoegd waren, dan toch art. 126, 2de lid, der 
gemeentewet niet in zich sluit de onbestaanbaar
heid van het besluit van 1881; dat bovendien 
het door den Commissaris der Koningin bepaald 
bedrag van de jaarwedde des onderwijzers te hoog 
is gesteld, omdat, blijkens het officieel verslag 
over het ondenvjjs 1893/1894 nog op meer clan 
500 plaatsen, waarvan meer dan 200 in Limburg 

en 70 in Noordbrabaut aan onderwijzers eene 
bezoldiging is toegekend van minder clan / 500, 
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en dat de gemeente Rijswijk, wier bevolking 
minder clan 516 zielen bedraagt , reeds zwaar 
gedrukt wordt door de kosten voor lager onder• 
wijs ten bedrage van / 1436 bij een begrootings• 
cijfer van / 4000 ; 

0 verwegen de dat appellant, voor zooveel zijn 
beroep gericht is tegen het besluit van Gedepn• 
teerde Staten van Noordbrabant dd. 18 Juli 1895, 
niet in acht heeft genomen den termijn bedoeld 
bij art. 14, 2de lid der wet op het lager onder• 
wijs, zoodat hij in dat gedeelte van zijn beroep 
niet ontvankelijk zal moeten verklaard worden; 
dat voormeld besluit, behoudens eventueele ver• 
nietigi ng wegens strijd met de wet of het alge• 
meen belang , waartoe geene termen bestaan, on• 
aantastbaar is geworden, en mitsdien een door 
Gedeputeerde Staten goedgekeurd raadsbesluit tot 
regeling der jaarwedde van een onderwijzer van 
bijstancl aan de openbare lagere school te Rb"swijk 
ontbrak; 

Overwegende , dat èn de gemeen temad èn B,n-. 
gemeester en Wethouders van Rijswi,jk daarna 
hebben geweigerd om behoorlijk voor de, van 
hen bij art. 126 van de gemeentewet gevorclerde 
medewerking ter uitvoering van de wet op het 
lager onderwijs zorg t e dragen ; 

dat de Commissaris der Koningin in Noord· 

brabant in casu terecht art. 127 der gemeente• 
wet heeft toegepast; 

Overwegende, dat het in de gegeven omstan• 
digheden niet te verwachten is, dat voor eene 
jaarwedde beneden f 550 aan de openbare lagere 
school te R ijswijk een geschikte onderwijzer of 
onderwijzeres te ve rki-ijgen is; 

dat mitsdien die jaarwedde door den Commis• 
saris der Koningin bij beslui t van 30 December 
1895, A, n°. 5, 2de afd., op !!Oede gronden is 
vastgesteld op f 550 en Gedeputeerde Staten 
voornoemd aan dat besluit terecht hunne goed. 
keuring hebben verleend; 

Gezien de betrekkelijke artikelen van de ge• 
meentewet en de wet op het lager onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstnan: 
1°. appellant in zijn beroep tegen het besluit 

van Gedeputeerde Staten van Noordbrabant van 
1 8 Jnli 1895, G, n°. 4 1, 2de afd., tot intrekking 
van hun besluit van 5 Januari 1882, G, n°. 59, 
2de afd. , voor zooveel daarbij goedkeuring ver• 
!eend is aan het besluit van den gemeenteraad 
van Rijswijk van 22 December 1881 ter bepa• 
ling v:in de jaarwedde van den onderwijzer van 
bijstl1nd op f 400, niet•ontvankelijk te verklaren ; 

2°. met handhaving van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Noordbrabant van 
9 Januari 1896, G, n°. 73, 2de afd., het daar• 
t egen ingesteld beroep te verklaren ongeg.-ond en 
mitsdien de jaanvedcle van een onderwijzer of 
onderwijzeres tot bijstand van het hoofd der open• 
bare school te RiJswi,jk vast te stellen op f 5 50. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be• 
last met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad geplaatst en tegelijk met cle in 
hoofde dezes vermelde voordracht van genoemden 
Minister in de Nederlandsclte Staatscourant op· 
genomen zal worden en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State , af• 
deeling voor de geschillen van bestuur. 

Soestdijk, den lsten Juli 1896 . 
(get.) EMMA. 

JJe JJ[inister van B innenlandsche Zaken, 
(get .) \"AN HOUTEN. 

(Uitgcg . 12 J itli 1896.) 

7 Juli 1896. WET, houdende wijzigingen int 
het Wetboek van Burgerlijke Regtsvorclering. 
S. 103. 

Bijt. Hand. 2' Kamer 1892/93, 11°. 190, 1-4 ; 
1894, n°. 15 ; 1894/95, n°. 16, 1- 13. 

Hand. id.1894/95, bladz. 1123-1144, 1147-
1166 , 1171- 1181 , 1191- 1192. 

Hand. l • Kamer 1 894/95, bladz. 287-297, 
300, 301; l 895/96, bladz. 9- 17, 23-35, 
109- 162. 

IN NAAM YAN H. M. WILHELMINA , ENZ . 

WIJ }JMJ\'[A., ENZ. . . ..• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is eenige wijzigingen te brengen 
in het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering; 

Zoo is het , dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Artikel 4 n°•. 7 en 8 van het Wet• 

boek van Burgerlijke Regtsvordering worclen 
gelezen als volgt : 

• 7°. Ten aanzien van hen, die geene bekende 
woonplaats in het koningrijk hebben, ter plaatse 
van hun werkelijk verblijf. 

. Inclien deze plaats niet bekend is, gelijk 
mede in geval in regten worden opgeroepen 
houders van aaudeelcn in geldleeniugen of maat• 
schappijen, welke niet op naam staan, en waar· 
van de eigenaars uit dien hoofde onbekend zijn, 
zal het exploit worden aangeplakt aan de hoofd. 
deur van de gehoorzaal des regters, voor wien 
de vordering gebragt wordt of aanhangig is, en 
zal een tweede afschrift moeten worden over• 
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gegeven aan den ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie bij dat regterlijk collegie, die het 
oorspronkelijke met .gezien" zal teekenen. 

. Daarnnboven moet het gedaan exploit worden 
aangekondigd in een cler dagbladen van de 
plaats, waar de Regt bank zitting hondt, of, bij 
gebreke daarvan, van eene naburige plaats . 

• Gelijkelijk zal worden gehandeld ten aanzien 
van naamlooze vennootschappen, bestaande of 
ontbonden, bij gebreke van gemeenschappelijk 
kantoor, bestuurder of vereffenaar, of wauneer 
de bcstu urder of vereffenaar geen bekende woon
plaats en geen bekend werkelijk verblijf binnen 
het koningrijk heeft. 

.Inclicn het exploit niet een te voeren of 
aanhangig regtsgeding betreft, moet het worclen 
aangeplakt aan de hoofddem· van de gehoorzaal 
der Regt bank, binnen wier ressort de verzoeker 
zijne woonplaats heeft, het tweede afschrift aan 
den ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij 
die Rechtbank worden overgegeven en de aan
kondiging in een der dagbladen mu die woon
plaats of, bij gebreke daai-van, van eene ntt

hnrige plaats, geschieden ." 
.8°. Ten aanzien van hen, die in de koloniën 

van den Staat of buiten 's lands wonen, voor 
zooverre zij binnen het koningrijk geen bekend 
verblijf hebben, aan den ambtenaar van het 
OpenbaaT Ministerie bij het regterlijk collegie, 
voor hetwelk de vordering moet gebragt worden 
of aanhangig is, en die het oorspronkelijke met 
.gezien" zal teekenen, en het afschrift van het 
exploit, ten behoeve der eerstgemelden aan het 
departement der koloniën, en van laatstgemelden 
aan dat van bnitcnlandsche zaken zal toezenden. 

.Indien het exploit niet een te voeren of aan
hangig regtsgediog betreft, zal het gedaan w01·den 
aan den ambtenaar van het Openbaar Ministerie 
bij de Regtbank, binnen wier 1·essort de ver
zoeker zijne woonplaats heeft, welke ambtenaar 
daarmede zal handelen als in het eerste lid is 
omschreven. 

"Indien in het geval van het tweede en het 
vierde Jid van n°. 7 en in dat van het eerste 
lid van n°. 8, hierboven voorzien, de zaak voor 
den Kantonregter moet dienen of dient, zal het 
tweede afschrift van het exploit worden over
gegeven aan den persoon of de woonplaats van 
het hoofd van het plaatselijk bestuur of van den
geen, die hem vervangt, welke hetzelve, ten 
einde als bij de voorzeide nummers is vermeld, 
moet doen toekomen aan dea Olficier bij de 

Arrondissements-Regtbank, binnen welker regts
gebied het Kantougeregt gevestigd is." 

Aan artikel 4 wordt toegevoegd: 
"9°. ten aanzien van de getrouwde, niet v,rn 

tafel en be,l gescheiden vrouw , wat betreft de 
dagvaardingen en alle andere exploiten, die haar 
ten verzoeke van haren echtgenoot worden uit
gebragt, aan haar in persoon of mtn haar werke
lijk verblijf, en, wanneer dit is ter woonplaats 
van haren echtgenoot, alsdan aan haar in per
soon, of, zoo de deurwaarder haar aldaar niet 
vindt, aan het hoofd van het plaatselijk bestuur 
van die woonplaats, of aan dengene, die hem 
vervangt, in voe"'e als in artikel 2 van dit 
wetboek is voorgeschreven, terwijl bovendien in 
dat · geval het exploit zal moeten worden aan
gekondigd in een dagblml der woonplaats vau 
den man, of bij gebreke daarvan , van eene na
burige plaats en een afschrift van die aankon
diging zal moeten worden aangeplakt [lan de 
buitenzijde der hoofddeur van het door hen be
woonde huis. 

. Deze aankondiging zal alleen bevatten de 
dagteekening van het exploit, cle aanwijzing van 
den persoon ten wiens verzoeke, en van de 
persoon aan wie het exploit is gedaan, de ver
melding van den deurwaarder, die het gedaan 
heeft en van den persoon aan wien afschrift van 
het exploit gelaten is; voorts, indien de aan
kondiging eene dagvaarding betreft, de aanwijzing 
van den regtcr voor wien, en van dag en uur 
der teregtzitting, tegen welke gedagvaard is, en 
indien de aankondiging de beteekening van eene 
regterlijke uitspraak of beschikking betreft, de 
aan wijzing van den regter door wien, en van 
den dag waarop die uitspraak gewezen of die be
schikking genomen is. 

.Het aangeplakte afschrift der aankondiging 
zal op het verzoek van de vrouw dooi· den deur
waarder onmiddellijk moeten venvijderd worden. 

.Indien de vrouw haar werkelijk verblijf niet 
heeft ter woonplaats van den man en de denr
wam-der aan dat werkelijk verblijf niemand aan
treft, zal artikel 2 moeten worden toegepast. 

.Indien de vrouw geen bekend verblijf binnen 
het koningrijk heeft, zal het exploit moeten ge
schieden op de wijze, bij n°. 7 van dit artikel 
omschreven." 

2. Artikel 7 van genoemd wetboek wordt ge
lezen als volgt: 

.De gewone termijn van dagvaarding is voor 
hen, die in het koningrijk w~nen of hun verblijf 
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houden: voor den Kautouregter van ten minste 
vijf dagen en voor de regterlijke collegiëu van ten 
minste acht dagen. 

»In spoedeischende zaken kan de Kantonregter 
op mondeling verzoek des eischers vergunnen, 
den termijn van dagvaarcling te verkorten, in 
welk geval de vergunning aan het hoofd van het 
exploit gesteld en hie1·mede gelijktijdig geregis
treerd wordt. 

»Evenzeer kan de president. van het regterlijk 
collegie in spoedeischeude zaken op mondeling of 
schriftelijk verzoek des eischers den termijn van 
dagvaarcling verkorten; in het eerste gev:il wordt 
gehandeld, zooals hierboven ten aanzien van den 
Kantonregter is bepaald, terwijl in het laatste 
geval de president zijn beschikking op het request 
plaatst." 

3. In artikel 15 van genoemcl wetboek worden 
de woorden: • in de maanden", . enz. tot en met 
»zes uren des morgens" vervangen door de woor

den : "vóór zeven uren des morgens". 
4. Aan artikel 19 van genoemd wetboek wordt 

toegevoegcl een vierde lid, luidende: 
.Indien geen minnelijke schikking tot stand 

komt, bepaalt de regter den dag, waarop de 
zaak wecler ter rolle zal worden opgeroepen." 

5. Het eerste lid van artikel 52 van genoemd 
wetboek wordt gelezen als volgt: 

.De voorloopige tenuitvoerlegging der vonnissen 
niettegenstaande hooger beroep of verzet zal be
volen worden : 

1 °. indien de uitspraak berust op een authen
tieken titel ; 

2°. indien zij berust op een ouderhandsch ge
schrift, hetwelk erkend is door dengene, tegen 
wien men zich daarop beroept, of hetwelk regtens 
voor erkend wordt gehouden, welke erkenning 
mede aan11:enomen wordt, in geval regt wordt 
gedaan bij verstek ; 

3°. indien er is een voorafgegane veroordeeling 
bij een vonnis, hetwelk voor geen verzet of hooger 
beroep vatbaar is." 

6. In artikel 53 van genoemd wetboek worden 
in 7°. achter het woord: . levensonderhoud" toe
gevoegd cle woorden: »en in het algemeen vol
doening eener bepaalde geldsom." 

7. Artikel 66 van genoemd wetboek wordt ge
lezen als volgt: 

.De vonnissen en bev elschriften, in artikel 46 
bedoelcl, behoeven niet beteekend te worden, 
tenzij dit ingevolge de bepalingen van het tweede 
boek van dit wetboek tot verhaal van geldelijke 

verpligtingen, welke de wederpartij krachtens 
dezelve te vervullen heeft, noodig mogt zijn." 

8. Artikel 67 van genoemd wetboek wordt 
ingetrokken. 

9. Artikel 68 van genoemd wetboek worclt 
gelezen als volgt: 

"Indien de verweerder vermeent gronden te 
hebben, om iemand in vrijwaring op te roepen 
en hij die oproeping niet heeft gedaan vóór den 
dag, waarop de zaak heeft moeten dienen , zal 
hij zijne daartoe strekkende, met redenen omkleede 
conclusie vóór alle weren moeten nemen op den 
dag, voor het voordragen der verwering bepaalcl. 

.In die conclnsie zal het, met afwijking van 
het bepaalde in het tweede lid van artikel 141 , 
geoorloofd zijn cle exceptie van onbevoegdheid op 
te nemen , en zal deze, zoo dit niet geschiecl is, 
voor gedekt gehouden worden, tenzij cle regter 
onbevoegd is uit hoofde van het onderwerp des 
geschils. 

. Inclien cle ei scher vermeent gronden te hebben 
om iemand in vrijwaring op te roepen, zal hij 
het verzoek daartoe bij. met redenen omkleede 
conclusie moeten doen ten dage bepaald voor het 
dienen van repliek. 

»Indien het verzoek toegewezen wordt, zal de 
regter eenen voldoenden termijn verleenen, naar
mate van den afstand van des waarborgs woon
plaats en den dag bepalen, _ waarop zoowel de 
oorspronkelijke zaak, als die in vrijwaring weder 
ter rolle zal worden opgeroepen . 

• Het vonnis, waarbij de dagvaarding in vrij
waring is toegestaan, zal aan clen waarborg niet 
behoeven beteekend te worden . De dagvaarding 
zal den inhoud van hetzelve moeten behelzen, en 
daarbij zal moeten worden ove1·11:egeven kopij tler 
stt1kken, welke aan of door den eischer in vrij
waring beteekend zijn. 

. Indien het verzoek afgewezen wordt , bepaalt 
de regter bij die beslissing den dag, waarop de 
zaak weder ter rolle zal worden opgeroepen." 

10. In het eerste lid van artikel 70 van ge
noemd wetboek worden de woorden : .den eischer" 
vervangen door de woorden: ,,zijn oorspronkelijke 
wederpartij." 

In het tweede lid van dat artikel worden de 
woorden: ,,de oorspronkelijke eischer" vervangen 
door de woorden : »cle wederpartij van den ge
waa1·borgde." 

De laatste zinsnede van artikel 73 wordt gelezen 
als volgt: 

.is dit het geval niet, dan wordt de hoofdzaak, 
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wanneer de oorspronkelijke eischer of verweerder 
dit vordert, afzonderlijk beslist". 

11. Aan· het eerste lid van artikel 82 van ge• 
noemd wetboek wordt toegevoegd: 

• in geval van echtscheiding of scheiding van 
tafel en becl, nadat het aan den gedaagde betee
keucl is en openbaar gemaakt op de wijze, bij 
artikel 828 van dit wetboek voorgesch1·eveu, en 
zoo wel negentig dagen na de beteekening, als 
clertig dagen na de laatste aankondiging, bedoeld 
in artikel 811 3°., zijn verloopen". 

12. Artikel 83 ,van genoemd. wetboek wordt 
gelezen als volgt : 

. Het exploit van verzet zal summierlijk be
helzen de middelen van de partij , en d.a"'vaarding 
aan den persoon of ter gekozene woonplaats van 
den oorsproukelijken eischer. 

.De oorspronkelijke eischer heeft de bevoegd.
heid. om, overeenkomstig artikel 136 van dit wet
boek, tegen een vroegeren dan den in het exploit 
van verzet uitged.rukten 1·egtsd.ag op te roepen." 

13. Achter artikel 89 van genoemd wetboek 
word gevoegd een nieuw artikel, luidende: 

.Art. 9a. De gedaagde, tegen wien verstek 
verleend is, heeft, zoolaug ten profijte daarvan 
het vonnis nog niet gewezen is, de bevoegdhei d. 
om ten dienend.en dage alsnog in regten te ver
schijnen, waard.oor de gevolgen van het tegen 
hem verleend. verstek vervallen, beha! ve ten airn
zien van de daardoor veroorzaakte kosten, waarop 
artikel 89 van dit wetboek toepasselijk is." 

14. Artikel 93 van genoemd wetboek wordt 
ingetrokken. 

Van het eerste lid van m-tikel 94 wordt de 
aanhef gelezen: .Indien de gedaagde op de clag
vaarding verschijnt en de nietigheicl van het 
exploit inroept, kan", enz. 

In het tweede lid van dit artikel vervallen cle 
woorclen: .of aan clen geclaagd.e tot zijne ver
clediging uitstel verleeuen." 

15. Het laatste lid van artikel 103 van "'e
noemd wetboek vervalt. 

Artikel 104 wordt gelezen als volgt: 
. Het tegen bewijs staat van regtswege vrij. Dit 

verhoor wordt gehonclen op cle plaats, clen dag 
en het uur, bij het vonnis of dadelijk na afloop 
van het verhoor der voor het bewijs gehoorde 
getn igen te bepalen . 

• Inclien een der 1iartijen verlenging van de 
in dit of het vorig artikel bedoelcle termijnen 
verzoekt, zal dit incident dadelijk , zonder eenige 
voorziening daartegen, beslist worden." 

Artikel 106 wordt gelezen als volgt : 
. De namen en woonplaatsen der getuigen worden 

ten minste clrie dagen vóór het verhoor aan de 
wederpartij beteekend . 

"Daarbij zal, indien het vonnis , hetwelk het 
getuigenverhoor beveelt, niet uitgesproken is in 
tegeuwoordigheicl van de pal'tij , afschrift van 
het vonnis worclen overgegeven, zoo dit niet 
reeds vroeger is <>eschied. 

.Indien partijen bij cle nits1iraak van het vonnis 
tegenwoorclig zijn, zal van die tegenwoordigheicl 
op het audieutieblad worden melding gemaakt." 

Tusschen de artikelen 108 en 109 wordt een 
uien w artikel ingevoegd , 1 uidende als volgt : 

.Art. 108a. Indien een getuige, behoorlijk 
opgeroepen, niet verschijnt, of indien dezelve 
weigert te autwoorclen, of ook indien een ge
tuige is gewraakt geworcleu, kan de belanghebbende 
partij aan den regter eenen nac1ereu termijn ver
zoeken." 

16. Aan artikel 119 van genoemd wetboek 
worden toegevoegd als clerde, vierde en vijfde lid: 

. Indien de getuigen buiten 's lands wonen, 
kan de regter aan een door hem aan te ,vijzen 
autoriteit van het land hunner woonplaats ver
zoeken het verhoor te houden, of clat verhoor 
opdragen aan den N ederlandschen consulairen 
ambtenaar, tot wiens ressort de woonplaats dier 
getuigen behoort . 

,,De regter zal dan tevens den termijn be
palen, die in acht genomen moet worden bij het 
beteekenen aan de wederpartij van dag, uur en 
plaats, waarop clit verhoor zal gehouden worden 
en mede den da"' vaststellen , waarop de zaak 
wecler ter rolle zal worden opgeroepen. 

.Het proces-verbaal van dit getuigen-verhoor 
heeft gelijke kracht als dat van den Nederland
schen regter." 

17. In het dercle lid van artikel 133 van ge
noemd wetboek worden de woorden: "tot en met" 
vervangen door de woorden : ,, tot aan". 

18. De artikelen 135 tot en met 151 van ge
noemd wetboek worden vervangen door de volgende 
artikelen: 

Art. 135. De procureur van cleu eischer doet 
de zaak op de rol inschrijven niet later dan daags 
vóór den in de dagvaarding nitged.rukten of overeen
komstig het volgend artikel vervroegden regtsdag. 

.Indien hij in zaken, waarin de dagvaarding 
op korte termijnen gedaan is, dientengevolge niet 
in staat is aan dit voorschrift te voldoen, doet 
hij de zaak zc;o spoedig mogelijk inschrijven. 
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.Árt. 136. De verweerder kan den termijn, 
waarop hij gedagvaard is , verkorten door bij een 
aan den procm·eur des eischers beteekende akte , 
tevens inhot1dende procureurstelling, dezen tegen 
een vroegereu dan den in de tlagvaarding opge
geven regtsdag op te roepen. 

.Die opl'Oeping moet op straffe van nietigheicl 
geschieden op ecu termijn van ten minste vijf 
dagen vóór den in die akte uitgedrukten dug. 

.Zijn er medegedaagden , dan moet de oproeping, 
voor zoo veel zij niet mede van hen uitgaat, bij 
deurwaarders-exploit ook aan hen gedaan worden, 
met inachtneming van zoodanigen termijn tnsschen 
dat exploit en den vervroegden dag van ver
schijning, als waarop ieder hunner, als gedaagde, 
volgens de wet zou kunnen aanspraak maken. 

• Wordt door meer dan één gedaagde, niet ge
zamenlijk optredende, van het regt van anticipatie 
gebruik gemaakt, dan geldt, met inachtneming 
van het tweede en het derde lid van dit artikel, 
de oproeping tegen den vroegsten regtsdag. 

• Árt. 187. Behoudens het geval in het vorip: 
artikel bedoeld, verklaart tle procureur , die voor 
den verweerder optreedt, dit bij de oproeping 
der zaak ter tercgtzitting. 

• Van deze verklaring geschiedt aanteeken ing in 
het andientieblad. 

. De verweerder wordt geacht zijne woonplaats 
te hebben gekozen bij dien procureur. 

.A,·t. 138. 'r egen den verweerder, voor wien 
zich geen procnrcnr stel t, wordt verstek verleend 
en verder gehandeld, zooals in de zesde afdceling 
van den eersten titel is bepaald . 

.Art. 139. Indien de in artikel 135 vun dit 
wetboek bedoelde inschrijving niet heeft plaats 
gehad, is de procureur van den ,erwcerder be
voegd, onder overlegging van de dagvaarding en 
van de oproeping bij anticipatie, zoo die geschied 
is , de zaak ter teregtzitting op de rol te doen 
inschrijven. 

.Tegen den niet-verschenen eischer wordt ver
stek verleend en verder gehandeld, zooals in de 
zesde afdceling van den eersten titel is bepaalcl , 
tenzij ingeval van anticipatie de voorschriften 
van artikel 136 niet zijn in acht genomen. 

• A.,·t. 140. Ten d ienenden dai<e of OJJ een en 
naderen _te bepalen dag wordt door den procureur 
des eischers zijne met redenen omkleede conclusie 
nu eisch voorgedragen en bij afschrift aan den 
proctll·enr des verweerclers gelijktijdig ter teregt
zitting overgegeven . 

• Art. 141. Daarna draagt tenzelfden clage of 

op eenen naderen te bepalen dag de procurelll· 
van den verweerder zijne verwering voor, bij met 
redenen omkleede conclusie, waarvan hij een af
rnhrift aan den procureur des eischers gelijktijdig 
ter teregtzitting overgeeft. 

. Hij is gehouden alle exceptiën en zijn ant
woord ten principale tegelijk voor te dragen, op 
strnffe van verval der niet voorgedragene exceptiën, 
en, indien niet ten principale geantwoord is, 
van het regt om zulks te doen. 

.Echter zullen erfgenamen, weduwen en vrou
wen, hetzij uit den echt, hetzij van tafel en bed 
of van goederen gescheiden, die in termen van 
beraad zijn, h nnne verwering tot een beroep daarop 
kunnen bepalen. 

"Árt. 142. adat de conclusie van antwoord 
ter teregtzitting is voorgedragen, wordt aan den 
procureur van den eischer op zijn verlangen ge
legenheid gegeven tot het nemen eener conslnsie 
van repliek, welke de procureur van den verweerder 
des verkiezende kan beantwoorden met eene c~n
clnsie van dupliek . 

. De regter kan op eenparig verzoek van partijen 
het nemen van nog meer conclusiën toestaan. 

.Á,·t. 143. De termijnen voor het nemen der 
conclnsiën worden door den regter bepaald in 
overeenstemming met hetgeen de partijen verlangen. 
Iu geval van verschil tnsschen partijen beslist 
de regter, daaTbij ook lettende op den tijd, welken 
de belanghebbende partij mogt aantoonen te be
hoeven, ten einde zich de noodige bewijsstukken 
te verschaffen. 

,Art. 144. Na het wisselen der conclnsiën 
worden partijen toegelaten tot de plcidooijen of 
wordt daarvoor een nadere dag bepaald, tenzij 
partijen op de stukken regt verlangen. 

. De regter is bevoegd bij de pleiclooijen aan 
de partijen of harP praktizijns ophelderingen te 
vragen omtrent den inhoud van hunne chriftelijke 
of monde)jnge voordragten. 

.Árt. 145. lnd.ien de eisch overeenkomstig het 
tweede lid van artikel 7 van dit, wetboek is in
gesteld op korten termijn, wordt ten dienenden 
dage door den procureur des eischers de met 
redenen omkleede conclusie van eisch voorge
dragen en gelijktijdig ter teregtzitting afschrift 
claarvan aan dien des gedaagden overgegeven. 

.Deze draagt terstond en met 00elijke overgifte 
van afschrift zijne verwering voor, bij met redenen 
omkleede conclusie van antwoorcl, en partijen 
worden des verlangd daarna claclelijk tot de plei
dooijen toegelaten . 
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"De regler kan tot het nemen der concl usiën 
of tot cle pleidooijen, op verzoek van eene der 
partij en in haar belaug of ook ambtshalve, eenig 
uitstel bevelen . 

• Art. 146. Partijen kunnen hunnen gestelden 
proenrcur niet herroepen zonder tevens een anderen 
te stellen; zoolang zulks niet geschied is, blijft 
het regtsgeding voortgaan op naam des eerst
gestelclen. 

"Art . 147 . De partij , die zich bij conclusie op 
eenig stuk beroept, is verpligt daarvan, tegelijk 
met het afschrift harer conclusie , afschrift te 
geven, tenzij zulks reeds bij de dagvaarding ge
schied is, of de procureur der wederpartij ver
klaart geen afschrift te verlangen. Bovendien is 
zij verpligt, indien de wederpartij bij akte van 
procureur tot procureur verklaart inzage te ver
langen mu het stuk zelf, dit hetzij ter griflic 
neder te leggen, hetzij tegen recepis aan den 
procureur der wederpartij over te geven. 

"Indien eene 11artij, nadat de clng voor het 
houden der pleidooijen bepaald is, nog eenig stuk 
in het geding wenscht te brengen, geschiedt dit 
door mcdedeeling van afschrift aan den procureur 
der weclerpartij met gelijktijdige. nederlegging van 
het stuk ter griffie, of overgifte daarvan tegen 
recepis. 

. Indien ten aanzien van eenig stuk aan eenig 
voorschrift van dit artikel niet is voldaan, of 
zóó laat , dat de wederpartij dientengevolge bui.ten 
staat is, daarop voldoende te antwoorden, zal zij 
alleen bij de pleidooijen zich 011 die omstandigheid 
kunnen beroepen. De regter zal alsdan zoodanig 
stuk terzijde kunnen leggen en daarmetle bij zijne 
beslissing geen rekening behoeven te honden. 

• De stukken zullen ongezegeld en ongeregistreerd 
ter griffie nedergelegd kunnen worden. 

,Art. 148. De stukken moeten wordeu terug
gegeven binnen acht dagen na dagteekening van 
het recepis of van de kennisgeving aan de weder
partij, dat de stukken ter griftîe zijn nedergelegd. 

,,Art. 149. Indien de stukken niet zijn terug
gegeven binnen dien termijn, zal de gebrekige bij 
een bevelschrift van den president daartoe worden 
genoodzaakt, zelfs bij lijfsdwang, onverminderd 
vergoeding van kosten, schaden en interessen, 
zoo daartoe gronden zijn". 

19. Het opschrift der derde afdeeling van den 
derden titel van het eerste hoek vnn genoemd 
wetboek wordt gelezen als volgt: 

" \" au voorloopige verzoeken en van de exce11tie 
van onbevoegdheid." 

Artikel 155 wordt ingetrokken. 
In artikel 157 vervallen de woorden: . over

eenkomstig artikel 155 hierboven ." 
20. Artikel 156 van genoemd wetboek wordt 

gelezen als volgt : 
"Ingeval de regter onbevoegd mogt zijn uit 

hoofde van het onderwerp des geschils, is hij, 
ook al is de exceptie van onbevoegdheid niet 
voorgesteld, ambtshalve gehouden zich onbevoegd 
te verklaren." 

21. In artikel 158 van genoemd wetlioek wordt 
de laatste zinsnede gelezen als volgt: 

. Dit moet geschieden bij met redenen omkleede 
conclusie vóór alle weren, op den dag voor het 
voordragen der verwering bepaald. 

.Die verwijzing kan ook door den eischer ge
Yorderd worden, maar alleen bij de cJnclnsie 
van eisch ." 

22 . Artikel 159 wordt gelezen als volgt: 
.Ingeval voor denzelfden regter tnsschen dezelfde 

personen en over hetzelfde onderwerp te gelijk 
zaken aan bangig zijn , of voor clenzelfden regter 
verknochte zaken aanhangig zijn, kan daarvan de 
voeging worden gevraagd. 

"Indien dit gevorderd wordt door den gedaagde, 
is daarop toepas elijk het voorlaatste lid van het 
vorig artikel. 

. Die voeging kan ook door den eischer gevordercl 
worden, maar alleen bij de conclusie van eisch." 

23 . De artikelen 160 en 161 van genoemd 
wetboek worden ingetrokken. 

24 . Artikel 163 van genoemd wetboek wordt 
ingetrokken. 

ln artikel 167 wordt gelezen in plaats van 
.artikel 150" .artikel 149" . 

25 . In het derde lid van a1-tikel 190 van ge
noemd wetboek wordt gevoegd tnsschen .229" 
en "235", ,,232". 

26. In artikel 192 van genoemd wetboek ver
vallen de woorden: "tevens met beteekening van 
het proces-verbaal van onderzoek". 

27 . In het eerste lid van artikel 200 van ge
noemd wetboek worden de eerste acht woorden 
vervangen door ,le woorden: ,, Het getnigenver
hoor wordt" en gelezen in plaats van de woorden: 
"artikel 119 en 121" de woorden: . het eerste 
en het tweede lid van artikel 119 en bij arti
kel 121, en met dien verstande, dat de in arti
kel 106 bedoelde overgifte van afschrift van het 
vonnis zal geschieden, ook al is de procureur der 
wederpartij bij het uitspreken van het vonnis 
tegenwoordig geweest."' 
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Het vierde lid van artikel 200 wordt gelezen 

als volgt: 
"In de gevallen, bedoeld in het tweede en het 

derde lid van dit artikel, is het bepaalde bij het 
vierde !iel van artikel 119 toepasselijk en wordt 
van het verhoor altijd proces-verbaal opgemaakt. 
Niettemin vervalt het voorschrift betretfende de 
in artikel 119 bedoelde beteekening, indien het 
verhoor teu huize van deu getuige plaats heeft." 

28. Artikel 202 van genoemd wetboek wordt 
gelezen als volgt : 

"Na afloop van het getuigen verhoor, of indien 
dit achterwege blijft, bepaalt cle regter den dag, 
waarop de zaak weder ter rolle ; al worden opge
roepen." 

29. Artikel 203 van genoemd wetboek wordt 
gelezen als volgt: 

.Behoudens het bepaalde bij het derde lid van 
artikel 119 en bij het tweede en derde lid van 
artikel 200, en voor zooveel ontslag, overlijden, 
ziekte van langd urigen aard of eene andere der
gelijke oorzaak het niet noodzakelijk maakt, zullen 
regters, die het getuigenverhoor niet hebben bijge
woond, niet mogen medewerken tot de uitspraak 
over de zaak, waarin dat verhoor gehouden is . 

"Van de afwijking van dezen regel en de oor
zaak daarvan wordt in de uitsp,·ank melding ge
maakt. De nooclzakelijkheid der afwijking wordt 
uitsluitend door het collegie, dat haar toepast, 
beoordeeld, zouder dat daartegen eenige voorzie
ning 01)enstaat." 

30. De artikelen 204 tot en met 218 van ge
noemd wetboek worden ingetrokken. 

31 . Het opschrift der zevende afdeeling van den 
derden titel van het eerste boek van genoemd 
wetboek wordt. gelezen als volgt : 

"Van geregtelijke plaatsopneming en bezigti
ging" . 

Na het eerste lid van artikel 219 wordt in· 
gevoegd: 

"Op gelijke wijze en met gelijk doeleinde kan 
bij vonnis bevolen worden eene bezigtiging van 
roerende zaken, die niet of bezwaarlijk ter teregt
zitting kunnen worden overgebragt." 

Het tweede en het derde lid van artikel 219 
worden vervangen door de volgende bepaling: 

"Het vonnis bepaalt den tijd der plaatsop• 
neming of den tijd en de plaats der bezigtiging, 
clen termijn, binnen welken het in artikel 220 
bedoelde proces-verbaal ter griffie moet zijn neder
gelegd , en de teregtzitting, waarin partijen zullen 
worden toegelaten om voort te procederen". 

32 . De laatste zinsnede van artikel 220 van 
genoemd wetboek wordt ingetrokken. 

In artikel 221 worden in het eerste lid na 
het woord: "opneming" en in het tweede lid na 
het woord: ,,plaatsopneming" iugelascht de woor
den: ,,of bezigtiging." 

33 . In het tweede lid van artikel 223 van 
genoemd wetbpek worden de woorden: "drie 
dagen na de beteekening" vervangen door de 
woorden: "aeht dagen na de uitspraak". 

34. ln het derde lid van artikel 2Z4 van ge
noemd wetboek worden de woorden: "het vonnis 
aan de benoemde clesknncligen cloen beteekenen, 
met oproeping om den eed af te leggen" ver
vangen door de woorden: ,,de deskundigen op
roepen om den eed af te leggen bij een exploit, 
dat de regterlijke opdragt inhoudt." 

35. In het derde lid van artikel 225 van 
genoemd wetboek wordt de laatste zinsnede ge
lezen als volgt: 

"De deskundige wordt, zoo hij verschijnt, ge
hoord; de regter doet uitspraak zonder hooger 
beroep". 

36 . In het tweede lid van artikel 226 van ge
noemd wetboek vervallen de woorden: "op de wijze" 
enz. tot en met het woord : "voorgeschreven". 

37. Artikel 228 van genoemd wetboek wordt 
gelezen als volgt : 

"De regter bepaalt bij eene in het proces- . 
verliaal der eeds,iflegging op te nemen beslissing, 
na verhoor cler deskundigen en der partijen, 
voor zooverre deze tegenwoordig zijn, de plaats, 
den dag en het uur, waar en wanneer de des
kundigen tot het onderzoek zullen overgaan, den 
termijn binnen welken zij hun schriftelijk berigt 
ter griffie zullen inleveren en de teregtzitting 
bestemd tot de voortzetting der zaak. 

"Wanneer op dien dag het berigt van des
kundigen nog niet mogt zijn ingekomen, zal de 
regter op verzoek van partijen of eene van haar 
een naderen dag tot de voortzetting der zaak 
kunnen bepalen." 

38 . In het eerste lid van artikel 232 van 
genoemd wetboek worden de woorden: ,, binnen 
den termijn door den regter te bepalen" ver
vangen door de woorden: ,, binaen den volgens 
artikel 228 van dit wetboek bepaalden termijn." 

39. Het tweede lid van artikel 233 van ge
noemd wetboek wordt gelezen als volgt: 

"De regter doet uitspraak , de verschenen des
kundigen gehoord, zonder voorafgaande cou
clnsiën". 
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40. Artikel 2 34 van genoemd wetboek wordt 
ingetrokken. 

41 . Artikel 237 van genoemd wetboek wordt 
gelezen als volgt: 

"Partijen mogen bij incidentele conclusie ver
zoeken om elkander op ter zake dienende en 
niet tot iets anders betrekkelijke vraagpunten te 
doen hooren. De conclusie zal de. feiten eu 
vraagpunten inhouden . 

"Tndien eene partij, nadat de dag voor het 
honden del' pleidooijen reeds bepaald is, zoo
danig verhoor nog weuscht te vragen, zal zij 
daartoe aan den regter een verzoekschrift moeten 
inleveren, de feiten en vraagpunten inhoudende, 
en dit aan de wederpartij doen beteekenen. De 
behandeling van dit verzoek zal alsdan, zonder 
nadere conclusie van de verzoekende pal'tij , ge
schieden tege.lijk met die pleidooijen, als wanneer 

de werlerpartij geregt.igd zal zijn op dat verzoek 
mondeling en ook bij conclusie te antwoorden . 

• Indien de wederpartij in een der gevallen, bij 
het eerste of tweede lid van dit artikel bedoeld, 
de gestelde feiten erkent, zal het verhoor ver
vallen." 

Artikel 238 wordt gelezen als volgt: 
.De regter zal naanwkeurig onderzoeken of de 

vraagpunten tot het geschil betrekkelijk zijn ; hij 
zal cle zooclanigen, die hij als strikvragen be
schouwt, ter zijde stellen, of het verhoor der 
partij , zoo da:ntoe termen zijn, geheel van de 
hand wijzen. 

• De regter zal dit laatste evenzeer kunnen 
doen, indien in het geval in het tweede litl van 
artikel 237 omschreven, het verzoek zoo laat is 
geschied, fat ,le wederpartij buiten staat is, zich 
daarovei· uit te laten." 

42. In artikel 239 van genoemd wetboek ver
vallen de woorden: "of voor eenen regter-com
missa.ris, daartoe aangewezen." 

Artikel 241 wordt gelezen als volgt: 
.De partij zal in persoon, zonder eenig ge

schreven opstel te mogen voorlezen, antwoorden 
op de vragen, welke aan hem door den i-egter 
!ttidens het vonnis of ook ambtshalve zullen 
worclen gedaan. 

. De pa1·tij, die het verhoor heeft vel'zocht, kan 
daarbij tegenwoordig zijn evenals de procnreurs 
en advocaten van beide partijen. 

• Door de verzoekende partij of hare prnktizijns 
zullen door tnsschenkomst van den voorzitter, 
nitsluitencl over het onderwerp in de naag ge
noemcl, naar aanleiding van de gegeven antwoor-

den vragen mogen wm·clen gedaan; · in geval van 
verzet der wederpartij kan de regter weigeren de 
vraag te doen, zonder dat daartegen eenige voor
ziening is toegelaten." 

43 . In het eerste lid van artikel 2-J.2 van ge
noemd wetboek worden de woorden: • beteeke
uende feiten en" vervangen door de woorden: 
"bij vonnis gestelde." 

In artikel 243 vervallen de woorden: .den 
regter-commissaris." 

44. In artikel 245 van genoemd wetboek ver
valt het woord: "gedaagde" en vervallen de woor
den: "zonder ni: uwe dagvaarding." 

45 . Artikel 247 van genoemd wetboek wordt 
gelezen als volgt: 

. Incidentele vorder ingen worden ten dienendeu 
dage ter audientie gedaan bij gemotiveerde con
clusiën . 

"Op die tnsschengeschillen zijn de bepalingen 
der artikelen 141, 143, 144 en 147 tot en met 
149 van dit wetboek toepasselijk. 

"De regter kan op eenparig verzoek vnu par
tijen het nemen van conclusiën van repliek en 
van dupliek toestaan." 

46. Achter het eerste lid van artikel 249 van 
genoemd wetboek wordt gevoegd een zinsnecle, 
luidende: 

"Voor zooveel de znak het toelaat, zal de regter 
bij de beslissing op het incident tevens den dag 
bepalen, waarop de zaak weder ter rolle zal 
worden opgeroepen." 

Het tweede lid van artikel 251, het tweede Ii<l 
van artikel 252 en artikel 260 worden ingetrokkeu. 

47 . Artikel 272 van genoemd wetboek wordt 
gelezen als volgt : 

"Indien eene der partijen ontkent, dat de voor 
haar opgetreden procureur van haar daartoe op
dragt gekregen heeft , zijn de bepalingen dezer 
afdeeling toepasselijk." 

48. In artikel 285 van genoemd wetboek wor
den de woorden : "aan den regter verzoeken" ver• 
vangen door het woord: ,, vorderen." 

49. Artikel 286 van genoemd wetboek wordt 
gelezen als volgt: 

"Dit incident wordt aangebragt bij conclusie 
ter teregtzi tting ten dien enden dage vóór of op 
dien, waarop de laatste conclusie in het aanhangiµ: 
1·egtsgeding wordt genomen . 

.In zaken van schriftelijke behandeling wordt 
het incident aangebra"t bij aan beide partijen be
teekende akte met exploit van oproeping om ter 
teregtzitting te verschijnen." 
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50. Artikel 287 van genoemd wetboek worclt 
gelezen als volgt: 

, De conclusie, waarbij tevens procnrellT moet 
worcleu gesteld, bondt de opgave in van den 
voornaam, den naam en de woonplaats van den
gene, door wien de vordering geschiedt , en 
van de gronden, waarop zij berust, alles op 
straffe van nietigheid. Hij wordt geacht bij den 
gestclclen procnrenr woonplaats te hebben gekozen, 
ten ware in de conclusie eene andere keuze mogt 
ziju uitgeclrnkt." 

51 . Artikel 288 van genoemd wetboek wordt 
gelezen als volgt : 

• Wanneer de 1·egter, het incident beslissende , 
partijen beveelt voort te prncederen, bepaalt hij 
bij hetzelfde vonnis den dag, waarop zij gehou
den zullen zijn tot dat einde ter teregtzitting te 
verschijnen." 

52. In artikel 294 van genoemd wetboek ver
vallen de woorden: . Het wordt summierlijk be
handeld eu afgedaan". 

53 . In het eerste lid van artikel 295 van ge
noemd wetboek worden de woorden: na het betee
keuen der uitspraak" vervangen door de woorden: 
, na de uitspraak"; in het derde lid vervallen de 
woorden : .der beteekening"; het vierde lid wordt 
i ngetrokkcn. 

54. Artikel 299 van genoemcl wetboek wordt 
ingetrokken. 

55. In artikel 300 van genoemd wetboek ver
vallen de woorclen: . ook summiere". 

56. In artikel 302 van genoemd wetboek wor
den de woorden : .kan de president op een daartoe 
ingediend verzoekschrift" vervangen door de woor
den : ,, kan de kan tonregter of de president van 
het regterlijk collegie, op verzoek des eischers, 
overeenkomstig artikel 7". 

5 7. In artikel 303 van genoemd wetboek wordt 
het woord: . Hij" vervangen door de woorden : 
,De president". 

In artikel 305 worden de woorden: • wegens 
verduistering van des schuldenaars roerende goe
deren" vervangen door de woorden: ,, voor ver
duistering van des schuldenaars roerende of 
onroerencle goederen". 

58. Artikel 317 van genoemd wetboek wordt 
gelezen als volgt: 

. Indien er verdeeling bij averij-grosse moet 
plaats hebben, zullen deskundigen, ten verzoeke 
van eenc der partijen door de Arroudissements
Regtbank worden benoemd, ten ware partijen 
het omtrent de keuze zijn eens geworden." 

1896. 

59. Artikel 326 van genoemd wetboek wordt 
ingetrokken. 

60. Artikel 337 van genoemd wetboek wordt 
gelezen als volgt : 

"Van vonnissen, waarbij eene provisie worclt toe
gestaan of geweigercl, kan hooger beroep worden 
ingesteld voordat het eindvonnis geslugen is. 

"Hetzelfde kan plaats vinden ten aanz ien van 
inciclentele en interlocutoire vom,issen, tenzij de 
regter daarbij verklaard heb be , dat het hooger 
beroep daarvan niet clan tegelijk met het eind
vonnis zal kunnen worden ingesteld." 

Artikel 338 wordt ingetrokken. 
61. In het eerste lid van artikel 3 3 9 van 

genoemd wetboek worden de woorden : "beteeke
ning van het vonnis, hetzij aan den persoon , 
hetzij aan deszelfs woonplaats" vervangen door 
de woorden: "uitspraak van het vonnis". 

Het tweede lid van artikel 339 wordt ge
lezen als volgt: 

. De gedaagde in hooger beroep kan echter 
van zijne zijcle iueidenteel beroep instellen, zelfs 
na verloop van dezen termijn en na berusting 
in het vonnis . Het incidenteel beroep wordt, 
op straffe van verval, ingesteld bij de co nel nsie 
van antwoord." 

62 . Artikel 340 van genoemd IVetboek wordt 
ingetrokken. 

63 . Artikel 341 vim genoemd wetboek wordt 
gelezen als volgt : 

.Bij overlijden van de in het ongelijk gestelde 
partij gedurende den loop van den termijn voor 
het h ooger beroep , kan het beroep door bare 
erfgenamen of regtverkrijgeuden nog worden in
gesteld binnen drie maanden na het overlijden , 
of, zoo zij van het regt van beraad gebruik 
maken, binnen eene maand na afloop van den 
daarvoor gestelden termijn." 

64. Artikel 344 van genoemd wetboek wordt 
ingetrokken. 

65 . In het tweede !iel van artikel 345 van 
genoemd wetboek wordt tweemaal het woord: 
.drie" vervangen door het woorcl: .twee". 

66. Artikel 346 van genoemd wetboek wordt 
ingetrokken. 

67 . Artikel 347 van genoemd wetboek wordt 
gelezen als volgt : 

.In hooger beroep zal ,vorden geprocedeerd op 
de wijze, als voor den eersten aanleg is voor
geschreven , met dit onderscheid alleen, dat 
slechts eene conclusie van eisch en eene con
clusie van antwoord ter rolle worden genomen. 

12 
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• iettemin zal ingeval van incidenteel beroep 
of indien door clen verweerder eene exceptie tegen 
het principaal beroep wordt aangevoerd, den 
appellant, op zijn veriangen , een termijn ver• 
leen d worden om het incidenteel beroep of de 
voorgeotelde exceptie bij conclusie te beant
woorden." 

I n het tweede lid van artikel 348 worden de 
woorden: .De oorspronkelijke verweerder" enz. 
tot en met de w~orden: .en niet in het geding 
ter eerster instantie zijn gedekt" vervangen door 
de woorden : .De oorspronkelijke verweerder kan 
echter nieuwe weren van rngten, eene verdedi
ging ten principale opleverende, inbrengen, tenzij 
dezelve in het geding ter eerster instantie zijn 
gedekt, waaronder niet begrepen is het geval , 
dat het regt om ten principale te antwoorden 
ingevolge artikel 141 vervallen is." 

68. In artikel 349 van genoemd wetboek 
worden de woorden: ,,geda:tn worden bij concln
siën" enz. tot en met het ·woord: • beteekend" 
vervangen door de woorden: .gedaan worden bij 
met redenen omkleede conclusien". 

69. In artikel 351 van genoemd wetboek 

worden de woorden: .summierlijk en bij eene 
eenvoudige akte" vervangen door de woorden : 
.alsnog bij eene conclusie". 

70. In artikel 353 van genoemd wetboek 
woFden gelezen achter het woord : • betrekkelijk" 
de woorden: .de inschrijving ter rolle", achter 
het woord: .procureurstelling" de woorden: .de 
anticipatie" en achter de woorden: .de geregte
lijke plaatsopneming", de woorden: .en be
zigtiging". 

Aan artikel 353 worden als tweede, derde, 
vierde, vijfde en zesde lid toegevoegd: 

.Niettemin zijn de artikelen 152 en 153 niet 
anders van toepassing dan behoudens de na
volgende bepalingen : 

.De oorspronkelijke gedaagde, eischer wordende 
in hooger beroep, is niet gehouden tot de in die 
artikelen bedoelde zekerheidstelling. 

.De gedaagde in hooger beroep is daartoe 
evenmin gehouden, zelfs niet bij het instellen 
van incidenteel beroep . 

• De in eersten aanleg gestelde zekerheid blijft 
ook verbonden voor de kosten van hooger beroep. 

"De zekerheidstelling wordt gevorderd vóór 
alle weren van regten" . 

In artikel 357 worden de woorden: • Wanneer 
een vonnis belrnichtigd wordt, waarbij de regter 
van eersten aanleg eeniglijk zich bevoegd heeft 

verklaard" vervan"en door de woorden : ,, Wanneer 
in het geval van het tweede lid van artikel 68 
een vonnis bekrachtigd wordt , waarbij de regter 
van eersten aanleg zich bevoegd heeft verklaard". 

71. Artikel 365 van genoemd wetboek wordt 
gelezen als volgt : 

. De termijn van dagvaarding kan niet worden 
vervroegd en het geding zal gevoerd worden als 
in eersten aanleg." 

72 . In artikel 372 van genoemd wetboek 
worden de woorden : • den eischer'' vervangen 
door de woorden: .de verschenen partij". 

73 . In artikel 382 van genoemd wetboek 
worden in 1 °. gevoegd achter het woord: ,,ge
pleegd" de woorden: .of een opgelegde eed door 
den strafregter is verklaard valschelijk te zijn 
afgelegd, tenzij het geldt den beslissenden eed 
in artikel 1966, 1°. Bnrgerlijk Wetboek bedoeld". 

74. In het eerste lid van artikel 385 van ge
noemd wetboek worden de woorden: .aan den per
soon of te zijner woonplaats zal zijn beteekend" 
vervangen door de woorden: .is uitgesproken of, 
zoo dit bij verstek gewezen is, van den dag, 
waarop het niet meer vatbaar is voor verzet". 

Het tweede lid van artikel 385 wordt gelezen 
als volgt: 

.Deze termijn gaat in het geval van artikel 383 
eerst in op den dag der meerderjarigheid" . 

75 . In artikel 388 van genoemd wetboek wor
den de woorden: .den dag der beteekening" ver
vangen door de woorden: .de uitspraak" en ge
voegd achter het woord : • rnnnis" de woorden: 
.of, zoo dit bij verstek gewezen is, van den <lag, 
waarop het niet meer vatbaar is voor verzet". 

76. In het eerste lid van artikel 398 van ge
noemd wetboek worden de woorden: .aan den 
persoon of te zijner woonplaats zal zijn beteekend 
op straffe van verval" vervangen door de woor
den: .is uitgesproken". 

In het derde lid van artikel 411 worden de 
woorden: ,,artikel 159, tweede lid" vervangen 
door de woorden: .artikel 141, derde lid." 

In het laatste lid van artikel 415 vervalt het 
woord "andere". 

In het eerste lid van artikel 417 en in het 
tweede lid van artikel 418 wordt in plaats van 
,,407" gelezen: .406." 

In het tweede lid van artikel 428 wordt in 
plaats van .het eerste lid van artikel 337" ge
lezen: ,, het tweede lid van artikel 337'' . 

77 . Het eerste lid van artikel 438 van genoemd 
wetboek wordt ingetrokken . 
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78. 
0

In het tweede lid van artikel 456 van ge
tlOemd wetboek vervalt het woord: .summierlijk". 

79. Artikel 484 van genoemd wetboek wordt 
gelezen als volgt : 

.De staat wordt door den regter-commissaris 
ter griffie nedergelegd en van dat neder leggen 
binnen acht dagen daarna door hem, die de rang
regeling vervolgt, aan de overige in artikel 481 
bedoelde partijen bij exploit van eenen deurwaar
der kennis gegeven met vermelding van dag en 
unr, waarop alle partijen zich bij den regter
commissaris zullen kunnen vervoegen tot het 
voorstellen hunner wederspraak". 

80. Artikel 486 van genoemd wetboek wordt 
gelezen als volgt: 

.In geval van tegenspraak zal de regter-com
missaris degenen, die zich bezwaard achten, zon
der andere aanmaning, naar de teregtzitting, welke 
hij bepalen zal, verwijzen." 

81. Het eerste lid van artikel 487 van ge
noemd wetboek wordt gelezen als volgt: 

,Het beroep kan onmiddellijk geschieden en 
moet worden ingesteld binnen veertien dagen na 
,le uitspraak van het vonnis." 

82. In artikel 488 van genoemd wetboek ver
vallen de woorden: • Dit beroep wordt summier
lijk behandeld, en expeditie van". 

83. In het eerste lid van artikel 498 van ge
noemd wetboek worden achter de woorden : ,au
thentieke huurcedullen" gevoegd de woorden: 
.of onderhandsche huurcedullen, die eene zekere 
dagteekening bekomen hebben vóór de inbeslag
neming". 

84. In het eerste lid van artikel 502 van ge
noemd wetboek vervallen de woorden: .den per
soon of aan de woonplaats van". 

Aan artikel 502 wordt een derde lid toege
voegd, luidende: 

,Indien bij het beteekeneu van het vonnis of 
van de akte tevens het voorgeschrevene bevel is 
gedaan, wordt geen afzonderl ijk bevel vereischt". 

85. In artikel 503 van genoemd wetboek wordt 
gelezen in plaats van het woord: ,dertig" het 

woord "twee". 
86. In het vierde lid van artikel 505 van 

genoemd wetboek wordt de eerste zinsnede ge
lezen als volgt : 

"Te rekenen van den dag dier overschrijving, 
zal de partij , tegen welke het beslag gedaan is, 
de in beslag genomen onroerende goederen niet 
mogen vervreemden, hypothekeren of verhuren ; 
overeenkomsten, in strijd met dat verbod aange-

gaan, kunnen tegen den inbeslagnerner niet wor
den ingeroepen". 

87. In artikel 507 van genoemd wetboek wor
den de woorden: .zij kunnen ook doen in beslag 
nemen" enz., tot en met het woord: • verschenen 
zijn" vervangen door de woorden: ,de nog niet 
betaalde huur- en pachtpenningen zijn van regts
wege in het beslag begrepen, en worden, na 
de aanzegging bij deurwaardersexploit nnn den 
huurder of pachter, betaald aan den schnldeischer." 

Aan artikel 508 worden toegevoegd de woor
den: .en daarvan aanteekening doen honden ter 
griffie der Regt bank, waaronder het beslag is 
gelegd". 

88. In het derde lid van artikel 513 van ge
noemd wetboek vervallen de woorden: ,,en sum
mierlijk worden behandeld". 

89 . In artikel 514 van genoemd wetboek wordt 
het wo01·d • twintig" vervangen door het woord: 
"veertig". 

Het derde lid van artikel 516 wordt gelezen 
als volgt: 

.De executant zal de veilconditiën ter griffie 
nederleggen ten minste dertig dagen vóór den 
verkoop." 

90. Artikel 519 van genoemd wetboek wordt 
ingetrokken. 

91. Artikel 520 van genoemd wetboek wordt 
gelezen als volgt: 

.Alle geschillen over de veilconditiën moeten 
binnen acht dagen, nadat deze ier griffie zijn 
nedergelegd, aanhangig worden gemaakt tegen 
de eerstvolgende teregtzitting na den dag van 
het exploit met inachtneming van den wettelijken 
termijn, op straffe van verval". , 

92. In het eerste lid van artikel 521 van ge
noemd wetboek vervallen de woor,len: "tweede 
aanplakking der billetten, zoo die heeft plaats 
gehad of anderzins na de eerste"; terwijl het 
tweede lid wordt ingetrokken. 

In het eerste lid van artikel 522 vervallen de 
woorden: .tweede aanplakking, zoo die heeft 
plaats gehad, of anderzins na de eerste". 

In het tweede lid van artikel 529 vervallen 
de woorden: ,,van het gehuurde". 

In artikel 530 worden gevoegd na het woord : 
• volgende" de woorden: ,of, indien de verkoop 
op de wijze als bij artikel 537 ais voorgeschreven 
heeft plaats gehad, de artikelen 537d en vol
gende". 

93 . In het eerste lid van artikel 533 van ge
noemd wetboek worden ingevoegd achter het 

12* 
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woord: .artikelen" de woorden: .of bij de ar
tikelen 537 d en volgende" en worden de woorden : 
• welke tot den verkoop en de toewijzing is be
paald" vervangen door de woorden: • welke tot 
de toewijzing is bepaald." 

Het tweede Jid van dit artikel wordt gelezen 
als volgt : 

.Het hooger beroep tegen het te wijzen vonnis 
moet worden ingesteld, binnen acht dagen na 
den dag der uitspraak, tegen de eerstvolgende 
teregtzitting na den dag van het exploit met in
achtneming van den wettelijken termijn." 

In het eerste lid van artikel 536 vervalt het 
woord .geregtelijke." 

94. Achter artikel 537 van genoemd wetboek 
worden gevoegd tien nieuwe artikelen, luidende: 

• .drt. 537 a. Met afwijking van het bepaalde 
in de artikelen 522 en 523 van dit wetboek kan 
ten verzoeke der eerstgereede partij of van iederen 
ingeschreven schuldeischer, de Regtbank bevelen, 
dat de verkoop niet ter teregtzitting, maar ten 
overstaan van een door haar aan te wijzen notaris 
zal geschieden, en zal alsdan de veiling moeten 
plaats hebben op de wijze, als bij artikel 1255 
van het Bmgerlijk Wetboek is voorgeschreven, 
met uitzondering alleen, dat de tegenwoordigheid 
van den Kantonregter niet vereischt wordt. 

• .drt. 537b. Dit verzoek zal niet vroeger dan 
twinti!!: dagen na de overschrijving van het proces
verbaal van beslag kunnen worden ingediend, 
tenzij vóór dien tijd de hypothecaire schnldeischer, 
die het beding van artikel 1223 van het Bmger
lijk Wetboek gemaakt heeft, schriftelijk mogt 
hebben verklaard, van zijn regt geen gebruik te 
willen maken, of de eerst ingeschreven hypo
theek genomen zij tot zekerheid van een der ver
bindtenissen, bedoeld in artikel 125 9 van het 
B nrgerlijk Wetboek. 

• De verzoekende partij zal gehouden zijn van 
de indiening van het verzoek kennis te geven 
aan de wederpartij en de overige beslagleggers, 
die door den regter kunnen worden gehoord. 

"Tegen de beslissing op het verzoek is geen 
voorziening toegelaten. 

• .drt. 537c. In geval het verzoek wordt toe
gestaan blijven de bepalingen van deze afdeeling, 
met uitzondering van de artikelen 514 tot en 
met 519, 521 tot en met 524, 526 tot en met 
528 en het eerste lid van artikel 529 van dit 
wetboek, van toepassing, en zullen de eventueel 
reeds vóór de indiening van het verzoek ge
maakte kosten van aanplakking en bekendmaking 

der geregtelijke verkooping en die van de bekend
making van het vervallen dier verkooping door 
de verzoekende partij moeten worden gedragen 
en betaald. 

. Het verzoek zal niet worden ingewilligd voor
dat die kosten, tot een door den voorzitter be
groot bedrag, ter griffie zijn gedeponeercl . 

• .drt. 537 d. De notaris over de verkooping 
staande zal binnen veertien dagen , nadat hem 
van de door den regter gedane aanwijzing is 
kennis gegeven, ter griffie van de Regtbauk waar
onder het beslag gelegd is, een authentiek af
schrift der veilconditiën nederleggen. 

. Hij zal daarbij overleggen een door den be
waarder der hypotheken afgegeven staat van alle 
de bestaande inschrijvingen op de in beslag ge
nomen goederen, op het tijdstip der overschrijving 
van het beslag, of een door dezen afgegeven ge
tuigschrift, dat op die goederen geene hypothe
caire inschrijvingen bestaan. 

• .drt. 537e. Bij de veilconditiëu zullen de kos
ten, met uitzonderi ng van die in artikel 537c 
genoemd, gebragt worden voor rekening van den 
kooper . 

• .drt. 537/. De betaling der kooppenningen 
zal moeten geschieden ter griffie van de Regtbank, 
waaronder het beslag is gelegd. 

..drt. r.37 g. Op geschillen over de veilconditiën 
is artikel 520 toepasselijk. 

• .drt. 537 lt. De verkooping zal niet kunnen 
geschieden dan na verloo11 van dertig dagen, 
nadat de veilconditiën ter griffie zijn ncdergelegd 
en de verkooping minstens veertien dagen te voren 
door aanplakking volgens plaatselijk gebruik en 
door aankondiging in een dagblad der gemeente, 
binnen welke de verkooping zal geschieden, en 
bij ontstentenis van zoodanig dagblad in dat eener 
naburige gemeente, zal zijn bekend gemaakt . 

.In die bekendmaking zal moeten worden ver
meld, dat de verkooping krnchtens regterlijk bevel 
geschiedt. 

.Ll.rt. ö37i. De eigendom der toegewezen goe
deren gaat over op den kooper door de over
schrijving van een afschrift of uittreksel van het 
proces-verbaal van toewijzing, welk afschrift of 
uittreksel echter aan hem niet zal worden afge
geven dan op vertoon van het door den griffier 
geteekend bewijs, dat de kooppenningen door hem 
zijn voldaan of ingevolge de bepalingen van ar
tikel 1257, 3de lid en artikel 1260 van het 
Burgerlijk Wetboek, onder hem zijn verbleven. 

.Ll.rt. 537j. Indien door den achtervolgenden 
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verkoop en de toewijzing van meerdere onroerende 
goederen in dezelfde beslagneming vervat, de prijs 
van het verkochte toereikende is om den execu
tant en de opposanten, met de kosten, te voldoen, 
is de notaris, over den verkoop staande, gehou
den met den ver~oop der overige goederen niet 
voort te gaan, tenzij de schuldenaar ver klare dien 
voortgang te verlangen," 

95 , In het tweede lid van artikel 539 van 
genoemcl wetboek worden de woorden : "te zijner 
woonplaats, bij de aangeslagene bekendmakingen 
gekozen" vervangen door de woorden: .aan de 
bij het proces-verbaal van inbeslagneming gekozen 
woon plaats". 

96. In artikel 542 van genoemd wetboek ver
valt het woord: .summierlijk" en worden de 
woorden: .sedert de beteekening van hetze! ve 
aan den persoon of arm zijne· woonplaats" ver
vangen door de woorden: .na de uitspraak." 

97 . Artikel 551 van genoemd wetboek wordt 
gelezen als volgt: 

.Indien de schuldeische1·s en de partij , tegen 
welke het beslag gedaan is, zich niet hebben 
verstaan over de verdeeling der kooppenningen 
of van het in artikel 510 bedoelde overschot, zal 
de meest gereede schuldeischer, of de kooper, of 
de partij , tegen welke het beslag gedaan is, de 
benoeming van eenen rngter-commissaris kunnen 
verzoeken, voor wien tot regeling van den voor
rang zal overgegaan worden." 

In m-tikel 552 wordt het laatste woord: .schuld
eischer" vervangen door het woord: "verzoeker". 
• In artikel 553 en in het eerste lid van artikel 567 
worden achter het woord: .inschrijvingen" inge
voegd de woorden: .en der overgeschreven be
slagen." 

Aan artikel 557 wordt een tweede lid toege
voegd, luidende als volgt: 

"Tot de bevoorregte kosten behooren het salaris 
en de verschotten van de procureurs, die bij het 
beslagleggen en bij de rangregeling voor partijen 
zijn opgetreden".' 

Het vierde !iel van artikel 558 wordt inge
trokken . 

98. In artikel 559 van genoemd wetboek wor
den de woorden : "vee1-tien dagen na de beteeke
ni ng van het arrest in beroep of in cassatie" ver
vangen door cle woorden : "veertien dagen na de be
teeken ing van het gewezen alTest aan den griffier." 

99. Aan artikel 572 van genoemd wetboek 
wordt een tweede lid toegevoegd, lnidende : 

.De bepalingen van de artikelen 537a tot en 

met j van dit wetboek zijn ook hier van toe

passing." 
100, In artikel 577 van genoemd wetboek 

worden de woorden: .hetzij op korte termijnen, 
hetzij als eene summie1·e zaak" vervangen door 
de woorden: • indien hij zulks verlangt op korten 
termijn". 

101 . In het derde lid van artikel 611 van 
genoemd wetboek vervallen de woorden : • de zaak 
zal summierlijk worden nitgewezen, en". 

102. In artikel 614 van genoemd wetboek ver
valle11. de woorden : .en summierlijk worden uit
gewezen" enz . tot en met het woord: »zijn". 

103. In ru-tikel 618 van genoemd wetboek 
worden de woorden: .en dezelve summierlijk bij 
een enkele akte voort te zetten" vervangen door 
de woorclen: "in den bij het vorig artikel be
paalden vorm". 

104. In het eerste lid van artikel 650 van 
genoemd wetboek wordt het woord : "beteekening" 
vervangen door de woorden : • nederlegging ter 
griffie" en vervallen de woorden: .aan den per
soon of te zijnet· woonplaa.ts." 

105. Artikel 721 van genoemd wetboek wordt 
gelezen als volgt : 

.Ieder, die regt heeft tot revindicatie ofreclame 
van roerend goed , kan dit in beslag nemen." 

In plaats van het tweede lid van artikel 726 
worden aan het eerste lid van dat artikel toe
gevoegd twee leden, lnidende: 

.De dagvaarding, waarbij de eisch is ingesteld, 
zal, indien deze niet is gerigt tegen hem, bij 
wien de goederen in beslag zijn genomen, binnen 
acht dagen nadat zij is gedaan, aan laatstge
noemde worden beteekend. 

"Indien de eisch tot van-waardeverklaring niet 
is ingesteld en de dagvaarding, in het geval in 
het vorig lid becloeld, niet is beteekend binnen 
de daarvoor gestelde termijnen, ve1·valt het beslag 
van regtswege." 

In artikel 727 worden de woorden: .dat zijn 
. sclrnldenaar heeft aangevangen met het verduisteren 

van zijne roerende goederen" vervangen door de 
woorden: .dat er gegronde vrees bestaat voor 
verduistering door den schuldenaar van diens 
roerende of onroerende goederen". 

Het tweede lid van artikel 736 wordt gelezen 
als volgt: 

• 'iet vereffende vorderingen en de kosten 
waarin de schuldenaar zal kunnen worden ver
oordeeld, worden door den regter voorloopig 
begroo t". 
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Het tweede lid van artikel 738 worclt gelezen 
als volgt: 

. De bovengemelde termijn zal met acht dagen 
worden verlengd, wanneer de schuldenaar niet 
woont binnen het regtsgebied van het geregtshof, 
waarbinnen de schuldeischer woont." 

Aan artikel 738 wordt als derde lid toegevoegd : 
• De arrestant is daarenboven verpligt, mede 

op straffe van nietig-heid van het arrest, <>fschrift 
van de dagvaarding tot van waardeverklaring aan 
den derden gearresteerde te beteekenen binnen 
acht dagen, nadat die dagvaarding is nitgebragt." 

106. In artikel 7 45 van genoemd wetboek 
worden de woorden: .zal dit geschil summierlijk 
worden behandeld, en hij zal" vervangen door 
de woorden : • zal hij". 

107. Het eerste lid van artikel 750 van ge
noemd wetboek wordt ingetrokken en de aan
vang van het tweede lid van dit artikel gelezen 
als volgt: 

.Indien bij betwisting der verklaring de derde 
gearresteerde in het ongelijk gesteld wordt, zal" enz. 

108. Achter artikel 757 van genoemd wetboek 
worden gevoegd vier nieuwe artikelen , 1 nidentle : 

.Art. 757a. Het beslag in deze afdeeling ver
meld kan door den schnldeischer, nit krachte van 
authentieke of onderhandsche bescheiden , ook 
gelegd worden onder zich zelven. 

.Echte1· zal het beslag krachtens onderhandsche 
bescheiden niet kunnen worden gelegd, dan na 
op het daartoe ingeleverd verzoekschrift ver
kregen verlof van den president der Regtbank 
van het Arrondissement, waarin de beslagleggei· 
woont. 

"Het arrest zal kunnen worden op,,.eheven 
tegen behoorlijke borgstelling of betaling van het 
bedrag der som, voor welke hetzelve gedaan is . 

• Art. 7 57 b. Het arrest wordt gelegd bij een 
exploit gedaan aan dengene, ten wiens laste het 
arrest gelegd wordt. 

.Dit exploit moet bevatten de omschrijving 
van de bescheiden en, indien het onderhandsche 
bescheiden zijn, bovendien de vermelding van 
's regters verlof, voorts eene naauwkeurige ver
melding van de goederen of schuldvorderingen 
waarop, en van de som waarvoor de inbeslag
neming gedaan wordt. 

.Niet vereffende vorderingen en de kosten, 
waarin de gearresteerde zal kunnen worden ver
oordeeld , worden door den regter voorloopig 
begroot. 

.Het exploit moet wijders inhouden dagvaar-

ding voor de Regtbank van het Arrondissement, 
waarin de geanesteerde woont, tot van-waarde
verklaring van het arrest en tot aanwijzing van 
hetgeen daaronder valt. Deze Regtbank zal ook 
kennis nemen van den eisch tot opheffing van 
het arrest. 

. De artikelen 739, 756 en 757 zijn ook op 
dit arrest van toepassing . 

.Art. 757c. De regter zal over de geheele bij 
de dagvaarding gedane vordering bij één vonnis 
uitspraak doen, tenzij hij mogt bevinden , clat 
een deel daarvan vroeger dan het andere kan 
worden afgedaan, in welk geval zulks zal mogen 
geschieden. 

.Indien de vordering geheel of gedeeltelijk 
wordt toegewezen, zal de arrestant bevoegd zijn 
op datgene wat volgens het vonnis onder het 
arrest valt, het hem verschuldigde te verhalen 
overeenkomstig de bepalingen der artikelen 7 ö 1, 
762 en 753 van dit wetboek. 

.Ai·t. 7 57 d. Inclien echter, voordat een vonnis 
gewezen is, krachtens hetwelk verhaal kan plaats 
hebben, meerdere inbeslagnemingen door andere 
schnldeischers onder den arrestant zijn gedaan, 
zal dat vonnis ten aanzien van allen gelden, en 
zullen overigens de artikelen 754 en 755 van 
dit .wetboek toepasselijk zijn, met dien ver
stande dat aan deze schnldeischers het in artikel 
7 55 bedoelde regt toekomt, indien zij beweren, 
dat meer dan waarop de arrestant beslag heeft 
gelegd, onder hem bernst of door hem ver
schuldigd is. 

.Even zoo zal, indien voordat het beslag van• 
artikel 7 57 a gelegd is, onder den in dat artikel 
bedoelden schnldeischer door andere schnldeischers 
beslag is gelegd, het bepaalde in de artikelen 
754 en 755 ook aan eerstgenoemden schnldeischer 
ten goede komen." 

109. Aan artikel 763 van genoemd wetboek 
wordt toegevoe~d een derde lid, luidende: 

.Het beslag vel'Valt van regtswege, indien de 
eisch tot van-waardeverklaring niet is ingesteld 
binnen acht dagen , nadat het is gelegd." 

Aan artikel 770 wordt een nieuw lid toe
gevoegd , 1 nidende: 

.Hetzelfde geldt ten aanzien van de inbeslag
neming, indien zij onder derden is gedaan , 
wanneer de dagvaarding tot van-waardeverklaring 
niet binnen acht dagen, nadat zij is uitgebragt, 
is beteekend aan dengene, bij wien de goederen 
in beslag genomen zijn." 

110. Aan den vierden titel van het dercle boek 
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van genoemd wetboek wordt toegevoegd eene 
zesde afdeeling , luidende: 

,,ZESDE AFDEELING. 

• Van !tet beslag op onroerend goed. 

.Art. 770a. In de gevallen, voorzien bij de 
artikelen 303, 304 , 305, 727 en 764 van dit 
wetboek, kan ook verlof verleend worden om 
beslag te leggen op een of meer bepaald aan te 
wijzen onroerende goecleren van den schuldenaar. 

. Op dit beslag zijn van toepassing de bepa
lingen van de laatste zinsnede van artikel 7 27 
en de artikelen 728, 729, 731, 732, 733 en 
734 van dit wetboek . 

• Art. 770b. Het . beslag wordt gelegd in den 
vorm en met de gevolgen in de artikelen 504 , 
505 en 506 van dit wetboek vermeld , met deze 
uitzondering, dat de deurwaarder zich niet op 
het in beslag te nemen onroerend goed behoeft 
te begeven en dat in plaats van den titel, in 
artikel 504, 2°. genoemd, het verlof moet worden 
vermeld, uit krachte waarvan de inbeslagneming 
geschiedt. 

"Bovendien moet in het proces-verbaal van 
inbeslagneming op strnffe van nietigheid worden 
aangewezen de regter , voor wien de vordering 
tot van-waardeverklaring zal woruen ingesteld. 

.Àrt. 770c. De arrestant is verpligt om binnen 
veertien dagen, nadat dit beslag is gelegd , de 
door hem ingestelde vordering tot van-waarde
verklaring tegen vertoon der dagvaarding te doen 
aanteekcuen ter griffie van het in het proces
verbaal van beslag genoemd regterlijk collegie in 
een tot dat doel te houden register. 

Àrt. 770d. Zoodra na van-waardeverklaring 
van het beslag overgegaan wordt tot uitvoering 
van het vonnis, wordt dat beslag als een execu
toriaal beslag aangemerkt en geschiedt de verkoop 
overeenkomstig de bepalingen van de tweede af
deeling van den derden titel van het tweede 
boek van dit wetboek . 

• De termijn van artikel 508 gaat in op den 
dag, waarop het vonnis van van-waardeverklaring 

wordt beteekend . 
.drt. 770e. Onverminderd het bepaalde in 

artikel 732 van dit wetboek is de arrestant, die 
het gelegd beslag niet binnen den daartoe ge
stelden termijn door eene v01·dering tot van
wnurdeverklaring vervolgt, verpligt, op straffe 
van vergoeding van kosten, schade en interessen, 
zoo daartoe gronden zijn, de overschrijving in 

de openbare registers te doen doorhalen, binnen 
acht dagen, nadat de termijn voor het instellen . 
der vordering tot van-waardeverklaring is ver
streken. 

.Art. 770f. Indien de arrestant niet voldaan 
heeft aan het voorschrift van het vorig artikel, 
wordt de overschrijving van het proces-verbaal 
van inbeslagneming in cle openbare registers door 
gehaald uit kracht van eene verklaring van den 
griffier van het overeenkomstig het tweede lid 
van artikel 770b, in het proces-verbaal van 
beslag aangewezen regterlijk collegie, vermeldende, 
dat binnen den in het vorig artikel vermelden 
termij n bij hem geen aanteekening is geschied 
van het instellen der vordering tot van-waarde
verklaring. 

. De doorhaling der overschrijving in de open
bare registers zal evenzeer geschieclen: 

,,1° . uit kracht van de toestemming tot door
halinp; der overschrijving van hem, ten wiens 
verzoeke zij is geschied, blijkende in voege als 
bepaald in artikel 1240 Burgerlijk Wetboek; 

.2°. uit kracht van het vonnis, hofülende 
last tot opheffing van het beslag. 

. Buiten de toestemming der belanghebbenden 
wordt de overschrijving niet doorgehaald dan met 
inachtneming der bepaling van artikel 432 van 
dit wetboek met deze wijziging, dat de termijn 
van acht dagen na de beteekening van het vonnis 
vervangen wordt door dien van ééne maand na 
de uitspraak. 

.3°. uit kracht van eene verklaring van clen 
griffier, vermeldende, dat van de instantie is af
stand gedaan of dat dezelve is vervallen. 

"Indien de zaak naar een ander regterlijk 
collegie verwezen is, D_toet de hier bedoelde ver
klaring, met vermelding van het vonnis der 
verwijzing, worden afgegeven door den griffier 
van het collegie, waar de zaak ten gevolge der 
verwijzing behandeld is. 

.Ài·t. 770g. De akte, waarbij tot cle door
haling wordt gemagtigd of een authentiek af
schrift van zoodanige akte, alsmede de ver
klaringen, in het vorig artikel vermeld, blijven 
onder den hypotheekbewaarder berusten. 

.Een authentiek uittreksel van het vonnis 
hondende last tot opheffing van het beslag wordt 
hem ter hand gesteld." 

111 . In het. eerste lid van artikel 77 5 van 
genoemd wetboek worden gevoegd achter het 
woord : • medegedeeld" de woorden : • Deze be
teekening zal binnen een termijn, door den 
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regter-commissaris bij het doen der rekening 
va~t te stellen, moeten geschieden." 

Aan het artikel wordt een derde lid toegevoegd, 
luidende : 

"Ingeval binnen voorzegden termijn cle betee
kening niet heeft plaats gehad, zijn op den reken• 
pligtige van toepassing het derde en het vierde 
l id van artikel 772 van dit wetboek." 

112. In artikel 796 van genoemd wetboek 
wordt het woord: ,,summierlijk" vervangen door 
de woorden : "als eene gewone vordering be
handeld." 

113. In artikel 803 van genoemd wetboek wor• 
den de woorden : ,, kan het hooger beroep alleen 
binnen veertien dagen na de beteekening van dat 
vonnis worden ingesteld" vervangen door de woor· 
den: ,, kan onmiddellijk het hooger beroep ge• 
schieden en moet het worden ingesteld binnen 
veertien dagen na de uitspraak". 

114. Aan artikel ,806 van genoemd wetboek 
wordt toegevoegd een derde lid, luidende: 

"Van den uitslag dezer verschijning wordt een 
proces-verbaal opgemaakt." 

115. Artikel 808 van genoemd wetboek wonlt 
gelezen als volgt: 

,,De maatregelen, welke de vrouw naar aan• 
leiding van artikel 245 van het Burgerlijk Wet' 
boek mag in het werk stellen, zijn de verzege
ling-, boedelbeschrijving en waardering van goe
deren, conservatoir beslag op de roerende goederen 
van de gemeenschap of van de vrouw, en con• 
servatoir beslag op de onroerende goederen der 
gemeenschap, overeenkomstig de bepalingen van 
de tien volgende artikelen." 

Achter artikel 808 worden gevoegd tien nieuwe 
artikelen, luidende: 

"Art. 808a. Het verlof om een of meer dezer 
maatregelen te nemen zal aan den president der 
Regtbank kunnen worden gevraagd bij of na het 
indienen van het verzoekschrift in artikel 805 
bedoeld. 

"De president kan alvorens die bewilliging te 
verleencn, indien hij dit noodig oordeelt, den 
man oproepen. 

"Art. 808b. Op het beslag op de roerende 
goederen van de gemeenschap of van de vrouw 
zijn toe1iasselijk de tweede zinsnede van het eerste 
l id en het derde lid van artikel 440, de arti• 
kelen 443, 444, 447, 448, het eerste lid van 
artike 450, de artikelen 452, 453, 454 en 733 
van dit wetboek. 

"Tot bewaarders van het goed zullen niet mogen 

worden aangesteld de arrestante, noch de kinderen 
of kleinkinderen der beide echtgenooten of van 
een hunner, tenzij met uitdrukkelijke toestemming 
van den gearresteerde . 

,,Àrt. 808c. Onder het beslag zullen niet be
grepen worden de roerende goederen , welke door 
den gearresteerde wo1·den aangetoond, niet tot de 
gemeenschap of niet aan de vrouw te behooren, 
alles behoudens ieders regt, waal"Over hetzij la-ach• 
tens artikel 808d, hetzij bij de toepassing van 
het laatste lid van artikel 808e, cle beslissing 
des regten kan worden ingeroepen. 

"Art. 808d. Die eigenaar beweert te zijn der 
in beslag genomene goederen of van een gedeelte 
daarvan, kan tegen de inbeslagneming 01ikomen 
op de wijze in artikel 456 bedoeld. 

"Art. 808e. Het vonnis houdencle afwijzing 
van den eisch tot scheiding beveelt tevens de 
opheffing van het beslag. 

"Bij toewijzing der scheiding hot1dt het beslag 
op door de werkelijke verdeeling der goederen 
van de gemeenschap of door de afgifte aan de 
vrouw van hare goederen. 

"A,·t. 808f. Op het beslag op de onroerende 
goederen van de gemeenschap is het bepaalde bij 
het eerste lid van artikel 770b toepasselijk. 

"Att . 808g. De overschrijving van het beslag 
op de onroerende goederen wordt in de openbare 
registers doorgehaald: 

"1 °. uit kracht van de toestemming der vrouw 
tot doorhaling van de overschrijving, blijkende 
in voege als bepaald in artikel 1240 van het 
Burgerlijk Wetboek. 

,,2 ·. uit kracht van het vonnis houdende af
wijzing van den eisch tot scheiding of last tot 
opheffing van het beslag. Buiten de toestemming 
der belanghebbenden wordt de overschrijving niet 
doorgehaald dan met inachtneming der bepaling 
van art ikel 432 van dit wetboek met deze wijzi
ging, dat de termijn van acht dagen na de be
teekening van het vonnis vervangen wordt door 
dien van ééne maand na de uitspraak. 

3°. uit kracht van eene verklaring van den 
griffier bij het regterlijk collegie, waar de eisch 
tot scheiding laatstelijk aanhangig was, dat van 
de· instantie is afstand gedaan of dat dezelve is 
vervallen. 

"4°. ambtshalve door den hypotheekbewaarder 
bij de overschrijving van de akte van scheiding 
der huwelijksgemeenschap of een uittreksel daarvan . 

• Artikel 770g van dit wetboek is ook hier 
van toepassing. 
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.ht. 808k. Opheffing van het beslag op de 
roerende of onroerende goederen, hetzij geheel, 
of ten cleele , wordt tegen voldoende zekerheids
stelling op verzoek van den man bevolen door 
den regter, voor wien de eisch tot scheiding aan
hangig is. 

.Magtiging tot vervreemding of bezwarin 00 van 
de in beslag genomen goederen kan door denzelf
den regter worden verleend, onder zoodanige 
voorwaarden, als door hem noodig zullen w01·den 
geacht om te voorkomen, dat de belangen der 
vrouw daardoor worden benadeeld . 

• In beide gevallen wordt de vrouw vooraf ge
hoord of moet blijken, dat zij tot dat einde be
hoorlijk is opgeroepen. 

.Art. 808i. Het beslag op de roerencle of 
onroerende goederen verhindert niet de inbeslag
neming en uitwinning daarvan door derden wegeus 
schulden vóór de iubeslagneming aangegaan . 

. Het overschot van de opbrengst eener door 
derden vervolgde uitwinning wordt ten behoeve 
van de belanghebbenden geconsigneerd. 

.Art. 808j. Het beslag op de roerende of 
onroerende goederen laat ongedeerd het aan den 
man toekomend genot der inkomsten, onverminderd 
zijne verpligtingen tegenover zijne vron w krachtens 
de wet of huwelijksche voorwaarden." 

116. Aan artikel 820 van genoemd wetboek 
wordt toegevoegd een derde lid, 1 uidende: 

"Deze beschikkingen behouden gedurende het 
regtsgeding hare kracht , totdat de regter omtrent 
het onderwerp dier beschikkingen mogt hebben 
uitspraak gedaan." 

117 . In artikel 824 van genoemd wetboek 
worden achter het woord: • Wetboek" gevoegd de 
woorden: .en die tot wijziging of opheffing der 
presidiale beschikkingen bedoeld bij a1·tikel 820 
van dit wetboek", en de woorden: .zullen bij" 
enz. tot en met het woord: • beslist" .ervangen 
door de wo01·den: .zullen bij met redenen om
kleede conclusiën worden gedaan". 

118. Artikel 825 van genoemd wetboek wordt 
gelezen als volgt : 

. De maatregelen, welke de vrouw naar aan
leiding van artikel 270 van het Burgerlijk Wet
boek mag nemen tot bewaring van haar regt, 
zijn dezelfde als die, welke haar ingeval van aan
gevraagde scheiding van goederen in .artikel 808 
van dit wetboek zijn toegekend. Zij zal echter 
tot het leggen van conservatoir beslag alleen verlof 
kunnen bekomen in geval van gegronde vrees voor 
verduistering." 

119. In artikel 831 van genoemd wetboek 
wordt het woord: .summierlijk" vervangen door 
de woorden: .als eene gewone vordering." 

120. In artikel 834 van genoemd wetboek ver
vallen de woorden: .en summierlijk behandeld". 

121 . In het eerste lid van artikel 840 van 
genoemd wetboek wordt het woord: "summier
lijk" vervangen door de woorden : ,,als eene ge
wone vordering". 

122. In artikel 842 van genoemd wetboek 
vervallen de woorden: .en snmmierlijk behandeld". 

123. De artikelen 861 en 862 van genoemd 
wetboek worden gelezen als volgt: 

.Art. 861. Indien de geroepene partij op den 
bepaalden tijd voor commissarissen verschijnt, 
zal zij het verzoek kunnen tegenspreken . 

• Art. 862. Het Hof of de Regtbank onder
zoekt, op rapport van commissarissen, of genoeg
zaam van het onvermogen des verzoekers blijkt, 
en staat in dat geval het verzoek toe, tenzij de 
regter reeds bij voorraad mogt bevinden, dat de 
voorgenomene vordering of verdediging klaar
blijkelijk van allen grond is ontbloot." 

Artikel 863 wordt ingetrokken. 
Artikel 864 wordt gelezen: 
.Bij toewijzing wordt aan den verzoeker een 

procureur of een ad vokaat en een procu~eur toe
gevoegd, indien hij daarvan niet reeds voorzien 
is, ten einde hem kosteloos bij te staan." 

124. In artikel 871 van genoemd wetboek 
wordt in sub 1°. het woord: ,,door" vervangen 
door de woorden: "door of namens". 

Aan artikel 872 wordt een nieuw lid toe
gevoegd, luidende: 

• Ook kan aan behoeftigen vergunning worden 
verleend tot het kosteloos tenuitvoerleggen van 
regterlijke beschikkingen en executceren van 
grossen ." 

In art.ikel 873 worden de woorden: .In dat 
geval" vervangen door de woorden: .zoo noodig". 

125. Bij de toepassing van wetten en wette
lijke verordeningen, waarin bepalingen voorkomen, 
waaraan de onderscheiding tusschen de gewone 
en de summiere p1·ocesorde ten grondslag ligt, 
wordt, met afwijking van die bepalingen, deze 
wet gevolgcl. 

Overgangsbepaling. 

126. Met uitzondering der bepaling van artikel 
11 is deze wet niet van toepassing op gedingen, 
ten aanzien waarvan bij hare inwerkingtreding 
geen uiterlijk gewijsde bestaat. 
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"Ai·t . 808/1. Opheffing van het beslag op de 
roerende of onroerende goederen, hetzij geheel, 
of ten cleele , wordt. tegen voldoende zekerheids
stelling op verzoek van clen man bevolen door 
den regter, voor wien de eisch tot scheicling aan
hangig is. 

.Magtiging tot vervreemding of bezwaring van 
de in beslag genomen goederen kan door denzelf
den regter worden verleend, onder zoodanige 
voorwaarden, als door hem noodig zullen worden 
geacht om te voorkomen, dnt de belangen cler 
vrouw daardoor worden benadeeld . 

• In beide gevallen wordt de vrouw vooraf ge
hoord of moet blijken, dat zij tot dat einde be
hoorlijk is opgeroepen. 

.Art. 808i. Het beslag op de roerende of 
onroerend e goederer. verhindert niet de inbeslag
neming en uitwinning daarvan door derden wegeus 
schnldeu vóór de in beslagneming aangegaan. 

.Het overschot van de opbrengst eener door 
derden vervolgde uitwinning wordt ten behoeve 
van de belanghebbenclen geconsigneerd. 

.Ai·t. 808j. Het beslag op cle roerende of 
onroerende goederen laat ongedeerd het aan den 
man toekomend genot der inkomsten, onverminderd 
zijne verpligtingen tegenover zijne vrouw krachtens 
de wet of hu welijksche voorwaarden." 

116. Aan artikel 820 van genoemd wetboek 
wordt toegevoegd een derde lid, luidende: 

"Deze beschikkingen behouden gedurende het 
regtsgeding hare kracht , totdat de regter omtrent 
het onderwerp dier beschikkingen mogt heb ben 
uitspraak gedaan." 

117. In artikel 824 van genoemd wetboek 
worden achter het woord: • Wetboek" gevoegd de 
woorden: .en die tot wijziging of opheffing der 
presidiale beschikkingen bedoeld bij artikel 820 
van dit wetboek", en de woorden: ,,zullen bij" 
enz. tot en met het woord: "beslist" nrvangen 
door de woorden: .zullen bij met redenen om
kleede conclusiën worden gedaan". 

118. Artikel 825 van genoemd wetboek wordt 

gelezen als volgt : 
. De maatregelen, welke de vrouw naar aan

leiding van artikel 270 van het Burgerlijk Wet
boek mag nemen tot bewaring van haar regt, 
zijn dezelfde als die, welke haar ingev.al van aan
gevraagde scheiding van goederen in .artikel 808 
van dit wetboek zijn toegekend. Zij zal echter 
tot het leggen van conservatoir beslag alleen verlof 
kunnen bekomen in geval van gegronde vrees voor 

verduistering." 

119. In artikel 831 van genoemd wetboek 
wordt het woord: .summierlijk" vervangen door 
de woorden: . als eene gewone vordering." 

120. In artikel 834 van genoemd wetboek ver
vallen de woorden: ,,en summierlijk behandeld". 

121. In het eerste lid van artikel 840 van 
genoemd wetboek wordt het woord: .summier
lijk" vervangen door de woorden : .als eene ge
wone vordering". 

122. In artikel 842 van genoemd wetboek 
vervallen de woorden : ,,en snmmierlijk behandeld". 

123. De artikelen 861 en 862 van genoemd 
wetboek w01·den gelezen ,1ls volgt: 

.Art. 861. Indien de geroepene partij op den 
bepaalden tijd voor commissarissen verschijnt, 
zal zij het verzoek kunnen tegenspreken. 

.Art. 862. Het Hof of cle Regtbank onder
zoekt, op rapport van commissarissen , of genoeg
zaam van het onvermogen des verzoekers blijkt, 
en staat in _dat geval het verzoek toe , tenzij de 
regter reeds bij voorraad mogt bevinden, dat de 
voo1·genomene vordering of verdediging klaar
blijkelijk van allen grond is ontbloot." 

Artikel 863 wordt ingetrokken. 
Artikel 864 wordt gelezen: 
.Bij toewijzing wordt aan den verzoeker een 

procureur of een ad vokaat en een procuieur toe
gevoegd, indien hij daarvan niet reeds voorzien 
is, ten einde hem kosteloos bij te staan." 

124. In artikel 871 van genoemd wetboek 
wordt in sub l°. het woord: .door" vervangen 
door de woorden: ,,door of namens". 

Aan artikel 872 wordt een nieuw lid toe
gevoegd, luidende: 

"Ook kan aan behoeftigen vergunning worden 
verleend tot het kosteloos tennitvoerleggen van 
1·egterlijke beschikkingen en executeeren van 
grossen." 

In artikel 873 worden de woorden: .In dat 
geval" vervangen door de woorden: .zoo noodig''. 

125. Bij de toepassing van wetten en wette
lijke verordeningen, waarin bepalingen voorkomen, 
waaraan de onderscheiding tusschen de gewone 
en de summiere procesorde ten grondslag ligt, 
wordt, met afwijking van die bepalingen, deze 
wet gevolgcl. 

Overgangsbepaling. 

126. Met uiizondering der bepaling van artikel 
11 is deze wet niet van toepassing op gedingen, 
ten aanzien waarvan bij hare inwerkingtreding 
geen uiterlijk gewijsde bestaat. 
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Slotbepaling. 

127. Deze wet treedt in werking op een nader 
cloor Ons te bepalen tijdstip. (1) 

Lasten en bevelen , cnz . 

Gegeven te Soestdijk, den 7den Juli 1896. 

(get .) E MM A. 

IJe JJfin. van Justitie, (get.) VAN DER KAAY. 

(Uitgeg. 17 Juli 1896.) 

10 Juli 1896. BESLUIT , waarbij nader wordt 
bepaald, welke ziekten van het vee voor 
besmettel ijk worden gehouden en welke der, 
in de wet van 20 Juli 1870 (Staatsblad n° . 131) 
genoemde, maatregelen bij het heerscheu of 
bij het dreigen van elke cl'ier ziekten moeten 
toegepast w01·den. S. 104. 

IN NAA11 VAN H. M. WILHELM! A, ENZ• 

W IJ EMMA, ENZ. 

Overwegende, dat het noodzakelijk is te her
zien het Koninklijk besluit van 27 :i\faart 1888 
(Staatsblad n°. 67), waarbij nader wordt bepaald, 
welke ziekten van het vee voor besmettelijk wor
den gehouden en welke der, in de wet van den 
;1,0 J nli 1870 (Staatsblad n°. 131) genoemde, 
maatregelen bij het dreigen of heerschen van elke 
dier ziekten moeten toegepast worden, gewijzigd 
door het Koninklijk besluit van 12 Mei 1889 
(Staatsblad n°. 62) en aangevuld door de Konink
lijke besluiten van 9 October 1889 (Staatsblad 
n°. 128), 20 Mei 1890 (Staatsblad n°. 92) en 
17 November 1892 (Staatsblad n°. 254); 

Gezien de wet van 20 Jtili 1870 (Staatsblad 
n°. 131), tot regeling van het veeartsenijkundig 
Staatstoezicht en de veeartsenijkundige politie, 
aangevuld bij de wet van 1 Augustus 1880 (Staats
blad n°. 123) en gewijzigd bij de wetten van den 
15 April 1886 (Staatsblad n°. 64) en 15 April 
1896 (Staatsblad n°. 68); 

De Commissie van deskundigen, benoemd bij 
Koninklijk besluit van 14 April 1894, n°. 2, 
gehoord; 

Op de voordracht van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken van 23 Mei 1896, n°. 1777, 
afdeeling Medische Politie; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
:al J uni 1896, n°. 11); 

Gelet op het nader rapport van den voornoem-

(1) Bij besluit van 31 J uli. 1896 , S. 146, 
bepaald op l J annari 1897. 

den Minister van 7 Juli 1896, n°. 2183, afdee
ling Medische Politie; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

§ 1. IJe ziekten van het vee, welke voor be
smet/eliJk worde,i gelwuden. 

Art. 1. Voor besmettelijk worden gehouden de 
volgende ziekten van het vee: 

1 °. de veepest der herkauwende dieren; 
2°. de longziekte (pleuro-1rnenmonia contagiosa) 

der runderen ; 
3°. het mond- en klauwzeer (besmettelijke blaar

uitslag van den mond en de klan wen) bij de her
kauwende dieren en de varkens; 

4°. de kwade droes en huidworm bij de een
hoevige dieren ; 

5°. de schurft (,arcoptes-schnrft en dermato
coptes-schnrft) bij de eenhoevige dieren en de 
schapen; 

6°. de schaapspokken bij cle schapen en de geiten; 
7°. het 1·otkreupel der schapen; 
8°. ,Ie vlekziekte der varkens; 
9°. de trichinenziekte bij de varkens; 

10°. het miltvuur bij alle vee; 
11 °. de hondsdolheid bij alle vee. 

2. JJ[aatregelen, welke tegen elke der besmette
lijke veeziekten toegepast moeten of kunnen 

worden. 

2. Onverminderd de verplichte aangifte, voor
geschreven in artikel 13, en cle verwijdering en 
afzondering, voorgeschreven in artikel 14 der 
wet van 20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 131), zijn 
bij elke der , in artikel 1 van dit besluit ge
noemde, veeziekt~n de volgende , in de daarbij 
vermelde artikelen der aangehaalde wet genoemde , 
maatregelen toepasselijk: 

1 °. het plaatsen der kenteekenen (artikel 17) ; 
2°. w1>nnee1· dit cloor den di.strictsveearts noo

dig wordt geoordeeld, het merken van ziek of 
verdacht of hersteld vee (art ikel 19) ; 

3°. het verbod van vervoer van vee, door eene 
besmettelijke ziekte aangetast of daarvan verdacht, 
behoudens vergunning van den burgemeester 
(artikel 21); 

4°. wanneer dit door den di.strictsveearts noo
dig wordt geoordeeld , de afsluiting van besmette 
hoeven of weiden en dei· naast aangelegen lande
rijen en erven en de ontsmetting van de kleederen 
der personen, die het afgesloten terrein verlaten 
(artikel 29); 

5°. ontsmetting volgens de , bij algemeene maat-
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regel van bestuur gegeven of te geven, voor
schriften (artikel 31); 

6°. het verbod van gedurende een termijn, bij 
clit besluit voor elke besmettelijke ziekte bepaald, 
vee te brengen in gebouwen of op weiden, erven 
of hoeven, waar vee staat of gestaan heeft, dat 
aan eene besmettelijke ziekte lijdt of geleden heeft 
(artikel 32). 

3. Indien een, aan eene besmettelijke ziekte 
lijdend, stuk vee is gestorven, is de houder of 

hoeder verplicht daarvan onmiddellijk kennis te 
geven aan den burgemeester der gemeente, waar 
het gestorven dier zich bevindt. 

Vee en overblijfselen van vee, dat aan eene 
besmettelijke ziekte lijdende is gestorven, mogen 

zonder vergunning van den burgemeester niet ver
voerd worden en moeten door de zorg en - be
houdens het bepaalde in het derde lid van dit 

artikel - op kosten van den eigenaar zoo spoe

dig mogelijk na de, in het vorige lid bedoelde 
kennisgeving, binnen een, door den burgemeester 
te bepalen termijn, worden verbrand, begraven 
of op andere wijze, door den districtsveearts te 
bepalen, onschadelijk gemaakt. 

De brandstoffen en andere benoodigdheden voo1· 
het verbranden te bezigen, de, bij het begraven 
te gebruiken, ontsmettingsmiddelen benevens -
voor zooveel dit noodig is - hulp en opzicht 

bij het verbranden of begraven worden den eige

naar op Rijkskosten ter plaatse verstrekt. 

Schadeloosstelling voor het gestorven dier of 
de overblijfselen daarvan wordt niet gegeven, be
houdens: 

a. dat in gevallen en naar den maatstaf, door 

den Minister van Binnen landsche Zaken te bepa
len , door den burgemeester op Rijkskosten eene 

gedeeltelijke schadeloosstelling worclt gegeven voor 
cle huid van het dier; 

b. ,lat de Minister van Binnenlandsche Zaken 

in bijzondere gevallen eene, door hem te bepalen, 
schadeloosstelling uit 's Rijks kas kan toekennen 

aan den eigenaar van een dier, dat is ingeënt 

en binnen een, door den Minister gestelden tijd 

is gestorven, volgens de verklaring van een ge
examineerden veearts, lijdende aan de ziekte, 

waartegen het was ingeënt. 
4. Indien een stuk vee, dat, naar luid van 

artikel 22 der wet van 20 Juli 1870 (Staatsblad 
n°. 131), van eene besmettelijke ziekte verdacht 

wordt gehouden, is gestorven, mag dit zonder 

vergunning van den burgemeester niet vervoerd 

worden en is de houder of hoeder verplicht hier-

van onmiddellijk kennis te geven aan den burge
meester der gemeente, waar het gestorven dier 
zich bevindt. 

Deze doet onverwijld tloor den districtsveearts 
het gestorven clier onderzoeken. Als bij dit onder
zoek niet duidelijk blijkt, dat het dier niet door 
eene besmettelijke ziekte aangetast was, moet het 
gestorven dier of moeten de overblij fselen daar
van worden onschadelijk gem:uikt, overeenkomstig 

het bepaalde in artikel 3 van dit besluit. 

§ 3. Jfaatregelen tegen de veepest der her
kauwende dieren. 

5. De zieke en de verdachte dieren moeten ten 

spoedigste worden afgemaakt en daarna verbrand, 

begraven of op andere wijze, door den districts

veearts te bepalen, onschadelijk gemaakt. 

Tot<lat de dieren worden afgemaakt, moeten 
zij afgezonderd worden gehouden van alle ander vee. 

De termijn, bedoeld bij artikel 22 der wet van 
20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 131), wordtgesteld 

op 15 dagen. 
6. Indien zieke of verdachte dieren mochten 

zijn geslacht, gelden de bepalingen, die bij de 
artikelen 3 en 4 van dit besluit ten aanzien van 
gestorven vee zijn vastgesteld. 

7. De stal of het gebouw en, wanneer dit 
door den districtsveearts noodzakelijk wordt ge

acht, ook het terrein, waar zich zieke of ver

dachte dieren hebben bevonden, moeten worden 
ontsmet. 

De op het erf of op de hoeve aanwezige mest
vaalt moet worden onschadelijk gemaakt. 

8. In stallen en gebouwen of op weiden, erven 
of hoeven, wam- zieke of verdachte dieren gestaan 
hebben, mag geenerlei vee gebracht worden ge
durende een termijn van 30 dagen, te rekenen 
van den dag waarop de ontsmetting van die 

stallen, gebouwen en teneinen en de onschade
lijkmaking van de mestvaalten geheel is afge

loopen. 
9. Bij afsluiting van besmette hoeven, erven 

of weiden, ingevolge het in artikel 2, sub 4°., 
van dit besluit bepaalde, is verboden: invoer in 
en uitvoer uit den afgesloten kring van her

kauwende dieren, honden, katten en pluimgedierte 

en uitvoer nit den afgesloten kring van eenhoevige 
dieren en varkens en van melk, vleesch, on be
reide huiden, horens, klauwen, ham·, wol, vederen, 

beenderen , ongesmolten vet, van mest en allen 
anderen afval en van hooi, stroo en ander vee

voeder, touw, koedekken en stalgereeclschap. 
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10. Het vastleggen of vasthouden van honden 
kan worclen geboden , met inachtneming van het
geen bepaald is bij artikel 30 der wet van 20 Juli 
1870 (Staatsblad n°. 131). 

11 . Binnen de door deu Minister vau Binnen
landsche Zaken bij aankondiging in de Staats
courant en zoo mogelijk in een of meer plaatselijke 
nieuwsbladen, aan te wijzen plaatsen of streken, 
is het verboden rundvee, schapen of geiten te 
vervoeren of te doen vervoeren, behoudens het 
in artikel 12 van dit besluit bepaalde omtrent 
vervoer: 

1°. van vee naar de -slachtbank; 
2°. bij verhuizing van den eigenatir of houcler 

van vee; 

3°. door den koo1ier vtin vee op eene openbare 
verkooping; 

4°. van vee naar de weide en uit de weide 
naar Jen stal. 

12. Vervoer van vee in de aan het slot van 
van artikel 11 van dit besluit bedoelde gevallen 
kan, den districtsveearts gehoord, plaats hebben 
met bijzondere vergunning van den Commissaris 
der Koningin in de provincie; deze kan ook den 
burgemeester der gemeente machtigen tot het ver
leenen van die vergunning. 

13. Het. in artikel ] 2 van dit besluit be
doelde vervoer mag alleen 11laats hebben met een 
vervoerbiljet, afgegeven door den burgemeester 
der gemeente waar het vee zich bevindt. 

Het ven-oerbiljet vermeldt het getal , de soort 
en het signalement van het te vervoeren vee, 
den weg die tot aan de plaats van bestemming 
gevolgd moet worden, alsmede den tijd gedurende 
welken het biljet geldig is. 

Wanneer cle districtsveearts het noodig acht, 
moet het te vervoeren vee van een merkteeken 
worden voorzien. 

Indien het vervoer naar eene andere gemeente 
plaats heeft, zendt de burgemeester, die het ver
voerbiljet heeft afgegeven, een afschrift daarvan 
aan den bnrgem0ester der gemeen te , werwaarts 
het vervoer geschieden zal. 

14. De slachting van het vee, bedoeld aan het 
slot van artikel 11, sub 1°., van dit besluit, 
geschiedt onder toezicht der politie binnen den 
tijd, door den burgemeester der gemeente, waar 
het vee zich na het vervoer bevindt, te bepalen. 

15 . Het houden van markten en openbare ver
koopingen van alle vee is verboden in gemeenten, 
waarvan de aanwijzing door den Minister van 
Binnenlandsche Zaken, door plaatsing in de Staats-

courant, en zoo mogelijk in een of meer plaatse
lijke nieuwsbladen, ter algemeene kennis zal wor
den gebracht. De aanwijzing geschiedt ,voor een 
tijd vak van ten hoogste 3 maanden; op gelijke 
wijze kun die aanwijzing · worden hernieuwd, 
telkens voor een niet langer tijdperk, alsmede 
worden ingetrokken of gewijzigd, zoo daartoe 
termen zijn. 

Openbare verkooping van vee van denzelfden 
eigenaar of behoorende tot de Mlatenschap van 
een overledene blijft geoorloofd met schriftelijk 
verlof van den 
dezen daarbij 
d istrictsveearts 

burgemeester en binnen een, door 

te bepalen, termijn, nadat de 
verklaard heeft, dat daartegen 

geen bezwaar bestaat. 

§ 4. JJfaatregelen tege,i de longziekte (p1euro
pneumonia contagiosa) der runderen. 

16. De zieke en de verdachte dieren moeten 
ten spoedigste worden afgemaakt. 

De termijn, bedoeld bij artikel 22 Jer wet van 
20 Jnli 1870 (Staatsblad n°. 131), wordt ge
steld op 4 maanden. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken kan de 
afmaking van Regeeringswege van verdachte dieren 
voor bepaalde plaatsen of streken en bepaalden , 
tijd doen staken. 

1 7. Van de afgemaakte zieke dieren alsmede 
van de afgemaakte verdachte dieren, waarvan na 
de afmaking blijkt, dat zij door Je ziekte waren 
aangetast, moeten de borst- en buikingewanden 
verbrand of begraven en de huiden ontsmet worden. 

18. Wanneer de afmaking van verdachte dieren 
van Regeeringswege niet plaats heeft, zijn de 
eigenaars daarvan bevoegd deze, met inachtneming 
van de, door den dis tri cts veearts voor te schrijven, 
maatregelen van voorzorg, te slachten, na aangifte 
bij den burgemeester en onder toezicht der politie. 

Indien na het slachten van verdachte dieren 
blijld, dat zij door de ziekte waren aangetast, 
moeten de borst- en buikingewanden verbrand of 
begraven en de huiden ontsmet worden. 

19. Totdat de zieke en de verdachte dieren 
afgemaald of geslacht worden, moeten zij afge
zonderd worden gehouden van alle ander vee. 

20. Indien zieke of verdachte dieren mochten 
zijn geslacht of indien eerst na het slachten blijkt, 
dat niet voor ziek of verdacht gehouden dieren 
door de ziekte waren aangetast, gelden de bepa
lingen, die bij de artikelen 3 en 4 van dit be
sluit ten aanzien van gestorven vee zijn vastgesteld, 
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met dien verstande, dat de onschadelijkmaking 
beperkt is tot de borst- en buikinge1yanden. 

21. De stal of het gebouw en, wanneer dit door 
den district veearts noodzakelijk wo ·dt geacht, 
ook het terrein, waar zich zieke of verdachte 
dieren bevonden hebben, moeten worden ontsmet. 

22 . In stallen en gebouwen of op weiden, 
erven of hoeven, waar zieke dieren gestaan hebben, 
mogen geene runderen gebracht worden ged1n-ende 
een termijn van 30 dagen , te rekenen van den 
dag , waarop het laatste ziektegeval door dood, 
afmaking of slachting is geëindigd, en in elk 
geval eerst na den geheelen afloop der ontsmetting. 

23. Bij afsluiting van besmette weiden, erven 
of hoeven, ingevolge het in artikel 2, sub 4°., 
van dit besluit bepaalde, is verboden: invoer in 
en uitvoer uit clen afgesloten hing van runderen 
en uitvoer uit clen afgesloten kring van schapen, 
van onbereidc of niet ontsmette huiden, hoornen, 
hoeven en klauwen van herkauwende dieren, van 
mest en allen anderen afval, hooi, stroo en ander 
veevoeder. 

24. Het va tleggen of vasthouden van honden 
kan worden geboden, met inachtneming van het
geen bepaald i bij artikel 30 der wet van 20 Juli 
1 70 ( taatsblad n°. 131). 

25 . Het is verboden uit, naar of binnen de 
hingen, door den ?\Iinister van Binnenlandsehe 
Zaken aangewezen, rund vee te vervoeren of te 
doen vervoeren en uit of binnen die kringen cle, 
door voornoemclen Minister nader aan te wijzen, 
in artikel 15 der wet van 20 Juli 1870 (Staats
blad n°. 131) bedoelde, voorwerpen. 

In bijzondere gevallen, wanneer dit door den 
distrietsveearts noodig wordt geoordeeld, kan 
binnen de, in het eerste lid van dit artikel be
doelde, hingen ook verplaatsing van rundvee 
door den burgemeester verboden worden. 

26. In de in artikel 25 bedoelde hingen 
wordt door vecopzichters al het rundvee in daar
toe aangelegde lijsten opgeschreven. 

Deze opzichters worden benoemd en ontslagen 
door den Minister van Binnenlandsche Zaken. 
Bij de aanvaarding hnuner bediening leggen zij 
in handen van den bw-gemeester der gemeen te, 
die hun als standplaats is aangewezen, den vol
genden eed (of belofte) af: 

.Ik zweer (beloof), dat ik de verplichtingen, 
verbonden aan de betrekking van opzichter van 
het vee , naar behooren vervullen zal. 

Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig. (Dit 

beloof ik)." 

27. Op cle, van het rundvee van eiken eigenaar 
afzonderlijk door de opzichters in duplo op te 
maken, lij ten wordt dat vee genummerd en be
schreven. De lijsten worclen in dubbel gehouden 
en door cle eigenaars of, bij ontstentenis van 
dezen, door de houders of hoeders van het vee 
voor gezien onderteekend; indien zij opgeven niet 
te kunnen of te willen onderteekenen, maakt de 
veeopzichter daarvan melding op de lij ten. Een 
exemplaar van iedere lijst wordt aan clen burge
meester toegezonden. 

28. Van elke verandering in het, op de lijsten 
aangeteekend, getal van het rnnd vee door geboorte, 
sterven, slachting of verplaatsing binnen de hingen, 
volgens artikel 25 van dit beslnit aangewezen, 
en van elke verwisseling van een cler, op de 
lijsten beschreven, rnnderen met een ander geeft 
de eigenaar , houder of hoeder binnen 24 nren 
kennis aan den burgemeester , clie daarvan aan
teekening houdt op het, bij hem berustend, 
exemplaar der lijsten. 

29. Onmiddellijk of uiterlijk binnen 12 111·e11 
na het sterven of na de slachting van eeu stnk 
rundvee, geeft de eigenaar, honder of hoeder 
dam·van kennis aan den opzichter, clie het ge
storven of geslachte dier binnen 24 uren na de 
aangifte moet visiteeren. 

Zoolang deze visitatie niet heeft plaats gehad, 
is het verboden de longen lo te maken of eenig 
deel van het stuk vee te vervoeren. 

30. De opzichters zijn gehouden al het rund
vee, vermeld op de, door hen opgemaakte, lijsten, 
ten minste éénmaal 's weeks te visi teeren en met 
cle lijsten te vergelijken. Veranderingen, als in 
artikel 28 zijn vermeld, worden onverwijld op 
de lijsten aangeteekend en door de eigenaars, 
houders of hoeders voor gezien onderteekeucl. 

Vermoeden de opzichters bij deze visitatie of 
bij die, in artikel 29 vermeld, dat een stuk 
rund vee aan longziekte lijdt of geleden heeft, of 
ontdekken zij eene verandering in de getalsterkte 
of eene verwisseling van het rnnd vee, waarvan 
niet, ingevolge de beide voorgaande artikelen, is 
kennis gegeven, zoo geven zij in het eerste ge
val daarvan onverwijld kennis aan clen bnrge
meester, die handelt als in de wet van 20 Juli 1870 
(Staatsblad n°. 131) is voorgeschreven, en in de 

beide anclere gevallen maken zij op hunnen ambts
eed proces-verbaal op van de overtreclin"'. 

31 . Wanneer dit door den ilistrictsveearts nood~ 
zakelijk wordt geacht, moeten de veehouders hun 
rund vee, dat zich in weiclen of andere opene 
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plaatsen bevindt, op last van den burgemeester 
opstallen of ophokken. 

Ten aanzien van de uitoefening vau deze be
voegdheid volgt de distri ctsveearts de bevelen 
van den Minister van Binnenlandsche Zaken. 

Voor de, uit het opstallen of ophokken voort
vloeiende, buitengewone kosten van veevoeder 
kan door den Minister van Binnenlanilsche Zaken 
uit 's Rijks kas eene gedeeltelijke schadeloos
stelling worden toegekend. 

32. Het honden vau markten, openbare ver
koopingen, tentoonstellingen en andere vereeni
gingen van rundvee is verboden in gemeenten of 
gedeelten van gemeenten, door den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aangewezen. 

Openbare verkooping van rundvee van den
zelfden eigenaar of hehoorende tot de nalatenschap 
van een overledene blijft geoorloofd met schrifte
lijk verlof van den burgemeester en binnen een , 
door dezen daa,·bij t.e bepalen , termijn , nadat de 
districtsveearts verklaard heeft, dat daartegen geen 
bezwaar bestaat. 

33. De, in de artikelen 25 en 32 bedoelde, 
aanwijzingen worden door plaatsing in de Staats
courant en zoo mogelijk in een of meer plaatse
lijke nien wsbladen ter algemeene kennis gebracht. 

Daarbij worden tevens voorschriften gegeven 
omtrent uitzonderingen, die op het uitgevaardigde 
verbod zullen worden toegelaten. 

De intrekking of wijziging van de, in de arti

kelen 25 en 32 bedoelde, aan wijzingen worden 
op dezelfde wijze ter algemeene kennis gebracht. 

5. Jfaatregelen tegen liet mond- en klauwzeer 
(besmettelijke blaaruitslag van den mond 

en de klauwen) bij de l,erkauwende 
dieren en de vai·kens. 

34. De zieke en de verdachte dieren moeten van 
de overige afgezonderd worden gehouden. 

Wanneer, naar het oordeel van den districts
veearts, het afgezonderd houden van enkele dieren 
geen nut meer kan opleveren ter voorkoming van 
de besmetting van den geheelen koppel of wanneer 
er geene gelegenheid bestaat tot afzondering van 
een geheelen verdachten koppel , geeft de burge
meester, op advies van den districtsveearts, ver
gunning de zieke dieren in den verdachten koppel 
te laten verblijven of verdachte dieren niet af te 
zonderen. 

De termijn , bedoeld bij artikel 22 der wet 
Vltn 20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 131), wordt 
gesteld op 15 dagen . 

35. In bijzondere gevallen, ter beoordeeling 
van den distri ctsveearts, kan afmaking van zieke 
of verdachte dieren worden bevolen. Ten aanzien 
van de uitoefening van deze bevoegdheid volgt 
de districtsveearts de bevelen van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken . 

De huiden, hoornen, hoeven en klauwen der 
afgemaakte zieke of verdachte dieren moeten worden 
ontsmet. De borst- en buikingewanden en, wanneer 
dit door den districtsveearts noodig wordt geacht, ook 
de koppen der afgemaakte zieke of van ziekte ver
dacht.e dieren moeten worden verbrand of begraven . 

36 . EigenMrs van zieke of verdachte dieren 
zijn bevoegd deze , met inachtneming van de, 
door den districtsveearts voor te schrijven, maat
regelen van voorzorg, te slachten, na aangifte 
bij den burgemeester en onder toezicht der politie. 

In dit geval zijn de voorschriften van het 
2de lid van artikel 35 van toepassing. 
· 37 . De stal of het gebouw, waarin zich zieke 
of verdachte dieren bevonden hebben , moet na 
afloop van het laatste ziektegeval worden ontsmet. 

38. In stallen en gebouwen of op weiden, 
erven of hoeven, waar zieke dieren gestaan hebben, 
mogen geene herkauwende dieren en varkens ge
bracht worden gedurende een termijn van 15 dagen, 
te rekenen van den dag, waarop het laatstè ziekte
geval door herstel of dood is geëindigd en, wat 
de stallen en gebouwen betreft, in elk geval eerst 
na clen geheelen afloop der ontsmetting. 

Het oogenblik, waarop deze termijn voor het 
geval van herstel begint te loopen, wordt door 
den districtsveearts vastgesteld bij schriftelijke en 
gedagteekende verklaring, die door tusschenkomst 
van den burgemeester aan den belanghebbende 
kosteloos wordt uitgereikt. 

In bijzondere gevallen kan de districtsveearts 
bepalen, dat terstond na afloop der ontsmetting 
van de stallen en gebouwen wederom herkauwende 
dieren en varkens daai·in gebracht mogen worden. 

39. Bij afsluiting van besmette hoeven, erven 
of weiden, ingevolge het in artikel 2, sub 4°., 
van dit besluit bepaalde, is verboden: invoer in 
en uitvoer uit den afgesloten kring van herkauwende 
dieren en varkens en uitvoer uit den afgesloten 
kring van niet ontsmette huiden, hoornen, hoeven 
en klauwen van herkauwende dieren, van wol, 
van mest en allen anderen afval en van hooi, 
stroo en ander veevoeder , touw, koedekken en 
stalgereedschap. 

40 . Het is verboden uit, naar of binnen de 
, kringen, door den Minister van Binnenlaudsche 
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Zaken aangewezen, te vervoeren of te doen ver
voeren herkauwende dieren en varkens en uit of 
binnen die kringen de, door voornoemden Minister 
nacler aan te wijzen , in artikel 15 der wet van 
20 Juli 1870 (Staatsblad n°, 131) bedoelde, 
voorwerpen. 

In bijzon dere gevallen , wanneer dit door den 
districtsveearts noodig wordt geoordeeld , kan 
binnen de, in het eerste lid van dit artikel be
doelde, kringen ook verplaatsing van herkauwende 
dieren en varkens door den burgemeester ver
boden worden. 

41 . Wanneer dit door den districtsveearts nood
zakelijk wordt geacht, moeten de veehouders hun 
vee, dat zich in weiden of andere opene plaatsen 
bevindt, op last van den burgemeester opstallen 
of ophokken. 

Ten aanzien van de uitoefening van deze be
voegdheid volgt de districtsveearts de bernlen 
van den Minister van Binneulandsche Zaken. 

Voor de, uit het opstallen of ophokken voort
vloeiende, buitengewone kosten van veevoeder 
kan door den Minister van Binnenlandsche Zaken 
uit 's Rijks kas eene gedeeltelijke scbadeloosslelling 
worden toegekend. 

42 . Het houden van markten, openbare ver
koopingen, tentoonstellingen en andere vereeni
gingcn van herkauwende dieren en varkens is 
verboden in gemeenten of gedeelten van gemeenten, 
door den Minister van Binnenlantlsche Zaken 
aangewezen. 

Open bare verkooping van her kan wende dieren en 
varkens van denzelfden eigenaar of behoorende tot 
de nalatenschap van een overledene blijft geoor
loofd met schriftelijk verlof van den burgemeester 
en binnen een, door dezen daarbij te bepalen, 
termijn, nadat de districtsveearts verklaard heeft, 
dat daartegen geen bezwaar bestaat. 

43. In de, door den Minister van Binnen.
landsche Zaken aangewezen , gemeen ten of gedeelten 
van gemeenten, gelegen langs of in de nabijheid 
van de grenzen van eenen kring, waaruit door 
den genoemden Minister, krachtens artikel 40 
van dit besluit, vervoer van herkauwende dieren 
en varkens is verboden, is het vervoer van de, 
eveneens door den genoemden Minister aan te 
wijzen, soorten van vee verboden , tenzij de ver
voerder in het bezit zij àf van eene schriftelijke 
vergunning, waarbij hem, met inachtneming van 
de voorschriften, gegeven krachtens artikel 44, 
tweede lid, van dit besluit , afwijking van het 
verbod van vervoer uit den afgesloten kring ten 

behoeve van het vee, dat hij vervoert , is toege
staan, àf van een vervoerbiljet , afgegeven door 
den burgemeester van de plaats van herkomst 
van het vee en bevattende eene nauwkeurige 
beschrijving van het vee door opgave van ge
slacht , leeftijd, kleur en blijvende bijzondere 
kenteekenen, eene opgave van de plaats van her
komst en de plaats van bestemming en van den 
tijd, gedurende welken het biljet geldig is, als
mede de verklaring van den burgemeester, dat 
het vee zich na het inwerkingtreden van de, 
krachtens dit artikel gedane, aanwijzing niet in 
den afgesloten kring heeft bevonden. 

44. De , in de artikelen 40, 42 en 43 be
doelde, aanwijzingen worden door plaatsing in 
de Staatscourant en zoo mogelijk in een of meer 
plaatselijke uien wsbladen ter algemeene kennis 
gebracht. 

Daarbij worden tevens voorschriften gegeven 
omtrent uitzonderingen, die op het uitgevaardigde 
verbod znllen worden toegelaten. 

De intrekking of wijziging van de, in de 
artikelen 40, 42 en 43 bedoelde, aanwijzingen 
worden op dezelfde wijze ter algemeene kennis 
gebracht. 

§ 6. Maatregelen tegen den kwaden droes e,i 

ltuidwonn bij de eenhoevige dieren. 

45 . De zieke dieren moeten worden afgemaakt 
en daarna verbrand, begraven of op andere wijze, 
door den districtsveearts te bepalen , onschaclelijk 
gemaakt. 

46 . In bijzondere gevallen, ter beoordeeling 
van den districtsveearts, kan afmaking van dieren, 
die verdacht zijn wegens ziekteverschijnselen, 
welke zij vertoonen , worden bevolen. De af
making van zieke dieren kan, op advies van den 
distxictsveearts, buiten toepassing blij ven. 

Ten aanzien van de uitoefening_ van deze be
voegdheid volgt de districtsveearts de bevelen 
van den Minister van Binnenlandsche Zaken. 

De termijn, bedoeld bij art. 22 der wet van 
20 J uli 1870 (Staat.,blad n°. 131), wordt ge
steld op 3 maanden. 

4 7. Zieke dieren of dieren, die verdacht zijn 
wegens ziekteverschijnselen, welke zij vertoonen, 
moeten, zoo lang als zij niet worden afgemaakt, 
afgezonderd worden gehouden van alle ander vee. 

48. Indien zieke of verdachte dieren mochten 
zijn ge_slacht of indien eerst na het slachten 
blijkt, dat niet voor ziek of verdacht gehouden 
dieren door de ziekte waren aangetast, gelden 
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de bepalingen, die bij de artiken 3 en 4 van 
dit besluit ten aanzien van gestorven vee zijn 
vastgesteld. 

49. De plaats in den stal of het gebouw, 
waar een ziek of wegens ziekteverschijnselen ver
dacht dier gestaan heeft, moet worden ontsmet. 

Waar de ,listrictsveearts het noodig oorcleelt, 
moet ontsmettin11: plaats hebben ook van andere 
gedeelten van den stal of het gebouw of van 
den geheelen stal. 

50. In stallen en gebouwen of op weiden, 
erven of hoeven, waar zieke of wegens ziekte• 

verschijnselen verdachte dieren gestaan hebben, 
mogen geene eenhoevige dieren gebracht worden 
gedurende .een termijn van lö dagen, te rekenen 
van den dag, waarop het laatste ziektegeval 
door dood of afmaking is geëindigd en, wat clc 
stallen en gebonwen betreft, in elk geval eerst 
na clen geheelen afloop der ontsmetting. 

51. Bij afsluiting van besmette hoeven, erven 
of weiclen, ingevolge het in artikel 2, sub 4°., 
van clit besluit bepaalcle, is verboden: invoer 
in en uitvoer uit den afgesloten kring van een
hoevige <lieren. 

§ 7. Maatregelen tegen de scl,urft (sa,·copt es
schurft en dermatocoptes-scliurft) bij de een

lwevige dieren Clt de scluzpen. 

52 . De zieke of verclachte eenhoevige <lieren 
moeten van cle overige eenhoevige ,lieren afge

zonderd worden gehouden. 
53. De zieke schapen moeten van de overige 

schapen afgezonderd worden gehortden . 
In bijzondere gevallen kan cle burgemeeste1·, op 

acl vies van den districtsveearts, toestaan, dat de 
zieke schapen in de aangetaste, mits afgezonderd 
gehouden, kudde verblijven. 

De zieke en de verdachte schapen mogen zich 
niet bevinde11 op plaatsen, waar dit door den bur
gemeester, op ad vies van den districtsveearts, ter 
voorkoming van besmetting, verboden is . De 
eigenaar , houder en hoeder zijn verplicht te zor
gen, dat dit verbod wordt nageleefd. 

54. De termijn, becloeld bij artikel 22 der wet 
van 20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 131), wordt 
gesteld op 15 dagen. 

55. Eigenaars van zieke of verdachte dieren 
zijn bevoegd deze te slachten, na aangifte bij den 
burgemeester en onder toezicht der politie. 

De huiden der geslachte dieren moeten ,yorden 
ontsmet of, volgens aan wijzing van clen districts
vcearts, op andere wijze onschaclelijk gemaakt . 

56. De plaats in den stal of het gebouw, waar 
een ziek eenhoevig dier, en de stal of het gebouw, 
waarin zieke schapen gestaan hebben, moeten 
worclen ontsmet. 

57 . In stalleu•en gebouwen of op weiden, erveu 
of hoeven, waar zieke dieren gestaan hebben , 
mogen ouclerschciclenl ijk geene schapen of een
hoevige dieren gebracht worden gcdnrencle een 
termijn l'an ö dagen, te rekenen van den dag, 
waarop het laatste ziektegeval cloor herstel, dood 
of slachting is geëindigd en, wat de stallen en 
gebouwen betreft, in elk geval eerst na den ge
heelen afloop der ontsmetting. 

Het oogenblik, wa,u-op deze termijn voor het 
geval van herstel begint te loopen, wordt door 
den districtsveearts vastgestelcl bij schriftelijke en 
gedagteekende verklaring, die door tnsschenkomst 
van den burgemeester aan den belanghebbende 
kosteloos wordt uitgereikt. 

In bijzonclere gevallen kan cle districtsvcearts 
bepalen, dat terstond na afloop der ontsmetting 
van de stallen en gebouwen wederom schapen en 
eenhoevige dieren daarin gebracht mogen worden. 

58. Bij afsluiting van besmette hoeven, erven 
of weiden, ingevolge het in artikel 2, sub 4"., 
van dit besluit bepaalde, is verboden: bij schurft 
van eenhoevige dieren, invoer in en uitvoe1· uit 
cleu afgesloten kring van eenhoevige dieren eu 
uitvoer uit den afgesloten kring van niet ont mette 
huiden van eenhoevige dieren; bij schurft vau 
schapen, invoer in en uitvoer uit den afgesloten 
kring van schapen en uitvoer uit clen afgesloten 
kring van niet ontsmette huiden van schapen e11 
van ruwe wol die niet verpakt is in gesloten 
zakken . 

8. Jlt aatregelen tegen de scluzapspokken bij de 
schapen en de _qeiten. 

59. Zieke dieren of dieren, die verdacht zijn 
wegens ziekteverschijnselen, welke zij vertonnen , 
moeten van de overige afgezonderd worden ge
houden. 

60. Dieren, die, zonder ziekteverschijnselen 
te vertoonen, van besmetting verdacht zijn, moe
ten door den districtsveearts of, op aanwijzing 
en onder toezicht van den districtsveearts, cloor 
een geëxamineerden veearts zoodra mogelijk wor
den ingeënt (geovineerd). De inenting (ovinatie) 
heeft niet plaats indien de dieren geslacht wor
den binnen 7 dagen, nadat zij in verdachten 
toestand zijn geraakt. 

'fötdat de dieren worden ingeënt of geslacht, 
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moeten zij van de overige afgezonderd worden 
gehou,len. 

De termijn, bedoeld bij artikel 22 der wet 
van 20 Jtili 1870 (Staatsblad 11°. 131), wordt 
gesteld op 15 dagen. Dieren, waarbij tle inenting 
zonder merkbare uitwerking blijft, moeten tnsschen 
den Ssten en 12den dag na de inenting berent 
(gereovineerd) worden. De inenting en de her
enting geschieden op kosten van het Rijk. De in
geënte dieren worden geacht door schaapspokken 
te zijn aangetast, totdat de entpokken verdwenen 
zijn en, ingeval geene entpokken merkbaar wor
den, gedurende een termijn van 15 dagen, te 
rekenen van den clag der inenting of cler her
enting. 

De inenting van niet verdachte clieren is ver
boden. 

61 . Van de verplichting tot inen ting en her
enting kan, in bijzonclere gevallen, door den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken vrijstelling 
worden ver !eend. 

In dat geval moeten de, bij artikel 60 van dit 
besluit bedoelde, verdachte dieren afgezonderd 
worden gehouden. 

Wanneer geene Vl'ijstelling van de inenting of 
berenting is verleend, zijn cle eigenaars, houders 
en hoeders der dieren verplicht toe te laten, dat 
die inenting of hcrcnting, overeenkomstig ar
tikel 60 van dit besluit, plaats hebbe. 

62 . In bijzondere gevallen, ter beoordceling 
van den clistrictsveearts, kan afmaking van ,ieke 
of verdachte dieren worden bevolen . 

Ten aauzien van cl e uitoefening van deze be

voegdheid volgt de districtsveearts de bevelen 
van den Minister van Binnenlandsche Zaken. 

De afgemaakte dieren moeten worden verbrand, 
begraven of op andere wij,e, door den districts
veearts te be.palen , onschadelijk gemaakt. 

De bepaling van het 3de Jid van dit artikel 
geldt niet ten aanzien van dieren, clie, zonder 
ziektever,chijnselen te vertoonen, vun besmetting 

verdacht zijn. 
63. fndi en zieke of, bij artikel 59 van dit 

beslnit bedoelde, verdachte dieren mochten zijn 
geslacht, gelden de bepalingen, die bij de arti
kelen 3 en 4 van dit beslui · ten aanzien van 

gestorven vee zijn vastgesteld. 
Van deze bepaling kan door den burgemeester, 

op aclvies van den clistrictsveem·ts, vrijstelling 
worden verleend ten opzichte van de ingeënte 
dieren, becloeld bij het 3de !iel van artikel 60 

van dit bes! uit. 
1896. 

64. De stal of het gebouw, waarin zich zieke 
dieren bevonden hebben, moet na aftoop van het 
laatste ziektegeval worden ontsmet. 

65. In stallen en gebouwen of op weiden, 
erven of hoeven, waar zieke dieren gestaan heb
ben, niogen geeue schapen of geiten gebracht 
worden geel urende een termijn van 15 dagen, te 
rekenen van den dag, waarop het laatste ziekte
geval door herstel, doocl of afmaking is geëindigcl 
en , wat de stallen en gebouwen betreft, in elk 
geval eerst na den geheelen aftoop der ontsmetting. 

Het oogenblik, waarop deze termijn voor het 
geval van herstel begint te Joopen, worclt door 
clen districtsveearts vastgesteld bij schri ftelijke 
en gedagteckende verklaring, die door . tusschen
komst van den bnrgemcester aan den belang
hebbende kosteloos wordt uitgereikt. 

66. Bij afslui t ing van besmette hoeven, erven 
of weiden. ingevolge het in artikel 2, sub 4°., 
van dit beshtit bepaalcle, is verboden: invoer in 
en uitvoer uit den afgesloten kring van schapen 
en geiten en uitvoer uit den afgesloten hing 
van niet ontsmette huiden en klauwen, onbe
werkte wol, van mest en allen anderen afval 
en, behoudens vergunning van den burgemeester, 
op nclvies van den districtsveearts, de uitvoer 
van melk en versch v leesch van schapen en 

geiten. 
67 . Het is verboden uit, naar of binnen de 

kringen, door den Mini;tcr van Binnenla11dsche 
Zaken aangewezen, te vervoeren of te doen ver
voeren schapen en ge iten en nit of binnen die 
kringen cle, door voomoem,lcn Minister nader 
aan te wijzen , in artikel 15 der wet \'an 20 J nli 
1870 (Staatsblad n°. 131) bedoelde, voorwerpen. 

In bijzondere gevallen, wanneer clit door den 
distrietsveearts noodig wordt geoordeelcl, kan 
binnen cle, in h et eerste Jid van · dit artikel be

doelde, kringen ook verplaatsing van schapen en 
geiten door den burgemeester verboden worden. 

68. Het honden van markten, openbare ver
koopingen, tentoonstellingen en :rndere vereeni
gingen van schapen en geiten is verboden in 
gemeenten of gedeelten van gemeenten, cloor 
den Minister van Binnenlan,lsehe Zaken aange

wezen. 
Openbare verkooping van schapen en geiten 

van denzelfden eigenaar of behoorende tot cle na
latenschap van een overledene blijft geoorloofcl 
met schriftelijk verlof van den burgemeester en 
binnen een, door dezen daarbij te bepalen, ter• 
mijn van ten hoogste 7 dagen, nadat de districts-

13 
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veearts verk1'iard heeft, dat Jaartegen geen be
zwaar besta"t. 

69. De, in de artikelen 67 en 68 bedoelde, 
aanwijzingen worden door plaatsing in de Staats

courant en zoo mogelijk iu eeu of meer plnatse
lijke uienwsbladeu ter alge1Ueene kennis gebracht. 

Daarbij worden tevens voorschriften gegeven 
omtrent uitzonderingen, die op het uitgevaardigde 
verbod zullen worden toegelaten. 

De intrekking of wijziging van de, in de ar
tikelen 67 en 68 bedoelde aan wijzingen worden 
op dezelfde wijze ter algemeene kennis gebracht. 

\). ]Jfaati-cgclen tegen !,et rotkreupel der schapen. 

70. De zieke en de venlachte schapen moeten 
van de overige afgezonderd worden gehot1den . 

,Yanneer, naar het oordeel van den districts
veearts, het afgezonderd houden van enkele zieke 
,lieren geen nnt meer kan opleveren ter voor
koming van de besmetting van den geheeleu 
koppel, geeft clc bnrgemeester, op advies van den 
districtsveearts, vergunning de zieke dieren in den 
verdachten ko11pel te laten verblijven of verdachte 
dieren niet af te zonderen. 

De termijn, bedoeld bij artikel 22 der wet van 
20 J 1lli 1870 (Staatsblad n°. 131), wordt gesteld 

op 15 cbgen. 
71 . Ei.~enaars van zieke of verdachte dieren 

zijn bevoegcl deze te slachten, na aangifte bij den 
bmgemcester en onder toezicht der politie. 

Van de geslachte clieren moeten de huiden 
ontsmet en de klauwen verbrand worden. 

72 . Plaatsen, waar zieke of verdachte dieren 
gestaan hebben, worden ontsmet, volgens aan
wijzing van den districtsveearts . 

73. In stallen of kooien, op erven of hoeven, 
waar zieke dieren gestaan hebben, mogen geene 

schapen gebracht worden gedurende een termij n 
van 10 dagen , te rekenen van den dag , waaro11 
het laatste ziektegeval èoor herstel of dood is 
geëincligd en in elk geval eerst na den gebeelen 

afloop der ontsmetting. 
Het oogenhlik, waarop deze termijn voor het 

geYal vau herstel begint te loopen, wordt door 
den districtsveearts vastgesteld bij schriftelijke 
en gedagteekende verklaring die door tnsschen
kornst van den burgemeester aan den belang
hebbende kosteloos wordt uitgereikt. 

In bijzondere gevallen kan de districtsveearts 
bepalen, dat terstond na afloop der ontsmetting 
wederom schapen in de stallen, kooien, erven of 
hoeven gebracht mogen worden. 

Op weiden, waar zieke <lieren zich bevonden 
hebben, mogen gedtu-ende een termijn van 30 dagen 
geene scbtipeu gebracht worden, tenzij de districts
vee::trts een korteren termijn, die evenwel ten 
minste 10 dagen moet zijn, voldoend.e mocht achten. 

74. Bij afsluiting van besmette boeven, erven 
of weiden, ingevolge het in art, 2 , snb 4°., van 
dit besluit bepaalde, is verboden: invoer in en 
uitvoer uit den afgesloten kring van schapen en 
uitvoer uit den afgesloten kring van niet ont
smette klauwen en van mest van schapen. 

10. JlfN-atregelen tegen de vlekziekte der va,·kens. 

75 . De zieke dieren moeten van de overige 
afgezonderd worden gehouden. 

De verdachte dieren moeten van de gezonde 
afgezonderd worden gehouden. 

Wanneer, naar het oordeel van den districts
veearts, het afgezonderd homlen van enkele zieke 
dieren geen nut meer kan opleveren ter voorko
ming van besmetting van tle overige , waarmede 
zij bijeen zijn, kan de burgemeester vei-lof ver
leenen om de zieke dieren bij de aldus verdacht 
geworden dieren te laten vei·blijven. 

De termijn, bedoeld hij artikel 22 der wet 
20 .Tuli 1870 (Staatsblad n°. 131), wordt gesteld 
op 10 dagen. 

76. Eigenaars van zieke of verdachte dieren, 
die deze slachten, moeten vóór of onmiddellijk 
na het slachten hiervan kennis geven aan den 
burgemeester der gemeente, waar de zieke of 
verdachte dieren zich bevinden. 

De ingewanden der geslachte zieke of ver
dachte dieren, alsmede de gestorven dieren en de 
overblijfselen van zoodanige dieren moeten ver
brand of op andere wijze, door clen districtsvee
arts te bepalen, onschadelijk gemaald; worden. 

'fen aanzien der kosten, vallende op deze ver
branding of onschadelijkmaking, geldt het be

paalde bij het 3de lid vau artikel 3 van dit besluit. 
Indien het slachten plaats heeft vóór dat het, 

in art. 16 cler wet van 20 Juli 1870 (Staats

blad n°. 131) voorgeschreven, onderzoek verricht 
is, moeten de ingewand.en der geslachte dieren 
door den eigenaar voor dat onderzoek bewaard 
worden. 

77 . In bijzondere gevallen ter beoordeeling van 
den districtsveea1-ts, kan de afmaking van zieke 
of verdachte dieren worden bel'olen. 

'fen aanzien van de uitoefening van deze be
voegdheid volgt de di strictsveearts de bevelen 
van den )finister vau Binnenlandsche Zaken. 
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Het voorschrift van het 2de lid van artikel 76 
van dit besluit is in deze gevallen van toe
passing. 

78. Het kot of de plaats in het gebouw, waar 
,ieke dieren zich bevonden hebben, moet na af
loop van het laatste ziektegeval worden ontsmet. 

79. In kotten of gebouwen of op weiden, 
erven of hoeven, waal' zieke dieren zich bevonden 

hebben , mogen geene val'kens gebracht worden 
ged urencle een termijn van 10 dagen, te rekenen 
van den dag, waarop het laatste ziektegeval door 
herstel, dood of slachting is geëindigd , en, wat 
de kotten en ge bon wen betreft, in elk geval eerst 
na den geheelen afloop der ontsmetting. 

Het oogenblik, waarop deze termijn voor het 
/l;eval van herstel beaint te loopen , wordt door 
cfon districtsveearts vastgesteld bij schriftelijke 
en gedagteekende verklaring, die door tusschen
komst van den burgemeester aan de~ belangheb
bende kosteloos wordt uitgereikt. 

In bijzondere gevallen kan de districtsveearts 
bepalen, dat terstond na afloop der ontsmetting 
van de kotten en ge bon wen wederom varkens 
,1aarin gebracht mogen worden. 

80. Bij afsluiting . van besmette hoeven, erven 
of weid en, ingevolge het in artikel 2, sub 4°., 
van dit beslnit bepaalde, is verboden: invoer in 
en uitvoer nit den afgesloten kring van varkens 
en uitvoer uit den afgesloten la-ing van varkens
vleesch, strooisel, mest en allen anderen afval 
uit varkenskotten. 

81 . Inenting van varkens tegen de vlekziekte 
is alleen geoorloofd als de eigenaar, houder of 
hoeder van de in te enten dieren daartoe eene 
schriftelijke vergunning bekomen heeft van den 
burgemeester der gemeente, waar de inenting zal 
plaats heb hen. 

. De vergunning wordt verleend op advies van 
den districtsveearts en onder de, door dezen te 
stellen, voorwaarden . 

De ingeënte dieren worden voor ziek l!:ehouden, 
totdat de uitwerking der inenting afgeloopen is 
en, ingeval de inenting zonder merkbare uitwer
king blijft, gedurende 10 clagen na de inenting. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be
voegcl in bijzondere gevallen de inenting op Rijks
kosten te doen pla:its hebben. 

§ ] 1. Maatregelen tegen de trickinen::iekte 
bij de varkens. 

82 . Dieren, wier vleesch t1ichinen bevat, 
moeten, zoo dit nog bij hun leven ontdekt 

wordt, worden afgemaakt; de gestorven of ge
doode dieren, die trichinen blijken te bevatten, 
of de overblijfselen van zoodauige dieren worden 
verbrand of op andere wijze, door den districts
veearts te bepalen, onschadelijk gemaakt. 

Totdat de dieren worden afgemaakt, moeten 
zij afgezonderd worden gehouden van varkens. 

83. Dieren, die verdacht zijn van trichinen 

te bevatten, moeten worden afgemaakt en daarna 
onmiddellijk door den districtsveearts of, in 
overleg met dezen, door een ander deskundige 
op trichinen worden onderzocht. Indien bij dit 
onderzoek blijkt, dtit zij trichinen bevatten, wordt 
met de dieren of de overblijfselen der dieren 
gehandeld, zooals in art. 82 van dit besluit is 
voorgeschreven. 

In elk geval moeten van de verdachte dieren 
de ingewanclen worden verbrand. 

Totdat de dieren worden afgemaakt, moeten 
zij afgezonderd worden gehouden van varkens. 

84. Indien zieke of verdachte dieren mochten 
zijn geslacht of indien eerst na het slachten 
blijkt, dat niet voor ziek of verdacht gehouden 
dieren trichinen bevatten, gelden de bepalingen, 
die bij de artikelen 3 en 4 van dit besluit ten 
aanzien van gestor ven vee zijn vastgesteld. 

85 . Het kot of het gebouw en, wanneer dit 
door den districtsveearts noodzakelijk wordt ge
acht, ook het tenein, waar zich trichineuse die
ren bevonden hebben, moeten worden ontsmet en 
aldaar gevonden ratten benevens ander ongeclierte 
worden gedood en verbrand. 

Eveneens moeten, volgens aanwijzing van clen 
districtsveearts , worden ontsmet slachthuizen, 
winkels en bergplaatsen van vleesch en spek 
mitsgaders inrichtingen tot bewerking daarvan, 
waar besmet vleesch en besmette voorwerpen zijn 
aangetroffen . 

86. In kotten en gebouwen of op weiden, 
erven of hoeven , waar zich trichineuse dieren 
hebben bevonden, mogen geene varkens gebracht 
worden gedurende een termijn van 10 dagen, te 
rekenen van den dag, waarop de ontsmetting van 
die kotten, gehouwen en terreinen geheel is afge
loopen. 

87 . Bij afsluiting van besmette hoeven, erven 
of weiden, ingevolge het in artikel 2, sub 4°., 
van dit besluit bepaalde, is verboden: invoer in 
en uitvoer uit den afgesloten kring van levende 
varkens en uitvoer uit den afgesloten la:ing van 
cloode varkens en varkensvleesch, tenzij, volgens 
schriftelijke verklaring van den burgemeester, 

13* 
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door den districtsveearts of, in overleg met dezen, 
door een ander deskundige onderzocht en vrij 

hevonclen van trichinen. 
itvoer van mest en allen anderen afval is 

toegelaten met inachtneming der voorschriften, 
door den districtsveearts zoo noodig te geven. 

88. Het is verboden uit, naar of binnen cle 
kringen , door den Minister van Binnenlandsche 

Zaken nangewezen, varkens te vervoeren of te 
doen vervoeren en uit of binnen die kringen de, 
door voornoemden finister nader aan te wijzen, 
in artikel 15 der wet van 20 Juli 1870 (Staats
blad n°. 131) bedoelde, voorwerpen. 

In bijzondere gevallen, wanneer dit door den 
districtsveearts noodig wordt geoordeeld, kan 
binnen de, in het eerste lid van dit artikel be
doelde, kringen ook verplaatsing van varkens 

door den burgemeester verboden worden. 
89. De, in artikel 88 bedoelde, aanwijzing, 

wordt doo1· p laatsing in de Staatscoui·ant en zoo 

mogelijk in een of meer plaatselijke nieuwsbladen 
ter alo-emecnc kennis gebracht. Daarbij worden 

tevens voorschriften gegeven omtrent uitzonde
ringen, die op het nitgevam·digde verbod zullen 

worden toegelaten. 
De intrekking of wijziging van de, in artikel 88 

bedoelde, aanwijzing wordt op dezelfde wijze ter 

algemeene kennis gebracht. 

§ l 2. Maatregelen tegen !,et miltvuur bi:J alle vee. 

90. De zieke dieren moeten van het overige 

vee afgezonderd worden gehouden. 
Insgelijks moeten van het overige vee afgezon

derd worden gehouden dieren, welke verdacht 
zijn wegens ziekteverschijnselen, die zij vertoouen. 

De termijn, bedoeld bij art. 22 der wet van 
20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 131), wordt gestelcl 

op 10 dagen. 
91 . lndien zieke of verdachte clieren mocht.en 

zijn geslacht of indien eerst na het slach ten 
blijkt , dat niet voor ziek of verdacht gehouden 
clieren door de ziekte waren aangetast, geld en de 
bepalingen, die bij de artikelen 3 en 4 van clit 

besluit ten aanzien van gestorven vee zijn vast

gesteld. 

92 . De plaats in clen stal of het gebouw, 

waar zich zieke dieren bevonclen hebben, mQet 
onmicldellijk wo;·den ontsmet. 

Waar de districtsveearts het noodig oordeelt, 

moet ontsmetting plaats hebben ook van andere 
gedeelten van den stal of het gebonw of van 

den geheclen stal alsmede van andere besmette 

plaatsen. 
Eveneens moeten, volgens aanwijzing van den 

districtsveearts, worden ontsmet sluchthuizen, win
kels en anclerc plaatsen, waar besmet vleesch en 

besmette voonverpen zijn aangetroffen . 
93 . In stallen en gebouwen of op weiden, 

erven of hoeven, waar zieke dieren gestaan heb

ben, mag geen vee gebracht worden gedurende 
een termijn van 10 dagen, te 1·ekenen van den 
dag, waarop het laatste ziektegeval door herstel, 
dood of afmaking is geëindigd, en in elk geval 
eerst na den geheelen afloop der ontsmetting. 

Het oogenblik, waarop deze termijn voo1· het 
geval van herstel b,·gint te loopen , wordt door 

den districtsveearts vastgesteld bij schriftelijke 
en gedagteekende verklaring, die door tusschen
komst van den burgemeester aan den belangheb

bende kosteloos wordt uitgereikt. 
94. Bij afsluiting van besmette hoeven, erven 

of weiden, ingevolge het in artikel 2, sub 4°., 

van dit besluit bepaalde, is verboden: invoer in 

en uitvoer uit den afgesloten kring van vee; 
cláár waar en zoolang e,1 voor zoover als dit 

door den districtsveearts noodzakelijk wordt ge
acht, is verboden: uitvoe1· van melk uit den af

gesloten kring en uit besmette , niet afgesloten 

hoeven, erven of weiden. 
95 . Inenting is alleen geoorloofd als cle eige

naar van de in te enten dieren daartoe eene 
sclu-iftelijke vergunning bekomen heeft van den 

burgemeester der gemeente, waar de inenting zal 

plaats hebben. 
De vergunn ing wordt verleend op advies van 

den districtsveearts · ouder de, door dezen te 

stellen , voorwaarden. 
De ingeënte clieren worden voor verdacht ge

honden, totdat de uitwerking der inenting afge
loopen is en, ingeval de inenting zonder merk

bare uitwerking blijft, gedurende 10 dagen na de 
inenting. Waar de districtsveearts het noodig 

oordeelt, heeft ontsmetting plaats volgens arti 
kel 92 van dit besluit . 

De Min is ter van Binnenlandsche Zaken is be

voegd in bijzondere gevallen de inenting op Rijks

kosten te doen plaats hebben. 

§ 13. Maatregelen tegen de ltondsdolheid bij 
alle vee. 

96. De zieke dieren moeten worden afgemaakt 

en daarna verbrand, begraven of op andere wijze, 
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door den districtsveearts te bepalen, onschadelijk 
gemaakt. 

Totdat de dieren worden afgemt1akt, moeten 
zij afgezonderd worden gehouden van alle ander vee. 

97 . Dieren , die verdacht zijn wegens ziekte
verschijnselen, welke zij vertoon en, moeten van 
het overige vee afgezonderd worden gehouden. 

Wanueer, op advies van den districtsveearts, 
de burgemeester het noodig oordeelt, wordt met 
deze verdachte dieren gehandeld, als in het 
vorige artikel omtrent de zieke diernn is voorge
schreven. 

98. Indien zieke of verd,ichte dieren mochten 
zijn geslacht, gelden de bepalingen, die bij de 
artikelen 3 en 4 van dit besluit ten aanzien van 
gestorven vee zijn vastgesteld . 

99. De plaats in det1 stal of het gebonw, 
waar een afgemaakt of gestorven dier gestaan 
heeft, moet worden ontsmet. 

100. In stallen en gebouwen of op weiden, 
erv6h of hoeven, waar zieke dieren gestaan heb
ben, mag geen vee gebmcht wonlen gedurende 
oen termijn nu 3 dagen , te 1·ekeneu van den 
dag, waarop het laatste ziektegeval door dood 
of afmaking is geëindigd en, wat de stallen en 
gebouwen betreft, in elk geval eerst na den ge
heelen afloop der ontsmetting. 

101. Bij afsluiting van besmette hoeven, erven 
of weiden, ingevolge het in artikel 2, sub 4°., 
van dit besluit bepaalde, is verboden: uitvoer 
uit den afgesloten hing van vee, honden en 
katten, alsmede van melk , afkomstig van zieke 
dieren en van dieren, die verdacht zijn wegens 
ziekteverschijnselen, welke zij vertooueu. 

De honden en katten, binnen dien kring aan
wezig, moeten worden geclood en de overblijfselen 
daarvan verbmnd, begraven of op :iudcre wijze 
door den districtsveearts 1e bepalen, onschadelijk 
gemaakt. 

Door de bepalingen van deze paragraaf wordt 
in geen opzicht tekort geclaan aan de voorschriften 
der wet van 5 Juni 187 5 (Staatsblad n°. llO) 
lJetreffende de hondsdolheid. 

§ 14. Algemeene bepalingen. 

102. Vee, dat door den districtsveearts wegens 
kenteekenen, die hij daaraan meent te bespeuren, 
volgens artikel 22 der wet van 20 Juli 1870 
(Staatsblad 11°: 131), gehouden wordt voor ver
dac!tt (van ziekte verdac!tt vee), blijft verdacht, 
totdat die kenteekenen opgehouden hebben te 
bestaan of de districtsveearts op eenigerlei wijze 

de overtuiging heeft verkregen, dat het vee niet 
aan eene besmettelijke ziekte lijdt. 

Het ophouden van den toestand van verdacht 
heid van aan eene besmettelijke ziekte te I ij den 
wordt door den districtsveearts vastgesteld bij 
schriftelijke en gedagteekeude verklaring, die door 
tusschenkomst Vllll den burgemeester aan den be
laughebbende kosteloos wordt uitgereikt. 

·103. Vee, dat zonder kenteekenen eencr be
smettelijke ziekte te vertonnen, door den districts
veearts, volgens art. 22 der wet van 20 Juli 1870 
(Staatsblad n°. 131), gehouden worclt voor ver
dacht (van besmetting verdacltt vee) , blijft ver
dacht gedurende een termijn van: 

bij longziekte (pleuro-pneumoni:\ 
contagiosa) . 4 maanden. 

bij mond- en klauwzeer 15 dagen. 
bij kwaden droes en huidworm 3 maanden. 
bij schurft . ]5 dagen. 
bij schaapspokken 15 
bij rotkreupel . 15 
bij vlekziekte . 10 

bij miltvuur 10 
bij hondsdolheid van 1·underen 6 maanden. 

bij hondsdolheid van eenhoevige 
dieren . 4 

bij hondsdolheid van schapen, 
geiten en varkens . 2 

Alle termijnen zijn te rekenen van den dag , 
waarop het vee , naar het oordeel van den districts
veearts, het laatst in de gelegenheid is geweest 
om besmet te worden. 

De dag, waarop deze termijn begint te loopen, 
wordt door den districtsveearts vastgesteld bij 
schriftelijke en gedagteekende ve1·klariug die door 
tusscheukomst van den burgemeester aan den be
langhebbende kosteloos wordt uitgereikt. 

De termijn, gedurende welken het in het eerste 
lid van dit artikel bedoelde, vee verdacht wordt 
gehouden van besmetting, eindigt zoodra de 
districtsveearts op eenigerlei wijze de overtuiging 
heeft verkregen, dat het vee niet besmet is. In 
dat geval wordt het ophouden van den toestand 
van verdachtheid van besmetting door den districts
veearts vastgesteld bij schriftelijke en gedagtee
kende verklaring, die door tusschenkomst van 
den burgemeester aan den belanghebbende koste

loos wordt uitgereikt. 
104. Wannee1· vee, door eene besmettelijke 

ziekte aangetast of daarvan verdacht, ingevolge 
het in arti~el 2, sub 2°. , van dit besluit be
paalde, van een merkteeken is voorzien, doet de 
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burgemeester, op advies van den districtsvecarts, 
dit merkteeken zooveel mogelijk onkenbattr maken, 
als de reden voor het merken opgehouden heeft 
te bestaan. 

105. De maatstaf, naar welken, ter uitvoering 
van ar tikel 24 cler wet van 20 J nli 1870 (Staats 
blad n°. 131), de waardeering van vee, door eene 
besmettelijke ziekte aangetast, geschiedt , bedraagt 
bij veepest, longziekte, kwaden droes en hnia
worm, schaapspokken , vlekziekte, trichinenziekte 
en hondsclolheid 50 pCt. en bij mond- en klauw
zeer 90 pCt. der waarde, die het vee in ge
zonden toestand zon hebben. 

106. Wam· in dit besluit gesproken worcltvan 
den distt-ictsveearts wordt daarmede ook bedoeld 
de districtsveear ts-plaatsvervanger of de geëxami
neerde veearts, die hem vervangt volgens de voor
schriften van cle wet van 20 Juli 1870 (Staats
blad n°. 131). 

107. De maatregelen, welke :krachtens dit be
slui t b ij het heerschen of bij het dreigen van de, 
in artikel 1, sub 3°. en 8°. genoemcle, ziekten 
toegepast moeten worcleu , kunnen door clen Mi
nister van Binuenlandsche Zaken geheel of ge
deeltelijk buiten toepassing worclen gestelc1 daar, 
waar wegens de uitbreiding der ziekten van de 
handhaving der voorgeschreven maatregelen geen 
voldoen<l nut meer is te verwachten. 

De uitvaardiging cler daartoe te nemen beschik
king alsmede !1are intrekking of wijziging worden 
door plaatsing in de Staatscourant en zoo moge
lijk in een of meer plaatselijke nieuwsbladen ter 
algemeene kennis gebracht. 

108. De Koninklijke besluiten van 27 Maart 
1888 (Staatsblad n°. 67), 12 Mei 1889 (Staats
blad n°. 62), 9 October 1889 (Staatsbladn°. 128) 
20 Mei 1890 (Staatsblad n°. 92), 27 Juni 1892 
(Staatsblad n°. 167), 17 November 1892 (Staats
blad u0

• 254), en van 13 September 1894 (Staats
blad n°. 150) worclen ingetrokken. 

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

in het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Soestdijk, den l 0den J uli 1896. 

v;et.) EMMA. 

De i1finister van Binnenlandscl,e Zaken, 
v;et.) V,U, HOUTEN. 

( Uitgeg . 28 J-uli 1896.) 

13 Juli 1896. WET, houdende wijziging en 
aanvulling van eenige bepalingen der wet 
vau 13 Juni 1857 (Staatsblad n°. 87) tot 
regeling der jacht en visscherij, zooals <lie 
is gewijzigd en aangevulcl bij de wetten van 
14 en 15 April 1886 (Staatsbladen n°•. 61 
en 64). S. 105. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1895/ 96, n°. 97 , 1-5. 
Hand. id. 1895/ 96 , bladz. 1464, 1465. 
Hand. l • Kamer. 1895/96, blad::. 430, 431,438. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ 1D1MA, E:SZ. . . . . doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
het wenschelijk is eeuige bepalingen van de wet 
van 13 Juni 1857 (Staatsblad n°. 87) tot rege
ling der jacht en visscherij, zooals die is gewijzigcl 
en aangevnl<l bij de wetten van 14 en 15 April 1886 
(Staatsbladen n•• •. 61 en 64) te wijzigen eu aan 

te vullen; 
Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. In art. 21 , eerste lid, der wet van 

13 Juni 1857 (Staatsblad n°. 87), zooals clie is 
gewijzigd en aangevuld bij cle wetten van 14 en 

15 April 1886 (Staatsblad.en n". 61 en 64), worden 
cle letters a , b en r. gelezen als volgt: 

.a. kievitteu of nachtegalen te vangen, te 
dooden, te vervoeren, te verkoopeu, af te leveren , 
of ten verkoop in voorraad te hebben ; 

b. de nesten van nachtegalen te verstoren; 
c. pogingen aan te wenden om kievitten of 

nachtegalen te vangen of te dooden." 
In het tweede lid van genoemd artikel wor<len 

de woorden: • vergunning tot het vervoer van 
nachtegalen worden verleend" vervangen door: 
• vergunning worcleu verleend tot hetgeen onder 
litt. a en b van dit artikel is verboden". 

In het <lerde lid van genoemd artikel worc1 t, 

in plaats van • nachtegalen", gelezen: . levende 
kievitteu of nachtegalen". 

2. Aan artikel 27 der genoemde wet wordt M 

het achtste lid als laatste Jid toegevoegd : 
.De in het vorige lid bedoelde beambten hebben 

te allen tijde dezelfde bevoegdheid tot opsporing 
en staving van overtredingen van artikel 21, 
eerste lid, !it. a." 

3. In artikel 45, eerste lid, letter c, der ge
noemde wet worden achter cle woorden : .de visch" 
ingevoegd de woorden: .de kiev itten en nachte
galen, <lie niet overeenkomstig het laatste lid van 

art. 21 in vrijheid zijn gesteld", en in artikel 48, 
eerste lid, achter het woord: .eijeren" de woorden: 
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"kievitte11 en nachtegalen, die niet overeenkomstig 
het laatste lid van ai-t. 21 in vrijheid zijn gesteld". 

4. Aan artikel 59 worden toegevoegcl de woorden: 
.en kan worden aangehaald onder den titel van 
"Jagtwet." 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 13den Juli 1896 . 

(get.) EMMA. 
De Äfinister van ,Tustitie, 

(get .) V.AN DER KAAY, 

( Uitgeg. 21 Juli 1896) 

13 Juli 1896. WET, tot bekrachtiging eeuer pro
vinciale heffing in L imburg . S. 106. 

Bij deze wet wordt tot 1 Januari 1901 be
krachtiging verleend aan de heffing ten behoeve 
der provincie Limburg van tolgelden, naar het 
in dit artikel genoemcle tarief, voor het gebruik 
,ler provinciale wegen aan de op elk ,laarvau 
gevestigrle tollen. 

13 Juli 1896. WET, tot verandering van de 
grens tusschen de gemeente Leiden eenerzijds 
en de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest en 
Zoeterwoude auclerzijds. S. 107. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 

WIJ EM){A, ENZ •....•. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het weuschelijk is de grensscheiding tusschen de 

gemeente Leiden eenerzijds en cle gemeenten Lei
derdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude anderzijds te 
wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
A.rt. 1. De grens tnsschen de gemeenten Leiden 

en Leiderd1rp wordt veranderd als volgt : 

Van het JJUnt, gelegen in het midden der Slaag
sloot in het verlengde van de oostzijde der ooste
lijke sloot langs het verbin clingsspoot· naar de 
Leidsche gasfabriek, loopt de grens in zniclelijke 
richting langs de oostzijde van die sloot tot op 
den noordoostboek van het perceel thans kadastraal 
bekend als Leiderdorp secti e D n°. 160, daarna 
in zuidoostelijke richting midden door de sloot, 
gelegen tnsschen de kadastrale perceelen eenerzijds 

bekend als Leiderdorp sectie D n°•. 160, 161 en 
162 en anderzijds als Leiderdorp sectie An°•. 37,, 
40 en 41, tot aan het midden der ringsloot van 
den Slaag- of Grooten en Kleinen Stadspolder, 
gaat verder door het midden dier ringsloot tot 

in de Drift. 
Daarna in zniclelijke richting door het midden 

der Drift in eene rechte lijn tot in het midden 

van den OrLden Rijn, dat midden volgende i n 
westelijke richting tot aan het pnnt, waar cle 
Broersloot in den Ouden Rijn komt, verder door 
het midden van die Broersloot zt1idwaarts tot in 
het midclen van den Nienwen Rijn en vervolgens, 
het midden van den Nieuwen Rijn oostwaarts 
volgende , tot tegenover het verlengde van den 
oostel ijken oever cler Roombnrger-wetcring. 

2. De grens tnsschen de gemeenten Leiden en 
Oegstgeest wordt veranderd als volgt : 

Beginnende midden Îll den Rijn aan de west
zijde van d.e brng over den Rijn in den spoor
weg Leiden-Woerden, loopt de g rens in noorcle
lijke richting langs de westzijcle van den spoor weg 
Leiden-Woerden, overeenkomende met de weste
lijke grens der kadastrale perceelen Oegstgeest 
sectie F n°• . 9, 7 en 6, tot aan het ptrnt waar 
die spoorbaan met die v,rn clen Hollandscheu 
IJ zercn Spoorweg samentreft; gaat vervolgens 
dwars over dien spoonvcg tot aan de westzijde 
cler noordwestelijke bermsloot in de grens rler 
perceelen, gemeente Oegstgeest, sectie E n°'. 660 
en 661 en daarna langs de noordwestzijde v,rn 
den Hollandschen IJzeren Spoorweg, met inslui
ting der daarlangs loopende sloot, in noordooste
lijke richting tot aan de sloot langs de westzij,le 
der laan van het cletentiehuis en langs de west
en zuidzijde dier sloot tot aan het perceel ten 
zuiclen der gevangenis, thans Rijks-werkinrichting 

voor vrouwen, gemeente Oegstgeest, sectie E 
n°. 1531; voorts langs de oost- en zniclzij,le van 
genoemd perceel tot in de Molensloot van den 
Pesthnispolder en noordwaarts door het mi,lclen 
dier sloot tot in de Poel water ing, wier mülclen 
in noordoostelijke richting wordt gevolge] tot in 

het midden van de Haarlemmer-trekvaart. 
Van daar vervolgt de grens door het midden 

van de Haarlemmer- trekvaart in znidel ijke rich
ting tot in het verlengde der scheisloot tusschen 
de kadastrale perceelen Oegstgeest, sectie D n°. 191 
en n°. 208, loopt daarntt door het midden dier 
scheisloot tot aan den Hollandse hen IJzeren 
Spoorweg en verder noordoostwaarts de westzijde 
van de westelijke spoorwegsloot volgende tot de 
noordelijke grens van genoemd perceel n°. 191 ; 
gaat dan dwars over den Hollandscben IJzeren 
Spoorweg tot in de sloot langs het verbindiugs
spoor naar de Leidsche gasfabriek en steeds de 
noordoostelijke zijde van het verbincl ingsspoor 
volgende, met insluiting der slooten, zooals die 
door grenspalen zijn verkend, tot in het midden 

der Slaagsloot. 
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3. De grens tnsschen de gemeenten Leiden 

en Zoeterwoude wordt veranderd als volgt: 
Beginnende in het midden van den ienwen 

Rijn bij het 11unt, w:rnr het verlengde van de 
Roombmger-wetering in den Iienwen Rijn valt, 
loopt de grens in zuidwestelijke richting langs 
de oosteliJke en zuidelijke zijden van de Room
burger-weteriug tot aau eu over de spoorbaan 
Leiden-Woerden. Verder gaat de grens in 
noordwestelijke richting langs de westzijde der 
westelijke sloo t langs genoemden spoorweg, welke 
sloot kadastraal bekeucl js gemeente Zoeterwoude 

sectie A n°•. 4644, 4642, 4611 en 4610; verder 

dwars over den Zoeterwoudschen weg tot aan 
den zuidelijken hoek vau het perceel, kadastraal 

bekend gemeente·Zoeter woude sectie lè n° . 493, 
verder de zuidwestelijke grens van dit perceel 
volgende tot aan de Leidsche Vliet, dwars over 

deze Vliet en daarna langs do westzijde van de 

perceelen gemeeute Zoeterwoude sectie F n' ' . 184, 
183 en 180 tot aan het midden van de sloot 
aau de zuidzijde vau het perceel gemeente Zoeter 
woude sectie lè n°. 161, verder het midden 

dezer sloot in westelijke eu noordelijke richting 
volgende en noordwaarts langs de westzijcle dei· 

ktulastrnle perceelen gemeente Zoeterwoude sectie F 
n••. 160, 133 en 145 (zijnde de kade langs 
de westzijde van de spoorweghaven) tot aan den 
Hoogen Rijndijk, gaat dwars over den Rijndijk 
en verder langs den munr aan de westzijde van 
den h,iveumond en in die richting tot het 
midden van den Rijn, dat midden oostwaarts 

volgeu,le tot aan de spoorwegbrug. 
4. Het grondgebied. dat aan de gemeente Leiden 

wordt toegevoegd, gaat met 1 · Augustus 1896 

tot clie gemeente over. 
5 . De gemeente-eigendommen, gebouwen en 

werken der gemeenten · Leiderdorp , Oegstgeest 

en Zoeterwoude, in de af te scheiden gedeelten 

gelegen , gaan met alle daartoe behoorende zaken 
tot de gemeente Leiden over. 

De kosten van verplegiug van krankzinnigen 

in gestichten, voor zoover zij tijdens de op
nen,ing daarin woonplaats hadden in het grond

gebied dat van de gemeenten Leiderdorp en 

Zoeterwoude naar de gemeente Leiden overgaat, 

komen van 1 Augustus 1896 af voor rekening 
van laatstgemelde gemeente. 

Het bedrug waarop de gemeente Leiden krach
teus art. 5, 8de lid, der wet van 8 Decem

ber 1889 (Staatsblad n°. 175) aauspraak heeft, 
wordt verhoogd met de som der Rijksb ij drage in 

de jaarwedden van onderwijzers, verbonden aan 
de scholen, gelegen op het grondgebied dat aan 
de gemeente Leiden wordt toegevoegd, verschul
digd over het dienstjaar 1895. 

6. Het onclenvijzend personeel, verbonden aan 
de op voornoemd grondgebied gelegen open bare 
scholen, gaat over in dienst der gemeente Leiden, 
alsof het zijne aanstelling van het bestuur dier 

gemeente ontvangen had. 
7 . De kadastrale en andere stukken , uit

sluitend betrekking hebbende op het overgaande 
g rondgebi ecl en op hetgeen volgens artikel 5 aan 

de gemeente Leiden overgaat, w01·den aan haar 
uitgekeerd. · Het bestuur clezer gemeente heeft 

te allen tijde het recht kosteloos in iage te nemen 
van de archieven der gerneenten Leiderdorp , 
Oegstgeest en Zoetenvoncle, voor zoover die op 
dat grondgebied en op de volgens art. 5 over

gaande zaken betrekking hebben, en daaruit af

schriften en uittreksels op zijne kosten te vorderen. 
8. De gemeente-opcenten op de personeele be

lasting over het dienstjaar 1896/1897 worden 

op het gronclg~bied, dat van Leiderdorp , Oegst
geest en Zoeterwoude naar Leiden overgaat, ten 

behoeve dier gemeenten geheven. Van de zuivere 
opbrengst dier opcenten wordt het ;, gedeelte 

uitgekeerd aan de gemeente Leiden. De gemeente

opcenten -op de grondbelasting worden voor zoo
veel het overgaand grondgebied betreft, over 

het dienstjaar 1896 geheven ten behoeve der ge

meenteu Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. 
Van de zu ivere opbrengst dier opcenten wordt 

het /, gedeelte uitgekeerd aan de gemeente 
Leiden. De sommen , waarover de gemeenten 

Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude jaar
lijks krachtens artikel 1 cler wet van 26 Jnli 1885 
(Staatsblad n°. 169) kunnen beschikken, onder

gaan door den overgang van grondgebied geene 
verandering. 

Deze bepaling zal hij intrekking of wijziging 
der genoemde wet worden herzien. 

9. De ingezetenen , gevestigd op het grond
gebied dat tot de gemeente Leiden overgaat, 
worden voor de verkiesbaarheid tot leden van 

den gemeenteraad van 1 Augustus 1896 af als 

!ngezetenen der gemeente Leiden beschouwd. Voor 
zooverre deze personen geplaatst zijn op de te 

Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude opge

maakte kiezerslijsten tot het kiezen van leden 

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 

de Provinciale St,1ten en van den gemeenteraad 
worden zij op gemelden dag door de besturen 
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dier gemeenten van die lijsten geschra1it. Die 
besturen zenden tevens op gemelden dag uit
treksels der kiezerslijsten, voor zoo veel zij de 
bedoelde personen betreffen , aan het bestuur 
der gemeente Leiden, hetwelk die personen, voor 
zoover zij overeenkomstig het bepaalde bij artikel 1 
der kieswet voor het kiesrecht in die gemeente 
i u nannierking kunnen komen, zoo spoedig moge

lijk plaatst op de kiezerslijsten tot het kiezen 
van led en van de Tweede Kamer der Staten
Generaal, van de Provinciale Staten en van den 
gemeenterand. 

De burgemeester van Leiden doet een uit
treksel cler a ldns aangevulde kiezers) ij sten, voor 
zoo veel zij bedoelde personen betreffen, aan
Jllakken en op de secretarie der gemeente voor 
een iecler ter inzage nederleggen en zorgt dat 
van dit een en ander openbare kennisgeving 
geschiedt. 

Met den dag cler kennisgeving worden de 
aangevulde lijsten van- kracht, behotlclens de 
wijzigingen daarin ten gevolge van rechterlijke 
uitspraken of bij herziening te brengen. 

10. Op hen, die voor de lichting der nationale 
militie van 1896 in de gemeenten Leiderdorp, 
Oegstgeest en Zoeterwoude zijn ingeschreven en 
gevestigcl zijn op het grondgebied, dat van die 
gemeenten naar de gemeente Leiden overgaat, is 
artikel 23 der wet betJ·ekkelijk de nationale 
militie toepasselijk. Voor de toepassing dier wet 
en der te harer uitvoering gegeven voorschriften 
blijven zij mitsdien beschouwd worden als militie
plichtigen van eerstgenoemde gemeenten. Zij die 
in de gemeenten Leiderdorp , Oegstgeest en 
Zoeterwoude voor de lichting de nationale militie 
van 1897 zijn ingeschreven en zij die aldaar 
voorkomen in het register, bedoeld in artikel 135 
van voormelde wet, worden, voor zoo ver zij ge 
vestigd zijn op het grondgebied, dat van die 
gemeenten naar de gemeente Leiden overgaat, 
op de registers van laatstgenoemde gemeente 
overgeschreven. 

Op hen, die tot de schutterij der gemeenten 
Leiderdorp , Oegstgeest en Zoeterwoude bebooreu 
en op hen , die aldaar op de ingevolge de wet 
van 11 Ap1·il 1827 (Staatsblad n°. 17) op te 
maken schnttersrol voor 1896 gebracht zullen 
worden en aan wie de kennisgeving, vourge
schreve)l bij artikel 14, laatste lid, dier wet, 
zal zijn gedaan, is, voor zoover zij gevestigd 
zijn op het grondgebied, dat van genoemde ge
meenten naar de gemeente Leiden overgaat, 

artikel 27, eerste lid, van even vermelde wet 
toepasselijk, met dien verstande, dat de daai·bij 
voorgeschreven kennisgeving door ben niet \rnrdt 
geclaan. 

11 . De notaris ter standplaats Zoeterwoude, 
wiens woonplaats, kantoor en verblijf bij het in 
werking tl-eden dezer wet gevestigd is in het 
gedeelte der gemeente Zoeterwoude, dat tot de 
gemeente Leiden overgaat, mag zijne woonplaats , 
kantoor en verblijf gevestigd blijven houden in 
het bij de gemeente Leicl en gevoegd gebied. 

12. De raden der gemeenten Leiderdorp en 
Oegstgeest zijn op 1 September 1896 ontbonden . 

Gedeputeerde Staten Vttn Zuidbolland bepalen 
den dag, waarop de keuze der leden van de 
nieuwe raden van Leiderdorp en Oegstgee t zal 
plaats hebben en den dag, waarop zoo noodig 
ecne berstemm i ng zal worden gehouden. Deze 
bepaling geschiedt zoodanig, dat de keuze plaats 
heeft in de maand Augustus en de eerste ver
gadering van de nieuwe raden gehouden wordt 
op 1 September 1896. 

Het eerste derde gedeelte van de nieuwe raden 
van Leiderdorp en Oegstgeest en de eer te helft 
der wethouders treden af op den eersten Dinsdag 
van September 1897 . 

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

Lasten en bevelen , enz. 

Gegeven te Soestdijk, den 13den J uli 18!J6. 

(get.) EMMA. 

De Jlfinister van Biimenlandsche Zaken, 

(get.) VAN HOUTEN. 

( Uitgeg. 29 Juli 1896.) 

13 Juli 1896. WET, verklarende het algemeen 
nut der onteigening van eigendo=en, noodig 
voor den aanleg van openbare wegen op het 
terrein .het Nieuwveld" te Ni,jmegen. S. 108. 

13 Juli 1896. WET, tot verhooging van het 
vijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1896. S. 109 . 

Bij deze wet wordt art. 84 verhoogd met 
f 200,000. 

Ten gevolge van voorschreven ve1·hooging wordt 
het totaal der 4de afd. van dit hoofdstuk ge
bracht op / 1,011,526 en het eindcijfer nader 
vastgesteld op f 14,052,476 .25 . 
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13 Juli 1896. WET, houclendc nadere wijziging 
der wet van 28 Augustus 1851 (Staatsblad 
n°. 127) , tot regeling der militaire pensioenen 
bij de zeemacht. S. llO. 

Bijl. IIand. 2• Kamer 1895/96, n°. 115, 1- 8. 
Hand. id. 1895/96, bladz. 1482, 1483. 
Hand. 1° Kamer 1895/96, bladz. 434,435,439. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WrJ EM MA, ENZ .... . . . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
het nooclig is de wet van 28 Augnstns 1851 
(Staatsblad n°. 127), tot regeling der militaire 
pensioenen bij de zeemacht, reeds gewijzigd bij de 
wetten van 4 September 1853 (Staatsblad n°. 88), 
8 Augustus 1862 (Staatsblad n°. 159), 24 De-

cember 1863 (Staatsblad n°. 1G6), 21 Mei 1873 
(Staatsblad n°. 64), 1 April 1875 (Staatsb lad 
n°. 33), 23 April 1879 (Staatsblad n°. 81), 
22 April 1880 (Staatsblad n°. 62) en 15 Juni 1883 
(Staatsblad n°. 79), nader te wijzigen ten aanzien 
van de pensioenen, toe te kennen aan het 11erso
neel van 's Rijks stoomvaartdienst; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1 . De staat A, behoorendc bij de wet 

van 28 Augustus 185 1 (Staatsblad n°. 127) , zooals 
die luidt na de daarin gebrachte wijzigingen , 
laatstelijk bij clc wet van 15 J uni 1883 (Staats
blad n°. 79) , wordt ten aanzien van de rubriek 
,,officicren-mach iuist , machinisten en vuurstokers" 
nader gewijzigd , zoodat die mbrick worc1t ver
vangen door de navolgende: 

RANGEN, GRADEN F,N BE'l'REKKINGEN . 

Bedrag van 
het jaarlijksch 
pensioen van 

de o fficiereu en 
schepel i ogen. 

Bedrng van 
het jaarlijksch 
jlensioen van 

de wed n wen en 
kinderen. 

0.(Jicieren-mac/tinist, machinisten en stokers. 

Offi . h" . t d 1 ki j 8 jaren en langer in dien rang. · c1er-mac · 1n1 s er e assc . 

(L ·t t t d 1 ki ] 4 jaren en langer in dien mng. 

f 1400 
1300 f 600 u, enan er zee er • asse) 

minder dan vier jaren in dien rang. 1200 
Offic ier-machinist der 2• klasse j 4 jaren en langer in dien rang. 
(Luitenant ter zee der 2• klnsse) i minder dan vier jaren in clieu rang. 
Hoofdmachini st der l • klasse 

1000 
900 
700 

450 

350 
Hoofdmachinist der 2° klasse 
}'[achiuist der 1, klasse 
)faehinist der 2• klasse 
Adspirant-machinist 
Leerling-machinist 
Sergeant-stoker . 
Korporaal-stoker. 
Stoker cler l • klasse 
Stoker dei· 2• en der 3° klasse. 

2. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bèpalen dag. (1) 

Lasten en hevelen , enz. 
Gegeven te Soestdijk, clcu 

(get. ) 
13cleu Juli 1896. 

E l\f l\f A. 
IJe Jlinisler van Jfarine, (get. ) VAN mm WrJCK. 

( Uitgeg . 22 Juli 1896.) 

(l) Bij besluit van 30 J nli 1896, S. 144 , be
paald op 1 November 1896. 

600 300 
550 275 
500 250 
300 170 
250 
360 200 
300 170 
250 140 
200 ll0 

13 Juli 1896. WET, hoccdende machtiging op 
cle Algemeene Reken kamer tot verevening 
van een vcrlcencl pensioen. S. lll. 

13 Juli 1896. WET, tot beschikbaarstelling van 
gelden, wegens verstrekkingen door het De
partement van Marine gedaan, voor den dienst 
van 1896. S. ll2. 

Bij deze wet worden de gelden tot een bedrag 
van f 93,679 .39, voorhanden zijnde in 's Rijks 
schatkist, wegens door het Departement van 
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Marine gedane verstrekkingen, ten behoeve van 
gemeld Departement voor den dienst van 1896 
beschikbaar gesteld. 

13 Juli 1896. WET, tot goedkeuring van cle op 
20 September 1893 te Bern onderteekende 
addi tioneele verklaring tot de internationale 
overeenkomst van 14 October 1890 omtrent 
het goederenvervoer op spoorwegen en van 
de op 16 J nli 1895 te B ern gemaakte addi
tioneele schikking tot gezegde internationale 
overeenkomst. S. 113. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ ... . ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben dat 
door de op 20 September 1893 te B ern onder
teekende additioneele verklai·ing tot de inter
nationale overeenkomst van 14 October 1890 
omtrent het goederen vervoer op spoorwegen en 
door de op 16 Jnli 1895 te Bern gemaakte addi
tioneele schikking tot gezegde internationale over
eenkomst wijziging wordt gebracht in die bij de 
wet van 18 Jnni 1892 (Staatsblad n°. 145) goed
gekeurde overeenkomst ; 

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

Eenig artikel. 

De nevens deze wet in afschrift gevoegde, den 
20sten September 1893 te B ern door gevolmach
tigden der Regeeringen van Nederland, Daitsck• 
land, Oostenrijk-Hongarije , België, lrankri,jk , 
Italië, Luxemburg, Ru,sland en Zwitserland onder
teekende additioneele verklaring tot de tusschen 
genoemde Staten den 14den October 1890 gesloten 
internationale overeenkomst omtrent het goederen· 
vervoer op spoorwegen en de nevens deze wet in 
afschrift gevoegde , den 16den Juli 1895 te Bern 
tnsschen Nederland, JJuitschland, Oostenrijk
Ilongari,je , België, Frankrijk, Italië, Lu:cemburg, 
Rusland en Zwitserland gemaakte additioneele 
schikking tot gezegde internationale overeenkomst 
van 14 October 1890, betreffende de bijvoeging 
van aanvnllingsbepalingen aan § 1 van de uit
voeringsbepalingen en de herziening van bijlage 1 
der gezegde uitvoeringsbepalingen, het protocol 
van 16 Juli 1895 en het proces-verbaal (1) van 

(1) Deze stukken, allen in de Fransche en 
Hoogdnitsche taal, worden hierna niet opgenomen, 
daar de bekendmaking er van in de ederlandsche 
taal, nog bij Koninklijk besluit volgt. 

onderteekening der additioneele schikking met 
bijlage, worden goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz . 
Gegeven te Soestdijk, clen 13den J nli 1896. 

(get.) EMMA. 
De JJ[in. van Buitenlandse/ze Zaken, (get .) J. RöELL. 
De JJfinister van Waterstaat, Handel en Nijverl,eid, 

(get.) VAN DEJl. SLEYDEN. 
De Jlfinister van Justitie, (get.) VAN DE!t KAAY. 

De JJfill. van Financiën, (pet.) SPllENGER, AN EYK. 
( Uitgeg. 13 Áug. 1896.) . 

13 Juli 1896. WET, tot bekrachtiging van den 
kosteloozen afstand van eene strook stmnd 
te Scheveningen aan de gemeente 's Graven
hage. S. 114. 

13 J uli 1896. WET, houdende goedkeuring van 
den onderhandscben verkoop van drie kribben 
in de Maas, ouder Neder!,emert, aan J. Vv. 
F. Ridde,· HuusSEN VAN KATTE:'IDIJKE, te 
's Gravenhage , e. a. S. 115. 

13 Juli 1896. BESLUIT, tot vaststelling van 
een reglement voor cle scheepvaart ter be
veiliging van de spoorwegbrug in clen Staats
spoorweg Uti-ec!tt-Boxtet, over cle Dieze te 
's Hertogenbosch,. S. ll6. 

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

staat, Handel en Nijverheid van 8 A11r il 1896 , 
L• I, Afdeeling Handel en Nijverheid ; 

Gelet op art. 27, laatste lid, der wet van 
9 April 1875 (Staatsblad n°. 67); 

Gezien het Koninklijk besluit van 8 Septem• 
ber 1875 (Staatsblad n°. 165), tot vaststelling 
van een reglement voor de scheepvaart, ter be
veiliging van de beweegbare spoorwegbruggen over 
de Zuid- Trillemsvaart en over de Dieze; 

Den Rand van State gehoord (advies van 
28 April 1896, n°. 21); 

Gelet op het nader rapport van den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 9 Juli 1896, 
L• A, Afdeeli.ng Handel en Nijverheid; 

Hebben goedgevo nden en verstaan: 
1°. met intrekking van het reglement, Yast

gesteld bij het voormelde Koninklijk besluit , voor 
zooveel dit betrekking heeft op de beweegbare 
spoorwegbrug over de Dieze, vast te stellen het 
reglement voor de scheepvaart ter beveiliging van 
de spoorwegbrug over cle Dieze te 's Hertogenboscl,, 
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i 11 den Staatsspoorweg van Utrecltt naar Boxtel, 
zooals dat hiernevens is gevoegd; 

2°. le bcp,ilen, cl"t dit reglement in werking 
zal treden den tweeden dag na de dagteckening 
van het Sta~tsblad en de Staatscourant, waarin 
dit besluit is geplaatst. 

De Minister van Waterstaat, Hanclel en Nijver
heid is belast met cle uitvoering van dit besluit, 
ilat gelijktijdig in het Staatsblad en in cle Staats
rourant geplaatst en aan den Raad van State 
medegecleel~ ial worden . 

Soestclijk, den 13den J11li 1896. 

(gel.) EMMA. 

JJe Jlfin. van Waterstaat, Handel en Nijverl,eid, 
(get.) VAN DEI! Sr,EYDEN. 

( Uitgeg . 16 Juli 1896.) 

REGLEMENT voor de Scheepvaart ter 
beveiliging van de spoorwegbrug in den 
Staatsspoorweg Ut,·ecltt-Boxtel, over de 

JJieze te 's Hertogenboscl, . 

l. Omschrijving . 

Art. 1. De spoo1·wegbrug over cle Diczc te 
's Hertogenbosch bestaat uit drie deelen : twee 
vaste bruggen , elk wij cl 14 M ., met eene claar
tusschcn gelegen draaibrug met twee cloorvaart
openiugen, elk wijd 14 M. 

De hoogte vau de vrije ruimte voor het door
varen onder de vaste bruggen en ouder cle ge
sloten draaibrug wordt aangewezen op de dubbele 
schalen, die met de opschriften .doorvaarthoogte 
vaste brug" en "doorvaarthoogte draaibrug" aan 
de einden van de remmingwerken zijn aangebracht . 
Op dez_c schalen wordt ter hoogte van den water
spiegel afgelezen de grootste hoogte, die het 
meest verheven deel van de schepen mag hebben 
bij het doorvaren onder de vaste bruggen of 
onder de gesloten draaibrug. 

Bij gewoueu zomerstt1nd van de Dieze bedraagt 
die hoogte ongeveer 6 M. voor de vaste bruggen 
en OD"evee1· 4.20 M. voor de ,lraaibrug. 

De breed te der doorvaartopeningen van de vaste 
brnggen is bij nacht en bij mist aangegeven door 
twee aan cleu onderkant der bruggen aangebrachte 
l:11itaarns, die groen Jicht vertoouen naar de zijde 
van de scheepva,1rt. 

De richting der doorvaartopeningen v::rn de 
draaibrug is bij nacht en bij mist aangeduid door : 

1 °. een wit licht aan het einde van elk cler 
beide remming werken van den middenpijler; 

0
• een wit licht ter weerszijden langs de ge. 

ope de draaibrng, geplaat,t in het midden daarvan. 

§ 2. Beveiliging van de d,·aaibrug. 

Alleen de brugwachter is bevoegd de brug 
te penen of te sluiten, of eenig deel daarvan 
te 

e draaibrug wordt ten dienste van de sch eep
vaa t zoovcel mogelijk geopend gehouden . Is er 
tijd lijk geen scheepvaart te verwachten, of km 
de scheepvaart door ijs of door andere oorzaken 
nie plaats hebben, dan kan de brug gesloten 
blij en. 

l\ et het sluiten van de brug wordt aangevan 
gen vijfti en minuten vóór het tijdstip, waarop 
de rnmst van eenen trein is bepaald of aange
kon igd. Indien door weersgesteldheid of andere 

ugewone omstandigheden het sluiten vermoe
mecr tijd clt1n gewoonlijk kan vorderen, 

t daarmede zoovcel vroeger aangevangen als 
het sluiten noodig is, 
or werktreineu wordt de brug gesloten na 

aan omst bij en verzoek tot gebruik van de brug. 
B · de brug is gepla:1tst een se inpaal, waar

een roocl geschi lclerde bol tot ceue hoogte 
ten minste 6.80 M. boven de spoorstaven 

worden opgehaald, en waaraan eene lantaarn, 
gev de groen en rood licht, ter hoogte van 
3.9 M. boven de spoorstaven kan worden ver-

I de scheepvaart door de openingen vau de 
draa brug vrij, clan wordt dit aangeduid: 

bï dag door den geheel opgehaalden rooden bol; 
bi nacltt door het groene licht aan den sein

paal gekeerd naar de zijde van de scheepva:1rt. 
Is de scheepvaart gestremd tijdens het sluiten, 

den gesloten stand of het openen van de brug, 
dan wordt dit aangeduid: 

bi dag cloor den neergelaten rood.en bol ; 
bi naclit door het roocle licht gekeercl naar 

de z ~de van de scheepvaart. 
B · mist wordt bovendien bij dag tevens het 

uach sein gegeven. 
3 . Bij het u:ideren van de draaibrug moeten 

de hippers bij de wederzijds gestelde afstand
pale , voorzien van het woo rel " langzaam", de 
zeile hunner schepen voorzien als bij het vol
gend artikel is bepaald of in de gei brengen, 
de kers binnen boord brengen, den stoom ge
heel of gedeeltelijk afsluiten en in het algemeen 
de aart van het schip zooclanig verminderen, 
dat et op eeuen afstand van vijf en twintig 
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Meter uit cle brug kau wordeu stilgehouden, 
ingeval de brugwacl,ter dit noodig acht. Deze 
afstaud wordt ter wee1·szijdeu van de brngope
ningen aangegeven door mcrkeu 011 de remming
werken . 

Bij harden wind, bij sterken stroom van de 
rivier of bij snelle vaart van het schip zijn de 
schippers verplicht door het achteruitbrengen 
van eene lijn of tros of van kettingen, of door 
het terugwerken met stoom, de vaart van het 
schip te verminderen en de goede richting er vau 
te verzekeren. 

De schippers moete,1 door geluidseinen of door 
roepen den brugwachter tijdig waarschuwen, dat 
hun schip de clraaibrug nadert. 

Gedurende het sluiten of gesloten zijn van de 
draaibrng mag een schip, dat verplicht is op het 
openen dier brug te wachten, deze niet dichter 
naderen dan tot 25 Meter, aangewezen door de 
voormelde werken. 

Eerst rn,dat de brugwachter toestemming heeft 
gegeven, wordt het schip naar de brug gestum-d 
en zoo langzaam voortbewogen, dat geen deel 
van de brug of van de remming1verken door het 
stooten van het schip kan worde11 beschadigd . 

Indien door mist of andere oorzaken de bol of 
de lautam·n aan den seinpaal niet duidelijk te 

onderscheiden of niet zichtbaar is, zullen de 
schepen op 50 Meter afstand van de draaibrug 
worclen gehouden, totdat van den brugwachter 
vergunning tot doorvaren zal zijn verkregen. 

4 . Bij het doorvaren van de draaibrug worden 
de schepen met geringe snelheid bewogen. 

Stoombooten varen te dien einde met vermin
derde kracht, terwijl zeilende schepen zoodanig 
van zeil moeten verminderen, dat zij de brug 
langzaam door varen . 

De schootcn moeten zooveel aangehaald en de 
raas gebrast of getopt worden, dat bij het door
varen geen touwen of zeilen met de brug- of 
remmingwerken in aanraking kunnen komen. 

Bij het doorvaren mogen van de schepen ankers 
of kettingen niet buiten boord hangen of liggen 
en andeJ'e voorwerpen niet dan zoodanig, dat zij 
met de brug- of remmingwerkeu uiet in aan
raking kunnen komen. 

Het is verboden met haken, hoornen of andere 
voonverpen het hout- , muur- of ijzerwerk van 
cle draaibrng aan te raken; de rerumingwerken, 
schuifhouten, haalpennen of 1·ingeu zijn hiervan 

uitgezonderd. 
Het verminderen der vaart of het vastmaken 

der schepen door het uitbrengen vau een anker 
geschiedt alleen, wanneer zulks onvermijdelijk is. 

De scb i ppers zorgen ,' dat geene schade wordt 
toegebracht aan cle vaartuigen, steigers, heien, 
bokken of andere werkt,1igcn, gebezigd voor her
stelling of vernieuwing van d~ brugwerken of 
voor uitdieping van de rivier in of nabij ,le brug. 

5. Het is verboden , 
schepen in een der openingen van de draai 

brng stil te houden ; 
schepen aan eenig deel iler brug vast te leggen 

of te verhalen . 
Dit laatste mag alleen geschieden aan ile rem

mingwerken , met inachtneming van den afstand, 
bepat1!d in art . 3, zoolang de schepen verplicht 
zijn op het openen der brug te wachten. 

6 . Een schip mag binnen de merken op de 
remmingwerken, in art. 3 bedoeld, niet langer 
vertoeven dan volgens het oordeel van den brug
wachter noodig is. 

In de draaibrug varen de schippers elkander 
niet voorbij , dan met toestemming van clen brug
wachter. 

Binnen de merken op de remmingwcrken varen 
de schippers elkander in de richting naar de 
brugopening niet voorbij, dan met toestemming 
van clen brngwach ter. 

Buiten de merken op de remmingwerken wach
ten ile schippers, totdat de schepen, welke zich 
nader bij de brug bevinden, zijn cloorgevaren. 

Rijksvaartuigen , of die in clienst zijn van den 
Staat, stoom booten, alsmede varu·tnigen dienende 
tot geregeld vervoer van personen of goederen 
worden vóór alle andere schepen doorgelaten . 

7. Ingeval meer dan één schip van dezelfde 
zijde voor de gesloten brng komt, znllen de later 
a:mkomenile op behoorlijken afstancl achter de 
eerder aangekomene blij ven , ten einde geen op
stopping of verwarring te doen ontstaan. 

8. Na het weder geopend zijn rnn cle brug 
varen de schepen door, met vergunning van den 
brugwachter volgens art. 3, naar volgorde van 
aankomst en met inachtneming van den voorrang 
als in art. 6 is omschre ven. 

9. Wanneer een schipper weigert zijn schip in 
de opening van of nabij de br ug , volgens de 
aanwijzing van den brugwachter, te stoppen , te 
bewegen of te verhalen, is deze, desnoods onder
steund door den sterken arm, bevoegd op kosten 
van den onwillige het noodige te verrichten om 
clie aanwijzing te doen uitvoeren . 

10. Wanneer een vastgeraakt schip het sluiten 
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vall de brllg voor het verkeer over den spoorweg 
verhindert, zijn de best1rnrders van den spoorweg
dienst bevoegd, onder tÓezicht vall het hoofd vall 
het bestuur der gemeellte 's Hertogellbosch en op 
kosten van den gezagvoerder of eigenaa1· van het 
schip, de oorzaak of de oorzakell van die ver
hindering te doen opruimen. 

11 . Het doorvarell onder de gesloten draaibrug 
mag niet clan met bijzondere vergunning van den 
brugwachter geschiedell. 

§ 3 . Algemeene bepalingen. 

1 2. Bij het doo1·varell van de spoorwegbrug 
gedragen de schippers zich Mar de bepalingen 
van het Algemeen Reglement van politie voor 
1·ivieren, kanalen enz. onder beheer van het Rijk, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 13 Augus
tus 1891 (Staatsblad n°. 158) en gewijzigd hij 
Koninklijk besluit van 17 April 1894 (Staats 
blad n°. 57), Cll van het Bijzonder Reglemellt 
van politie voor het Nederlandsch getleelte van 
<le Zuid-Willemsvaart en de gekanaliseerde Dieze, 
vastgesteld bij Konillklijk besluit van 9 Juli 1892 
(Staatsblad n°. 17 5), voor zoo ver in de daarbij 
behandelde onderwerpen niet door dit Rcglemellt is 
voorzien, en naar de bevelen van den brngwachtei·. 

13. Bij het doorvaren van de spoorwegbrug 
kiezen de schepen die opening van de vaste brug 
of van de draaibrug, welke voor hen aan stuurboord
zijde gelegen is. De schippers moeten daarbij 
in acht nemen hetgeen in het tweede lid van 
art. 1 aangaande de grootste hoogte bij het door
varen onder de vaste bruggen of onder de ge
sloten draaibrug wordt vermeld. 

Wanneer de brugwachter bij sterken wind of 
hoogen waterstand, voor de veiligheid v:m de 
scheepvaart of van de brug, afwijking van deze 
bepaling noodig acht, is hij bevoegd de door
vaart zóó te regelen , dat elk schip de opening 
houdt, waarbij, naar gelang van de windstreek, 
het remmingwerk tot geleiding dient. 

Onder deze omstandigheden is voor alle tegelijk 
aankomende schepen de voorrang van cloorvnren 
toegekend aan de van de bovenzijde komende, 
zoodat de van de benedenzijde komende buiten 
de remmingwerken moeten wachten. 

Indien echter onder deze omstandigheden een 
zeilend of stoomend schip gevaar loopt een schip, 
dat getrokken word , te ontmoeten, moet dat 
zeilend of stoomend schip, indien de andere brug
opening vrij is, voor het schip, dat getrokken 
wordt, uitwijken en in die andere brugopening 

passeeren. Is echter die andere brngopeuing niet 
vrij en is daar eene ontmoeting te vreczen, dan 
moet het schip, dat getrokken wordt, buiten het 
merk 01, de remmingwerken sto1ipen , totdat het 
zeilend of stoomend schip gepasseerd is. 

Over de toepassing van dit artikel beslist de 
brugwachter. 

14. Door schepen worden in dit reglement be
doeld alle soorten van vaartuigen en houtvlotten. 

Door schippers worden bedoeld zij , die op het 
schip of houtvlot gezag uitoefenen of met de 
leiding daarvan belast zijn. 

Onder brugwnchter worclen verstaan · ook die 
personen, welke den brugwachter vervangen of 
hem behulpzaam zijn. 

Onder dag wordt in dit reglement verstaan ,le 
tijd tusschen zonsopgang en zonsondergang; onder 
nacht de tijd tnsschen zonsondergang en zonsopgang. 

15. Aan den brugwachter is de handhaving 
van de bepalingen van dit reglement opgedragen. 

De brugwachter, de ambtenaren in art. 8, sub 1°. 
tot 6°. , van het Wetboek van Strafvordering be
doeld, de ambtenarnn van den Staat en van de 
spoorwegonderneming, aan wie het toezicht op de 
spoorwegbrug is opgedragen , de Koninklijke mare
chaussee, de Rijksvelclwachters en de plaatselijke 
politiebeambten der gemeente 's Hertogenbosch zijn 
met het opsporen van de overtredingen van dit 
reglement belast. 

16. Aan de ambtenaren van den spoorweg, met 
de handhaving van dit reglement belast, wordt 
op hunne aanvraag door het hoofd van het be
stuur der gemeente 's Hertogenbosch en door alle 
ambtenaren, met openbaar gezag bekleed, bijstand 
verleend. 

1 7. Als overtreding van deze bepalingen wordt 
ook aangemerkt, het niet voldoen aan eenig be
vel van den brugwachter, tot uitvoering of naar 
aanleiding van deze bepalingen gegeven. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 13 Juli 1896 
(Staatsblad n°. 116). 

Mij bekend, 
De JJfin. van Waterstaat, Handel en Nijverl,eid, 

(get .) VAN DEa SLEYDEN. 

13 Juli 1896. BESLUIT, tot vernietiging van het be
slllit van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
van 13 Mei 1896, n°. 38, waarbij aan clen Raad 
der gemeente Oldebroek machtiging is ver
leend tot terugbetaling aan P. VERSTEEG Jr., 
te Hattem, van een vierde gedeelte van zijn 
vergunningsrecht over 1895/96. S. 117. 
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IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 

WIJ l~MMA' ENZ . 

Op de voordracht v,m den Minister van Bin
nenlandscbe Zaken van 20 Juni 1896, n°. 2828, 
afd. B.B., tot vernietiging van het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Gelderland van den 
13 Mei 1896, n°. 38; 

0 ver wegende, dat bij gemeld besluit machtiging 

is verleend aan den Raad der gemeente Oldebroek, 
om ingevolge raadsbesluit van 21 Maart 1896, 
n°. 11, uit den post voor onvoorziene uitgaven 
aan · P. VEHSTEEG J r. te Hattem een vierde ge
deelte van zijn vergunningsrecht over 1895/96 terug 
te betalen, omdat het pand, waarvoor de vergunning 
verleend was, in December 1895 is afgebrand; 

clat artikel 7 der wet van 28 Jun i 1881 (Staatsblad 
n°. 97), gewijzigd bij de wetten van 23 April 1884 
(Staatsblad n°. 54), 16 Apri l 1885 (Staatsblad 
n°. 78) en 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 
bepaalt, dat de vergunning wordt verleend voor 
een jaar; 

dat artt. 6 en 7 in overeenstemming daarmede 
het vergunningsrecht regelen; 

dat de eenige gevallen, waarin hij uitzondering 
niet het volle bedrag van het vergunnings1·echt 
wordt beiaald, zijn vermelcl in het vierde lid van 
art. 6, waar bepaald is, dat het vergunnin1tsrecht 
met vijf en twintig ten honderd wordt ve,·minderd 
voor de localiteiten, waar geen sterke dmnk ver
kocht, noch geschonken wordt tusscheu Zaterclag
avoncl te zes en Maandagochtend te zes Ul'e; en 
in het eerste lid van art. 7 , waar bepaald is , 
dat de vergunning tnsschentijds kan worden ver
leend en het recht alsdan tot den 30sten April 
daaraanvolgende hij kwartalen wordt berekend; 

dat er dus alleen in deze gevallen sprake zon 
kunnen zijn van terugbetaling van een gedeelte 
van dat recht, inclieu gebleken was, dat het 
volle bedrag over het geheele jaar was betaald; 

dat derhalve terugbetaling van een gedeelte 
van het verschuldigde vergunningsrecht voor het 
geval, dat het pand, waarvoor de vergunning is 

verleend, afbrandt, in strijd is met genoemde wet; 
dat mitsclien bovenvermeld besluit van Gede

puteerde Staten van Gelderland, hetwelk daartoe 
machtiging geeft, in strijd is met de wet; 

Gelet op art. 166 der provinciale wet; 
Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

7 Juli 1896, n°. 7); 
Gezien het nader rapport van clen Minister 

van Binuenlanclsche Zaken van 10 Juli 1896, 

n°. 3201, afd. B.B.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermeld besluit van Gedeputeerde Staten 

van Gelderland, d.d. 13 Mei 1896, n°. 38, te 
vernietigen wegens strijd met de wet. 

De Minister van Binnenlanclscbe Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad geplaatst en in afschrift aalt 

den Raad van State medegedeeld zal worden. 
Soestdijk, den 13den Juli 1896. 

(get.) E l\f MA. 
De jJfinister van Binnenlandscl,e Zaken, 

(get.) VAN HOUTEN. 
(Uitgeg. 22 Juli 1896.) 

13 Juli 1896. BESLUIT, houdende wijziging van 
de artt. 4 en 5 van het Koni nklijk besluit 
van den l0den Januari 1886 (Staatsblad n°. l) 
tot regeling van den werkkring van den 
directeur der Staatsloterij en vau eenige 
daarmede samenhangende onder werpen, zooals 
die luidén volgens het Koninklijk besluit 
van 30 September 1888 (Staatsblad n°. 152). 
S. ll8. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van lrinan 
ciën van den 3den Juli 1896, n°. 42, Regist.ratie; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
De artt. 4 en 5 van het Koninklijk besluit 

van den l0den Januari 1886 (Staatsblad n°. l ), 
tot regeling van den werkkring van den directeur 
der Staatsloterij en van eenige daarmede samen
hangende onderwerpen, zooals die luiden volgens 
het Koninklijk besluit van 30 September 1888 
(Staatsblad n°. 152), worden gcwijzigcl als volgt: 

Alinea 2 van m-tikel 4 wordt gelezen : 
.Hem wordt eene jaarlijksche toelage van een 

duizend zes ltonderd tien gulden (f 1610) toegekend 
te weten: 

• 1 °. voor helooning van het personeel hij cle 
trekkingen, dat door hem, op zijne verant
woordeliikheid, oncler goedkeUl'ing van den Mi
nister van Financiën wordt aangesteld, en waarvan 
de verdeeling der helooningen cloo r hem wordt 
geregeld f 1520 ; 

.2°. voor de nitkeering ten behoeve van de 
agenten van politie te 's Gravenl,age, voor de 
handhaving der orde bij cl e trekkingen, mm den 
voor de ontvangst van dusdanige gelden, aan
gewezen ambtenaren uit te betalen f 90. 

Alinea 1 van art. 5 wordt vervangen door : 
.Aan de directie der Staatsloterij zijn 0 11 ver-
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antwoordelijkheid van den directeur, als Rijks - 14 Juli 1896. WETTEN, houdende naturalisatll' 
ambtenaren werkzaam een boekhouder, een com
mies van trekking en twee klerken. 

• Zij worden benoemd , in hunne betrekking of 
bezolcliging geschorst of ontslagen door den Mi
nister van Financiën , die ook het bedrog htrnner 
jaarwedde regelt, binnen de nacler door Ons 
vast te stellen grenzen. 

• 'l'eu aanzien hunner dienstverrichtingen staan 
zij ouder de onmiddellijke bevelen van den direc
teur der Staatsloterij . Zij worden gerangschikt 
in de vierde klasse van het tarief voor ver

goeding v"n reis- en verblijfkosten, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 5 Janun1·i 1884 (Staats
blad n°. 4)." 

Dit besluit treedt in werking op den lsteu Oc
tobcr 1896. 

De Minister van Finanr.iën is belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 

zal worden geplaatst en- waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Algemeenc Rekenkamer. 

Soestdijk , den 13den Juli 1896. 
v;et.) E M: )f A. 

JJe Min. van Financiën, v;et.) SPRENGER VAN EYK. 
( Uitgeg . 2 Juli 1896.) 

14 Juli 1896. WET, tot verhooging van de 
begrooting van uitgaven, ten behoeve van 
de voltooiing van het vestingstelsel , dienst 
1896. s. 119. 

Bij deze wet wordt art. 4 verhoogd met een 
bedrag van f 164,500, en alzoo uitgetrokken tot 
een bedrag van f 669,500. 

Hierdoor wordt het totaal der vestingbegrooting 
gebracht op f 1,051,500. 

14 Juli 1896. WET, houdende goedkeuring van 
eenc met de gemeente 's Gravenhage gesloten 
overeenkomst tot ruiling van grond. S. 120. 

14 Juli l 96. WET, tot wijziging en aanvulling 
van het Vllde hoofdstuk A der Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1896. S. 121. 

Bij deze wet wordt na wijziging van eenige 
artikelen het totaal der Iste Afcl. van dit hoofd
stuk gebracht op f 30,827,375.77; dat der 
Ilde Afd. op f 1,507,556.50; en dat van het 
geheele hoofdstuk op f 32,334,932.27. 

14 Juli 1896. WET, verklarende het algemeen 
nut der onteigening van eigenclommen, noodig 
voor de verbetering van de Berkel. S. 122. 

van: 

Is r.ac Poliakoff . . 123. 
M eijer Abruham Poliakoff. s. 124. 
Christian Roelfs. . 125 . 
Lina Himmeu, weduwe van Franz 

August Hu go Schiiren. S. 126. 
Aclolph L eo p old Carl Gross e. S. 127. 
Dr. Johann Mor i t z Ed nar d Kun er t. 

s. 128. 
Abraham vou Geldern . S. 129. 
J ulius Franz Stremayer. 8 , 130. 

15 Juli 1896. WET, tot Yerbetering van de 

Vecht in Overijssel en herstel van de werken 
van het kanaal van Coevorden naar de Vecltt. 

s. 131. 
I N NAA:ll VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WJJ EMMA, ENZ. . . . . . . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is de ri vier de Vec!,t in Over

i,jssel te verbeteren en te onderhottden en het 
herstel van de werken van het kanaal van Coe

vorden naar de Vecl,t door eene bijdrage uit 
's Rijks schatkist te bevorderen ; 

Zoo is het , dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De rivier de Veclit in Overijssel w01·dt 

voor rekening van den taat verbeterd eu onder
houden. 

2. Uit 's Rijks schatkist wordt aan de pro
vincie Overi,jssel tot herstel van ,le werken van 
het kanaal van Coevorde,i naar de VecM eene 
bijdrage verleend van ten hoogste f 85,000, onder 
de volgende voorwaarclen: 

1°. dat de werken van het kanaal door de 
provincie vau de Coevorder kanaalmaatschappij 
worden overgenomen en voor het vervolg onder
houden; 

2°. dat de ontwerpen der herstellingswerken 
vóór de uitvoering door den Minister van Water
staat , Handel en ij verheid worden goedgekeurd. 

3 . Voor de verbetering van de rivier de Vecht 

en voor de ui tkeering van cle in artikel 2 ge
noemde bijdrage worden de vermoedelijk nooclige 
geldeu op de Staatsbegrooting beschikbaar gesteld. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te Soestdijk, den 15den J uli 1896. 
v;et.) E M M A. 

JJe 1Jfi11. i·a11 Waterstaat, Ha11del en Nijverheid, 

(get.) VAN DER LEYDEN. 

( Uitgeg. 28 Juli 1896.) 
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15 Juli 1896. WET, tot vaststelling van het 
slot der rekening van de koloniale uitgaven 
en ontvangsten voo1· Sl!riname over het 
dienstjaar 1892. S. 132. 

Het slot der rekening van de koloniale uit• 
gaven en ontvangsten voor Suriname over het 
dienstjaar 1892 wordt vastgesteld als volgt: 

De uitgaaf bedra.agt f 1,769,567.05. 
De ontvangst bedi-aagt / 1,573,027.90. 
Het nadeelig slot der rekening bedraagt alzoo 

f 196,539.15, welk bedrag dientepgevolge tot 
aanvulling der koloniale middelen is noodig 
gewee t . 

15 Jitli 1896. WET, tot verhooging der begroo• 
ting van uitgaven van Nederlandsen-Indië 

voor het dienstjaar 1896 ten behoeve van 
cleu aanleg van een spoorweg van Batavia 

naar Anjer, met zijtakken van Doeri naar 
Tangerang en van Tanahabang naar TfTelte• 
vreden. S. 133. 

15 Juli 1896. WETTEN, houdende naturalisatie 
van: 

Theodor Jo se ph Evertz. S. 134. 
Dr. Max Jo se ph Leopold Salzmann. 

s. 135. 
Louis Wilhelm Robert Mack. S.136. 
Friedrich Carl Loui s Krü c k e ber g. 

. 137. 
Frederick Weutworth Bean c lerk. 

s. 138. 
H e inrich Alfred Kaijs er. S. 139. 
Jacob Kal b. S. 140. 

24 Juli· 1896. BESLUIT , houdende verleening 
van vrijdom van port. 

Bij dit besluit, onder n°. 57 genomen, is 
vrijdom van port toegestaan voor de briefwisseling 
over dienstzaken van de auditeurs-militair met 
de burgemeesters. 

27 Juli 1896. BESLUIT , houdende vaststelling 
der grondslagen voor de afscheiding der uit• 
gaven voor de Zeemacht iu Nederlandscl,
Indië, te dragen door de Staatsbegrooting 
en de begrooting van Nederlandse/,. Indië. 
s. 141. 

IN NAAll VAN H. M. WILHELMINA , ENZ. 
WrJ EM:MA, ENZ. 
Overwegende dat herziening wenschelijk is van 

het Koninklijk besluit van 16 November 1866, 
n°. 80 (Indisch Staatsblad 1867, n°. 56), hou• 

1896 . 

dende vaststelling der grondslagen mor de af. 
scheiding der uitgaven · voor de Zeemacht in 
Nederlandsen-I ndië; 

Overwegende de wenschelijkheid om aan de 
samenstelling en sterkte der Zeemacht voor Neder· 
landsc/1-Indiii meerdere vastheid te geven; 

Op de gemeenschappelijke voordracht van cle 
Ministers van Marine en van Koloniën van 

27 Juni 1896, Kabinet n°. 27 en Litt. A 1 , 

n°. 44• ; 
Den Raad van State 11:ehoord (advies van den 

2lsten Juli 1896, n°. 10); 
Gezien het nacler gemeenschappelij k ra11port 

van de voornoemde Ministers van 23 Juli 1896, 
Kabinet n°. 18 en van 25 Juli 1896, Litt. A ' , n°. 9 ~ 

Hebben goedgevonden en verstaan, met intrek• 
king van genoemd besluit , te bepalen: 

Art. 1 . De samenstelling en de sterkte cler 
scheepsmacht voor Nederlandsclt-Indiii benoodigd, 
worclen bij Koninklijk hesln it op de gemeen. 
schappelijke voordrncht van de :Ministers van 
Marine en van Koloniën, den Raad van State 
gehoord, vastgesteld met inachtneming van het 
bepaalde bij artikel 2. 

2. De scheepsmacht, in Nederlandsch-Indië 
aanwezig, zal bestaan uit: 

a. oorlogsbodems, geschikt om met klem Neder• 
land's rechten en belangen te beschermen en het 
souverein gezag in den Archipel te hanclhaven, 
ook tegenover inlandsche volkeren; 

b. oorlogsbodems , geschikt om het gezag in 
den Archipel door inlandsche volkeren te doen 
eerbiedigen ; 

c. oorlogsbodems, bestemd tot verdecliging van 
havens of van toegangen naai· havens of reeden; 

d. wachtschepen en opnemingsvaartuigen . 
3. De oorlogsvloot in Nederlandscl,-Indië wordt 

bemand en aangevoerd door personeel van de 
Nederlandsche Zeemacht, voor zoo veel nuodig 
aangevulcl met inlandsche schepelingen. 

4. Ten laste der Staatsbegrooting komen, met 
uitzondering van het bepaalde bij art ikel ö sub b 
en d , alle uitgaven voor de schepen in artikel 2 
sub a genoemd. 

5. Ten laste der begrooting van Nederlandse/,. 
Indië worden gebmcht: 

a. de vaste en zeetraktementen , soldijen en 
toelagen v,tn het personeel der Zeemacht, dat 
aan den wal is geplaatst; 

b. de uitgaven voor uit• en terugzending van 
het sub a genoemde personeel en van de officieren 
en verdere bemanning der oorlogsschepen en vaar• 

14 
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tuigen, genoemd in artikel 2, met inbegrip der 
traktementen, soldijen en toelagen gednrende den 
overtocht, voor zoover die uit- en terugzending 
niet geschieden knnnen door middel van oorlogs
schepen , behoorende tot de r ederlandsche Zee
macht; 

c. alle uitgaven voor de inrichtingen aan den 
wal ten behoeve van den torpedodienst; 

d. voor de oorlogsschepen, genoemd in artikel 2 
sub a, gedurende den tijd dat zij onder het 
opperbevel van den Gonverneur-Genernal vau 
Nederlandscl,-Indiè staan; alle uitgaven voor sup

pletie van den voorraad victualiën, steenkolen, 
krijgs- en andere behoeften, clie van het periodiek 

dokkeu , schoonmaken en schilderen, en de vaste 

en zeetraktementen, soldijen en toelagen, de kosten 
van vervoer, voeding en verpleging van het op 
die schepen dienend personeel; 

e. voor de schepen en vaartuigen, genoemd in 
artikel 2 sub b, c en d: 

alle kosten voor de aanschaffing, de uitrusting, 
het in dienst stellen en honden, het onderhoud, 

de herstelling en het opleggen; 

all e kosten der bezoldiging, de toelagen, de 
voeding , het vervoer en cle verpleging van de 

o!licieren en verdere bemanning clier schepen. 
6. De verrekeningen, welke nit dit besluit 

voortvloeien, worden door cle Departementen van 
)farine en van Koloniën in onderling overleg 
geregeld. 

7. Dit besluit treedt in werking clcn lsten Ja. 
nnari 1897. 

De ~finisters van Marine en van Koloniën zijn, 
ieder voor zooveel hem aangaat, belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worclen geplaatst en waarvan afschrift wordt 
gezonden aan den Raacl van State, den Minister 

van Financiën en de Algemeene Rekenkamer. 
Soestclijk, clen 27sten Juli 1896. 

(get .) E M M A. 
De ]finister van Marine, (get.) ,, AN DER W1JCK. 

De ,llinisler van Koloniën , (get .) BEHGSlIA. 

( Uitgeg . 31 Juli 18\J6.) 

27 Juli 1896. BESLUIT, tot wijziging van art. 6, 
l ste lid, van het KoninkEjk besluit van 
2!) Juni 1890 (Staatsblad n°. 97) tot vast

stelli ng der Regelen voor cle Rijksnormaal
lessen, bedoelcl in art. 12 der wet tot rege

ling van het lager onderwijs, moals die is 

gewijzigd bij cle wet van 8 December 1889 
(Staatsblad n°. 175). S. 142. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ El\fi'[A, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Binnen
lanclsohe Zaken van 23 ,Juni 1896 , n°. 3846 3 , 

afcleeling Onderwijs; 
Gezien het Koninklijk besluit van 29 Juni 1890 

(Staatsb lad n°. 97), tot vaststelling der regelen 
voor de Rijksnormaallessen, bedoeld in art. 12 
der wet tot regeling van het la00er onderwijs, 
zooals die is gewijzigd bij de wet van 8 Decem
ber 1889 (Staatsblad n°. 175); 

Den Raad van State gehoord, ad vies van den 
14 Juli 1896, n°. 17; 

Gelet op het nacler rapport van clen voor
noemden Minister van 23 J nl i l 896, n°. 4477, 

afcleeling Onderwijs; 
Hebben goeclgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. Artikel 6, eerste lid , van het Konink

lijk besluit van 29 Juni 1890 (Staatsblad n°. 97) 

w01·dt gelezen als volgt : 
De onderwijzers worden rloor Onzen voornoemclen 

Minister, clen districtsschoolopziener gehoord, be
noemd, gescho1·st en ontslagen . De clistrictsschool
opziener zendt zijn hiertoe betrekkelijk acl vies aan 

Onzen voornoernclen Minister toe, nadat door hem 
de arrondissementsschoolopziener is geraaclpleegd. 

2. Dit besl nit treeclt in werking op clen tweeden 

dag na zijne afkoncliging. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken is be

last met de uitvoering van clit besluit, hetwelk 

gelijktijdig in het Staatsblad en in de Staats
courant zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den 27sten Juli 1896. 
(get.) EMMA. 

De ]fin. van B innent. Zaken, (get.) VAN HOUTEN. 

( Uitgeg. 8 Aug. 1896.) 

28 Juli 1896. BESLUIT, bepalende de plaatsing 
in het Staatsblad van de op 2 Februari 1895 
te 's Gravenhage tusschen Nederland en 
Liberia gesloten overeenkomst tot regeling 
der wederzijdsche uitlevering van misdadigers. 
S. 143. 

I. 1'AA:ll VAN H. M. WILHELMI A, ENZ. 

W!J EMMA, ENZ. 

Gezien de op 2 Februari 1895 te 's Graven
hage tusschen Nederland en Liberia gesloten 

overeenkomst tot regeling der wederziJdsche uit

levering van misdadigers; 

Overwegende, dat genoemcle overeenkomst door 
Ons namens de Koningin den 18den Juni 1896 
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is bekrachtigd, alsmede dat de akte, houdende 
die bckmchtiging, den 30sten Juni daaraan
volgende te s' Graven/,age is uitgewisselcl tegen 
de akte van gelijké strnkking van den President 
der Republiek Liberia ; 

Op de voordracht van den Minister van Buiten
landsche Zaken van clen 22sten Juli 1896, 
n°. 7817; 

Hebben goedgevonden en verstaan, de bekend
making van bedoelde overeenkomst te bevelen 
door plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 

De Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur worden belast, ieder voor 
zoo veel hem betreft, met de uitvoering der be

palingen in meergenoemde overeenkomst vervat. 
Soestdijk, den 28sten Juli 1896. 

(get .) EMMA. 
De lllinister van Buitenlandse he Zalcen, 

(get.) J. RöELL. 

(Uitgeg. 13 Aug. 1896). 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en in Hoogst-Derzelver naam Hare Majesteit de 
Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk, 
en Zijne Excellentie de President van Liberia, 
wenschende een verdrag te s!t1iten tot uitlevering 
van misdadigers, hebben te dien einde tot Hunne 
ge volmachtigden benoemd : 

Hat·e Majesteit de Koningin-Weduwe, Regentes 
van het Koninkrijk der Nederlanden: 

jonkheer Mr. J oAN RöELL, Minister van 
Buitenlandsche Zaken, de heeren Mr. WILLEM 
VAN DER KAAY , Minister van Justitie, en 

Mr. JACOB HEND!tlK BERGSMA' Minister van 
Koloniën; 

en Zijne Excellentie de President van Liberia: 
den heer Dr. HENDRIK PIETER NICOLAAS 

MULLER, Consul-Generaal der Republiek Liberia 
voor het Koninkrijk der ederlanden; 

die na elkander hunne, in goeden en behoor
lijken vorm bevonden volmachten te hebben 
medegedeeld, omtrent het navolgende zijn overeen
gekomen: 

Art. I. De Regeering der Nederlanden en de 
Regeeriug van Liberia verbinden zich aan elkander 
uit te leveren die personen welke, beklaagd of 
veroordeeld zijnde wegens een strafbaar feit ge-
11leegd op het grondgebied der eene partij , 
zullen worden gevonden op het grondgebied der 
andere partij , onder de omstandigheden en voor
waarden in het tegenwoordig verdrag vermeld. 

II. Overeenkomstig de bepalingen van clit 

verdrag, zullen worden uitgeleverd zij, die be
klaagd zijn van of veroordeeld wegens ecu der 
navolgende strafbare feiten: 

l°. a. Aanslag tege11 het leven of de vrijhei<l 
van den Koning, van de regeerende Koningin, 
van den Regent, van den President der Repu
bliek, of van een ander Hoofd van een bevrienclen 
Staat, of ondernomen met het oogmerk H en tot 
regeeren ongeschikt te maken; 

b. Aanslag tegen het leven of de vrijheid van 
de niet-regeereude Koningin, van den vermoede
lijken Troonopvolger of van een lid van het 
Koninklijk Huis; 

2°. Doodslag of moord, kinderdooclslag of 
kinrl crmoord; 

3°. Verkrachting, dubbel huwelijk, het 011-
zettelijk veroorzaken van de afdrijving of den 
doocl der vrncht van eenc vrou 1v door haar zei ve 
of door anderen; 

4°. Mishandeling, die zwaar lichamelijk letsel 
of den dood ten gevolge heeft , of zware mis
handeling; 

5°. Opzettelijke brandstichting; 

6°. Oproer door twee of meer personen aan 
boord van een schip op de hooge zee tegen het 
gezag van den scb i pper ; 

7°. Inbraak, of de daarme,le in de Neclcr
landsche wet overeenkomende strafbare feiten 
van diefstal gedurende den voo1· de nachtrust 
bestem cl en tijd , in een bewoond hnis cloor iemand 
clie zich den toegang heeft verschaft cloot· mid,lel 
van braak of inklimming of met geweld ; 

8°. Roof of het daarmede overeenkomende 
strafbaar feit, in cle Nederlandschc wet strafbaar 
gesteld, onder de omschrijving van cliefstal , ge
pleegd met geweld of door middel van bedreiging ; 

9°. Valschheid in geschrift, met inbegrip van 
officieele stukken van de Regeering of van de 
administratieve of rechterlijke macht, den titel 
of de vordering op geldswaarden of goederen 
aandoende of het opzettelijk gebruik maken van 
die valsche of vervalschte geschriften of stukken; 

10°. Valsche munt en het opzettelijk in om
loop bre~gen van valsche of vervalschte mnn t
speciën of muntpapier, valschheid in geschriften, 
schuldbrieven of certificaten van schuld van 
eenigen staat, provincie of gemeente, of in de 
daarbij behoorende dividend- of rentebewijzen, 
of in bankbiljetten, en het opzettelijk gebruik 
maken van die valsche of vervalschte stukken , 
het maken of vervalschcn van van rijkswege nit

p;egeven zegels; 
14* 
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11 °. Meineed; 
120. Omkooping van openbare ambtenaren, 

voor zoove1· de wetten der beide Landen op 
dien gron,1 uitlevering toelaten; knevelarij; ver
duister ing door 11mbten11ren of clallrmcdc gelijk
gestelden; 

13°, Verduistering, gepleegd in dienstbetrekking, 
wanneer daartegen door de wetgevingen van 
beülc Lande;i hechtenis of eene zwaardere straf 
worclt bedreigd ; 

14°. Het opzettelijk en wederrechtelijk doen 
zinken of stranden, vernielen, onbnükbaar maken 
of be,chadigen van een schip, indien daarvan 
levensµ;evaar voor een ander te duchten is; 

15°. Wegvoering en opzettelijke onttrekking 
van een minderjarige aan het wettig over hem 
gesteld gezag tot een wederrechtelijk cloel ; 

16°. Oplichting; 
17°. Diefstal; 
18°. Het opzettelijk en wederrechtelijk ver

nielen of belemmeren van spoorwegen , waardoor 
het leven van menschen in gevaar wordt gebracht; 

19°. Bedriegelijke bankbreuk. 
Onder de voorgaande qualificatiën zijn be

grepen de poging en de medeplichtigheid, voor 
zoover zij strafbaar gesteld zijn bij de wetgeving 
van het Land aan hetwelk de uitlevering wordt 

gevraagd. 
III. De bepalingen der tegenwoordige overeen

komst zijn niet toepasselijk op staatkundige mis
drijven, noch op strafbare feiten, met staat
kundige misdrijven samenhangende, en bij , die 
ter zake van een der in artikel II genoemde 
strafbare feiten is uitgeleverd, kan in geen geval 
worden vervolgd of gestraft ter zake van een 
staatkundig misdrijf or van eenig strafbaar feit , 
met een staatkundig misdrijf samenhangende, 
vóór zijue uitlevering gepleegd. 

IV. 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 tegenwoordig verdrag 
genoemd en vóór zijne uitlevering gepleegd, noch 
aan een derden Staat uitgeleverd zonder de toe
stemming van den Staat, die de uitlevering heeft 
toegestaan, tenzij bij de vrijheid heb be gehad om 
het eerstgenoemde Land weder te verlaten ge
clurende drie maanclen , nadat cle tegen hem inge
steld,e vervolging zal zijn afgeloopen en hij, in 
geval van veroordeeling, de hem opgelegde straf 
zal hebben ondergaan of hem daarvan gratie zal 
zijn verleend. 

Hij zal evenmin mogen worden vervolgd of 
gestraft ter zake van eene misdaad of een mis
drijf, in het tegenwoordig verdrag genoemd en 
vóór de uitl evering gepleegd; zonder de toestem
ming der Regeering, die den nitgeleverde heeft 
overgegeven, en die , indien zij zulks wenschelijk 
acht, de overlegging zal kunnen vorderen van 
een der bescheiden in artikel XI van het tegen
woordig verdmg vermeld. Intusschen zal clic 
toestemming niet nooclig zijn, 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 taat, waaraan hij is 
uitgeleverd, niet zal hebben verlaten. 

V. De uitlevering zal geen plaats hebben, in
dien de vervolging of de straf, ter zake van het 
strafbare feit, waarvoor de uitlevering wordt 
aangevraagd, verjaard is naar de wetgeving van 
het Land, waaraan de uitlevering wordt aange• 
vTaagd, of wanneer de aanvraag geschiedt op 
grond van hetzelfde feit, waarvoor de opgeëischte 
persoon in het Laud, waaraan de uitlevering 

wordt aangevraagd, heeft terecht gestaan, en ter 
zake waarvan hij aldaar veroordeeld, van rechts
vervolging ontslagen of vrijgesproken is, of zoo
lang hij ter zake van hetzelfde feit aldaar wordt 

vervolgd. 
VI. Indien de persoon, wiens uitlevering krach tem 

de bepalingen dezer overeenkomst kan worden 
aangevraagd, ter zake van een strafbaar feit ver
volgd wordt of veroordeeld is in het Land, waar
heen hij gevlucht is, zal zijne uitlevering kunnen 
worden uitgesteld totdat de vervolging zal zijn 
afgeloopen of totdat hij van rechtsvervolging 
ontslagen of vrijgesproken zal zijn. 

VII. Indien de persoon, wiens uitlevering door 
eene van beide contracteerende Partijen is aan
gevraagd, door een of meer andere Staten, krachtens 
bestaande verdragen wordt opgeëischt op grond 
van strafbare feiten, binnen het rechtsgebiecl 
dier Staten gepleegd, zal zijne uitlevering bij 
voorkeur worden toegestaan aan den Stant die 
het eerst de aan vraag gedaan heeft. 

VIII. Geen van beide contracteerencle Partijen 
is, krachtens de tegenwoordige overeenkomst, 
verplic_ht tot uitlevering harer eigene onderdanen. 

IX. De kosten voortvloeiende nit de aanhouding, 
de gevangenhouding, het gerechtelijk onderzoek 
en het vervoer der beklaagden, komen ten laste 
der Regeering, die de aanvrage om uitlevering 
gedaan heeft. 
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"De nitlcvcring geschiedt at,n boord van het. 
vaartuig dat door den diplomatiekcn of consnlairen 
mubtenaar der aanvragencle Regceriug is aange
wezen en allcen in een der havens, welke voor 
het internationaal verkeer zijn opengesteld. 

X. Al de goederen, op het oogenblik zijner 
aanhouding in het bezit van den voortvluchtige 
gcvonrlen , welke verkregen zijn door miclde] van 
het plegen van het feit, waarvoor hij veroordeeld 

of waarvan hij beklaagd is, of die als bewijs of 
overtnigiugsstukken knnnen dienen, znllen, voor 
zoover de wetten of het gebruik in de wedcr
zij,lsche landen zulks toelaten, te gelijk met den 

opgeëischte aan den opeischenden Staat worden 

overgegeven, met eerbiediging nochtans van rechten 

van clerdcn op zoodanigc goederen. 
XL De uitlevering zal worden aangevraagd langs 

diplomatieken of consulairen weg en alleen worden 
toegestaan op vertoon van het oorspronkelijke of 
van een gewaarmerkt afschrift : 

a. hetzij van een vonnis van veroordeeling, 
b. hetzij van een vonnis van in staat van be

schuldigingstelliug of van rechtsingang met bevel 
van gevangenneming, 

c. hetzij van een bevel van gevangenneming, 

afgegeven in de vormen voorgeschreven door de 

wetgeving van den Staat, die de nanvrage doet, 
en waarb ij het feit, wnarvan spmke is, op zoo
<lanige wijze wordt omschreven, clat de Staat, 

waaraan cl.e uitlevering wo1·dt gevraagd, in staat 
zij te beoordeelen of het volgens zijne wetgeving 
een geval daarstelt iu het tegenwoordig verdrag 

voorzien , alsmede vermeldende de op het feit 
toepasselijke strafbepaling. 

XII. Iedere bevoegde rechterlijke overheicl van 
Nederland of van Liberia zal, op vertoon eener 
verkla1·ing, afgegeven door den Ministc1· van B11iten

laudsche Zaken of doo1· den Secretaris van Staat 
ten blijke dat door de Regeering van Liberia of 
van N e<lerland het verzoek gedaan is tot voor

loopige aanbonding van een persoon, clie veroor
deeld is wegens, of beklaagd is van een nldaar 

gepleegd strnfbanr feit, wa,trvoor door de tegen

woordige overeenkomst uitlevering wordt toe
gestaan, gerechtigd zijn een bevel uit te vaar

digen tot aanhonding van dien persoon. Maar 
i n,lien de formecle aanvrage niet, onder over

legging der hierboven voorgeschi-even bewijs
stukken zooals hierboven gezegd is, geclaan worclt 
cloor den di11lomatieken of consulairen ambte
naar der Rcgeer ing van wie de aanvrage uit

gaat, binnen clrie mattnden, te rekenen van 

de tlagtcckcnin~ v,111 hei bevel vau aa11\1011 • 

ding, zal ,le aani(eho11deue in vrijheid worden 
gesteld. 

XIII. Wanneer bij vervolging ter zake van 
een gemeen misdrijf ceuc der Regeer ingen het 
hooren van getuigen , die zich in den ancleren 

Staat bevinden, noo,lig oordeelt, zal daartoe een 
rogatoire commissie langs diplomatieken of consu• 
lairen weg gezonden worden en zal claaraan ge
volg gegeven worden met inachtneming der 
wetten van het land, waar de getuigen zullen 

worden nitgenoodigd te verschijnen. Intnsschen 
zal in spoedeischcnde gevallen een rogatoire 
commissie rechtstreeks cloor de rechterlijke over
heid in den eenen Staat kunnen worden toe 
gezonden aan de rechterlijke overheid in den 

anderen Staat. 

XIV. De doorvoer over het grnndgebied van 
een der contractecrencle Staten van een door een 
derde Mogendheid aan de andere Partij uit
geleverden persoon, di.e niet behoort tot het 
Land door hetwelk de doorvoer plaats heeft, zal 
worden toegestnan op het cenvond. ig vertoon 
hetzij van het oorspronkelijke, het,ij van een 

gewaarmerkt afschrift van een rler stukken ge
noemd in artikel XT, mits het feit, waarop de 

uitlevering gegrond is, in het tegenwoorJig vcr
dmg vermeld zij en niet valle onder de t1it

zonderingshepalingen , en mits cle doorvoer wat 
het medegcleidc betreft, geschiede met mede
werking van beambten van het Lan,l dat den 
doorvoer ovc1· zijn grondgebied heeft toegestaan. 

De kosten van ,loorvoer zullen komen voor 

reken ing v:in den Staat , die de uitlevering heeft 

aangevraagd. 
XV. De bepalingen va,1 het te;i:enwoordig vet·

drng zullen toepr,ssclijk zijn op de Kolon iën v,tn 
cderland, voor zoover als de wetten 011 <lat 

oogenblik in die Koloniën van kracht, het zullen 

toelaten. 
XVI. De tegenwoorclige overeenkomst zal in 

werking treden v ier maanden na de uitwisseling 

der akten van bekrachtiging. 
Te rekenen van hare inwerk ingtreding, zal de 

tegenwoordige overeenkomst van kracht blijven 
tot zes maanden nadat zij door ecne van beide 

Regeeringen zal zijn opgezegd. Deze overeen
komst zal worden bekrachtigd en cle akten van 
bekrachtiging er van zullen zoo spoedig mogelijk 

te 's Gravenhage worden uitgewisseld. 
'l'en blijke waarvan de wederzijdsche gevol

machtig,len de tegenwoordige overeenkomst in 
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,111bbel hebben ondertcekend en van hunne zegels 
voorzien. 

Gedaan te 's Gravenhage den 2denFebrnari 1895 . 
(L.S.) (get.) J . RöELL. 

VAN DER KAAY. 
BERGSMA. 
HENDltIK P. N. MULLER. 

30 Juli 1896. BESLUIT, tot vaststelling van den 
datum van inwerkingtreding der wet van 
13 Juli 1896 (Staatsblad n°. llO). S.144. 

Bepaald op l November 1896. 

31 Juli 1896. BESLUIT, tot toepassing der wet 
van 26 April 1884 (Staatsblad n°. 80), aan
gevuld bij de wet van 20 J ttli 1884 (Staats
blad n°. 164), tot vaststelling van buiteu
gewone maatregelen tot afwending van eenige 
besmettelijke ziekten en tot wering harer 
uitbreiding en gevolgen. S. 146 . 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA ' ENZ. 
WIJ EMMA' ENZ. 
Overwegende, dat toepassing der wet van 26 April 

1884 (Staatsblad n°. 80), aangevuld bij de wet 
van 20 Juli 1884 (Staatsb lad n°. l64), tot vaststel
ling van buitengewone maatregelen tot afwending 
van oenige besmettelijke ziekten en tot wering harer 
uitbreidü1g eu gevolgen, noodzakelijk is wegens het 
voorkomen van Aziatische cholera, gele koorts en 

pokken op enkele plaatsen in het buitenland; 
Op de voordracht van den Minister van Binnen

landsche Zaken van 4 Juli 1896, n°. 2253, af
deeling Medische Politie, en van den Minister 
van Financiën van 7 Juli 1896 , n°. 4, Invoer
rechten en Accijnzen; 

Belet op cle wet van 26 April 1884 (Staats
blad n°. 80), aangevuld bij de wet van 20 Juli 1884 
(Staatsblad n°. 164) en op het Koninklijk beslu it 
van 27 Juli 1895 (Staa tsblad n°. 144); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
2lsten Juli 1896, n°. 6); 

Gelet op het nader rapport van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 27 Juli 1896, 
n° . 2524, afdeel ing Medische Politie en van den 
Minister van Financiën van 28 Juli 1896, n°. 74, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
Art. 1. In-, door- en vervoer van lompen, ge

brnikte kleedingstukken en ongewasschen lijf- en 
beddegoed is verboden uit landen of plaatsen, 
door de Ministers van Binncnlaudschc Zaken en 
Financiën aan te wijzen. 

De aanwijzi np;en worden telkens ten min ste rén 
dag voor dat zij in werking treden, door plaat
sing in de Nederland.scl!e Staatscourant ter algc
meene kennis gebracht. 

De voornoemde Ministers zijn bevoegd, d ic 
aanwijzingen te veranderen, zoo dikwijls de 0111-

standigheden dit gedoogen of noodig maken, als
mede te bepalen of en in hoever de bagages, 
door l'Cizigers medegebracht, onder het verbod 
zijn begrepen; de beschikkingen over deze onder
werpen worden ook in de Nederlandsclte Staats
courant geplaatst. 

Heeft het verbod afwending van de Aziatische 
cholera ten doel , dan gedragen zich de genoemde 
Ministers bij aanwijzingen betreffende den in- of 
cloorvoer nit landen, die toegetreden zijn tot de 
op 15 April 1893 te Dresden gesloten en bij de 
wet van 9 Juli 1894 (Staatsblad n°. 94) goed
gekeurde internationale overeenkomst tot wering 
der cholera, naar de bepalingen van die overeen
eenkomst. 

2. Het tegenwoordig bes! uit, dat ged nrende 
één jaar van kracht blijft, treedt in werking op 
den tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad en van de Staatscourant, waarin 
het is geplaatst. 

De Ministers Vtlll Binncnlandsche Zaken en van 
Financiën zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad en gelijktijdig in 
de Staatscourant zal worden ge1ilaatst en w_aar
van afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Soestdijk, den 3lsten Jnli 1896. 

(get.) EMMA. 
De Minister van Bimienlundsche Zaken, 

(get.) 

(get.) 

VAN HOUTEN. 
De J,[inister van Financiën , 

SPrtENGElt VAN EYK. 
( Uitgeg. 15 Avg . lS!lû.) 

31 Juli 1896 . BllSLUl'l', hon,lcndc bepaling van 
den dag waarop de wet van 7 Juli 1896 
(Staatsblad u0 • 103), houdende wijzigingen 
in het Wetboek van Burgerlijke Regtsvorde
ring, in werking treedt. S. 146. 

B epaald op l Januari l 97. 

3 Augustus 1896. B.llSLUJ'l', houdenile a.anvulli11g 
van art. 3 van het Koninklijk besluit van 
den 10 October 1875 (Staatsblad u0

• 178), 
betreffende het ,loen van seinen door zee
schepen, die een loo,ls verlangen. S. 147. 
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IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, llN¼. 
w lJ EMMA' JlNZ. 
Op d~ voonlracht van de Ministers van Marine 

en v"n Waterstaat, Handel en Nijverheid van 
den 18 Juni 1896, n°. 31, en van 23 Juni 1896, 
!•. 1, afd. Handel en Nijverheid; 

Gelet op artikel 3 van het Koninklijk besluit 
van den lOden October 1875 (Staatsblad n°.178) ; 

Den Raad van State gehoord (ad vies Vllll den 
14den J nli 1896, n°. 16); 

Gelet op het nader rapport van voornoemde 
Min isters van 23 Juli 1896, burean G, n°. 37, 
cu van 29 Juli 1896, n°. 153, afd. Handel en 
Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het bovenaangehaald artikel van voormeld Ko

ninklijk besluit aan te vullen met de bepalingen 
als volgt: 

"Schepen in het Engelsch kanaal, bestemd 
naar een der hieronder genoemde Nederlandsche 
zeegaten, kunnen hun verlangen om een Loods 
te bekomen, bovendien kenbaar maken: 

a. bij dag: door het hij schen van het naam
sein der haven van bestemming uit het algemeen 

seinboek. 
b. bij nacht: 
1 °. voor scltepeu bestemd 11aa1· de ::eegaten van 

1'e:vel en IJmuiden, door het hij schen aan den 
achtergaffel van twee lantaarns vertica"l ouder 
elkander, wa:irvan de bovenste rood en de onderste 
wit licht vertoont; 

2°. voor sc!,epen bestemd naar de zeegaten van 

Goeree, .J,[aas en Brouwersltaven, door het hijschen 
aan den achterg,iffel van twee lantaarns verticaal 
onder elkander, die beiden een wit licht ver
toonen; en 

3°. voor scl,epen bestemd naar de zeegaten der 

Scltelde, door het hijschen aan ,len achtergaffel 
van twee lantaarns verticaal onder elkander, die 
beiden een ,·ootl licht vertoon en. 

Wederkeerig hijscht het betrokken loodsvaar
tuig, bij nacht, gelijk sein als contrn-sein." 

De Ministers van Marine en van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid zijn, ieder voor zoovcel hem 
betreft , belast met de uitvoering van dit besluit, 
't welk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, clen 3den Angustns 1896. 
(get.) EMMA. 

De ~Minister van JJfa,·ine, (get.) VAN DFJR Wr.rc K. 
De JJfotister van Waterstaat, llandel en Nijver!teid, 

(get.) VA'i Dlllt Sr,F.YDEN. 
( Uitgeg. 13 Aug. 1896.) 

3 Aug·"stus 1896. Mrss1vE van deu Minister 
van Binncnlandsche Zaken aan de Commis
sarissen der Koningin in cle provinciën, be
treffende aan vragen om herkeuring van in
gel ijfcle militieplichtigen krachtens art. 116 
der militiewet. 

Ik heb de eer hierbij U H.E.G. te doen toe
komen afschrift eener aanschrijving van den Mi
nister van Oorlog , dd. 29 Juli jl., VIIe afcleeling, 
n°. 63, gericht aan de autoriteiten der landmacht, 
betreffende de aanvragen om herkeuring van in
gelijfden bij de militie 1.·rachtens art. 116 cler 
wet betrekkelijk de nationale militie. (1) 

(1) Die aanschrijving luidt: 
Mij 1s medegedeeld een uitspraak, onlangs 

gedaan door Gedeputeerde St.iten in eene de1· 
provinciën des Rijks, waarbij verklaard is, dat 
dit college voor eene herkeuring van een milicien 
ingevolge art. 116 der militiewet, geen termen 
aanwezig achtte o. a. omdat bedoelde milicien het 
gebrek, op grond waarvan de herkeuring werd 
gevraagd , had gehcgen in en door den dienst. 

Mijn ambtgenoot van Binnenlandsche Zaken, 
door mij over de zaak geraadpleegcl, acht die 
nitspraak juist. 

Met deze uitspra,ik is echter niet in overeen
stemming de bepaling van het 7de en het 8ste !iel 
,ler beschikking van den Minister van Oorlog van 
den 31 Augustus 1876, u0

• 71 P, welke dus 
niet langer kan worclen bestendig,l. 

Uit clicn hoofde en ter vervanging van bestaande 
voorschriften aangaande de aan vragen om herkeu
ring ingevolge vermeld wetsartikel, wordt door 
mij mits deze, het navolgende bepaalcl: 

l O • Miliciens, clie binnen vier maanden na 
hunne aflevering behept worden bevonden met 
ziekelijke gesteldheid of gebreken, welke moeilijk 
zijn waar te nemen of die moeten worden ge
constateerd, worden opgenomen of overgebracht 
in de militaire ziekeninrichting in de hoofdplaats 
der provincie, waar zij het onderzoek, bedoeld 
bij art. 116 der militiewet, moeten ondergaan. 

Bij uitzondering op dien regel moeten miliciens, 
als voren bedoeld, uit de provincie Overijssel in 
de ziekenimichting te Kampen wor,len behandeld. 

2°. De herkeuring, waa1·van bij art. 116 cler 
militiewet sprake is, moet alleen worden aange
vraagd voor lotelingen, nnmmervcrwisselaars en 
zonder loting ingelijfden, bij wie de ziekelijke 
gestelclheid of gebreken vóór lrnnne inlijving be
stonden . 

3°. De aanvrage om herken ring geschied t steeds 
door den provincialen adjudant, onder overlegging 
van de geneesktrndige verklaring op grond waar
van de herkeuring wordt gevraagd en waarnit 
moet blijken van het ontstaan der ziekelijke ge
steldheid of gebreken. 

4°. In die aanvrage moet ook worden vermeld 
de naam en ,le vooruamen van dengene, wien 
de herkeuring geldt, zoomecle rle gemeente, waar• 
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De hij die aanschrijving o. a. ingetrokken be
schikkiug van het Departement van Oorlog, dd. 
31 Augustus 1876 Pers. en Mil. Zaken, n°. 71 P, 
werd kopielijk Mn den Commissaris des Konings 
in uwe provincie medegedeeld bij schrijven van 
mijn departement -rnn 6 September d. a. v., 

n°. 33, 4de afdeeling M . 

De :J)finister van Bimienlandsche Zaken 

Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, 
(get .) A. F. VAN Lr.TNDE" , l. -S.- G. 

6 Á1tgu,st11s 1896. BESLUIT, betreffende Je aan
wijzing der kringen van Je eommissiëu van 
aanslag voor de balasting op bedrijfs- en 
andere inkomsten en van hare stand plaatsen. 

S. 148. 
I N NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WTJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Fi
n:rneiën van den 8sten Juli 1896, n°. 60, Directe 
Belastingen; 

Herzien het Koninklijk besluit van 28 Octo
ber 1893 (Staatsblad n°. 157), zooals dat is ge-

voor hij hij de militie is ingelijfd, en, betreftzij 
een loteling, het nummer, dat hem, hetzij bij de 
loting, hetzij bij verwisseling, is ten deel gevallen. 

Te dien einde zullen de provinciale adjudanten 
de noodige aanteekeningen moeten honden uit de 
extract-staten model n°. 19 , betrekkelijk de mili 
ciens, bedoeld in de beschikking vau 7 Juni 1862, 
n°. 56 B, ad art. 116 der militiewet, eerste zin
snede; zullende alsdan door den chef van den 
militairen geneeskundigen dienst in het garnizoen 
de geneeskundige verklaring wortleu toegezonden 
aan den provincialen acljndant. 

Voor de miliciens, bedoeld in evenvermelde 
beschikking ad art. 116 der militiewet, tweede 
zinsnede - waaronder ook gerekend moeten worcleu 
te behooren degenen die, naar de korpsen opge
zonden bij welke zij zijn ingelijfd, ingevolge 
punt 1 naar eene der daarbij bedoe!Je ziekc11-
inrichtingeu zijn overgebracht - moeten de ver
eischte opgaven in de kennisgeving betrekkelijk 
de aanvrage 0111 herkeuring aan den provincialen 
adjudant worden verstrekt. Bij die kennisgeving 
wordt tevens gevoegd de geneeskundige verklaring, 
welke in dit geval door den chef van den mili
tairen geneeskun,ligcn dienst in het gamizoen 
moet worden toegezonden aan den commnndeerenden 
officier van het korps waartoe de milicien behoort. 

5°. De bescb.ikkingen van 24 l<'ebrn:u·i 1 66, 
n°. 9 P, 31 Angnstus 1876, n°. 71 P, 26 No
vember 1894, n°. 110 en 8 Februari 1896, n°. 41, 
wor,len ingetrokken. 

wijzigd bij Koninklijk bes\ uit van 22 April 1895 
(Staatsblad u0

• 73) en bij dat van 21 Mei 1896 
(Staatsblad n°. 85); 

Den Raad van State gehoord (ad vies v,iu den 
21 Juli 1896, n°. 7): 

Gelet op het nader rapport van den voornocm
den Minister d.,l. 3 Augustus 1 96, n°. 12, 
Directe Belastingen; 

Hebben besloten en besluiten : 
Art. 1. De staat , behoorende bij het Koninklijk 

besluit van 28 October 1893 (Staatsbladn°. [57), 
zooals die is gewijzigd bij art. 1 van het Koninklijk 
besluit vau 22 April -1895 (Staatsblad u0

• 73) en 
art. 1 van het Koninklijk besluit van 2 l Mei 1896 
(Staatsblad n°. 85), wordt, met betrek)<ing tot 
hetgeen daarin voorkomt onder het opschrift 
"Provinciale Inspectie Amsterdam" voor zoovecl 
_de gemeente Amsterda,n betreft, gelezen als volgt: 

STANDPLAATSEN DElt COMMISSÜ)N VAN AANSLAG. 

Á ms terd am. 

GEMEENTEN OF GEDEELTEN VAN GEMEENTEN, TOT 

ELKE COMM ISSI E BEHOORENDE. 

Amsterdam, Directe Belastingen, l ste kantoor. 

Á ms ter da m. 
Amsterdam, Directe Belastingen, 2de kantoor. 

Á m s te,. da m. 
Amsterdarn, Directe Belasting<! n, 3cle kantoor·. 

Á ms t erd am. 
Amsterdam, Directe Belastingen, 4de kantoor. 

Á ms ter dam. 
Amste.rdam, Directe Belastingen, 5cle kantoor. 

Á 1n s ter da m. 

Amsterdarn, Directe Belastingen, 6rlc kantoor . 

Amsterdam. 
Amsterdam, Directe Belastingen, 7de kantoor. 
2. Dit besluit treedt in werking op den twcerlcn 

dag na dien der dagteekeni_ug waarop het in het 
Staatsblad en in de Staatscourant is geplaatst. 

De voornoemde Mini ster is belast met de 
uitvoering van dit besluit, 't welk gel ijktijdig in 
het Staatsblad en in de Staatscoura~t zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

Soestdijk, den 6deu Augustus 1896. 
(get.) EMMA. 

De ])f.inister van Financii:1t, 

(get.) SPltE~GElt VAN EYK. 

( Uitgeg. 15 .dug. 1896.) 
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10 Augustus 1896. BESLUI'r, tot intrekking van 
het Koninklijk beslnit van 23 Juli 1884 
(Staatsblad n°. 181) en tot vaststelling van 
een reglement voor de Rijkslandbouwschool. 
S. 149. 

I N NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WrJ EMMA, ENZ. 
Op cle voordracht van den Minister van Bin

nenlandsche Zaken van 20 Mei 1896, u0
• 1279 3 , 

afdeeling Onderwijs; 

Gezien het Koninklijk besluit van 23 Juli 1884 
(Staatsblad n°. 181); 

0 verwegende : 

dat artikel 22 der wet van 2 Mei 1863 (Staats
blad n°. 50) voorschrijft, dat al hetgeen de toe
lating tot de Rijks hoogere burger- en landbouw
scholen, de verplichtingen van den directeur en 
de leeraren en de regeling van het onderwijs be
treft, voor zooverre het niet door die wet is ge-

. regeld, bij algemeen en maatregel van bestuur 
wordt vastgesteld; 

dat ten gevolge van de reorganisatie der Rijks
landbouwschool en de daarmede in verband stam1de 
regeling van het tuinbouwonderwijs, het bij boven
genoemd Koninklijk besluit vastgestelde reglement 
voor de Rijkslandbon wschool dient te worden ge
wijzigd; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
28sten Juli 1896, n°. 15); 

Gezien het nader rapport van den voornoemden 
Minister van 7 Augustus 1896, n°. 4769, afdee
ling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1. met intrekking van het Koninklijk besluit 

van 23 Juli 1884 (Staatsblad n°. 181), vast te 
stellen het bij dit besluit gevoegde reglement voor 
de Rijkslandbou wschool; 

2. te bepalen dat dit besluit voor het eerst 
wordt toegepast 011 den cursus, aan vangende in 
September l 896. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad en gelijktijdig in de Staatsc02trant 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den l0den Augustus 1896. 

(get.) EMMA. 

De Minister van Binnenlandsclte Zaken, 
(get.) VAN HOUTEN. 

( Uitgeg. 20 .dug. 1896.) 

Reglement voor de Rijkslandbouwschool, 

§ I. Samenstelling en indeeling der school. 

Art. 1. Het onderwijs aan de Rijkslandbou w
school wordt gegeven in vier geheel op zich zelf 
staande afdeelingen: 

· I. De afdceliug . Landbouwschool" met twee
J,mgen cursus. Zij is bestemd om aan leerlingen, 
die later den practischen landbouw zullen uit
oefenen, de kennis en ontwikkeling bij te brengen, 
die voor eene richtige uitoefening van het land
bouwbedrijf onmisbaar zijn. 

Tot deze afdeeling worden ook gebracht: 
a. eene éénjarige voorbereidingsklasse ten be

hoeve van hen, die geen voldoend uitgebreid 
lager onderwijs hebben genoten, tevens dienende 
:ils voorbereidingsklasse voor de afcleeling .Tuin
bouwschool"; en 

b. eene éénjarige · klasse voor den Indischen 
landbouw, ten behoeve van hen, die, zonder 
breede voorontwikkeling, zich voor de Indische 
cultures wenschen te bekwamen; welke klasse zich, 
wat het leerplan betreft , aansluit aan de afdec
lingen .Landbouwschool" en • Tuinbouwschool". 

II. De afdeeling .Tuinbouwschool", met twee• 
jarigen cursus. Zij is bestemd voor aanstaande 
kweekers, die voor hunne vorming een overzicht 
van het geheele vak en tevens practische opleiding 
wenschen te erlangen. 

Tot deze afdeeling wordt ook gebracht een 
tweejarige cursus, waarop een meer wetenscha1i
pelijk onderricht in tuinbouw wordt gegeven en 
die, wat het leerplan betreft, aan de .'l'uinbouw
school" aansluit. 

III. De afdeeling "Hoogere Burgerschool". Deze 
heeft een vierjarigen cursus, met dien verstitnde, 
dat bij het onderw(is in hoofdzaak het leerplan 
wordt gevolgd van de hoogcre burge1·school met 
vijfjarigen cursus, bedoeld in artikel 17 van de 
wet van 2 Mei 1863 (Staatsblad n°. 50). 

IV. De afdeeling .Hoogere Land• en Bosch
bouwschool". Deze omvat een tweejarigen cursus 
voor Nederlandschen en een tweejarigen cursus 
voor Indischen landbouw en is bestemd voor de 
opleiding van wetenschappelijk gevormde land
bouwkundigen, zoowel voor Nederland als voor 
Nederlandsch-Indië. 

Aan den tweejarigen cursus dezer afdeeling, welke 
bestemd is voor Indischen landbouw, sluit zich aan 
een cursus voor de opleiding van technische amb
tenaren bij het boschwezen in Neclerlandsch-Indië. 
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§ II. Van !tet bel,,eer der sc!t0ot. 

2. Het beheer der school worclt, met inacht

nemin~ van J.c bepalingen der wet van 2 Mei 1863 
(Staatsblad n°. 50), tot regeling van het middel

baar onderwijs en de te harer uitvoering door 

Ons of cloor clen Minister van Binnenlanclsche 

Zaken gegeven voorschriften en van de door dezen 

Minister volgens artikel 3 te geven beslissingen, 
gevoerd door een college van directeuren, sameu
gestelcl uit de directettreu der in artikel 1 ge

noemJ.e afdeel i ngen . 
In cle gevallen van artikel 16, 2de en 5J.e lid, 

treedt de benoemde plaatsvervanger ook als plaats

vervanger in het college van directeuren op. 

Een der directeuren voert den titel van hoofd

clirectem· en is als zoodanig belast met de leiding 

der werkzaamheden van het college en de uit

voering zijner besluiten. 

Het college van directeuren belast een zijner 

leden met het secretariaat, zoolang daarin niet 

tloor Ons op andere wijze is voorzien. 

Uitgaande stukken van het college worden door 

den hoofddirecteur en den secretaris geteckcnd. 

3. Aan de leden van het college van direc

teuren of aan hunne volgens artikel 16, 2de en 

5de lid, aangewezen plaatsvervangers, is van al 

de besluiten van dit college beroep toegestaan op 

den ,l\iiuister van Binnenlandsche Zaken. 

Gelijk beroep is toegestaan aan de leeraren in 

cle zaken hen pc1·sooulijk betreffende. 

4. Bij ongesteldheid, afwezigheid of andere 

verhindering van den hoofddirectcnr gedurende 

ten hoogste drie dagen, wijst hij zelf een van 

de directeuren der afcleclingcn aan, die hem op 

zijne verantwoordelijkheid vervangt. 

Voor langere ,ifwezigheid uit de school vraagt 

de hoofddirecteur vergunning aan den Minister 

van Binnenlandsche Zaken, die bij het verleenen 

daarvan, een van de directeuren der afdeelingcn 

met de waarneming van het hoofddirecteurschap 

belast. Om zich buitenslands te begeven , behoeft 

de hoofddirecteur steeds de vergunning van den 

Minister ,an Binnenlandsche Zaken. 

De hoofddirecteur doet mededeeling van eene 

door hem gedane opdracht aan den inspecteur 

van het middelbaar onderwijs, belast met het toe

zicht op de landbouwscholen, aan het college 

van directeuren en aan de plaatselijke commissie 

van toezicht op het middelbaar onderwijs. 

V erkcert cle hoofdclirccteur door plotse! inge 

ongesteldheid of door eenig ander toeval in de 

onmogelijkheid om aan het voorschrift in het 
eerste !iel van clit artikel te voldoen, clan treedt 

,lc ou,lste van de directeuren der afdeclingcn 

voorloopig in zijne plaats en geeft ten spoedigste 
van het gebeurde kennis aan clen Minister vau 

Binnenlandsche Zaken, aan den inspecteur voor

noemd, aan het college van directeuren en aan 

de plaatselijke commissie Vtln toezicht op het 

middelbaar onderwijs. 
Bij outsteuteuis van clen hoofddirecteur wordt 

ecu ,ler directeuren van de afcleelingen door den 
Minister van Binncnlanclsche Zaken met de waar

neming van het hoofddirectenrschap belast. 

5. Het college van directeuren beslist over 

alle zaken, de school en hare afdeelingcn be

treffende, voor zoovcr zij niet bij dit reglement 

aan den · hoofc\dirccteur of aan de clirccteurcn der 

afdcclingen ziju opgedragen. 

Over zaken, die de bijzondere afdeelingcn be

treffen, wordt door het college van directeuren 

beslist na pracadvies van den dircctem dier af

cleeling, zoo veel noodig nadat door dezen · het 

acl vies van de leeraren dier afdceling, hetzij ge

zamenlijk hetzij afzonderlijk is ingewonnen. 

6. Onder lcernren eener afdceling worclcn ver

staan zij , die volgens den rooster van lesuren, 

geregelcl aan die afdeeling onclerwijs geven. 

7. De directeuren zijn, ieder voor zoo verre 

zijne afdeeliug betreft, belast met hetadministra

tievc beheer dier afdeeling en met clc leiding van 

het onderwijs, alsmede met het toezicht op de 

verzamelingen en leermiddelen, uitsluitenJ. ten 

behoeve dier afdecling dienende. 

Zij zijn voor het administratief beheer hnuncr 

afdceling verantwoordelijk aan het college van 

directeuren. Alle aankoopcn en bestellingen gc

schieclen door bemiddeling of op last van den 

hoofddirecteu r. 

De hoofddirecteur is belast met het toezicht 

op terreinen, verzamelingen en Jecrmidclelen, die 

voor meer dan ééne afdceling dienen en tevens 

met de hoofdleiding der practische werkzaam

heden op de terreinen en in de werkplaatsen, 

voor gemeenschappelijk gebruik voor meerdere 

afdeelingen bestemd. 

8. De inspecteur van het micldelbaar onder

wijs, belast met het toezicht op de lundbonw

scholen, kan cl~ vergaderingen van het college 

van directeuren bij wonen. 

Hij heeft in deze vergaderingen alleen cenc 

raadgevende stem. 

9. Het college van clireetenren vergaclcrt ten 
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minste éénmaal 's maands en voorts zoo dikwijls 
de hoofddirecteur het noodig oordeelt of het door § III. Van de directe1tren der afdeetingen, de 

den inspecteur van het middelbaar onderwijs, 
belast met het toezicht op de landbouwscholen, 
of door twee van de directenren wordt gevraagd. 

De hoofddirecteur heeft de bevoegd · d leeraren 
,lier school tot het bijwonen der vergadering uit te 
noodigen ter voorlichting van het colle{l:e van direc
tcmen omtrent onderwerpen, betrekking hebbende 
op het vak of de vakken door die leerm·en onder

wezen. 
De vergadering wordt belegd door clen hoofd

directenr, die zorgt clat elk der leden, en in geval 
van bijeenroeping op aanvrage van clen inspec-
1enr voornoemd, ook deze schriftelijk daartoe 
wordt opgeroepen. 

:óe vergadering mag niet beraadslagen of be

sl niten, zoo niet meer dan de helft harer leden 
tegenwoordig is. 

Alle besluiten worden bij volstrekte meerder

heid van stemmen opgemaakt. 
Bij staken van stemmen beslist, zoo het voor

stellen omtrent per onen geldt, het lot , in alle 
andere zaken de stem van clen voorzitter. 

Het reglement van orde, door het college van 

directeuren voor zijne vergadering vast te stellen, 
wordt aan de goedkeuring van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken onderworpen. 

10. Het college van directeuren en de dircc
tenren der afdeel ingen, geven aan den inspecteur 
van het micldelbaat· onderwijs, belast met het 
toezicht op de land bouwscholen de verlangde in
lichtingen en eigen beweging steecls kennis van 
hetgeen meldenswaardig voorvalt. 

11 . De hoofddirecteur houdt een register van 
leerlingen, waai·in, onder meer aanteekening wordt 
)l;ehouden van den tijd, dien zij aan de school 
onderwijs genoten hebben en zoo mogelijk van de 
betrekking, waarin zij, na het verlaten der school 

werkzaam zijn. 
Uittl'Cksels van dit regi ster, voor zooveel iedere 

afdeeling aangaat, zijn in die afdeeling aanwezig. 
12. Jaarlijks vóór den laatsten October doet 

liet college van directeuren aan den inspecteur 
van het middelbalir onderwijs, belast met het 
toezicht op de landbonwscboleó., een beredeneerd 

versla!); toekomen van den staat der school ge

durende het laatste schooljaar. 
Vóór 1 April wordt dit verslag aangevuld met 

de noodige mededcelingen aangaande de werkzaam
heden van practiscb en aarcl over het afgeloopen 

burger! ijk jaar. 

leeraren en het overige personeel. 

13. De regeling van het onderwijs aan iedere 
afileeling geschiedt door den directeur in overleg 
met de leeraren. Bij verschil beslist het college 
van directenren. 

14. De leernren van ic,lere afdeeling gedragen 
zich in zaken, die op de schooltucht of op de 
inwendige huishouding der afdceling betrekking 
hebben, naar de beslissing van den directeur, 
behoudens beroep op het college van directenren. 
Het beroep beeft geen schorsende kracht ten aan
zien van de bevelen van den directeur. 

15. De directeur van iedere afdeeling draagt 
zorg, zoowel door bijwoning der lessen als door 
andere gepaste middelen, dat het onderwijs geregeld 
en overeenkomstig de voorschriften gegeven wordt. 

16. Bij ongesteldheid, afwezigheid of anclere 
verhindering van den directeur eener afdeeling, 
gedurende ten hoogste drie dagen , wijst hij zelf 
een der Jeernren aan, die hem op zijne verant
woordelijkheid ver vangt. 

Voor langere afwezigheid behoeft de directeur 
vergunning van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken, die, bij het verlecnen daarvan, een der 
leeraren met de waarneming van het directeur
schap belast. Om zich buitenslands le begeven, 
behoeft de directeur altijd verlof van den Minister 

voornoemd. 
De directeur doet mededeeling van eene door 

hem gedane opdracht aan den inspecteur van het 
middelbaar onderwijs belast met het toezicht op 
de landbouwscholen, aan het college van direc
tenren en aan de plaatselijke commissie van toe
zicht op het middelbaar onderwijs. 

Verkeert de directeur door plotselinge onge
steldheid of door eeuig ander toeval in de on
mogelijkheid, om aan het voorschrift van het 

eerste lid van dit artikel te voldoen, dan treedt 
de oudste leeraar der afdeeling voorloopig in zijne 
plaats en geeft ten spoedigste van het gebem·dc 
kennis aan den Minister van Binnenlandscbe 
Zaken, aan clen inspecteur van het middelbaar 
onderwijs belast met het toezicht op de landbouw
scholen, aan het college van directeuren en aan 
de plaatselijke commissie van toezicht op het 
middelbaar onderwijs. 

Bij ontstentenis van den directeur wordt een 
der leerai·en door den Minister van Binnenlaudsche 
Zaken met de waarneming van het directeurschap 
belast. 
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17. On verminderd het bepaalde in artikel 20 
roept de directeur van elke afdeeling de leeraren 
dier afdeeling samen, als hij dit noodig acht. 

Die samenroeping geschiedt eveneens, indien 
drie leeraren schriftelijk het verlangen daartoe 
aan den directeur te kennen geven. 

De vergadering der leemren benoemt een harer 
leden tot secretaris. 

18. Ieder leeraar is bevoegd in de vergaderingen 
zooclanige onclerwerpen, het onderwijs en de school 
betreffende, ter sprake te brengen, als hij goed
vindt. 

19. De verg-.idering van leeraren eener afdee
l ing is bevoegd tot het doen van voorstellen aan 
het college van directeuren, welke voorstellen, 
clesverlangd, door dit college, vergezeld van een 
praead vies, aan clen Minister van Binnenlandsche 
Zaken worden doorgezonden. 

20. De directeur van elke afcleeling doet zich, 
zoo dikwijls hij zulks noodip; oordeelt, cloor de 
leemren schriftelijk verslag geven van den toe
stand van het hun opgedragen onderwijs en van 
cle vorderingen, den ijver en het gedrag der 
leerlingen. 

Hij roept éénmaal 's maands de leeraren, die 
aan de afdeeling onderwijs geven, bijeen, om de 
vorderingen, de vlijt en het gedrag der leerlingen 
te bespreken en geeft de noodige uitvoering aan 
de besluiten in die vergaderingen genomen, be

houdens beroep op het college van directeuren. 
Hij doet de mededeelingen betreffende vorcle

ringen, vlijt en gedrag der leei-lingcn en hetgeen 
verder aangaande ben te vermelden is, aan ouders 
of voogden. 

21. Ieder jaar in de maand April wordt het 
programma der lessen voor het volgende school
jaar in elke afdeeling , in eene vergadering der 
leeraren van die afdeeling ontworpen. 

De programma's worden vastgesteld door het 
college van directeuren en vóór 1 Mei door dit 
college aan de goedkeuring van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken onderworpen. 

De programma's vermelden het getal lessen in 
iedere klasse aan elk vak te wijden , de namen 
der leeraren clie het onclerwijs geven, de daarbij 
te gebruiken boeken, den prijs van deze en, zoo
veel cloenlijk, voor elke klasse den omvang van 
het onderwijs in elk vak. 

Zij worden tijdig gedrnkt. Afdrukken worden 
door den hoofddirecteur gezo!!den aan den Ii
nister van Binnenlandsche Zaken, aan den inspec

teur van het middelbaar onderwijs, belast met 

het toezicht op de landbouwscholen, en aan de 
leden der plaatselijke commis ie van toezicht op 

het middelbaar onderwijs . . 
22. Elk jaar, bij den aun vang van den cursus, 

wordt duor den directeur van iedere afdeeling 
een rooster der lesuren ontworpen. 

De roosters worden door het college van direc
teuren vastgesteld, voor belanghebbenden ver
krijgbaar gesteld en toegezonden aan den Minister 
van Binnenlandsche iaken, aan den inspecteur 
van het middelbaar onderwij s, belast met het 
toezicht op de landbouwscholen en aan de leden 
van de plaatselijke commissie van toezicht op 
het middel baar onderwijs. 

23 . De directeur van elke afdeeling dmagt 
zorg, dat ieder leernar bij den aan vang van elk 
studiejaar eene lijst ontvangt van hen, die zijne 
lessen zullen volgen. 

24. De dircc teur van elke afdeeling ontwerpt 
een voor die afdeeling geldencl hnishondelijk 
reglement, waai·in zoodanige voorschriften, ook 
betreffende belooning en straf der leerlingen en 
beoordeeling hunner vorderingen worden opgeno
men, als ter uitvoering van clit reglement noodig 
worden bevonden. De huishonclelijke reglementen 
worden door het college van directeuren vast
gesteld en aan de goedkeuring van den Minister 
van Binnenlandschc Zt1ken onclerworpen. 

25 . Is een der leeraren door ongesteldheid of 
andere wettige reden verhinderd onclerwijs te 
geven, dan verwittigt hij daarvan on verwijld den 
directeu1· van elke afdeeling, waaraan hij onder
wijs te geven heeft. Deze neemt ten spoedigste 
maatregelen om hem, zoo mo.,.elijk, door een an
deren der leeraren tijde] ijk te doen vervangen. 

Om geene andere reden mag het onderwijs 
worden nagelaten zonder vergunning van den 
directeur der afdeeling. 

Voor eene afwezigheid van een leeraar gedu
rende langer dan eene week, worclt de vergun

ning van den Minister van Binnenlandsche Zaken 
vereischt, welke door tusschenkomst van het col
lege van dirncteuren wordt gevraagd. 

26 . Bij ontstentenis van eenen leeraar geclu
rende langer dan ééne week, worden de volgens 
het programma aan hem opgedragen lesuren zoo
veel doenlijk door de anclere leeraren vervuld. 
De directeur maakt daarvan eene regeling op , 
waaraan de leeraren verplicht zijn zich te hun
den, behoudens beroep op het college van direc
teuren. 

27. De zorg voor de verzamelingen, bulpmid-
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delen en Wel'kplaatsen, welke bij sommige vakken 
van onderwijs dienen, is opgedragen aan de leeraren, 
met dat onderwijs belast. In geval dczelf,le hulp
middelen door meer dan één leemar bij het onder
wiJs gebruikt worden , beslist het college van 
directeuren wie met de zorg daarvoor zijn belast. 

De leeraren honden een nanwkenrigen inventaris 
bij van de verzamelingen en verdere hulpm iddelen 
aan hunne zorgen toevertrouwd. 

Aan het eind van elk burgerlijk jaar leggen 
zij den naar behooren bijgehouden inventaris over 
bij den directeur der afdeeling , met eene schrifte
lijke verklaring, waarin vermeld wordt in hoe
verre zich alles in goeden staat bevindt. 

28. De zorg voor de bibliotheek en het bij
honden van den catalogus daarvan is opgedragen 
aan een bibliothecaris , die door den Minister 
van Binnenbndsche Zaken wordt benoemd. 

Voor het gebrnik der bibliotheek wordt door 
het college van directeuren een reglement ont
worpen en door den Minister van Binnenlandsche 
Zaken vastgesteld. 

29. De directem en en de leernren behoeven 
vergunning van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken tot het bekleeden van open bare of bij
zondere betrekkingen en tot het geven van privaat 
onderwijs. 

30. De beambten en bedienden van iedere af
deeling der school worden op het advies van het 
college van directeuren , gehoorcl den directeur 
der afdeeling, benoemcl en ontslagen door den 
Minister van Binnenlandsche Zaken. 

§ IV. Van de leerlingen. 

31 . Behoudens het bepaalde in de artikelen 32 
en 33 wordt niemand tot eenige klasse der school 
toegelaten dan na het afleggen van een openbaar 
examen, afgenomen door clen directeur en de 
leeraren der claarbij betrokken afdeeling, waaruit 
blijkt dat bij de kundigheden bezit, vereischt 
om het onderwijs in eene klasse van die afdeeling 
met vrucht te kunnen bijwonen. 

Geen leerling worclt tot eene hoogere klasse 
bevorderd dan ten gevolge van een bij het einde 
van het schooljaar door den directeur en de 
leeraren der daarbij betrokken afdeeling te hondeJ1 
openbaar examen, waaruit blijkt, dat hij voldoende 
kundigheden bezit, om het onderwijs in die klasse 
te kunnen bijwonen . 

De dagen, waarop de examens worden gehouden, 
worden door het college van directeuren tijdig 
bekend gemaakt. De leden der plaatselijke com-

1896. 

missie van toezicht op het middelbaar onderwijs 
worden tot bijwoning nitgenoodigd. 

32. Tot de eerste klasse van de afdeel ing 
,, Tuin bon wschool" worden alleen toegelaten zij , 
die bij den aanvang van het schooljaar, waarin 
zij tot die inrichting toegang erlangen, den leef
tijd van vijftien jaar hebben bereikt. 

Zij, die den leeftijd van zeventien jaren hebben 
bereikt, kunnen tot de eerste klas e der aftleeling 
• Tuinbouwschool" zoomede tot de eerste klasse 
der afdeeling . Landbouwschool" alleen worden 
toegelaten met vergunning van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken. Gelijke vergunn ing be
hoeven zij , die den leeftijd van zestien jaren 
hebben bereikt en toegang wenschen te erlangen 
tot de voorbereidingsklasse bij de afdeeling "Lancl
bouwschool" . 

33. Zij, die op eene hoogere burgerschool hetzij 
van drie- hetzij van vijfjarigen cursus het onder
richt iu de eerste of tweede klasse tot het einde 
toe met vrucht hebben gevolgd en mitsdien zijn 
toegelaten tot de tweede of derde klasse dier 
school, kunnen zonder examen toegang erlangen 
tot de tweede of derde klasse der afdceling 
. Hoogere Burgerschool". 

Zij, die in het bezit zijn van het diploma vau 
met goed gevolg afgelegd eindexamen ecner hoogere 
burgerschool met vijfjarigen cm·sns, bedoeld in 
artikel 57 der wet vrin 2 Mei 1863 (Staatsblad 
n°. 50), tot regeling van het middelbaar onder
wijs, benevens zij die het onderricht op de af
deeling • H oogere Burgerschool" tot het einde toe 
met vrucht hebben gevolgd, worden zonder exrimen 
toegelaten tot de eerste klasse der afdeeling 
,,Hoogere Land- en Boschbouwschool". 

Zij, die het onderwijs op eene hoogere burger• 
school met driejarigen ct1rsus of dat in de eerste 
drie klassen eener hoogere burgerschool met v ijf
jarigen cursus tot het einde toe met vrucht 
hebben gevolgd, worden zonder examen toegelaten 
tot de eerste klasse der afdeeling "Tuinbouwschool". 

Al hetgeen voorts betrekking heeft op de toe
lating e11 de bevordering der leerlingen, zoomede 
op de aansluiting tnsschen de verschillende af
deelingen, wordt door het college van directem-en, 
onder goedkeuring van den Minister van Binnen
! andsche Zaken , geregeld. 

34. Zij , die in een cler afdeelingen het onder
wijs in slechts enkele vakken wenscben te volgen, 
kunnen cloor den directeur dier afdeeling in over
leg met de betrokken leeraren van de in artikel 31 
vermelde examens worden vrijgesteld. 

15 
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35 . Niemand wordt tot de lessen toegelaten, 
clun na cloor clen hoofddirecteur te zijn ingeschreven. 

De inschrijving geschiedt kosteloos en wordt 
bij den aan ,,ang van iecler schooljaar herhaald. 

Den hoofclclirecteur wo1 dt, gehoord den direc
teur cler betrokken afdeeling, overgelaten, onver
minderd het bepaalde in artikel 31, in bijzondere 
gevallen ook binnenstijds tot de inschrijving van 
nienwe leerlingen over te gaan . 

Bij cle inschrijving ontvangt ieder een exem
plaar van het programma der lessen. 

lecler ingeschrevene geeft aan den hoofddirecteur 
op of bij het volleclill: onderwijs clan slechts enkele 
lessen wenscht te volgen. 

ittreksels v,1n de inschrijvingsregisters worclen, 
voor zooveel iedere afcleeling aangaat, aan de 
directeuren cler ,,fdeelingen uitgereikt. 

36. De bijchageu, bedoeld in artikel 38 der 
wet van 2 Mei 1863 (Staatsblad n°. 50) tot 
regeling van het mirldelbaar onclerwijs, gewijzigd 
bij de wet rnn 28 Juni 1876 (Staatsbladn°.143), 
worden door iederen leerling betaald bij zijne 
inschrijving benevens f 0.22·, voor zegelrecht van 
het bewrjs der inschrijving. 

Eenmaal betaalde bijdragen worden niet terug
gegeven. 

37. Gedurende de uren, waarop leerlingen eener 
afdeeling onderwijs ontvangen in de gebouwen of 
op de terreinen een er andere afdeeliug, zijn zij 
onderworpen aan de voorschriften aaugaande orde 
en tucht in het huishoudelijk reglement dier af
cleeling vastgesteld. 

38. Iecler ingeschrevene is verplicht voor den 
directeur of de vergadering van leeraren of voor 
het college van directeuren te verschijnen, wan

neer hij daartoe is opgeroepen. 
39. Wanneer een leerling zich bij herhaling 

schuldig maakt aan wangedrag, nalatigheid of 
verzet of in het algemeen door zijn gedrag na
deeJ ig werkt op zijne medeleerlingen, kan hem 
door de vergadering van lecraren ecner afcleeling, 
op voorstel van den directeur, het verder bijwonen 
der lessen worden ontzegel. 

Het tlaartoe strekkend besluit van directeu r en 
leeraren behoeft cle goedkeuring van het college 
van directeuren. 

Van de verwijdering wordt door den hoofd
dircctelll' kennis gegeven min clen Minister van 
Binnenlandsche Zaken, aan den inspecteur van 
het middelbaar onderwijs, belast met het toezicht 
op de landbouwscholen, aan ouders of voogden 
van den leerling en aan dezen zei ven. 

40. De cursus vangt aan clen eersten Maandag 

in Septem her . 
De vacantietijden worden voor iedere afdeeling 

afzonderlijk vastgesteld in de in artikel 24 be
doelde huishoudelijke reglementen der afdeelingen. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 10 Augus
tus 1896 (Staatsblad n°. 149). 

Mij bekend, 

De Minister van Bim1enla11dsche Zaken, 
(get .) VA::< HouTE::<. 

10 Augztstus 1896. BESLUIT, waarbij met ver
nietiging van het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Gelderland van 4 Maart 1896, 
n° 21, alsnog goedkeuring wordt verleend 
aan de bcgrooting der gemeente RltetJen voor 
den dienst 1896. S. 150. 

IN NAAM TAN I-1. M. WILHELMINA' EXZ. 

WIJ EMMA' ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingestelcl door den 
raad cler gemeente Rheden tegen het besluit van 
Gedepnteerae Staten van Gelderland d.d. 4 Maart 
1896, n°. 21, waarbij goedkeuring is onthouden 
aan de begrooting dier gemeente voor 1896; 

Den Raacl van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestnnr gehoord (advies van den 
15 Juli 1896, n°. 88); 

Op cle voordracht van den i\Iinister van Bin
nenlandscbe Zaken van 6 Augustus 1896, n°. 3467, 
afdecling Binnenlanclsch b, stnu1·; 

0 verwegen de, clat Gedeputeerde Staten van Gel- · 
derland bij besluit v:iu 4 Maart 1896, n°. 21, 
hunne goedkeuring hebben onthouden aan cle be
grootiug cler gemeente Rheden voor 1896, omdat 
de raad dezer gemeente deu post voor het aan
leggen en bijhouden van de registers van den 
burgerlijken stand (Hoofdstuk I, afcl. V, art. 1 
der begrooting van uitgaaf) van / 370 - welk 
bedrag op cle begrooting voor 1895 was uitge
trokken - op f 570 heeft gebracht, welke ver
hooging huns inziens onvoldoende gemotiveerd is 
om cle overtuiging van hare noodzakelijkheid te 
vestigen; 

clat cle rnad tegen genoemd besluit bij Ons 
voorziening heeft gevraagd en daarbij aanvoert, 
dat door Gedeputeerde Staten in de praemisse 
van bun besluit ten onrechte is verwezen naar 
het Koninklijk beslui t van 13 Juli 1895, n°. 50, 
daar de overwegingen, die tot clat besluit hebben 
gevoerd, hier niet bestaan en er ook niet uit 
af te leiden zijn en ile bestreden post in het alge-
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meen belang en dns als volkomen gewettigd aan
gemerkt mag worden ; 

Overwegende, dat - in dit opzicht in afwijking 
van het bij voormeld Koninklijk besluit beslist ge
schil - de bestreden verbooging thans van den be
ginne af door den raad bestemd is om aan een der 
ambtenaren ter secretarie voor aan den ambtenaar 
van den burgerlijken stand te verlecnen bijstand 
eene toelage van / 200 's jaars t e verleen en ; 

dat deze b~stand naar het gevoelen van den 
raad der gemeente Rl,eden in den loop der jaren 
meermalen noodzakelijk is gebleken voor eene 
richtige en j,liste toepassing van de verschillende 
voorschriften nopens den bnrgerlijken stand ; 

dat de raad ten deze handelt overeenkomstig 
de hem bij art. 136 der gemeentewet toegekende 
bevoegdheid, terwijl het bedrag der toe te kennen 
toelage niet bovenmatig groot kan worden geacht; 

dat dus de verbooging van den betrekkelijken 
post geen voldoenden grond oplevert orn aan de 
begrooting voor 1896 de vereischte goedkeuring 
te onthouden , en mitsdien die begrooting alsnog 
behoort te worden goedgekeurd ; 

Gezien de wet van 29 Juni 1851 (Staats
blad n°. 85); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het besluit van Gedepu

teerde Staten van Gelderland van 4 Maart 1896, 
11°. 21, alsnog goedkeuring te verleenen aan de be
grooting rler gemeente Rheden voor den dienst 1896. 

De Minister van Binnenlandsehe Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad gepla:ttst en tegelijk met de in 
hoofde dezes vermelde voordracht van genoemden 
Min is ter in de Nederlandsche Staatscourant op
genomen zal worden en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, Af
deeling voor de geschillen van bestuur. 

Soestdijk, clen l0den Augustus 1896. 
(get.) E MM A. 

De Min. van B innenl. Zaken, (get.) VAN HouTJfä. 

( Uitgeg . 18 Aug. 1896.) 

19 Augustus 1896. BESLUIT van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken , betreffende de 
schadeloosstelling te verleenen voor de huid 
van een dier, clat, aan eene besmettelijke 
ziekte lijdende, is gestorven en daarna ver
brand, begraven of op andere wijze onscha
delijk is gemaakt. 

Dit besluit vervangt de beschikking van 16 De
cember 1805. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken; 
Gelet op artikel 3, laatste lid van het Konink

lijk besluit van 10 Juli 1896 (Staatsblad n°. 104) 
waarin ouder a is be1iaald, dat in de gevallen 
en naar den maatstaf, ,loor den Minister van 
Binnenlanclscbe Zaken te bepalen, door een burge
meester op Rijks kosten eene gedeeltelijke schade
loosstelling wordt gegeven voor de bnid van een 
dier, dat, aan eene besmettelijke ziekte lijdende, 
is gestorven eu daarna verbrand, begraven of op 
andere wijze, door den districts-veearts te bepalen, 
onschadelijk gemaakt is; 

Heeft goedgevonden, te bepalen: 
1 °. dat aan een eigenaar van een dier dat, aan 

miltvuur lijdende, is gestorven en daarna ver
brand, begraven of op andere wijze onschadelijk 
is gemaakt - wanneer hij de te dezer zake vol
gens wet of wettelijk voorschrift op hem rustende 
verplichtingen naar behooren heeft nagekomen -
door den burgemeester op Rijks kosten eene ge
deeltelijke schadeloosstelling voor de huid vau dat 
dier zal worden gegeven, bedragende het twee-derde 
gedeelte vau de waarde waar op die hnid door 
den districts-veearts wordt geschat; 

2°. dat dit bedrag door den burgemeester van 
het Departement van Binnenlandsche Zaken kau 
worden teruggevorderd, overeenkomstig de "Voor
schriften aangaande de verrekening der kosten, 
voortvloeiende uit de toepassing der wet van 
20 Juli 1870 (Staat!blad 11°. 131)", behoudens 
dat bij de desbetreffende declaratie ook moet worclen 
overgelegd de verklaring van den districts-veearts, 
waaruit blijkt, of de eigenaar van het dier de 
ter zake van het ziektegeval volgens wet of wette
lijk voorschrift op hem rustende verplichtingen 
naar bebooren heeft nagekomen en op welk be
drag de districts-veearts de waarde van de huid 

van het dier heeft geschat; 
3°. dat deze beschikking ook van toepassing 

zal zijn voor de gevallen van miltvuur , die vóór 
hare dagteekening zijn voorgekomen; 

4°. dat bij andere besmettelijke veeziekten dan 
miltvuur, de beslissing over de toepassing van 
het in den aanhef ilezer beschikking genoemde 
voorschrift voor elk geval in het bijzonder blijft 
voorbehoudeu. 

Deze beschikking zal in de Staatscourant wor
den geplaatst en in afschrift aan de Algemeene 
Rekenkamer worden medegedeeld. 

's Gravenhage den 19den Augnstt1s 1896. 
(get .) VAN HOUTEN. 

15* 
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27 Augustus 1896. BESLUIT, houdende nadere 
aanvulling van het Koninklijk besluit van 
9 December 1889 (Staatsblad n°. 176), tot 
vaststelling van eenen algemeeueu maatregel 
van bestuur als bedoeld bij de artikelen 5, 
7 en 11 der wet van 5 Mei 1889 (Staats

blad n°. 48). S. ] 51. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en ijverheid van 14 Juli 1896, 
n°. 185, afdeeling Arbeid en Fabriekswezen; 

Gezien art. 5 , 2de lid der arbei,lswet; 
Den .' Raad van State gehoord (aclvies van den 

11 Augustus 1896, n°. 19); 
Gezien het nadere rapport van voornoemden 

Minister van 22 Augustus 1896, L•. . , afdee
li ng Arbeid en l<'ahriekswezen; 

Hehhen goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In artikel 1 van het Koninklijk be

sluit van 9 December 1889 (Staatsblad n°. l 76) 
wordt onder "XIV zijden vischnetten (Fabrieken 
van)" gelezen: 

.Tot 1 J uli 1901 is het vergund den arbeid 
van een mannelijken persoon tusschen veertien en 
zestien jaren op zoodauige oren te doen aanvangen 
en te doen eindigen als het bedrijf eischt, onder 
voorwaarde, indien clie men andere zijn clan cle 
in art. 5, eerste !iel cler arbeidswet (wet van 
5 Mei 1889, Staatsblad n°. 48, gewijzigd cloor 
clc wet van 20 Juli 189G, Staatsblad n°. 138) 
gcnoemcle, dat a een werktijd van ten hoogste 
5 men hem ten minste een half uur rust worde 
gegeven en dat , waar met 11fwisselencle clng- en 
nachtploeg wordt gewerkt, dezelfde personen slechts 
om cle andere week in de nachtploeg t\l'beicl ver
richten ." 

2. Dit besluit treedt in werking op cleu tweeden 
dag na de clagteekening van het Staatsblad en van 
de Staatscourant waa1·in het geplaatst is. 

De Minister van Water taat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van clit besluit, 
dat gelijktijdig in het Staatsblad en in de Staats
courant r.al worden geplaatst. 

Soestdijk, den 27sten Augustus 1896. 

(get.) E ~DIA. 

De )fin. va,i Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) VAN DER LEYDEK. 

( Uitgeg. 4 pt. 1896.) 

4 September 18\16. WET, tot WJJztgmg en aan
vulling cler wet van 2 Juni 1875 (Staats
blad n°. 95) tot regeling van het toezigt 
bij het oprigten van inrigtingen, welke ge
vaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. 
S. 152. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1895/96, u0
• 92, 1- 15. 

Hand. id. 1895/96, bladz. 1043-1050, 1063-1064. 
Hand. l • Kamer 1895/96, bladz. 427,440,441, 

457, 473-475. 
IN NAAM VAN H. M. WILBELMINA, ENZ. 

WIJ 'E~IMA, ENZ .• . ••.• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, clat 

het nooclig is verb,md te brengen tusschcn de 
bepalingen cler Veiligheidswet en cle wet van 
2 J uni 1875 (Staatsblad n°. 95) tot regeling 
van het toez igt bij het oprigteu van inrigtingen , 
welke gevaar, chade of hincler kunnen veroor• 
zaken, gewijzigcl bij cle wetten van 19 Decem
ber 1876 (Staatsblad n°. 255), 26 April 18 4 
(Staatsblad n°. 81), in verbaocl met artikel 75 
van het Koninklijk besluit van 15 October 1885 
(Staatsblad n°. 187) en bij de wet van 15 Aprill 886 
(Staatsblad n°. 64), en clat het bovendien nooclig 
is de wet van 2 Juni 1875 (Staatsblad n°. 95) 
aan te vullen; 

Zoo is het, dat Wij , den RaaiJ. van State enz. 
Art. 1 . In artikel 2 der wet van 2 'Juni 187 5 

(Staatsblad n°. 95) worden aan IX toege,•oegd de 
woorclen : . Je zuivel- en cichoreifabriekeu ;" 

2. Tusschen cle artikelen 4 en 5 der genoemcle 
wet worclt ingelascht artikel 4bis, luidencle : 

"Artikel 4bis. De inspecteurs, waarvan in cle,c 
wet sprake is, zijn clie, bedoeld iu m·tikel 9 cler 
Veiligheidswet." 

3. Aan artikel 5 cler genoemde wet wordt 
toegevoegd: 

.4°. eene verklaring of cle imigting al of niet 
eene fabriek of werkplaats zal zijn in den zin der 
Veiligheidswet." 

4. Tusschen de artikelen 5 en 6 der genoemde 
wet wordt ingelascht artikel 5bis, luidende: 

"Artikel 5bis. Zal de imigting tevens zijn eene 
fabriek of werkplaats in clen zin der Veiligheiclswet, 
clan wordt van elk der in artikel 5, sub 1 en 2, 
bedoelde stukken een exemplaar meer overgelegd." 

5. Tnsschen cle artikelen 6 en 7 der genoemde 
wet worclen in.,.elascht cle artikelen 6bis en 6ter, 
lnidencle: 

.Artikel 6bis. Zal de inrigting tevens zijn eene 
fabriek of werkplaats in den zin der Veiligheids
wet, clan zendt het gemeentebestum aan den 
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inspecteur eene kennisgeving als bedoeld in het 
tweede lid van art. 6, gelijktijdig met de kennis
geving, in dat lid bedoeld. Het zendt hem tevens 
een exemplaar der in artikel 5 , sub 1 en 2, 
bedoelde stukken" 

.Artikel 6ter. Zal de inrigting tevens zijn eene 
fabriek of werkplaats in den zin der Vdligheids
wet, dan is de verzoeker verpligt den inspecteur 
alle inlichtingen te verschaffen, die deze behoeft 
tot eene juiste beoordeeling van de bij het ver
zoek overgelegde stukken." 

6. 'l'usschen de artikelen 7 en 8 der genoemde 
wet wordt ingelascbt artikel 7bis luidende: 

.Artikel 7bis . Zal de im·igting tevens zijn eene 
fabriek of werkplaats iu clen zin der Veiligheicls
wet, dan is de inspecteur bevoegd de zitting, in 
het vorig artikel bedoeld, bij te wonen . Het 
gemeentebestuur zendt hem afschrift van het in 
clat artikel bedoelde proces-verbaal, terwijl het 
laatste lid van dat artikel op hem van toepassing is. 

.De inspecteur deelt zoo spoed.-igmogelijk schrifte
lijk aan het gemeentebestuur mede, of de inrigting, 
voor zoover zulks kan blijken uit de in artikel 5, 
sub 1 en 2, bedoelde stukken, zal voldoen aan 
de eischen , krachtens artikel 6 der Veiligheidswet 
gesteld." 

7. •russchen de artikelen 8 en 9 der genoemde 
wet wordt ingelascht artikel Sbis, luidende : 

.Artikel Sbis. Zal de inrigting tevens zijn eene 
fabriek of werkplaats in den zin der Veiligheidswet, 
dan zendt het gemeentebestum· binnen tweemaal 
24 uren na het nemen der in het eerste lid van 
artikel 8 bedoelde beslissing hiervan afschrift aan 
den inspecteur." 

8. 'russchen de artikelen 10 en 11 der genoemde 
wet wordt ingelascht artikel lObis, luidende: 

.Artikel lObis. Zal de inrigting tevens zijn eene 
fabriek of werkplaats in den zin der Veiligheidswet, 

1 dan zendt het gemeentebestum· aan den inspecteur 
,

1 

een exemplaar der in artikel 5, sub 1 en 2, be
doelde stukken eu ziju de artikelen 6ter, 7bis, 
tweede lid, Sbis en 12bis van toepassing." 

9. Tnsschen de urtikelen 11 en 12 der genoemde 
wet wordt ingelascht artikel llbis, Juiclende: 

.A1·tikel llbis. Zal à.e inrigting tevens zijn eene 
fabriek of werkplaats in den zin der Veiligheidswet, 
dan wordt de vergunning ook geweigerd, indien 
cle imigtiug , voor zoover zulks kan blijken uit 
de in artikel 5, sub 1 eu 2, bedoelde stukken, 
volgens den inspecteur niet zal voldoen aan de 
eisehen, krachtens artikel 6 der Veiligheidswet 
gesteld." 

10. Tusscheu de artikelen 12 en 13 der genoemde 
wet wordt iugelascht artikel l 2bis, luidende: 

"Artikel 12bis. Zal de inrigting tevens zijn eene 
fab1·iek of werkplaats in den zin der Veiligheidswet, 
dan zullen dr. voorwaarden, in het vorige artikel be
doeld, de naleving van de eischen, gestelcl krachtens 
de Veiligheidswet, niet mogen onmogelijk maken. 

. Het gemeentebestum- zendt, indien dit meent 
aan de te verleenen vergunning voorwaarclen te 
moeten verbinden, het ontwerp van zijne te uemeu 
beschikking ter kennisneming aan den inspecteur. 

"Deze deelt zoo spoedig mogelijk schriftelijk 
aan het gemeentebestuur mede, of, en zoo ja, 
welke wijzigingen die beseh ikkiug behoeft om de 
naleving van de eiscben , gestelcl krachtens de 
Veiligheidswet, niet onmogelijk te maken. 

.Kan het gemeentebestuur zich niet vereenigen 
met de opmerkingen van cleu inspecteur, dan 
treedt het, alvorens eene beslissing te nemen, 
met dezen in overleg, ten einde zoo mogelijk tot 
overeenstemming te geraken_." 

11 . Tusschen de artikelen 15 en 16 dei· genoemde 
wet wordt ingelascht artikel 15bis, luidende : 

.Artikel 15bis. Zal de inrigting tevens zijn eene 
fabriek of werkplaats in den zin der Veiligheidswet, 
dan is ook de inspecteur tot beroep geregtigd. 
Hij geeft van een door hem ingesteld beroep on
middellijk bij aangeteekenden brief keuuis aan den 
verzoeker. Zoo het beroep worclt ingesteld door 
een ander dan den inspecte111· , dan geeft het ge
meentebestuur dezen zoo spoedig mogelijk schrifte
lijk kennis van een ingesteld beroep." 

12. Tusschen de artikelen 16 en 17 der genoemde 
wet wordt iugelascht artikel ] 6bis, luidende: 

.Artikel 16bis. Zal de inrigting tevens zijn eene 
fabriek of werkplaats in den zin der Veiligheidswet, 
dan zijn in de gevallen, in het vorige artikel be
doeld, de artikelen 6bis, 6ter, 7bis en 12bis van 
toepassing. 

"Ten opzigte der beslissingen, bedoeld in het 
derde lid van artikel 16, geldt het iu de ar
tikelen Sbis, lObis, 11,bis, 12bis en l5bis bepaalde." 

13. Tusschen de artikelen 17 en 18 der ge
noemde wet worden ingelascht de artikelen 17 bis 
en 17ter, luidende: 

.Artikel 17bis. Is de inrigting tevens eene fa
briek of werkplaats in den zin der Veiligheidswet, 
dan wordt voordat nieuwe voorwaarden worden 
opgelegd, de inspecteur gehoord en is het laatste 
lid van artikel 12bis van toepassing. 

.Gelijktijdig met de bekendmaking, in het derde 

licl van artikel 17 bedoeld, zendt het gemeente-
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bestuur den inspecteur een afschrift van het daar 
bedoeld besluit. De artikelen l5bis en l6bis zijn 
op het in artikel 17, 3de ]iel, bedoelde beroep 
van toepass ing." 

.Artikel l7ter. Wauneer de toepassing van 
artikel 6 der Veiligheidswet rnogt teu gevolge 
hebbeu, dat van den inhoud vau de bij artikel 5, 
sub 1 en 2, bedoelde stukken of van eene bij 
de vergunning gestelde voorwaarde zonde moeten 
worden afgeweken, dan geeft de coucessionaris 
daar van kenn is aan het gemeentebestuur. 

"Wanneer de toepassing van artikel 7 der 
Veiligheidswet ten gevolge mocht hebbcu, clat 
van den inhoud van de bij het vorige l id be
doelde stul!ken of van eene bij de vergunning 
gestelde voorwaarde zottde moeten worden afge
weken, dan geeft de inspecteur daarvan kennis 
aan het gemeentebestnlll' , zoodra tegen het door 
hem gegeven voorschrift geen beroep meer kan 
worden ingesteld en zoodm omtrent een ingesteld 
beroep is beslist. 

. Het g<!meentebestuur beslist, of, en zoo ja, 
welke nieuwe voorwaartlen zullen worden opgelegd. 
Artikel l 2bis is dan toepasselijk. 

.Op deze beslissingen zijn het tweede, derde 
en vierde lid van artikel 17 en het tweede lid 
van artikel 17 bis van toepassing. 

• Wanneer het gemeentebestuur beslist, datgeene 
nieuwe voorwaarden worden opgelegd, dan is de 
concessionar is bevoegd van de hem verleende ver
gunning af te wijken, voor zoo veel zulks nood
zakel ijk is , om te voldoen aan de eischen, gesteld 
krachtens de Veiligheidswet." 

14. Tusschen de artikelen 20 en 21 cler genoemde 
wet wordt ingelascht artikel 20bis, luidende: 

,,Ar tikel 20bis. Is de inr igtiug tevens eene fa

briek of werkplaats in den zin der Veiligheidswet, 
dan geeft het gezag , dat de vergunning introk, 
daarvan binnen 24 uren kennis aan den inspectenr." 

15. Tusschen de ar tikelen 21 en 22 der genoemde 
wet wordt ingelascht artik~I 2lbis, luidende: 

.Artikel 2l bis. Is de inrigting tevens eene fa

briek of werkplaats in den zin der Veiligheidswet , 
dan geeft het gemeentebestuur vau elke shüting 
of verzegeling binnen 24 men kennis aan den 
inspecteur." 

16. Tusschen de ar tikelen 22 en 23 der genoemde 
wet wordt ingelascht artikel 22bis, luidende: 

"Artikel 22bis. Nalatigheid in de voldoen ing aan 
het voorschrift van het eerste lid van artikel 17 ter 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste eene 
maand of geldboete van ten hoogste honderd gulden. 

"Het in dit art ikel strafbaar gestelde fe it wordt 
beschouwd als eene overtreding ." 

1 7. Artikel 23 der genoemde wet wordt gelezen 
als volgt : 

• Hij, die opzettelijk de in het slot van artikel 19 
opgelegcle geheimhouding schendt, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden 
of ge\dboete van ten hoogste zes honderd gulden , 
met of zonder ontzetting van het regt om ambten 
of bepaalde ambten te beklceden. 

.Hij, aan wiens schuld schending van die ge
heimhouding te wijten is, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste drie maanden_ of geld
boete van ten hoogste clrie honderd gulden. 

.Geen vervolging heeft plaats dan op klagte 
van den concessionaris. 

. De bij dit artikel strafbaar gestelde feiten 
worden beschouwd als misd1·ijven." 

18. Tusschen de artikelen 27 en 28 der genoemcle 
wet wordt ingelascht artikel 27bis, luidende : 

.Artikel 27 bis. Zal in d:e gevallen, in het vorige 
artikel bedoeld , de inrigtiug tevens zijn eene fa
briek of werkplaats in den zin der Veiligheidswet, 
dan zijn de artikelen 5bis, 6bis, 6ter, 7bis, l 0bis, 
llbis , l2bis eu 15bis van toepassing." 

19. Tusschen de art ikelen 2\J en 30 der genoemde 
wet wordt ingelascht artikel 29bis, luidende: 

.Artikel 29bis. Is eene inrigting, als in het 
vorige artikel bedoeld, te ,,ens eene fabriek of 
werkplaats in den zin der Veiligheidswet, dan 
zijn ook de artikelen l7bis , l 7ter, 20bis, 2lbis, 
22bis en 23 van toepassing." 

20. Achter artikel 32 der genoemde wet wordt 
gevoegd artikel 33, luidende : 

• A.rtikel 33. Deze wet kan wonlen aangehaald 
onder den titel van . Hinderwet."" 

21 . Op Onzen last wordt de wet van 2 J uni 1875 
(Staatsblad n°. 95) met de daarin door deze en 
andere wetten gebrachte wijzigingen en aanvullingen 
en met inachtneming der in van Regeeringswege 
uitgaande stukken gevolgde spelling in het Staats
blad geplaatst. 

22 . Deze wet treedt in werking op een ander 
door Ons te bepalen tijclsti p. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 4den September 1896 . 

(get.) E U MA. 
IJe Jfinister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

(get .) VAN DElt SLEYDEN. 

IJe J[inister van Oorlog, (get.) ScnNEIDElt, 

(Uit[leg . 19 Sept. 1896.) 
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4 September 1896. WJJ:T, houdende nadere wijzi
ging vau het. laatstel ijk bij de wet van 
20 Juli 1895 (Staatsb lad n°. 132) gewijz igde 
artikel 1 der wet van 9 April 1877 (Staats
blad n°. 79) .tot vaststelling vau de klassen 
en zamenstelling der arrondissemen ts-1·egt
bauken , van de jaarwedden der leden van 
en ambtenaren bij die regtbanken, alsmede 
van de klassen der kantongeregten eu van 
de jaarwedden der kantonregters en der ambte
naren bij de kantongeregten". S. 153. 

IN NAAM VAN H . M. WILHELMI A, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ ...... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is de samenstelling van de arron
dissements-rechtbauken der tweede klasse, zooals 
deze is vastgesteld in art ikel 1 der wet van 
9 April 1877 (Staatsblad n°. 79) .tot vaststelling 
vau de klassen en zamenstelling der arrondisse
ments-rngtbanken, van de jaarwedden der leden 
van en ambtenaren bij die regtbanken, alsmede 
van cle klassen der kantongeregten eu van de jaar
wedden der kantonregters ,en dei· ambtenm·en bij 
de kantongeregten", te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. In den staat voorkomende in het laatste

lijk door de wet van 20 Juli 1895 (Staatsblad 
n°. 132) gèwijzigde artikel 1 der wet van den 
9 April 1877 (Staatsblad n°. 79), wordt in de 
kolom aanwijzende het personeel der arrondisse
ments-rechtbanken 2de klasse, in plaats van . 3 à 4 
regters" gelezen : ,, 3 à 5 regters". 

2. De aanvulling krachtens deze wet van het 
getal rechters geschiedt met inachtneming van 
m·tikel 52 der "wet op de regterlijke organisatie 
en het beleid der justitie". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 4den September 1896. 

(get .) EMMA. 
IJe Jfin. van Justitie, (get .) VAN DE& KAAY. 

( Uztgeg. 8 Sept . 1896.) 

7 Septembe,· 1896 . WET, tot regeling van het 
kiesrech t en de benoeming van afgevaardigden 
ter Eerste en Tweede Kamer der Staten-Gene
raal. S. 154. 

B ijl. Hand. 2° Kamer 1894/95, n°. 200, 1-4 , 
1895/96 , n°. 27, 1-58. 

Hand. id. 1895/96, bladz. 1056-1092, 1094-
1134, 1136-1179, 1182-1194, 1196-1430, 
1432-1459, 1499-150 ] . 

Hand. l • Kamer 1895/ 96, bladz. 399-423, 
443-456, 479-507. 

IN NAAM VAN H. M . WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. . . . . . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging hebben genomen dat 

wettelijke bepalingen, 1·egélende het kiesrecht 
en de benoeming van afgevaardigden ter Eerste 
en Tweede Kamer der Staten-Generaal, door J.e 
Grond wet worclen gevorderd; 

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

EERSTE AFDEELI & 

VAN H~T KIESRECHT. 

§ 1. Van de kiezers. 

Art. 1. De leden van de Tweede Kamer cler 
Staten-Generaal worden gekozen door de mannelijke 
ingezetenen des Rijks, tevens Nederlanders, d ie 
den leeftijd van vijf en twintig jaren hebben 
bereikt, voor zoover zij over het laatstverloopen 
dienstjaar in eene of meer der Rijks directe 
belastingen zijn aangeslagen, het te dier zake 
verschuldigde voor of op den lsten Maart vol
daan hebben, en 

a. over het volle laatstverloopen dienstjaar 
zijn aangeslagen in de grondbelasting voor een 
bedrag van ten minste een gulden, in de ver
mogensbelasting, in de belasting up bedrijfs- en 
andere inkomsten of naar een of meer der vijf 
eerste grondslagen van de personeele belasting, 
zooals die is geregeld bij de wet van 16 April 189 6 
(Staatsblad n°. 72); of 

b. ind ien zij niet overeenkomstig het bepaalde 
sub " ziju aangeslagen, voldoen aan eene cler 
volgende voorwaarden : 

1°. dat zij als hoofden van gezinnen of als 
alleen wonende personen op den 3lsten Januari 
sedert den l sten Augustus van het vorige jaar 
hebben bewoond, 

krachtens huur, achtereenvolgens in dezelfde 
gemeente niet meer dan twee huizen of gedeelten 
van huizen, voor elk waarvan, met of zonder 
bijbehooreuden groncl of lokalen en bijgebouwen, 
niet ter bewoning bestemd, de werkelijke huur
prijs, per week berekend, ten minste h eeft be
dragen de som , voor de gemeente of het ge
deelte der gemeente, wua1· het huis gelege~ is, 
vermeld in de bij deze wet gevoegde tabel; 

of, krachtens eigendom, vrnchtgebrnik of huur, 
eenzelfde vaartuig van ten minste 24 kubieke 
Meter; 

2°. dat zij op den 3lsten J anuari sedert den 
lsten Januari van het laatstverloopen jaar bij 
dezelfde persoon , onderneming, openbare of bij -
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zondere instelling in dienstbetrekking of als 
inwonende zoon in het bedrijf of beroep der 
ouders werkzaam ziju en als zoodanig over dat 
jaar een inkomen hebben genoten als voor de 
gemeente of het gedeelte der gemeente , waar zij 
wonen, is vermeld in de bij deze wet gevoegde 
tabel; 

of clat zij op clen lsten ]?ebrnari in het genot 
zijn van eeu door eenc openbare instelling ver
leend pensioen van gelijk bedrag; 

met dien verstande dat ,,oor hen, die in 
beide gevallen ve1·keercn , zoo noodig, ter be

reiking van het vereischte bedrag, het inkomen 
en het pensioen worden samengeteld; 

3°. dat zij op den l sten Februari sedert een 
jaar den eigendom met recht rnn vrije beschikking 
hebben vuu ten minste f 100 (nominaal), inge
schreren in de Grootboeken der Nationale Schuld 
of van ten minste f 50 , ingelegd in de Rijks
postspaarbank; 

4°. dat zij hebben voldaan aan de eischen van 
bekwaamheid, door of krachtens de wet gesteld 
voor de benoembaarheid tot eenig ambt, voor de 
vervulling van eenige betrekking of voor de 
uitoefeni ng van eenig beclrijf of beroep. 

2. Onder hen, die den leeftijd van vijf en 
twintig jaren hebben bereikt, verstaat deze wet 
hen, die clen leeftijd hebben bereikt vóór of op 
den 15den Mei. 

De aanslag der vron w in de Rijks directe 
belastingen geldt voor haren man; die van min
derjarige kincleren wegens goederen, waarvan 
hun vader hei vruchtgenot heeft, voor hunnen 
vader. 

Aanslagen in de grondbelasting wegens on
roerende goederen eener on verdeelde nalatenschap 
gelden ook voor den mede-eigenaar, wiens naam 
niet bij den aanslag in het kohier is vermeld, 
mits zijn aandeel in dien aanslag ten minste één 
gulden bedmagt. 

Door den aanslag in de grondbelasting, in 
art. 1 vermeld, worden de hoofdsom en de Rijks
opcenten verstaan. 

Aanslag in de vermogens- of in de bedrijfs
belasting geeft geenc aanspraak op kiesrecht, 
indie'n hij het gevolg is van eene met de waar
heid strijdige aangifte. 

Bij de berekening van clen werkelijken huur
prijs wordt maandhuur tot weekhuur herleid 
door dceling met 4, jaarhuur door deeling met 50. 

Bij de berekening van het inkomen, bedoeld 
in art. lb, 2°., eerste licl, worden vrije woning 

of inwoning en vr ije kost en inwoning gerekend 
op het bedrag , voor de gemeente of het gedeelte 
der gemeente, waar zij genoten worden, vermeld 
in de bij deze wet gevoegde tabel; enkel vrije 
kost op het bedrag, vermeld in de laatste kolom, 
verminderd met dat, vermeld in de voorlaatste 
kolom dier tabel. Overigens komt alleen geld in 
aanmerking. 

Indien het inkomen, bedoeld in art. lb, 2°. , 
als vast week-, veertieudaagsch- , maand- of jaar
loon is genoten en dit loon wegens ziekte of 
verwonding ged tuende ten hoogste twee maanden 
niet of niet ten volle is ontvangen, wordt het 
geacht tot het normale bedrag te zijn genoten. 

Indien gedeelten eener gemeente in ue bij 
deze wet gevoegde tabel afzonderlijk worden ge
noemd, wortl t de grens tnsschen die gedeelten 
door Ons, Gedeputeerde Staten gehoord, bepaald 
en wanneer verander ing van omstandigheden 
daartoe aanleiding geeft, gewijzigd. 

Van deze besluiten wordt mededeeling gedaan 
in de Staatscourant, met bijvoeging van de 
adviezen van Gedeputeerde Staten, voor zoover 
bij de besluiten van die adviezen is afgeweken. 

3. Van de uitoefening van het kiesrecht zijn 
ni tgesloten : 

zij, wien het kiesrecht ontzegd is bij eene 
onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak; 

zij, die in gevangenschap of hechtenis zijn; 
zij, die bij onherroepelijk geworden rechterlijke 

uitspraak de beschikking of het beheer over 
hunne goederen hebben vei·loren; 

zij, die in het burgerlijk jaar, voorafgaande 
aan de vaststelling der kiezerslijsten onderstand 
van eene instelling van weldadigheid of van een 
gemeentebesttrnr hebben genoten. 

4. Deze wet verstaat onder onderstand elke 
onderstenning in geld of andere benoodigdheden, 
tot leniging van nood aan behoeftigen verstrekt. 

5. De uitoefening van het kiesrecht wordt ge
schorst voor de militairen beneden den graad 
van sergeant bij de zee- en landmacht en de 
daarmede gelijkgestelden: 

a. ten aanzien van vrij willig dienend en bij 
de zeemacht gedurende hun diensttijd; 

b. ten aanzien van vrijwillig dienenden bij 
de landmacht voor den tijd, gedurende welken 
zij zich ond~r de wapenen bevinden; 

c. ten aanzien van ingelijfden bij de militie 
voor del! tijd, gedurende welken zij niet met 
groot verlof zijn; 

d. ten aanzien van hen, die behooren tot de 
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Koninklijke Nederlandsche Marine-reserve voor 
den tijd , gedurende welken zij in actieven 
dienst zijn. 

De schorsing wordt niet toegepast ten aanzien 
van de bij !it. a en b bedoelde militairen, voor 
zooverre zij kiesgerechtigd zij n krachtens betaalde 
Rijks directe _belasting of krachtens huur, een 
en ander overeenkomstig het daaromtrent bepaalde 
bij art. 1 dezer wet. 

6. Voor de bevoegdheid tot het kiezen van 
leden der Pro viuciale Staten gelden dezelfde 
regelen, als die welke in de artt. 1-5 voor de 
bevoegdheid tot het kiezen van leden der Tweede 
Kamer der Staten-Generaal zijn gesteld, met dien 
verstande, dat men bovendien ingezeten der 
pro vincie moet zijn. 

7. Voor de bevoegdheid tot het ki ezen van 
leden van den gemeenteraad gelden dezelfde 
regelen, als die, welke in de artt. 1-5 voor 
de bevoegdheid tot het kiezen van leden van de 

Tweede Kamer der Staten-Generaal zij n gesteld, 
met dien verstande, dat men bovendien ingezeten 
der gemeente moet zijn, en dat zij, die niet 
vallen onder art. la, over het volle laatst
verloopen dienstjaar in de gemeente moeten zijn 
aangeslagen in eene plaatselijke directe belasting 
tot ten minste het bedrag, voor de gemeente of 
bet gedeelte der gemeente, waar zij wonen, 
vermelrl in de tweede kolom der sn b art. lb , 
l°., bedoelde tabel en hun aanslag in die be
lastinp; op den l sten Maart ten volle moeten 
hebben voldaan. 

2. Van de tiJsten der kiezers. 

8. In elke gemeente wordt jaarlijks, naar 
aanleiding van de opgaven en van het onderzoek 
in de artt. 10 en volgende vermeld, door het 
gemeentebestuur eene lij st opgemaakt, de in
woners aanwijzende, die tot het kiezen· van leden 
van de Tweede Kamer, van de Provinciale Staten 
en van den gemeenteraad bevoegd zijn. 

Vormt eene gemeente meer dan één kiescl istrict 
voor de Tweede Kamer, dan kan, voor zooveel 
die kiesdistricten samen vallen met die voor de 
verkiezing van de Provinciale Staten en van rlen 
gemeenteraad, voor ieder kiesdistrict eene af
zonclerlijke lijst worden opgemaakt. 

9. De lijst vermeldt, in alphabetische volg
orde, de namen der kiezers en verder hunne 
voornamen, de plaats en dagteekening hunner 
geboorte en de dagteekening hunner naturalisatie, 
zoo die heeft plaats gernnden, de bepaling, 

waaraan zij het kiesrecht ontleenen en tot welke 
verkiezing zij bevoegd zijn. 

Is eene gemeente in kiesd istricten verdeeld en 
geene toepassing gegeven aan het twee,le lid van 
art. 8, of is eene gemeente in stemdistricten 
verdeeld, dan wordt daarenboven melding ge
maakt van de plaats hunner woning op den 
lstcn Februari van het jaa1· der vaststelling, en 
van het kiesdistrict en het stemclistrict, wmu-toe 
zij dientengevolge bebooren. 

De k iezers van wie de plaats der woning 
niet met zekerheid kan worden aangewezen, be
hooren tot het eerste kiesdistrict en tot het 
stemdistrict, waarin het hoofdstembureau is ge
vestigd, of, is in de gemeente geen hoofdstem
bureau gevestigd, tot het eerste stemdistrict der 
gemeente. 

De vorm en de inrichting der kiezerslijst 
worden vastgesteld bij algemccnen maatregel van 
bestuur. 

10. Jaarlijks YÓÓr clen 15den Febrnl\ri zenden 
cle ontvangers cler directe belastingen en der 
snccessierechten, ieder voor zijn ressort, aan den 
bmgemeester door hen te waarmerken opgaven, 
waarin alle mannelijke inwoners tier gemeente 
worden opgenomen, die in de gemeente over het 
volle laatstverloopen dienstjaar overeenkomstig 
art. l a zijn aangeslagen, met aanteekeniug van 
hen, die het te dier zake verschuldigcle op den 
lsten Februari niet hebben voldaan. 

Eveneens zenden gemelde ontvangers jaar) ijks 
vóór den 15den Februari aan den burgemeester 
gelijke opgaven van de overige over het )aatst
verloopen dienstjaar in eenige Rijks directe be
lasting aangeslagen mannelijke inwoners der ge
meente, die het te dier zttke verschuldigde op 
den lsten Februari niet hebben voldaan. 

\"an betalingen, in de maand Februari ge,laan, 
kunnen de belanghebbenden vóór den 3den Maart 
aan den burgemeester doen blijken . 

11 . De burgemeester noodigt vóór den Ssten Fe
bruari bij kennisgeving de mannelijke inwoners 
der gemeente uit, om zoo zij in eene andere 
gemeente over het volle laatstverloopen dienst
jaar in eene der Rijks directe belastingen zijn 
aangeslagen, wat de gronclbelastiug betreft in 
eene andere gemeente of in meer gemeenten te 
zamen tot een bedrag van ten minste één gulden, 
daarvan door overlegging der overeenkomstig het 
bepaalde bij art. la voor voldaan geteekende 
aanslagbiljetten vóór den 15den Februari te doen 
blijken. Deze aanslagbiljetten worden na de 
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vaststelling der kiezerslijsten aan belanghebbenden 
teruggegeven . 

12. Bij dezelfde kennisgeving noodigt de burge
meester de man nelijke inwoners der gemeente, 
die op grond van het bepaalde bij het derde lid 
van art. 2 aanspraak meenen te kunnen maken 
om geplaatst te worden op de kiezerslijst, uit, 
daarvan vóór den 15den Februari aangifte te 
doen. Het model dezer aangifte wordt door 
Ons vas tgesteld. 

De bewijsstukken, bij zoodanige aangifte over 
te leggen, waartoe moeten bchooren het aanslag· 

biljet of door den ontvanger gewaarmerkt dupli
caat daarvan, eene opgaaf van het bedrag van 
het aandeel in den aanslag en de noodige be
scheiden ten bewijze van het gemeenschappelijk 
bezit, worden na de vaststelling der kiezerslijsten 
aan belanghebbenden teruggegeven. 

13. Bij de kennisgeving, in art. 11 vermeld, 
noodigt de burgemeester tevens de mannelijke 
inwoners der gemeente, die krachtens art. lb 
aanspraak meenen te kunnen maken om geplaatst 
te wol'llen op de kiezerslijst uit, daarvan voor 
zooveel noodig, vóór den 15den Febrnari aan
gifte te doen. 

14. De in het voorgaand artikel bedoelde 
aangiften, waarvan de modellen door Ons worden 
vastgesteld, moeten behelzen eene opµ;aaf van 
naam en voornamen en woonplaats van den 
belanghebbemle en eene door hem onderteekende 
verklaring, betreffende cle vereisehlen in art. lb 

omschreven, waarop hij zijne aangifte grondt. 
In geval cle belanghebbende verklaart niet in 

staat te zijn, zijne handteekening te stellen, kan 
worden volstaan met het plaatsen van een hand
merk in tegen woordiµ;heid van den secretaris, of 
van een door den burgemeester aangewezen amb
tenaar ter secl'etarie der gemeente, die van de 
verklaring en van het plaatsen van het hand merk 
in zijne tegenwoordigheid aanteekening doet op 
de aangifte. 

Voorts moeten bij die aangiften worden over
gelegd de opgaven en bewijsstukken, in de volgende 
artikelen genoemd. 

15. In het geval, voorzien bij art. lb, 1°. , 
t weede lid, moet worden overgelegd eene opgaaf, 
zoo mogelijk met aancluiding van straat en nummer, 
van het huis of gedeelte va·n het hnis of wel , 
ingeval van eene verh nizing als aldaar bedoeld, 
van cle huizen of gedeelten van huizen, met of 
zonder bijbehoorenden grond en lokalen en bijge
bouwen, niet ter bewoning bestemd, door den 

belanghebbende van clen lsten Augustus van het 
laatstverloopen tot en met den 3 l sten Januar i 
van h et Joopende jaar bewoond, van het bedrag 
van den huurprijs en van naam en woonplaats 
van den verhuurder . 

16. In het geval, voorzien bij m·t. 1 b, l O., 

dercle licl, moet worden overgdegcl eene opgaaf 
van den naam van het vaartuig, van den inhoud, 
van den rechtstitel, krachtens welken het is be
woond en, is deze huur, van naam en woonplaats 
van den ve,·huurdcr. 

17. In het g val van dienstbetrekking als be
doeld bij art. 1 b, 2°., eerste !iel, moet worclen 
overgelegd eene opgaaf van den aard der dienst
betrekking van clen belanghebbencle, van naam 
en woonplaats van den persoon bij wien , of van 
naam en plaats van vestiging der ouderneming 
of der bijzondere instelling of van deu naam der 
openbare instelling, waarbij hij van 1 Jannari 
van het laatstverloopen tot en met den 3lsten Jann
ari van het loopencle ja.al' in dienstbetrekking was, 
van het bedrag van het door hem over het Jaatst

verloopen jaar in die dien~tbetrekking genoten 
inkomen, benevens van vrije kost en vrije woning, 
voor zoover genoten . 

Indien het inkomen geheel of t en deele heeft 
bestaan uit een vast week-, veertiendaagseh- , 
maand- of jaarloon, kan met de opgave van het 
periodiek bedrag , en van den tijd, gerlureude 
welken dit werd genoten of wegens ziekte of' ver
wonding niet of niet ten volle werd genoten, 
worden volstaan. 

Door den inwonenden zoon, clie de bepaling 
van art. 1 b, 2°., inmept, moet worden overge
legd eene opgaaf van den naam zijner onders, 
vader of moeder, van het door hen uitgeoefend 
bedrijf, van de werkzaamheden, die hij daarin 
verrichtte, van het daarvoor over het laatstver
loopen jaar in geld genoten inkomen, benevens van 
vrije kost en vrije woninµ;, voor zoover genoten . 

In het geval, voorzien bij art. 1 b, 2°., tweecle 
lid, moet worden overgelegd eene opgaaf van den 
naam der openbare instelling en van het bedrag 
v:in het pensioen. 

18. In het geval, voorzien bij art. 1 b, 3°., moet 
worden overgelegd eene door of vanwege de directie 
van de Grootboeken der Nat ionale Schuld of den 
directeur der Rijkspostsiiaarbank afp:egeven ver
klari ng. 

De verklarinµ; van den directeur der Rijkspost
spaarbank wordt den belanghebbende toegezonden 
op schriftelijke aan vraag met opgaaf van het 
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nummer waaroncler en het kantoor, alwaar het 
spaarbankboekje is uitgegeven. In de verklaring 
worden dit nummer en clit kantoor vermeld. 

19. In het geval, voorzien bij art. 1 b, 4°. , moet 
worden overgelegd eene opgaaf van het door den 
belanghebbende met goed gevolg afgelegde examen 
en van het jaar en de plaats der aflegging. 

20. Hij, die krachtens het bepaalde bij art. 1 b, 

1°. , 2°. tweede Jid, 3°. of 4°., op de kiezerslijst 
voorkomt, worclt, tenzij hij eene der voor de 
kiesbevoegdheid gestelde vereischten heeft ver
loren of opgehouden heeft inwoner der gemeente, 
op welker kiezerslijst hij geplaatst . is, te zijn, 
op de kiezerslijsten voor volgende jaren geplaatst, 
zonder nadere aangifte , in het geval, voorzien 
bij art. 1 b, 1°. , zoolang hij alsnog hetzelfde huis 
of een gecleeltc van hetzelfde huis of hetzelfde 
vaartuig bewoont. 

Aan hem, die krachtens het bepaalde bij art. 1 b, 

2°. eerste of derde lid, op cle kiezerslijst voor
komt wordt, zoo hij nog iu de gemeente woont, 
door den burgemeester vóór den Ssten Februari 
een aangiftebiljet ter invulling toegezonden. 

21. De burgemeester zendt jaarlijks vóór den 
l sten Februari eene lijst van hen , die krachtens 
het bezit van f 100 (nominaal), ingeschreven in 
cle Grootboeken der Nationale Schuld overeen
komstig het bepaalde bij art. 1 b, 3°., op de kiezers
lijst voorkomen, aon de clirectie dier Grootboeken . 
Deze doet vóór clen 15den Februari aan den burge
meester opgaaf van hen, die op den l sten Febru
ari niet meer aan de bij gemelcl artikel gestelde 
voorwaarden voldeden. 

De burgemeester zendt jaarlijks vóór den 15clen 
J anuari aan den clirecteur der Rijkspostspaarbank 
eene lijst van hen, die krachtens het bezit van 
f 50, ingelegcl in de Rijkspostspaarbank, over
eenkomstig het bepaalde hij art. 1 b, 3°., op cle 
kiezerslijst voorkomen, met vermelding der num
mers waaronder, en der kantoren, alwaa1· de 
spaarbankboekjes zijn uitgegeven. Deze doet vóór 
d;n 15den Februari aan den burgemeester opgaaf 
van hen, die op den lsten Februari niet meer 
aan de bij gemeld artikel gestelde voorwaarden 
voldeden. 

22 . De Minister van Justitie doet jaarlijks 
vóór den 15den Februari aan cle burgemeesters 
toekomen eene ge waarmerkte opgaaf van de namen 
in alphabetische volgorde gesteld, en van de voor
namen , met vermelding van plaats en dagteeke
ning van geboorte, van de mannelijke personen , 
die vóór of op den 15den Mei den leeftijd van 

vijf en twintig jaren zullen hebben bereikt en 
bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak 
de beschikking of het beheer over hunne goederen 
hebben verloren , of aan wie bij onhen-oepelijk 
geworden rechterlijke uitspraak het kiesrecht is 
ontzegel, en voor wie dat verlies of clie ontzeg
ging op den lsten Febrnari van hetzelfcle jaar 
voortdnmde. 

23 . De burgemeester zendt jaarlijks na het van 
kracht worden der kiezerslijst aan het bestuur 
van elke der in de gemeente gcvestigclc instellingen 
van weldadigheid, voorkomende op de lijst, be
doeld in art. 3 der wet van 28 Jnui 1854 (Staats

blad n°. 100) een afschrift of afdruk daarvan, 
benevens eene afzonderlijke lijst, gemerkt A , van 
de namen der personen, die voor plaatsing op de 
kiezerslijst in aanmerking kwamen , doch wegens 
het genieten van onderstand van cene instelling 
van weldadigheicl of van een gemeentebestuur 
niet op die lijst voorkomen. De gemelde besturen 
zijn verplicht jaarlijks vóór den l5den Februari 
aan den burgemeester eene gewaarmerkte opgave 
te doen toekomen van de namen van alle op deze 
toegezonclen lijsten voorkomende personen, welke 
in het laatstverloo1ien burgerlijk jaar van hunnent
wege onderstand, rechtstreeks of middellijk, hebben 
genoten. 

Voorts zendt de burgemeester jaar! ijks vóór den 
22sten Februari aan de gemelde besturen cenc 
lijst, gemerkt B, van de personen, die voor plaat
sing op de kiezerslijst in aanmerking kunnen 
komen en niet voorkomen op de van kracht zijnde 
kiezerslijst of OJJ de voormelde lijst A. Die be
sturen zijn verplicht jaarlijks vóór den Ssten Maart 
omtrent die personen gelijke opgave te cloen, als 
in het vorig Jid voorgeschreven. 

24. De bevelhebbers der in eene gemeente aan
wezige zee- of landmacht, doen iecler voor zoo veel 
hem aangaat, jaarlijks vóór den 15den Februari, 
aan den burgemeester toekomen door hen gewaar
merkte op!!;aven van de namen, in alphabctische 
volgorde gesteld, en van de voornamen, met ver
melding van plaats en dagteekening van geboorte en 
van de woon plaats, cler manschappen beneden den 
in nrt. 5 bedoelden graad, die vóór of op den 
16den Mei den leeftijd van vijf en twintig jaren 
zullen hebben bereikt en op wie op den lsten Fe
bruari van hetzelfde jaar art. 6, a, b, c of d ► 
toepasselijk is. Zij verstrekken telkenmale gelijke 
opgaven omtrent de personen, op wie art. 5, a, 

b, c of d, toepasselijk wordt, of ophoudt toe
passelijk te zijn. 
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Van deze opgaven wordt door de burgemeesters, 
die ze ontvangen, ten aanzien van elk der daarin 
genoemde personen zoo spoedig mogelijk mede
cleeling gedaan aan het bestuur cler gemeente 
zijner inwoning. 

25. De burgemeester stelt een voorloopig oncler
zoek in: 

1 °. of de opgaven cler ontvangers personen ver
melden, wier aanslag in de vermogens- of in de 
bedr ijfsbelasting grnnd oplevert tot het vermoeden, 
cl:.t hij bel ~cvolg is van eene met de waarheid 
~trijdige a.aogifte; 

2°. of de feiten, vermeld in de bij cle m-tt. 15, 
16, 17 en 19 bedoelcle aangiften juist zijn; 

3°. of zij, clie krachtens art. 1 b, 1 °., op 
de kiezerslijst voorkomen op den lsten Februari 
alsnog aan cle claarbij gestelde voorwaarden vol
cloen; 

4°. of er ouder hen, die voor plaatsing op de 
kiezerslijst iu aanmerking kunnen komen, zich 
personen bevincleu , die krachtens het bepaalde bij 
art . 3 , laatste lid, van plaatsing op de kiezers-
1 ij st zijn uitgesloten. 

Vóór clen 8sten Maart brengt cle burgemeester 
omtrent cle uitkomsten van clit onderzoek een 
schriftelijk verslag uit aan het gemeentebestuur. 

26. Op verzoek van clen burgemeester zijn 
verhuurders van woningen, als bedoclcl in art. 15, 
van vaartuigen , als bedoelcl in art. 16, en de 
11ersoueu en de bestuurders van ondernemingen 
of instellingen, als bedoeld in art. 17, veqilicht 
binnen 14 dagen inlichtingen te verschaffen ten 
behoeve van het in art. 25, 2°. en 3°., bedoelde 
onderzoek . 

27 . Indien ten gevolge van het onderzoek, bij 
art. 25 becloeld, het gemeentebestuur besluit een 
persoon voodoopig niet op de kiezerslijst te plaat
sen, geeft de burgemeester clezen claarvau vóór 
clen 23steu Maart schriftelijk kennis. 

28. Het gemeentebestuur stelt de ldezerslijst 
tclken jaTe opn ieu IV vast op den 22sten Maart. 

Het stelt te gelijkertijd alpbabetische lijsten 
vast cler namen en voornamen van hen , clie van 
cle kiezerslijst zijn afgevoerd en van hen, die 
daarop zijn gebrncht, met vermelding van de 
verder omtrent hen in cle kiezerslijst voorkomencle 
opgaven. 

De kiezerslijst wordt, met de in het voorgaande 
lid bedoelde lijsten, van den 23sten )faari tot 
en met den 2lsten April op de secretarie der ge
meente voor een ieder ter inzage nedergelegd en, 
tegen betaling cler kosten, in afschrift of afdrnk 

verkrijgbaar gesteld. Van dit een en ander ge
schiedt te gelijkertijd openbare kennisgeving. 

29. Tot en met den 15den April is een ieder 
bevoegd bij het gemeentebestuur verbetering van 
de door dat bestuur vastgestelde kiezerslijst ie 
vragen, op grond dat hij zelf of een ander, in 
strijd met de wet , daarop voorkomt, niet voor
komt, of niet behoorlijk voorkomt. 

30. Indien het verzoek om verbetering van de 
kiezerslijst niet den verzoeker betreft, wordt den 
belanghebbende door den burgemeester binnen 
vier en twintig uren schriftelijk hiervan mede
deeling gedaan. 

31 . De verzoeken om verbetering van de kiezers
lijst worden, met de bewijsstukken, dadelijk tot 
en met den 2lsten April voor een ieder op de 
secretarie der gemeen te ter inzage nedergelegcl en 
in afschrift, tegen betaling cler kosten, verkrijg

baar gesteld. 
Een ieder is tot tegenspraak van het verzoek 

bevoegd. 
De tegenspraak worclt schriftelijk en uiterlijk 

den 23sten April aan het gemeentebestuur inge

diend. 
32. De burgemeester doet, ingeval verbetering 

van de kiezerslijst wordt gevraagd, op grond dat 
de verzoeker of een ander in strijd met de wet 
daarop niet of niet behoorlijk voorkomt, binnen 
24 Ul'en na het inkomen van het verzoek aan de 
besturen van elk der in art. 23 bedoelcle instel
lingen mededeeling van den naam van dengene , 
wiens plaatsing op cle lijst verlangd worclt. 

Deze besturen zijn verplicht. binnen 7 dagen 
aan het gemeentebestnlll' kennis te geven van het 
feit, indien het zich voordoet dat de persoon in 
het burgerlijk jaar, aan de vaststelling der lijst 
voorafgaande, van hunnentwege onderstand heeft 
genoten. 

33 . a den 23sten April, cloch vóór den 
15den Mei, beslist het gemeentebestuur over de 
verzoeken om verbetering en worden de daarbij 
bevolen wijzigingen in de kiezerslijst aangebracht, 
met waarmerking der wijzigingen door den burge
meester en den secreta1·is. 

De besl issing van het gemeentebestnur is met 
reclenen omkleed en wordt in haar geheel door den 
burgemeester op de secretarie der gemeente voor een 
ieder ter inzage uedergelegd en in afschrift, tegen 
betaling der kosten verk:rijgbaar gesteld. De bur
gemeester doet hiervan ten spoedigste, uiterlijk 
op den vijfden dag na dien der beslissing, openbare 
kennisgeving en deelt te gelijker tijd de beslissing, 
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is daarbij wijziging van de kiezerslijst bevolen, 
schriftelijk mede aan hem wien de wijziging be
treft. Gelijke medecleeling geschieclt , wanneer het 
verzoek om verbetering geheel of ten deele niet is 
toegewezen , aan den verzoeker, zoo ,Je gevraagde 
verbetering van de kiezers! ijst hemzel ven betrof. 

De overgelegde bewijsstukken worden na de · 
beslissing van het gemeentebestuur aan belang
hebbenden teruggegeven. 

34. Van den 15den Mei tot den 15den Mei 
van het volgende jaar blijft de door het gemeente
bestuur vastgestelde lijst, zooals die door zijne 
beslissingen al clan niet is gewijzigcl, van kracht, 
behoudens cle wijzigingen daarin ten gevolge van 

rechterlijke uitspraken, welke wijziging dei: lijst 
bevelen, te brengen en de aanteekeningen omtrent 
schorsing, daarin te maken overeenkomstig de 
bepalingen dezer wet. 

De kiezerslijst blijft voor een ieder op de secre
tarie der gemeente ter inzage nedergelegd en in 
afschrift of afdruk, tegen betaling der kosten 
verkrijgbaa.r. 

Afschrift of afclrnk van de van kracht geworden 
kiezer lijst, wordt gezonden aan den burgemeester 
der gemeente, die hoofdplaats is van het kies
district of waarin het geheele kiesdistrict gelegen 
is. Aan hem geschiedt ook mededeeling van de 
wijzigingen, welke de lijst. ten gevolge van rechter
lijke uitspraken ondergaat en van de krachtens 
art. 35 daarop gehoudene aanteekeningen. 

35 . Het gemeentebestnnr vermeldt bij eene 
door den burgemeester en den secretaris gewaar
merkte aanteekening op de kiezerslijst achter de 
namen der kiezers, omtrent wie opgaven inkomen, 
als bedoeld in art. 24 dezer wet en die niet 
vallen in de termen van het laatste lid van 
art. 5, de schorsing van het kiesrecht en de 
opheffing der schorsing. 

Van deze aanteekening wordt telkenmale onmid
dellijk mecledeeling gedaan aan den kiezer , wien 
zij aangaat. Hij kan, acht hij zich door de schor
sing bezwaard, tegen deze aanteekening, liinnen 
acht dagen na ontvangst der mededeeling, herstel 
verzoeken hij het gemeentebestuur, dat daaromtrent 
zoo s11oedig mogelijk beslist. De bepalingen van 
art. 33 zijn hierbij van toepassing. 

36. Gedurende vijf dagen, te rekenen van den 
dag der in artt. 33 en 35 bedoelde kennisgeving, 
kan door een ieder, die niet in de door het 
gemeentebestuur genomene beslissing berust, de 
zaak bij een met redenen omkleed verzoek, ver
gezeld van de bewijsstukken en van een afschrift 

der beslissing van het gemeentebestunr, worden 
onderworpen aan de uitspraak van den kanton
rechter, binnen wiens ressortde lijst is opge
maakt. 

Is eeue gemeente in kies,listricten verdeeld, en 
tevens in die gemeente meer dan een kanton
gerecht !!:evestigd, dan is de kantonrechter be
voegd, binnen wiens ressort hij, over wiens kies
bevoegdheid verschil is, zijne woning heeft, of, 
indien hij wel inwoner ,Ier gemeente is, maar 
niet binnen ecu bepaald kiesdistrict zijne woning 
heeft, alsdan de kantonrechter of de kantonrechters, 
binnen wiens of wier ressort het eerste kiesdistrict 
der gemeente gelegen is. 

Met inachtneming der navolgende bepalingen 
wordt dit verzoek als eene burgerlijke zaak berecht. 

37 . De verzoeker laat zijn verzoekschrift met 
afschrift der bewijsstukken en der beslissirrg van 
het gemeentebestuur, binnen twee dagen na de 
indiening beteckenen aan hen, die bij het ver
zoek aan het gemeentebestuur partijen zijn geweest. 
Hij cloet het exploit van beteekening ter griffi e 
van het kantongerecht neder!eggen. 

38. De wederpartij kan binnen vijf dagen na 
deze beteekening eene memorie van antwoord aan 
den kantonrechter indienen, met overlegging van 
bewijsstukken . 

39. De kantonrechter is bevoegd partijen te 
hooren en aan elke van hau bewijsvoering door 
getuigen of een eed op te leggen . 

Binnen -zes dagen doet hij zijne einduitspraak 
of geeft hij eene beschikking als bedoeld bij het 
eerste lid van dit artikel. In het laatste geval 
kan hij bij zijne beschikking tevens bij provisie 
wijziging der kiezerslijst bevelen. 

40. De vernietiging van de ten gevolge van 
de artt. 36 tot 39 gedane uitspraak van den 
kantonrechter kan, doch alleen wegens schending· 
of verkeerde toepassing der wet gevraagd worden 
aan den Hoogen Raacl, door ieder, die b~ die 
uitspraak partij is geweest. 

41 . Hij legt daartoe, binnen veertien dagen na 
den dag, waarop het vonnis van den kantonrechter 
is uitgesproken, ter griffie van den Hoogen Raad 
een verzoekschrift neder, waarin zijne gronden 
en eisch tot cassatie worden ontvouwd, met aan
wijzing der wetsbepalingen, welke hij beweert te 
zijn geschonden of verkeerdelijk toegepast. 

Hij legt daarbij over een afschrift van het 
vonnis, waarvan hij de vern ietiging verlangt, en 
alleen die bewijsstukken, welke hij voor den, 
kantonrechter heeft gebruikt. 
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Partijen zijn niet gehouden zich vun de tnsschen
komst van advocaten te bedienen. 

42 . De verzoeker laat binnen acht dagen na het 
nederleggen van bet voormelde verzoekschrift ter 
griffie van den Hoogen Raad aan de wederpartij 

beteekcnen : 
1 °. een afschrift van dat verzoekschrift; 
2°. een afschrift van het bewijs, door den 

griffier van den Hoogen Raad afgegeven , van het 
nederleggen van dit verzoekschrift ter griffie van 
dien Raad; 

en doet het exploot van beteekeuing ter zelfde 
griffie nederleggen. 

43. De wederpartij kan, binnen veertien dagen 
m1 het ontvangen der beteekening, in het voor
gaande artikel vermeld, ter griffie van den Hoogen 
Raad een verzoekschrift doen nederleggen, waarin 
hare beantwoording van den ingestelden eisch van 
cassatie en hare conclusie worden ontvouwd. 

Zij mag daarbij geen andere bewijsstukken over
leggen , dan clie zij voor den kantomechter heeft 
gebruikt. 

44. Binnen vier en twintig uren na afloop van 
den in art. 43 bedoelden termijn, stelt de griffier 
van den Hoogen Raad al de te dier zake ont
vangen en te zijner griffie nedergelegde stukken 
in handen van den procmeur-generaal bij clen 
Hoogeu Raad. 

45. neze brengt, binnen veertien dagen daarna, 
zijne couclnsiën ter terechtzitting van den Hoogen 
Raad uit. 

De Hooge Raad doet binnen veertien dagen 
daarna zijne uitspraak. 

46. Wanneer de Hooge Raad grond vindt tot 
vernietiging van het vonnis van den kanton
rechter, beslist hij in hetzelfde anest de hoofd
zaak, zooals de kantonrechter, die het vernietigde 
vonnis heeft gewezen , had behooren te doen. In
dien de beslissing der hoofdzaak afhangt van daad
zaken of rechtspunten, welke bij de noegere 
behandeling zijn onopgelost gelaten, verwijst de 
Hooge Raad het geding naar den kantonrechter, 
ten einde met inachtneming van do uitspraak v1in 
den IIoogcn Raad , de hoofdzaak verder te be
handelen en te beslissen. 

4 7. De procureur-generaal bij den Hoogen Raad 
is, wanneer geene der partijen zich t egen het 
vonnis van den kantonrechter, in hare zaak ge
wezen, in cassatie heeft voorzien, bevoegd die 
cassatie, in het belang der wet, te vrngen. 

Het te wijzen arrest kan de rechten, door de 
partijen verkregen, niet benadeclen. 

48. Indien er geene wederpm·tij is, of deze 
niet heeft geantwoord, komen de in art. 50 niet 
bedoelde kosten, zoo het verzoek wordt toegestaan, 
ten laste v:in den Staat. 

49. Van de rechterlijke beslissing, welke wijzi 
ging van de kiezerslijst beveelt , wordt uiterlijk 
,den volgenden dag door den griffier aan het be
stuur der gemeente, welker kiezerslijst daardoor 
wijziging behoeft, kennis gegeven. 

Overeenkomstig deze rechtci-lijke beslissing wordt 
onverwijld de ki ezerslijst gewijzigd, met aanteeke
ning van de rechtêrlijke beslissing, waarvan de 
wijziging een gevolg is en met waarmerking door 
den burgemeester en clen secretaris. 

50. De in de vorige ru-tikelen bedoelde verzoek
schriften, stukken, voo1· de rechtsvordering be
noodigd, beslissingen, 11itspraken en kennisgevingen 
zijn vrij van zegel-, griffie- en registratiekosten. 

De mededeelingen en ken nisgevingen in de 
artt. 27, :JO, 33 en 35 bedoeld, geschieden bij 
aangeteekendeu brief. 

Aangiften en stukken, waarvan de ove1·legging 
wordt gevorderd, bedoeld in artt. 10-19, kunnen 
door belanghebbenden, met inachtneming der door 
Ons te stellen voorsch1·iften, kosteloos per post 
aan den burgemeester worden toegezonden. 

3. Van ket kiezen. 

51 . Op den dag der verkiezing kunnen bij den 
burgemeester der gemeente, die hoofdplaats is 
van het kiesdistrict, of waarin het geheele kies
district gelegen is, van des voormiddags negen 
uur tot des namiddags vier uur opgaven van 
candidaten worden ingeleverd. 

Deze opgaven moeten inhouden den naam , de 
voorletters en de woonplaats van den candidaat 
en onderteekend zijn door ten minste veertig 
kiezers, bevoegd tot deelneming aan de ve1·kie
zing, waarvoor de inlevering geschiedt. 

De vorm en de imichting der opgaven worden 
vastgesteld bij algemeenen maatregel van bestuur. 
Deze wijst tevens aan den tijd en de plaats, 
waarop fonnulicrcu kosteloos voor de kiezers ver

krijgbaar moeten zijn. 
52. De inlevering der opgaven geschiedt per

soonlijk door een of meer der personen, die haar 
hebben ouderteekend. De candidaat kan daarbij 
tegenwoordig zijn. 

De burgemeester stelt een bewijs van ontvangst 
ter hand aan dengene, die de opgave inlevert. 

53. Voldoet de opgave niet aan de door of 
krachtens deze wet gegeven voorschriften, dan 
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wordt daarvan, met mededeeliug van de redenen 
in het bewijs van ontvangst melding gemaakt. 
De burgemeester is niet bevoegd er,ne opgave te 
weigeren, dan wegens het gemis van het vcr
cischte aantal onderteekeningen. 

De burgemeester doet de bij hem ingeleverde 
opgaven op de secretarie der gemeen te voor een 
ieder ter inzage neder leggen. Hij doet haar zoo 
spoedig mogelijk in afschrift aan11lakkcn en, 
tegen betaling der kosten, daarvan afsch1·iften 
verkrijgbaar stellen. 

54. De ingeleverde opgaven van candidaten 
worden , naa1· de volgorde, waarin zij bij den 
lmrgemeester zijn ingeleverd, door hem genummerd. 

:Meerdere opgaven van denzelfden candidaat ver
kr ijgen hetzelfde nnmrne1· als de eerst ingediende 

dezer opgaven. 
De namen, de voorletters en woonplaatsen der 

candidaten worden door clen burgemeester in alpha

betische volgorde der namen op eene lijst gebracht. 
Op deze lijst wordt aanteekening gehot1den van 
door den bnrgemee.ster, overeenkomstig art. 53 

gemaakte opmerkingen. 
De vorm en de inrichting dezer lijst worden 

vastgesteld bij algemeeneu maatregel van bestuur. 
55. De burgemeester van de hoofdplaats van 

een kiesdistrict, hetwelk meerdere gemeenten om
vat zendt aan de blll'gemeeste1·s der overige ge
meenten onverwijld opgave van de namen, voor
letters en woonplaatsen ifer candidaten in alpha

betische volgorde. 
Ten minste drie dagen vóór den tot stemming 

bepaalden tijd ontvangt elk kiezer, die bevoegd 
is aan de stemming deel te nemen, van den 
burgemeester der gemeente, op welker kiezerslijst 

hij voo1·komt, eene kaart, bevattende eene op
roeping voor de stemming. Op deze kaart worden 
vermeld zijn naam en voorletters, het ·nummer, 
waaronder hij op de kiezerslijst voorkomt, hei 
lichaam, waarin eene of meer JJlaatseu moeten 
worden vervuld, het aantal te vervullen plaatsen, 
het stemdistrict , waartoe hij behoort, de plaats 
der stemming in dat district, de tijd der stem
ming, de namen eu voorletters der candidaten in 
alphabetische volgorde en de inhoud van art. 128 
van het Wet boek van Strafrecht. 

De vorm en de im·iehting dezer kaai·t worden 
vastgestelcl bij algemcenen maatregel van bestuur. 

Aan den tot deelneming aan de stemming be
voegden kiezer, die zijne kaart heeft verloren, of 
wien geene kaa1-t is toegezonden, wordt op zijne 
aanvraag door of vanwege den burgemeester eene 

kaart nitgereikt, mits hij voldoende van zijne 
identiteit doe blijken. 

Ten minste drie dagen vóór den tot stemming 
bepaalden tijd geschiedt tevens openbare kennis
geving van het lichaam, waarin eene of meer 
plaatsen moeten worden vervuld, het aantal te 
verv1illen plaatsen, den tijd der stemming, de 
namen en voorletters der candidaten in alpha
betische volgorde en Jen inhoud van art. 128 
van het Wetboek van Strafrecht. 

56. De stemming vangt aan des morgens te 
acht uren en duurt tot des namiddags te vijf uren. 

5 7. Het hoofd of de bestuurder van een bedrijf 
of eene onderneming, waarin mannelijke personen, 
die den leeftijd van vijf en twintig jaren hebben 
bereikt, arbeid verrichten in fabrieken en werk
plaatsen is verplicht te zorgen dat ieder van die 
personen, die bevoegd is tot de keuze mede te 
werken, gedurende ten minste twee achtereen
volgencle uren tnsschen acht uren des voormiddags 
en vijf uren des namiddags daartoe gelegenheid 
vinde. 

58. Het hoofd of de bestnnrder in het voor
gaand artikel bedoeld, is verplicht te zorgen dat 
in zijne fabriek of werkplaats, op eene plaats, 
waar arbeid wordt verricht, gedurende twee werk
dagen vóór, en op den tot stemming bepaalden 
tijd op eene zichtbare wijze is opgehangen eene 
door hem onderteekende lijst de uren, in het 
voorgaand artikel bedoeld, vermeldende, voor elk 
afzonderlijk of groepsgewijze of voor allen ge
zamenlijk. 

Op de woorden .arbeid" en .fabrieken en werk
plaatsen" is § 1 der Arbeidswet toepasselijk. 

59. De stemming geschiedt ten overstaan van 

het stembureau in het voor iederen kiezer op de 
kiezerslijst aangewezen stemdistl'ict. 

60. In elk stemdistrict is een stembureau. 
Elk stembmeau besta~t nit drie leden, waar

van één voorzitter is. Bovendien worden daarin 
IDinstens twee plaatsvervangende leden benoemd. 

61. De raad der gemeente, waarin het stem
bnreau zitting houdt, benoemt de leden en de 
plaatsvervangeacle leden van het stemhureau uit 

zijn midden. 
De raad evenwel eener gemeente, welke meer 

dan één stemdistrict bevat, kan bniten zijn midden 
inwoners dier gemeente tevens kiezers in het kies 
distt-ict, waartoe het stembu reau behoort, telkens 
voor den tijd van twa,tlf maanden tot leden en 
plaatsvervangende leden der stembureaux van een 
kiesdistrict benoemen. 
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62. De burgemeester is voorzitter van het 
hoofdstembureau der gemeente, waarin het ge
vestigd is. Is in eene gemeente meer dan één 
hoofdstembureau gevestigd, dan is cle burge
meester der gemeente voorzitter van het hoofd
stembureau van het kiesdistrict, wam·binnen het 
gem<'entehuis is gelegen. In dit geval worden de 
voorzitters der andere hoofdstembureaux door den 
gemecnternacl uit zijn midden benoemd en wordt 
voor de stembmeaux een der leden daarvan bij 
de benoeming als voorzitter aangewezen. 

In gemeenten waarin geen hoofdstembmeau is 
gevestigd, is de bmgemeester voorzitter van het 
stembureau in het eerste stemdistrict. 

In de gevallen bij de twee voorafgaande leden 
bedoeld kan de burgemeester zich laten vervangen 
door een lid van den gemeenteraad, daartoe door 
den raad aan te wijzen. 

De voorzitters van iille andere stembureaux 
worden door den gemeenteraad zooveel mogelijk 
uit zijn midden benoemd. Is het getal der beschik
bare gemeenteraadsleden niet toereikend om daaruit 
voorzitters voor alle stembmeaux in de gemeente 
aan te wijzen, dan kan de raad daartoe inwoners 
van de gemeente, tevens kiezers in het kies
district, waartoe het stembmeau behoort, benoemen. 

63 . De bij de opening der zitting van het 
stembmeau fnngeerende voorzitter, leden of plaats
vervangende leden, die kiezers zijn in het district 
waarbinnen het stembmeau zitting houdt, kunnen 
slechts mm dat stembureau aan cle stemming deel
nemen. 

64. Gedurende de stemming zijn steeds de voor
zitter en twee leden in het stembureau aanwezig. 

Bij ziekte of noodzakelijke verhindering van 
den voorzitter treden die leden , naar volgorde 
van benoeming, als zoodanig op. 

De tijdelijke vervanging der leden wordt, zoo 
daaraan behoefte bestaat, door den voorzitter van 
het stembureau geregeld. 

Zijn geene plaatsvervangende leden beschikbaar, 
dan worden door den voorzitter uit de in het 
lokna.l aanwezige kiezers, een of meerdere leden 

benoemd, voor den tijd der ontstentenis van de 
plaatsvei-vangende leden. 

Van alle verwisselingen in de samenstelling van 
het stembureau wordt op het proces-verbaal aan
teekening gehouden met opgave van de reden 
daarl'oor en van den tijd der vervanging. 

65. Bij plaatselijke verordening, waarvan af
kondiging geschiedt, wordt voor elk stemdistrict 
een geschikt stemlokaal aangewezen. 

De burgemeester zorgt voor de inrichting van 
het lokaäl. 

66. Op de tafel, voor het stembmeau staande, 
ligt een exemplaar dezer wet en der algemcene 
maatregelen van bestuur, die op de verkiezing 
betrekking hebben, en een afschrift of afdruk 
van de kiezers! ijst. 

67 . De tafel is zoodanig geplaatst, dat rle 
kiezers de verrichtingen van het bureau kunnen 
gadeslaan. 

68. evens of op die tafel staat de stem bus, 
vervaardigd naar het bij algemeenen maatregel 
van bestuur daarvoor vast te stellen model en 
gesloten met twee l'erschillende sleutels, waarvan 
de eene onder den voorzitter, de andere oncler 
het oudste lid berust. 

69. Buiten de ruimte voor het publiek bestemd, 
zijn in het stemlokaal een of meer geheel van 
elkander afgescheidene lessenaars geplaatst, waarvan 
de toegang zichtbaar is voor het stembureau en 
voor het publiek, en waaraan de invulling van 
het stembiljet in het geheim geschiedt. 

De verdere inrichting van het stemlokaal, het 
aantal, de plaatsing en de inrichting der lessenaars, 
worden bij algemeenen maatregel van bestuur 
geregeld. 

70. De bur~meester der gemeente, die hoofd
plaats is van het kiesdi trict of waarin het ge
heele kiesdistrict is gelegen, draagt zorg, dat 
stembiljetten tot een met twintig ten honderd 
van het getal der kiesbevoegden in het district 
vermeerderd aantal, tijdig worclen in gereedheid 
gebracht en in eene, aan het aantal der kiezers 
in elke gemeente evenreclige, hoeveelheid aan de 
burgemeesters der gemeenten van het kiesdistrict, 
zoo dit meerdere gemeenten omvat, worden toe
gezonden in een verzegeld pak, waarop het aan
tal der ·zich dn11riu bevindende biljetten is ver
meld. Geen andere stembiljetten mogen bij de 
stemming worden gebruikt. 

71 . De burgemeester draagt zorg, dat vóór 
den aanvang der stemming bij elk stembureau 
in zijne gemeente nan wezip; zijn stembiljetten tot 
een met twintig ten honderd van het getal der 
kiesbevoegden in het stemdistrict vermeerderd 
aantal. Deze biljetten worden aan het bmeau 
toegezonden in een verzegeld pak, waarop het 
aantal der zich daarin bevindende biljetten is 
vermeld. 

72 . Op het stembiljet zijn aan de eene zijde in 
alphabetische volgorde de namen gedrukt der candi 
daten, waarover il.e stemming geschiedt; aan de 
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keerzijde is de handteekening van den bnrgemeester 

der hoofdplaats van het kiesdistrict gestempeld. 
De verdere inrichting van het stembiljet wordt 

geregeld bij algemecnen maatregel van bestuur. 
73. Vóór den aanvang der stemming, alvorens 

iemand tot deelneming daa:-aan wordt toegelaten, 

opent het stembureau het pak met stembiljetten, 
telt de biljetten eu sluit de hns, na zich te hebben 
overtuigd dat z(i volkomen ledig is. 

74. 'l'ot de stemming wordt niemand toegelaten 
dan clie volgens de kiezerslijst bevoegd is tot de 
keuze mede te werken en in het bezit is van de 
bij art. 55 vermelde kaart. 

75. De kiezer overhandigt aan het stembm-eau 
de kaart, vermeld iu art. 55. 

76. De kiezer ontvangt daarop nit handen van 
den voorzitter het stembiljet. 

De biljetten mogen niet vroeger en alleen op 
deze wijze aan de kiezers worden verstrekt. 

De beide leden van het slem bureau houden aan
teekening vnn het getal der verstrekte biljetten . 

77 . De kièzer begeeft zich na ontvangst van 
het stembiljet onverwijld naar eenen niet in ge
bruik genomen lessenaar en stemt aldaar cloor 
met potlood zwart te maken een wit stipje ge
plaatst in een stemvnk voor den naam van den 
candidaat zijner kenze. 

De voorzitter van het stembureau, na zich, 
zoncler het stem biljet in handen te nemen, over

tuigd te hebben dat het aan de buitenzijde den 
voorgeschreven stempel draagt, doet den kiezer 
het biljet in de stembus steken. 

78. Een der leden van het stemburean houdt, 
door het stellen zijner paraphe naast den naam 
van den kiezer op een afschrift of afdrnk van de 
kiezerslijst, aanteekening, dat de kiezer aan de 
stemming heeft deelgenomen. 

79. Een kiezer kan , wanneer hij zich bij de 
invulling van zijn biljet verp;ist, eenmaal een 

nieuw stembiljet aanvragen, mits het eerst over
handigde door hem wordt teruggegeven. 

80. Wanneer blijkt dat een kiezer lichamelijk 
hulpbehoevend is, kan de voorzitter van het 
stembureau toesta,lll, dat hij zich doe bijstaan . 

81 . Do kiezer, die na waarsehuwing de bij deze 
wet of de bij den tot uitvoering daarvan ~enomen 

algemeenen maatregel van bestuu1·, gegeven voor
schriften omtrent de stemming niet opvolgt, wordt 
niet tot de stembus toegelaten, en is verplicht 
het stembiljet, zoo hem dit reeds overhandigd 
is, terug te geven. 

De kiezer, die tot de stembus toegelaten, wei-
1896. 

gert het stembiljet rn de bns te steken, is even 
eens verplicht Jit terug te geven. 

De teruggegeven stembiljetten worden door het 
stembtireau onmiddellijk onbruikbalir gemaakt, 
op de wijze bij algemeeneu ma:ct regel van bestum
te bepalen. 

82. Gedurende den tijd, dat het stembm·eau 

zitting houdt, zijn de kiezers bevoegd in het stem
lokaal te vertoeven, voor zoover de orde daardoor 
niet wordt verstoorcl en de voortgang der stem
ming niet wordt belemmerd. 

De kiezers, die geen krijgslieden zijn, ,-er
schijnen daar ongewapend. 

De in het stemlokaal aanwezige kiezers kunnen, 
zoo de stemming niet overeenkomstig de wet ge
schiedt, bezwaren inbrengen. Hiervan wordt cloor 
het stembureau in het proces-verbaal der stem
ming melding gemaakt . 

83. De voorzitter van het stembureau is belast 
met de handhaving cler orde in het stemlokaal. 

Niet dan op zijne vordering en alleen tot be
d wang van wanorde, mag eenige gewapende macht 
in het stemlokaal of zijne toegangen worden ge
plaatst. De burgerlijke en militaire autoriteiten 
zijn gehouden aan eene daartoe door clen voor

zitter van het stemb11reau gedane vordering te 
voldoen. 

84. Bèvindt het sten,bureau, dat wanorde in 
het stemlokaal of zijne toegangen den behoorlijken 
voortgang der stemming onmogelijk maakt, dan 

wordt dit door den voorzitter verklaard. De stem
ming wordt daarop aaustonds geschorst en tot 
den volgenden dag des voormiddags ten acht uren 
verdaagd. 

De stembus wordt onmiddellijk, in tegenwoor
digheid der in het stemlokaal aanwezige kiezers, 
gesloten en verzegeld. 

Het proces-verbaal der gehondene zitting wordt 

daarna opgemaakt en evenals de sleutels, de niet 
gebruikte en de teruggegeven stembiljetten, elke 
soort afzonderlijk, cle ingeleverde kaarten en 
kiezerslijsten bedoeld in art. 78, in een verzegeld 
papier gesloten . Van alle deze verrichtingen wordt 
door het stembureau in het proces-verban] mel
ding gemaakt. 

85. Onmiddellijk na ouderteekeuing van het 
aan het slot van het vorige artikel bedoelde 
proces-vet·baal, wordt dit met de stem bus en de 
verzegelde pakken, door den voorzitter van het 
stembureau, zoo hij de burgemeester is, in be
waring genomen en anders aan den burgemeester 
ter bewaring overgebracht. Deze levert alles op 
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den dug, waarop de stemming wordt hervat, vóór 
den aanvang der stemming, opnieuw aan het stem

bureau in. 
De hervatte stemming dnmt tot des na111iddags 

vijf uren . 
86. Zoodm de in art. 56 of 85 voor de stem

ming bepaalde tijd verstreken is, wordt dit door 

den voorzitter van het stembureau aangekondigd 

en worclen alleen de op het oogenblik clezer aan

kondiging in het stemlokaal aanwezige kiezers 

nog tut de stemming toegelaten. 
Nadat de stemming is afgeloopen worclt h et 

aantal kiezers dat blijkens het aantal ingeleverde 

kaarten aan cle verkiezing heeft deelgenomen, en 

het aantal der niet gebruikte en der tcrni(gegeven 
stembiljetten opgemaakt en aan de aanwezige 
ki ezers bekend gemaakt. Daarop wordt de kiezers

lijst door het stembureau, met opgave van het 
aantal cler daarop gestelde paraphen gewaarmerkt 

en worden, zoowel cleze lij st, als de niet ge
bruikte en cle teruggegeven stembiljetten , elke 

soort afzonderlijk, eu de ingeleverde kaarten, in 

een verzegeld papier gesloten. 
87. Onmidclellijk na de in art. 86 voorge

schreven bekendmaking en verzegeling wordt de 

stem bus geopend. 
De stem biljetten worden dooreen gemengcl, 

geteld en vergeleken met het getal kiezers , die 
aan de stemming hebben deelgenomen. 

88 . De voorzitter opent cle stembiljetten. Hij 
deelt, na opening van elk biljet , den naam mede 
van den canclidaat of de candidaten op wie eene 

stem is uitgebracht. 
De oudste der leden van het stembureau ziet 

het stembiljet na. De heide leden van het bureau 

houden aanteekening van elke uitgebrachte stem. 
89. Van onwaarde zijn andere stembiljetten 

dan die , welke volgens deze wet en cle tot hare 
uit voering gegeven voorschriften mogen worden 
gebruikt. 

Van onwaarde zijn voorts de stembiljetten: 
waarop geen der candidaten is gekozen; 
waarop de namen van andere personen dan de 

candidaten of waarop andere bijvoegingen ge
plaatst zijn ; 

waarop meer candidaten zijn gekozen dan plaatsen 
te vervullen zijn; 

waarop cle aanwijzing van eenen caudidaat is 
geschied op eene andere wijze , dan is voorge
schreven bij art. 77; 

en de stembiljetten, die eene aanduiding van 

den kiezer bevatten ; 

of di e niet voonien zijn vau rlcn voorgeschreven 

stempel. 
Het stembureau beslist over cle waarde van h ,· t 

stembiljet, terstond nadat het bi ljet is geopend. 
De voorzitter maakt de i-edeóen van twijfel en 

de beslissing onmiddellijk b~keud. Van een en 
ander geschiedt aautcekening in het proces-verballl 

der stemming. 
90. 'rerstond nadat alle stembiljetten zti n ge

opend en de daarop uitgebrachte stemmen opge
nomen , mankt de \'Oorz it ter van het stembureau 

het getal der p:eldig uitgebrachte stemmen bekend, 
dat in het geheel en dat op elk der candidaten 

is uitgebracht. 

91 . Daarop worden de geopende, zoo wel de 
geldige als de van onwaarde verklaarde stem
biljetten, elke soort afzonderlijk in een verzegeld 
papier gesloten. 

De ,,erzeµ:eling in de artt. 84 , 86 en in dit 

artikel voorgesch reven , wordt geregeld bij alge
mceneu maatregel van bestu ur. 

Door de in het lokaal aanwezige kiezers kunnen 

bezwaren worden ingebracht. 
Vervolgens wordt annstoncls proces-verbaal op-

gemaakt van de gehouden stemming. Hierin 

worden ook de ingebrachte bezwaren vermeld. 

92. Het proces-verbaal cler stemming wordt door 

alle leden van het stembureau geteekend. Het 
wordt met de verzegelde pakken, iu de artt. 86 

en 91 bedoeld, door het jongste lid van het stem
bLlJ'ea n, zoo dit niet is het hoofdstembureau van 
het kiesdistrict, on ver wij lel naar den voorzitter 
van het hoofdstcmburea,1 overgebracht. 

93. Het hoofdstembureau houdt den volgenden 

dag des voormiddags te 9 uren in zijn stemlokaal 

eene zitting tot het vaststellen van den uitslag 
der verkiezing. 

I s te voorzien, dat de processen- vel'baal alsdan 
nog niet alle naar den zetel van het hoofds tem
bureau kunnen zijn overgebracht, dan wordt de 
zitting door den Commissari s der Koningin hij 
een met redenen omkleed besluit uiter lijk tot den 
t_weeden op rlen clag der stemming volgenden dag 
op door hem te bepalen uur verdaagd. 

De artt. 82 en 83 zijn op deze zitting toe
passelijk. 

De bij clen voorzitter van het hoofdstembureau 
ingeleverde processen-verhaal blij ven bij hem in 
bewar ing tot dat de uitslag der verkiezing is 
vastgesteld . 

94. De voorzitter van het hoofdstembureau 
maakt in de bij art. 93 voorgeschreven zitting 
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het 6etal bekend der bij elk stembnrean in het 
geheel en op eiken candidaat uitgebrachte geldige 
stemmen, van onwaarde verklaarde stembiljetten 
cu vervolgens den dienovereenkomstig vastge telden 
uitslag der verkiezing. 

Door de iu het lokaal aanwezige kiezers kunnen 
bezwaren worden in..,ebracht. 

Zij worden in het proces-verbaal der zitting 
opgenomen. 

95. Het hoofdstembureau kan, hetzij ambts
halve, hetzij naar aanleiding van een met opgave 
van redenen gedaan verzoek van een of meer 
kiezers eene nieuwe opneming der stembiljetten, 
zoowel nit alle, als nit een of meer stemdistric
ten, bevelen. 

Het neemt daartoe een met redenen omkleed 
besluit. Het gaat alsdan onmiddellijk tot deze 
opneming over. Het is bevoegd daartoe de ver
zegelde pakken te openen en den inhoud te ver
gelijken met de processen-verbaal der stembnreanx. 

Bij cleze opneming worden de voorschriften 
gevolgd der artt. 86- 92, eerste zinsnede. 

96. De vorm en de inrichting der in de 
artt. 4, 91 en 94 bedoelde pre.cessen-verbaal 
worden vastgesteld bij algemeenen maatregel van 

bestuur. 
97. Terstond naclat de uitslag der verkiezing 

is vasigesteld wordt het daarvan opgemaakte 
proces-verbaal, met de processen-verbaal der 
stembureanx en de overeenkomstig de artt. 86 
en 91 verzegelde pakkeu , ingezonden aan het 
bestum der gemeente, die hoofdplaats is van 
het kiesdistrict of waarin het geheele kiesdistrict 

is gelegen. 
98. Het gemeentebestuur bewaart het proces

verbaal en doet afschrift daarvan terstond aan
plakken en ter secretarie voor een ieder ter in
zage nederleggen. Het bewaart de processen
verbaal der sterubureanx en de verzegelde pakken 
tot dat over de toelating van den gekozene is 
beslist en vernietigt ze vervolgens. 

Van deze vernietiging wordt proces-verbaal 

opgemaakt. 

TWEEDE AFDEELIN G. 

VAN DE BENOEMING VAN AFGEVAARDIGDEN TER. 

EEllSTE EN TWEEDE KA.MEH DER STA.TEN-GE:<E

RAA L EN VAN HUNNE AFTREDING. 

§ 1. Van de afgevaardigden ter Eerste Kamer. 

99. Leden der Eerste Kamer kunnen alleen 
zijn mannelijke Nederlanders, die niet bij rechter-

lijke uitspraak de beschikking of het beheer over 
hunne goederen hebben verloren, noch van de 
verkiesbaarheid ontzet zijn, den ouderdom van 
dertig jaren vervuld hebben en of behooren tot 
de hoogstaangeslogenen in de Rijks directe be
lastingen àf één of meer hooge en gewiehtige 
openbare betrekkingen, door de wet aangewezen, 
bekleed.en of bekleed hebben. 

100. In elke provincie wordt door Gedepu
teerde Staten eene lijst opgemaakt, hen aau
wijzende, die in de op het oogenblik van het 
vaststellen der lijst tot den loopenden dienst 
behoorencle kohieren, in de Rijks directe belas
tingen, zoo in opcenten als in hoofdsom, het 
hoog t zijn aangeslagen. 

101 . De aanslag der vrouw in de Rijks directe 
belastingen wordt brsehouwd als staande ten 
name van haren man, die van minderjarige 
kinderen als staande ten name van hunnen vader, 
voor zoo veel betreft de goederen, waarvan hij 
het vruchtgenot heeft. 

102. Het opmaken der lijst geschiedt jaarlijks, 
naar aanleiding der jaarlijks vóór 15 Maart aan 
Gedeputeerde Staten, door de ontvangers der 
Rijks directe belastingen en der successierechten 
in te zenden, door hen gewaarmerkte opgaven , 
waarin alle belastingsehnldige mannen en gehuwde 
vrouwen op hunne tot den loopendcn dienst be
hoorende kohieren voorkomende en het bedrag 
waarvoor zij in elke belasting afzonderlijk zijn 
aangeslagen worden aangewezen. 

Gedeputeerde Staten noodigcn de inwoners der 
provincie uit, om, zoo zij in eene andere pro
vincie dan die hunner woonplaats in de Rijks 
directe belastingen zijn aangeslagen, dam·van vóór 
15 Maart te doen blijken. 

103. Gedeputeerde Staten brengen op de lijst 
zoodonig getal personen, binnen de provincie 
wonende, dat op iedere vijftienhonderd inwoners 
der provincie één 1ot lid der Eerste Kamer nit 
dezen hoofde verkiesbaar zij. 

104. De lijst vermeldt in alphabetische volg
orde de namen der hoogstanngesJa.-,enen en verder 
hunne voornamen, de phtats en dagteekening 
hunner geboor te, de dagteckening hunner natura
lisntie, zoo die heeft plaats gevonden en het 

laagste gezamenlijke bedrn"' van aanslagen, clat 
tot de plaatsing op de lijst heeft geleid. 

De vorm en de inrichting der lijst worden 
vastgesteld bij algemeenen maatregel van bestuur. 

105. De lijst wordt uiterlijk op èen laatsten 
April .door Gedeputeerde tatcn vastgesteld, 

16* 



240 Ï SEPTEMBER 1896. 

cbarna geplaatst in de Nederlandsche Staats
courant van 5 Mei en tot en met 21 Mei voor 
een ieder op de provinciale griffie ter inzage 
nedergelegd en in afschrift of afdruk, tegen be
taling der kosten, verkrijgbaar gesteld. 

106. 'rot en met 15 Mei is een ieder bevoegd 
hij Gedeputeerde Staten verbetering van de lijst 
te vragen, op grond dat hij zelf of een ander, in 
strijd met. de wet, daarop voorkomt, niet voor

komt of niet behoorlijk voorkomt. 
107. Indien het verzoek om verbetering van 

de lijst een ander persoon dan den verzoeker 
betreft, wordt die andere persoon door of van
wege Gedepnteerde Staten, binnen vier en twintig 
nur, schl"iftelijk met het verzoek en de gronden 
van het verzoek in kennis gesteld. 

108. De verzoeken om verbetering van de 
lijst worden, met de noodige bewijsstnkken, 
dadelijk tot en met 21 Mei, voor een ieder op 
de provinciale griffie ter inzage nedergelegd en 
in afschrift, tegen betaling der kosten, verkrijg

baar gesteld. 
Een ieder is tot tegensprnak van het verzoek 

bevoegd. 
De tegenspraak wordt aan Gedepnteerde Stat.en 

schriftelijk en uiterlijk den 23sten Mei ingediend. 
109. Na 23 Mei, doch vóór 5 Juni, beslissen 

Gedeputeerde Staten over de verzoeken om ver
betering van de lijst. Zij verbeteren de lijst , 
zooals zij vinden te behoorcn, met waarmerking 
der wijzigingen door den voorzitte1· en den griffier. 

De beslissing van Gedeputeerde Staten is met 
redenen omkleed en wordt in haar geheel op de 
provinciale griffie voor een ieder ter inzage neder
gelegd en in afschrift, tegen betaling der kosten, 
verkrijgbaar gesteld. Gedeputeerde Staten doen 
hiervan openbare kennisgeving en deelen de be
slissing, is daarbij wijziging van de lijst bevolen, 
schriftelijk mede aan hem wien de wijziging 
betreft. Gelijke mecledeeling geschiedt, wanneer 
_het verzoek om verbetering geheel of ten deele 
niet is toegewezen, aan den verzoeker, zoo de 

?;evraagde verbetering van de lijst hem zelven 
betrof. 

De nederlegging, verkrijgbaai·stelling, kennis
geving en mededeeling, in het vorige lid be
doelcl, geschieden uiterlijk 7 Juni. 

110. Met 8 J ,mi wo1·clt cle nieuwe lij st van 
kracht en treedt zij in de 1ilaats van de bestaande, 

Na dien tijd kan zij alleen ten gevolge van 
rechterlijke uitspraken, welke wijziging van de 

lijst bevelen, worden gewijzigd. 

11 1. Gedepnteerde Staten doen de van ki-acht 

gewordene I ijst plaatsen in de Nederlandscl,e 

Staatscourant van 15 Juni; zenden dadelijk af
schrift der lij st aan den Minister van Binnen
laudsche Zaken; doen haar op clc provinciale 
griffie voor een ieder ter inzage ncderle@:~en en 
in afschrift, tegen betaling der kosten, verhijg

baar stellen. 
112. Gedurende vijf dagen, te rekenen van 

den dag der in art. 109 voorgeschreven kennis
geving, kan door een ieder die niet in de door 
Gedepnteerde Staten genomene besli ssing berust, 
de zaak bij een met Tedenen omkleed en onder
teekend verzoekschrift, vergezeld van de bewijs
stukken en van een afschrift deT beslissing van 
Gedepnteerde Staten, worden onderwm·pen aan 
de uitspraak der arronclissements-rechtbank binnen 

wier ressort de lijst is opgemaakt. 
Bij de behandeling van dit verzoekschrift 

worden, ook in cassatie, de bepalingen in acht 
genomen, voor de behandeling der verzoekschriften 
tot verbetering der kiezerslijst voor de Tweede 
Kamer, de Provinciale Staten en den gemeente
raad voorgeschreven , met dien verstande, dat bij 
de anondissements-rechtbank ook het openbaar 
ministerie wordt gehoord, hetwelk binnen vijf 
dagen conclusie neemt, en dat de arronclissemcnts
rechtbank binnen acht dagen daarna uitspraak 
doet. 

Pai-tijen zijn niet gehonc1en zich van de tusschen
komst van procnrem·s le bedienen. 

11 3. Van de rechterlijke beslissing, welke 
wijziging van de lijst beveelt, wordt uiterlijk 
den volgenden dag door den gi·iffier kennis ge
geven aan Gedeputeerde Staten der provincie, 
wier lijst zij betreft. 

Overeenkomstig deze rechterlijke beslissing 
wordt onverwijld de lijst verbeterd, met aan
teekening van de rechterlijke beslissing, waarvan 
de wijziging een gevolg is, en met waarmerking 
door den voorzitter van Gedeputeerde Staten en 
den griffier der Staten. Verbeteringen, na 8 Juni 
aangebracht, worden door Gedeputeerde Staten 
onverwij ld in de Nederlandsche Staatscourant 
bekend gemaakt. 

114. De voor de toepassing der voorgaande 
artikelen door de ontvangers der Rijks directe 
belastingen en der successierechten af te geven 
uittreksels uit cle kohieren zijn vrij van kosten. 

115 . De leden der :E;erste Kamer worden door 
de Provinciale Staten gekozen, op de door de 
provinciale wet bepaalde wijze. 
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116. De gewone tijd te h unner verkiezing is 
de tweede Dinsdag der maand Juli. 

Alsdan wordt voorzien in de vervulling van 
de plaatsen der leden, die met clen volgenden 
derden Dinsdag van September naar den rooster 
moeten aftreden. 

117. De verkiezing ter vervulling der plaatsen, 
die door ontslag, overlijden of om eene andere 
reden openvallen, geschieclt binnen dertig dagen 
na dat openvallen. 

In geval van ont binding der Eerste Kamer, 
geschiedt cle verkiezing van de leden der Eerste 
Kamer binnen veertig dagen na de dagteekening 
van het be ltüt tot ontbinding. 

11 8. Gedep11teerde Staten zenden ten spoedigste 

aan den benoemde een door den voorzitter en 
den griffier te teekeuen uittreksel nit de notulen 
der Staten-vergadering, waarin hij is benoemd. 

Dit uittreksel vermeldt het getal der bij de 
stemming tegen woortlige leilen van de Staten, 
dat der op den benoemde uitgebrachte stemmen, 
en de omstandigheden, die op de geldigheid der 
stemmen van invloed geweest zij n. Het strekt 
den benoemde tot geloofsbrief. 

119. De benoemde geeft, bij het bekomen 
van het uittreksel, een bewijs van ontvangst 
daarvan af en geeft binnen drie weken na de 
dngteekening van dat bewijs, kennis aan de 
Gedeputeerde Staten, of hij de benoeming aan
neemt. 

Hij wordt, laat hij dien tijd zonder kennis
geving voorbijgaan, geacht de benoeming niet 
aan te nemen. 

120. Die in meer dan ééne provincie is 
benoemd, verklaart aan de Gedeputeerde Staten 
clier provinciën, binnen den in het vorig artikel 
gestelden termijn, welke benoeming hij aanneemt. 

Hij wordt, laat hij dien tijd zonder verklaring 
voorbijgaan , geacht geene der op hem uitge

brachte benoemingen aan te nemen. 
121. Binnen veertien dagen nadat Gedeputeerde 

Staten kennis hebben bekomeu, dat een benoemde 
de benoeming niet aanneemt , of nadat de in ,le 
artt. 119 en 120 bepaalde tijd verstreken is, 
doen de Provinciale Staten eene nieuwe keuze. 

1 22. De tot lid der Eerste Kamer benoemde 
legt, indien hij voorkomt op de lijsten der 
hoogstaangeslagenen, nevens zijn geloofsbrief, 
aan de Kamer over een uittreksel, voor zoo veel 
zijn persoon betreft, van de provinciale lijst van 
hoogstaangeslagenen waarop hij gebracht is en 
eene door hem zelven af te geven verklaring, 

vermeldende alle openbare betrekkingen die hij 

bekleedt. Indien hij niet voorkomt op de lijsten 
der hoogstaangeslagenen, le!):t hij nevens zijn 
geloofsbrief en de verklaring, vermeldende a1le 
openbare betrekkingen die hij bekleedt, over een 
uittreksel uit de geboorteregisters of, bij gemis 
daarvan, eene akte van bekendheid, waaruit de 
tijd en plaats zijner geboorte bi ijken en eene 
verklaring, vermeldende welke der hooge en 
gewichtige openbare betrekkingen, bedoeld in 
ar t . 99, hij bekleed heeft. 

123. De geloofsbrief moet door den gekozene, 
binnen vier maanden na zijne dagteekening, bij 
de Kamer worden ingezonden. De griffier J.er 
Kamer doet aan den Minister van Binnenlandsche 
Zaken mededeeling der ingekomen geloofsbrieven. 

Is de geloofsbrief niet binnen den in de vorige 
zinsnede bepaalden termijn ingezonden, dan wordt 

de plaats geacht opnieuw te zij n opengevallen. 
124. De leden der Eerste Kamer kunnen ten 

allen tijcle hun ontslag nemen. Het wordt door 
hen ingezonden aan de Kamer, die het ter kennis 
brengt van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken, of, zoo de zitting der Kamer gesloten 
is, aan dien Minister. 

125 . Wanneer een lid der Eerste Kamer op
houdt ederlander te zijn of bij rechterlijke uit
spraak de beschikking of het beheer over zijne 
goederen heeft verloren of van de verkiesbaarheid 

ontzet is of na zijne verkiezing een bezoldigd 
Staatsambt aanneemt, dat hij niet reeds tijdens 
die verkiezing vervulde, houdt hij op lid te zijn. 

De nieuwe verkiezing geschiedt alsdan binnen 
dertig dagen na den dag, waarop de Minister 
van Binnenlandsche Zaken kennis van het feit 

heeft bekomen. 

§ 2. Van de . afgevaardigden ter Tweede Kamer. 

1 26 . Leden der Tweede Kamer kunnen alleen 

zijn mannelijke Nederlanders, die niet bij rechter
lijke uitspraak de beschikking of het beheer over 
hunne goederen hebben verloren , noch van de 
verkiesbaarheid ontzet zijn en den ouderdom 
van dertig jaren hebben vervuld. 

127. De leden der Tweede Kamer worden ge
kozen in de kiesdistricten, waarin het Rijk 
wordt verdeeld, door hen die op de lijst van 
kiezers voor deze Kamer zijn gehracht. 

Eene bij deze wet gêvoegde tabel regelt de 
verdeel ing des Rijks in kiesdistricten. 

In elk district wordt één lid der Kamer gekozen, 
128. De kiesdistricten worden, na ingewonnen 
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ad vies der Ge,leputeerJe Staten, door den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken verdeeld in 
stemdistricten. Iu de gemeente welke hoofdplaats 
is van het kiesdistrict of in het deel der ge
meente, hetwelk een kiesdistrict uitmaakt, wordt 
tt1 gelijker tijd het stem,listrict aangewezen, 
waarin het hoofdste,11bureau zitting heeft. 

De verdeeling geschiedt in dier voege, dat 
een stellldistrict in den regel niet meer dan 
duizend kiezers bevat en in geen geval samen
voeging van gemeenten of deelen van verschillende 
gemeenten plaats heeft. 

129. De gewone tijd ter verkiezing der leden 
van de Tweede Kamer, is de eerste Dinsdag cler 

maand Juni . 
Alsdan wordt voorzien in de vervulling van de 

plaatsen der leden, die met den volgenden derden 
Dinsdag van September moeten aftreden. 

130. De verkiezing ter vervulling der plaatsen, 
die door ontslag, overlijden of om eene andere 
reden open vallen, geschiedt binnen dertig dagen 
na dat open vallen. 

In geval van ontbinding der Tweede Kamer 
geschiedt de verkiezing van de leden der nieuwe 
Kamer binnen veertig dagen na de dagteekening 
van het besluit tot ontbinding. 

131. De Minister van Binnenlandsche Zaken 
bepaalt, ter vervulling eener tusschentijds in de 
Tweede Kamer open vallende plaats, den dag der 
verkiezing. 

Hij bepaalt vó6r elke verkiezing voor de leden 
van de Tweede Kamer, de dagen, waarop, zoo 
noodig, de ste=ing en de herstemming zullen 
geschieden. Bij de periodieke verkiezingen wordt 
de dag der stemming niet vroeger bepaald dan 
den !Oden Juni. 

Bij de periodieke verkiezingen geschieden de 
stelllming en de herstemming ic alle kiesdistricten 
op dezelfde dagen. 

De stemming en de herstemming geschieden 
in alle stemdistricten van het kiesdistrict op 
dezelfde dagen. 

132. Op den dag der verkiezing, zoodra de 
door de wet tot het inleveren der opgaven van 
candidaten bepaalde tijd is afgeloopen, sluit de 
burgemeester van de gemeente, die hoofdplaats 
is van het kiesdistrict of waarin het geheele kies
district is gelegen , de lij st der candidaten. 

Is geen candidaat cip die lijst gebracht, dan 
verklaart de burgemeester dat niemand is be
noemd. 

Is slechts één candidaat op die lijst gebracht , 

dan verklaart de burgemeester dezen candidaat 
te zijn benoemd tot lid der Kamer. 

De burgemeester maakt van zijne handeling 
onmiddellijk proces-verbaal op, dat ter secretarie 
van de gemeen te voor een ieder ter inzage wordt 
neJergelegd, in afschrift wordt aangeplakt en, 
tegen betaling der kosten, verkrijgbaar gesteld_ 

De vorm en de inrichting van het proces-ver
baal worden vastgesteld bij algemeenen maatregel 

van bestuur. 
133. Zijn er meer candidaten opgegeven, ,lan 

geschiedt over hen, niterlijk binnen veertien 

dagen, eene ste=ing. 
Bij eerste stemminp: wordt geen hunner benoemd, 

dan met volstrekte meerderheid van stemmen . 
.Bij herstemming, noodz.ikelijk wanneer die meer

derheid bij de eerste stemming niet is verkregen, 
wordt men benoemd met de meeste stemmen. 
Indien de stemmen staken is de ondste in jaren 
de benoemde. In geval van gelijken ouderdom 
beslist het lot. 

De volstrekte en de betrekkelijke meerderheid 
worden vastgesteld naar het aantal van waarde 
zijnde in de stembussen gevondene stembiljetten . 

134. Wanneer bij eene eerste stemming geen 
volstrekte meerderheid is verkregen, wordt on
middellijk door den voorzitter van het hoofdstem
bureau van het kiesdistrict eene lijst opgemaakt, 
bevattende de namen der twee candidaten , clie 
bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben 
erlangd. 

Komen ten gevolge van gelijk aantal stemmen 
meer dan twee candidaten voor plaatsing op 
de lijst in aanmerking, dan worden deze allen 

daarop geplaatst. 
De herstemming heeft plaats uiterlijk binnen 

veertien dagen na de eerste stemming. 
135. De benoemde ontvangt on verwijld van 

den burgemeester der gemeente, die hoofdpl:tats 
is van het kiesdistrict of waarin het geheele 
kiesdistrict is gelegen , een afschrift van het proces
ver baa.l, waaruit zijne candidaatstelling of zijne 

benoeming blijkt en, in geval van stemming of 
herstemming, van den voorzitter van het hoofd
stembureau afschriften van de daarvan opgemaakte 
processen-ver baal. 

Deze afschriften strekken den benoemde tot 
geloofsbrief. 

136. De benoemcle geeft binnen drie dagen na 
het bekomen van het afschrift of de afschriften 
een bewijs van ontvangst daarvoor af, en geeft, 
binnen vier weken lll1 de dagteekening van dat 
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bewijs, kennis aan den burgemeester der gemeente, 
clie hoofd plaats is van het kiesdistrict of waarin 

het geheele kiesdistrict is gelegen; of hij de be
noeming aanneemt. 

Hij wordt, laat hij dien tijd zonder kennis
gev ing vo01·bijgaan, geacht de benoeming niet 
aan te nemen. 

137. Die in meer clan één kiesdistrict is be
noemd, verklaart aan de burgemeesters der gemeen
ten, die hoofd plaatsen zijn van die kiesdistricten 
of waarin het geheele kiesdistrict is gelegen, binnen 
den in het vorig artikel gestelden termijn, welke 
benoeming hij aanneemt. 

Hij wordt, laat hij dien tijd zonder verklaring 
voorbijgaan, geacht geene der op hem uitge
brachte benoemingen ac,n te nemen. 

138. De burgemeester der gemeente, die hoofd
plaats is van het betrokken kiesdistrict of waarin 

het geheele betrokken kiesdistrict is gelegen, 
geeft onmiddellijk kennis aan den Minister van 
Binnenlandsche Zaken wanneer een benoemde zijne 
benoeming heeft aangenomen. 

Gelijke kennisgeving geschiedt wanneer een 
candidaat vóór de stemming of zoo iemand, die 
in herstemming komt vóór de herstemming komt 
te overlijden of wanneer een benoemde zijne be
noeming niet heeft aangenomen, of de in de 
artt. 136 en 137 bepaalde tijd verstreken is. 

Binnen veertien dagen geschiedt eene nieuwe 
verkiezing op den dag door den Minister van 
Binnenlandsche Zaken te bepalen. 

Hetzelfde vindt plaats, zoo iemand de benoeming 
in één district heeft aangenomen en in een ander 
voorkomt op de lijst der candidaten over wie eene 
stemming of herstemming moet 1seschieden in het 
laatstgenoemd district. 

139. De burgemeesters der gemeenten, clie 
hoofd plaatsen zijn van kiesdistricten of waarin 

het geheele kiesdistrict is gelegen, geven onmiddel
lijk aan clen Minster van Bi nnenlandsche Zaken 
kennis van de lijst van candidaten o~er wie eene 
stemming of herstemming moet geschieden. 

140. Wanneer het proces-verbaal van den burge
meester niemand als benoemd aanwijst, geeft deze 
daarvan kennis aan den Minister van Binnen
landsche Zaken . Binnen veertien dagen geschiedt 
eene nieuwe verkiezing op den dag, door den 
Minister van Binnenlandsche Zaken te bepalen. 

141 . De tot lid der Tweede Kamer benoemde 
legt, nevens zij n geloofsbrief, aan de Kamer over 
een uittreksel uit de geboorteregisters, bij gemis 
daarvan, eene akte van bekendheid, waaruit tijd 

en plaats zijner geboorte blijken, en eene door 
hem zelven af te geven verklaring, vermeldende 
alle open bare betrekkingen die hij bekleedt. 

142. De geloofsbrief moet cloor den benoemde, 
binnen vier maanden na zijne clagteekening, bij 
de Kamer worden ingezonden. De griffier cler 
Kamer doet aan den Minister van Binnenlandsche 
Zaken mededeeling der ingekomen geloofsbrieven. 

Is de geloofsbrief niet binnen clen in de vorige 
zinsnede bepaalden termijn ingezonden, dan wordt 
de plaats geacht op den eersten clag na afloop 
vun dien termiin opnienw te zijn opengevallen. 

143. De leden der Tweede Kamer kunnen ten 
allen tijde hun ontslag nemen. Het wordt door 
hen ingezonden aan de Kamer, die het ter kennis 
brengt van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken, of, zoo de zitting der Kamer gesloten is, 
aan dien Minister. 

144 . Wanneer een lid der 1'weede Kamer op
houdt Nederlander te zijn of een der andere in 
art. 126 vermelde vereischten verliest, of na 
zijne verkiezing een bezoldigd Staatsambt aan
neemt, dat hij niet reeds tijdens die verkiezing 
vervulde, houdt hij op lid te zijn . 

De nieuwe verkiezing o-eschiedt alsdan binnen 
dertig dagen na den dag, waarop de Minister 
van Binnenlundsche Zaken kennis van het feit 
heeft bekomen. 

§ 3. Van de aftreding der leden van de Eerste 
en Tweede Kzmer. 

145. Een derde gedeelte van de leden der 
Eerste Kamer treedt om de drie jaren af. 

Het eerste aftredende derde bestaat voor Noord
brabant uit 2 leden, Gelderland 2, Znidholland 4, 
Noordholland 3 , Utrecht 1, F1·iesland 1, Over
ijssel 1 , Groningen 1, Drenthe 1 en Limburg 1 , 
te zamen 17 leden. 

Het tweede bestaat voor Noonlbrabant uit 2 
leden, Gelderland 2, Zuidholland 3, Noordhol
land 3, Zeeland 1, Utrecht 1, Friesland 1, 
Overijssel 1, Groningen 1 , Drenthe 1 en Lim
burg 1, te zamen 17 !celen. 

Het derde bestaat voor Noordbrabant uit 2 
leden, Gelderland 2, Zuidhollancl 3, Noordhol
land 3, Zeelancl 1, Frieslancl 2, Overijssel 1, 
Groningen 1 en Li.m burg 1, te z,1men 16 leden. 

146. Bij ontbinding der Eerste Kamer begint 
de rooster van aftreding telkens opnieuw te 
werken, over twee jaren, te beginnen met den 
eerstvolgenden derden Dinsdag in September. 

Bij ontbinding der Tweede Kamer treden de 



244 7 :5EPTEMB ER 18()6. 

leden af drie jaren na den eerstvolgenden derden 

Dinsdag in September. 
14 7. Het lot bepaalt den tijd, waarop elk lid 

der F.erste Kamer naar den rooster aftreedt, zoo
verre deze dien tijd niet zelf heeft aangewezen . 

148. Die ter vervulling eener bui ten den ge
wonen tijcl van aftreding opengevallen plaats tot 
lid der Eerste of Tweede Kamer is verkozen, 
treedt af op het tijdstip, waarop degene, in wiens 
plaats hij is verkozen, moest aftreden. 

STllAFBEPALJ:!<GEN. 

149. Hij clie in de aangiften bij art. 13 be
doelcl, opzettelijk eene valsche opgaaf doet aan
gaande ee11 feit, waarvan de plaatsing op de 
kiezerslijst afhankelijk kan zijn, wordt gestraft 
met ~evangPnisstrnf van ten hoo:zste één jaar. 

150. Hij, die "bij het onderzoek in art . ;,l,5 en 
art. 26 bedoeld , opzettelijk eene valsche opgaaf 
doet aangaande een feit, waarvan de plaatsing 
op de kiezerslijst van de11 persoon, dien het 
onderzoek geldt, afhankelijk kun iijn, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
maanden. 

151. Hij , die eene opgave, als bedoeld in art. 51 
inlevert, wetende dat zij voorzien is van hand
teekeningen van personen, die niet bevoegd zijn 
tot rleelnerning aan de verkiezing, waarvoor de 
inlevering geschiedt, terwijl zonder die hand
teekeningen geen voldoend aantal voor eene wett ige 
opgave r.on overblijven, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste drie mattnden of 
eene geldboete van ten hoogste honderd twintig 
gulden. 

Met geiijke straf wordt gestraft hij, die wetende 

dat hij uiet bevoegd is tot deelneming aan de 
verkiezing, eene voor die verkiezing ter inlevering 
bestemde opgave, als bedoeld bij art. 51, heeft 
onderteekend. 

152. Hij die niet voldoet aan de verplichting , 
opgelegd in art. 26 , wordt gestraft met eene 
geldboete van tel1 hoogste drie gulden. 

153. De bestu.nrders van instellingen van 
weldadigheid, die niet of niet behoorlijk voldoen 
aan de voorschriften vervat in de artt. 23 en 32 , 
worden gestraft met eene geldboete van ten hoogste 
honrlcrd gulden. 

154. Overtreding van de artt. 57 en 58 dezer 
wet wordt gestraft met hechten is van ten hoogste 
veertien dap:en of geldboete van ten hoogste vijf 
en zeventig gulden. 

155 . De voorzitter, de leden en de ter ver-

vanging opgeroepen plaatsvervangende leden van 
het stembureau, die gedurende de stemming buiten 
noodzaak afwezig zijn, worden gestraft met eene 
geldboete van ten hoogste honderd gulden. 

156. De kiezer die niet voldoet aan de bij 

art. 81 opgelegde verplichting tot teruggave van 
het stembiljet wordt gestraft met eene geldboete 
van ten hoogste clrie honderd gulden of hechtenis 
van ten hoogste twaalf dagen. 

157. De in cle artt. 149, 150 en 151 bedoelde 
strafbare feiten wo1·den als misdrijven, die in tle 
artt. 152, 153, 154, 155 en 156 bedoeld, worden 
als overtredingen beschouwd. 

158. Bij veroordeeling wegens een der in de 
artt. 149 en 150 omschreven misdrij ven kan 
ontzetting van de in art. 28 n°. 3 van het Straf 
wetboek vermelde rechten worden uitgesproken. 

SLOT- EN OVE!tGANGSBEPAL! NGEN . 

159. Wanneer de in cleze wet bepaalde ver
richtingen op eenen Zondag of algemeen erkenden 
Christelijken feestdag mochten vallen of de daarin 
gestelde termijnen op eenen Zontlag of algemeen 
erkenden Christelijken feestdag mochten afloopen, 
treedt de eerstvolgende dag , geen Zondag of 
algemeen erkende Christelijke feestdag zij nde, 
daarvoor in de plattts. 

Voor zoovcr de bepaling van den tijd voor 
die verrichtingen aan het openbaar gezag is opge
dragen, worden daarvoor <>eene Zondagen of alge
meen erkende Christelijke feestdagen aangewezen. 

160. Deze wet is, voor zoover niet het tegen
deel daaruit blijkt of bij de provinciale wet of 
de gemeentewet bijzondere regel ingen zijn gemaakt , 
toepasselijk op ue verkiezingen van de leden van 

de Tweede Kamer der Staten-Generaal , van de 
Provinciale Staten en van de gemeenteraden . 

161 . Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel van .kieswet". · 

162. De wet van 4 Juli 1850 (Staatsblad n°. 37), 
gewijzigd bij art. VII van de Additioneele arti
kelen der Grond wet, door de wet van 30 Decem
ber 1887 (Staatsblad n°. 257) en door de wet 
van 11 Jannari 1894 (Staatsblad n°. 5) vervalt, 
beha] ve voor zoo ver betreft de wijze van stemmen, , 
waaromtrent de bepalingen van de Eerste Afdee
ling, § 3, van toepassing blijven, op de ver
kiezing van leden van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal tot den loden Mei 1897 en op 
de verkiezingen van leden der Provinciale Staten 
en der gemeenteraden tot op nadere wettelijke 
regeling. 
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De kiezerslijsten, op groncl van de bepalingen 
dier wet vastgesteld blijven tot 15 Mei 1897 van 
kracht. 

Ten behoeve van de vaststelling der kiezers
lijst in 1897 wordt in afwijking van art. 23 vóór 
den 22sten Februari aan de in clat artikel be

doelde besturen ter vervanging van de lijsten A 
en B eene lijst gezonden van de personen, die 
voor de plaatsing op de kiezersl ijst in aanmerking 
komen. De volgen s genoemd artikel verei$chte 
opgave wordt vóór 8 Maart ingezonden. 

163. Tot en met het jaar, waarin de perso
neele belasting , zooals die is geregeld bij de wet 
van 16 April 1896 (Staatsblad n°. 72) wordt 
ingevoerd, is art. 1 a ook toepasselijk op hen, 
die over het volle laatstvei-loopen dienstjaar zij n 

aangeslagen in de personeele belastiug, zooals die 

is geregeld bij de wet van 29 Maart 1833 (Staats 
blad n°. 4), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
15 April 1891 (Staatsblad n°. 88). 

164. Wordt de wet van 16 April 1896 (Staats
blad n°. 72) niet met den aanvang van het btu-gcr
lijk jaar ingevoerd, dan geldt de over het jaar 
van invoering volgens die wet geheven belasting 
als belasting over een vol dienstjaar, bedoeld 
bij art. 1 a. 

165. Deze wet treedt in werking den lsten Janu
ari 1897. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 7den September 1896. 

(get .) EMMA. 
JJe JJ[inister van Binnenlandsche Zaken , 

(get.) VAN HoU'fEN. 

( Uitgeg. 14 Sept. 1896.) 

TABEL , bedoeld in de artikelen 1 en 2 der Kieswet. 

GEMEENTE 

0}' 

DEEL DER GEMEENTE. 

Huur 
prijs 

Mini-
mum 

in -
komen 

bedoeld 

Vr\je Vri)e 
woning kost, en 
of in- iu-

woning woning 

in artikel 

lb 1° l lb 2° 1 2 2 

Provincie Noord-Braba.nt. 

's Hertogenbosch (behalve Gl.ct 'Gl. et. 
Orthen). . 1.75 450.-

Bergen 011 Zoom (stad) . 1.25 350.
Breda. 
Helmond (kom en onmid

dellijke omgeving) . 
Tilburg (behalve Berkdijk 

en 't Laar, Reit en Reit
sche hoeve, Hasselt,Stok
hasselt, Heikant, Groes
eind en Rauwbrake) . 

Waalwijk 
Besoijen. 
Boxmeer. 
Boxtel 
Cuyk en St. Agatha (dorp) 
Eindhoven . 
Geertruidenberg (kom) . 
Ginneken en Bavel (kom 

Ginneken) . 
Gmve. 
's Hertogenbosch (Orthen) 
Heusden . 
Mierlo ('t Hout) . 
Oosterhout (kom) . 
Oss . 
Oudenbosch (kom) 

" " 1.- 325.-

Gl. ct.lGI. et. 
87.50 300.-
62.50 ,250.-

1 
l 
1 

i 
1 

i 
" 1 " 
" " 50.- 225.-

1 

GEMEENTE 

OF 

DEEL DER GEMEENTE. 

Prinsenhage (Duitenhuis 
en buiten Waterpoort). 

Ravenstein . 
Roseudaal en Nispen (kom 

van Rosendaal) 
Rosmalen (Hintham) . 
Teteringen(Terheidensche 

hoek, Zandberg en Tete-
ringsche dijk) . 

Til burg ( overig deel) . 
Vught 
de Werken en Sleeuwijk 

(kom) 
Werkendam (kom). 
Woudrichem (kom) 
Almkerk . 
Baardwijk 
Beers. 
Berghem. 
Bergen op Zoom ( overig d.) 
Berlicum 
Be~gen en Rijkevoort 
Cromvoirt 
Dinteloord en Prinsland. 
Dongen (kom) . 
Drongelen,Hangoort,Gan-

soijen en Doeveren . 
Drunen . . 
den Dungen ·1 

Mini- Vrij e Vrij e 
Huur mum woning kost.. en 
prijs in- of in- in-

komen woning woning 

bedoeld in artikel 

lb l
0

1 lb2° 1 2 1 2 

Gl.ct GJ. et. Gl. et. Gl. et. 

1.- 325.- 50.- 225.-

" " " " 

" " " 
i ., 

" " " " 

" " " " . " " " 
" " " " 

" " » " . . " " 
" " i " 
" 

300.- 37 .50 , 21)0.-

" " . 
1 

" 
" . . " 
" " " " 
" " " " 
" " " " 
" " " " 
» " " " 
» . " " 
" " " " 

" l " " " 
» 

1 

" " r 

" » " " 
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GEMEENTE 

OF 

D E l•:L DElt GEMEENTE. 

Mini
Huur mum 

pr~j 9 k!:~en 

VriJ e Vr\je 
womng kost en 
of in- in-

woning woning 

bedoeld in artikel 

1b lï l b 2° 1 2 1 2 

Dussen 
Gl.cL GJ. et. Gl. et. GJ. et. 

. 1.- 300.- 37.50 200.-
Munster en Muilkerk 
E~gelen 
Esch 
Etten en Leur (kom Etten 

en kom Leur). 
Fijnaart en Heiningen 
Geldrop 
Gemert (kom) 
Gestel en Blaarthem (het 

deel grenzende aan Eind
hoven) 

Goirle (kom) 
Halsteren 
Haps. 
Helmond (overig deel) 
Helvoirt . 
Herpt 
Hooge en Lage Zwaluwe. 
Klundert. 
Linden 
Lith 
Loon op Zand . 
Maashees en Overloon 
Meeuwen, HillenBabylo-

niënbroek 
St. Michielsgestel . 
Mill en St. Hubert 
Nieuw knik 
Nieuw-Vossemeer . 
Oeffelt 
Oirschot (kom). 
Oisterwijk (kom) 
Ossendrecht. 
Oudenbosch (overig deel) . 
Prinsenhage (overig deel). 
Rosendaal en Nispen(ove-

rig deel) 
Sprang 
Standdaarbuiten 
Steen bergen en Kruisland. 
Stratum (het deel gren-

zende aan Eindhoven) . 
Strijp (het deel grenzende 

aan Eindhoven) 
•rerheiden 
Tongelre (het deel gren

zende aan Eindhoven) . 
Valkenswaard 
Veghel (kom) en Midde
gaal. 

Vierlingsbeek 
Vlijmen 
Wanrooy 
Willemstad. 

Mini- Vr\j e Vrije 
Huur IllUlll wouing kost en 

GEMEEXTE iu- of in- in-prijs komen ,voning woning OF 

D1':EL DER GEM~ENTE . bedoeld in artikel 

lb l O I u 2° 
1 

2 
1 

2 

Gl. ct GJ. et. Gl. ?t. i Gl. et . 
Woensdrecht . 1.- 300.- 37.oO 200.-
Wocnsel (het deel gren-

zende aan Eindhoven) . 
" " " " Wouw 
" " " " Zevenbergen. 
" " " " Z uudert (kom) . T " " " Cuy k en St. Agatha (ave-

rig deel) . 0.80 275 .- 25.- 175.-
Dongen (overig deel). 

" " " " Etten en Leur(overigdeel) 
" " " " Geertruidenberg (overig 

deel) 
" " " " Gemert (overig deel) . 
" " " " Gestel en Blaarthem ( ave-

rig deel) 
" " " " Ginneken en Bavel (ave-

rig deel) 
" " " " Goirle (overig deel\ 
" " " " Mierlo (overig deel) 
" " " " Oirschot (overig deel) 
" " " " Oisterwijk (overig deel). 
" " " " Oosterhout (overig deel). 
" " " " Rosmalen (overig deel) 
" " " 

,, 
Stratum (overig deel) 

" " " " Strijp (overig deel) 
" " " " Teteringen (dorp) . 
" " " " Tongelre (overig deel) 
" " " " Veghel (overig deel) . 
" " " 

,, 
de Werken en Sleeuwijk 

(overig deel) 
" " " " Werkendam (overig deel). 
" " " " Woensel (overig deel) 
" " " " Woudrichem (overig deel) . 
" " " " Zundert (overig deel). 
" " " " 

0 verige gemeen ten 
" " " 

,, 

Provincie Gelderland. 

Arnhem (behalve de bui
ten wijken en Schaars-
bergen) . . 2.- 500.- 100.- 325.-

Arnhem (buitenwijken) . 1.75 450.- 87.50 300.-
Nijmegen (stad) . 1.50 400 .- 75 .- 275.-
Culemborg . 1.25 350.- 62.50 250.-
Nijmegen(Hatert en H ees, 

rondom Nijmegen) . 
· Renkum (Oosterbeek). 

Rheden (Velp) . 
Tiel . 
Ubbergen (Beek) 
Wageningen (stad) 
Zutphen . 
Apeldoorn (kom v /d hoofd-

afdeeling Apeldoorn) . 1.- 825.- 50.- 225.-
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j 

GE 

Mini- Vr\j e Vri) e 1 Mini- Vrije Vrije 
MEENTE 

Huur mum woning kost en 1 Huur mum woning kosL en 
in- of in- in-

1 

GEMEENTE in- of in- in-prijs 
komen woning woning prijs 

komen woning woning OF OF 

DEEL D ER GEMEENTE. bedoeld in artikel DEEL DER GEMEENTE. bedoeld in artikel 

u 1•j u 2• 
1 

2 
1 

2 1h 1° l lb 2° 
1 

2 
1 

2 

1 

i Brummen 
Buurmals 

j (dorpen) 
Doesburg 

Gl.ct Gl. et. Gl. et. Gl. et. Gl.ct Gl. et. Gl . et. Gl. et. 
(kom) 1.- 325.- 50.- 225.- IJzendoorn . 1.- 300.- 37.50 200.-

en en Tricht Kesteren . . . . " . . . " Lienden . . " " " h . . . . Lochem (kom) . 
" . . " Doetinch 

Ede (kom 
em (stad) . 

" . . . Maurik . . " " ) " . . . Millingen (kom) . . . . 
Gelderma !sen (kom) . . . . Nijkerk 

" " . " Ha1·derwi jk (stad). . . . . Pannerden . " . " Herwen en Aerdt (Tol- Renkum (overig deel) . . . " 
1 kamer) 

Nijmegen 
. . . . Rheden (Spankeren) . . " " (overig deel) . . . . Rossum . " " " Renkum (dorp). " . . " Rozendaal 

" " " " Rheden ( Steeg, Dieren en Valburg . . . . . 
Ellekom ) . . . " Voorst . " " . 

Vuren en Dalem (Dalem). . . . " Vorden (kom) . . " " Zalt-Bom mei . . . " Vuren en Dalem (Vm·en) . . . " Zevenaar 
Ammerzo 
Arnhem 

(stad). " . 
3{50 " Wadenoijen . . " " " den . 300.- 200.- Wageningen (overig deel). . " " " (Schaarsbergen). . . 

" " Wamel (kom) . . " " BarneYeld (kom) . . " . Warnsveld (kom) . 
" . " " Beesd. . . " . Westervoort (kom) . . " " Bemmel . . . " Wijchen (kom). 
" " " " Beuninge Il . " . " Winterswijk (dorp) 
" " . . 

Beusichem . . " " Wisch (Terborg) . 
" " . 

Brakel . " . " Zoelen . " " " Brummen (overig deel) . " . " Apeldoorn (o verig deel) . 0.80 275.- 25.- 175.-
Buren " " " " Barneveld (overig deel) . 

" . " " Buurmals en (overig deel) . . . " " Didam (overig deel) . . . " " Deil . " " " Doetinchem (stad, sche-
Didam (k om) . " " . pendom) 

" . " " Dodewaa rd . . . . . Driel (overig deel) . . . . 
Doonvert h " . " " Druten (overig deel). . . " " Di~el (ko m Kerk-Driel) . . . " " Ede (overig deel) . . " . " Druten ( kom) . . " . Ermelo ( overig deel) . . " " " Duiven . . . " Groesbeek (overig deel) . . . " " Echteld . . " " Harderwijk (overig deel). . . . . 
Ede (Ben nekom, Veenen- Hattem (overig deel). . . . . 

daal en Lunteren) . . . . Herwen en Aerdt (overig 
Elburg . . . . deel) . . " " Elst . . . . Hummelo (overig deel) . . . " Ermelo (dorpen Ermelo Lochem (overig deel). . " . " en Nun speet) . . . . . Millingen (overig deel) . " . " Ewijk. . . . . Rheden (Laag Soeren) . " . . 
Gelderma !sen ( overig deel) . . . . Ubbergen (overig deel) . " " . 
Gent . . . . . Vorden (overig deel) . . . . " 
Groesbee k (kom) . . . . Wamel (overig deel) . . " " " Hattem (stad) . . . " . Warnsveld (overig deel). 

" . " " Hedel. . . . . Westervoort (overig deel). . " " " Hemmen . . . . Wijchen (overig deel) . . . . 
Herwen e n Aerdt (Lobith) . " " " Winterswijk (overig deel) . . . . " Heteren 
Huissen 
Hummel 

melo en 
Hurwene 

. . . " Wisch (overig deel) . 
" " . . . . . . Zevenaar (overig deel) . . . 

1 

" o (dorpen Hum- Overige gemeenten . . . " Laag-Keppel) . " " " 
Il . . . . 1 

.___ 
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Mini- Vr\je Vrije 
Huur mum woning kost en 

GEMEENTE in- of in- in-prijs 
komen woning woning 

01/ 

DEEL DER GEMEF.NTE. bedoeld in artikel 

lól
0 1u2°1 2 2 

Provincie Zuid-Holland. 

Rotterdam (beh. Kmling: Gl.ct GI. et. GI. et. GI. et. 
sche Veer en Charlois). 2.50 550.- 125.- 350.-

's Gravenhage . 2.25 500.- 100.- 325.-
Hilleo;ersberg (Zwaans-

~~~~,:clam (Kralingsch; 
2

.- óOO.- lOO.-i3
25

·-

Veer en Charlois) • • • 1 • 
Delft. 1.75 450.- 87.50

1
300.-

Dorclrecht . 
Gouda 
Hof van Delft (stadsged.). 
Leiden 
Leiderdorp (stadsgedeelte) 
Oegstgeest (stadsgecleel te). 
Schiedam 
Vrijen ban (stadsgedeelte). " . 
Zoeterwoude (stadsged.) . • • 

" 1 " . . 
Capelle nan den IJssel 1 50 400.
Gorinchem . 

75.- 275.-

Loosduinen . 
Maassluis 
Rijswijk. 
Vlaardingen. 
Voorburg 
's Gravenzande . 
Hellevoetsluis . 
Hillegersberg (overig d.). 
IJsselmonde. 
Krimpen a/d IJssel . 
Nieuwerkerk a/d IJssel. 
Overschie 
Ridderkerk . 
Schoonhoven 
Vlaardinger-Ambacht. 
Zwijndrecht (kom en 

Meerder voort). 

" " )) " 1.25 350.- 62.50 250.-

" ,, 1) " 

Aarbnclerveen 
Alblasserdam 
Alkemade 

. 1.- 325.- 50.- 225 .-

Alphen . 
Ammerstol 
Arkel. 
Beijerlnnd (Oud-) 
Bergschenhoek . 
Bodegraven . 
Boskoop. 
Brielle 
Dubbeldam 
Gonderak 
Haastrecht 
Hardinxveld 
Hazers wonde 
Hellevoet (Nieuw-) 

GEMEENTE 

01/ 

DEEL DER GEMEENTE. 

Hillegersberg (Ter Bregge) 
Hillegom. 
Hof van Delft (overig 

deel) . 
' Hoog-Blokland. 

Katwijk 
Kethel 
Koudekerk 
Krimpen aan de Lek. 
Leiderdorp (overig deel). 
Leerdam. 
Lekkerkerk . ., 
Lekkerland (Nieuw) 
de Lier 
Lisse . 
Maasland 
Middelharnis (kom) 
Monster. 
Moordrecht . 
Naaldwijk 
Noordwijk 
Noordwijkerhout 
Oegstgeest (overig deel). 
Ouderkerk aan den IJssel. 
Oudewater 
Oudshoorn . 
Papendrecht 
Pernis 
Rijnsburg 
Rozenburg 
Sassenheim 
Schiebroek 
Schipluiden. 
Sliedrecht 
Sommelsdijk (kom) 
Stompwijk (Leidschen-

dam) 
Valkenburg . 
Venr. 
Voorhout 
Voorschoten. 
Vrijenban (overig deel) 
Warmond. 
Wassenaar 
Wateringen. 
Woerden. 
Zoeterwoude (overig deel). 
Zwammerdam 
Zwijnàrecht (overig deel). 
Middelharnis (overig deel) 
Sommelsdijk (overig deel). 
Stompwijk (overig deel). 
Overige gemeenten 

Mini- Vrjje Vrije 
Huur mum woning kost en 

in- of in- in-prijs 
komen woning woning 

bedoeld in artikel 

161°\ 162° 
1 

2 
1 

2 

Gl.ct GI. et. GI. ct. lGI. et. 
1.- 325.- 50.- 225.-. . . 

1 

. 
" . . . . " " 

1 

" . . . " . . . . 
1 . " . " . . " " . . . . . " " " . " . . . " " . 

" . " " 
" . . " 
" . . " . . " . 
" " " " . . " . . . . . . " " " . . . . . " . " 
" . " " . . . " . " . " . . . " 
" " " " . . " " 
" " " . . . " . . . . " . " . . 
" " . " . " " " 

. . " " . . " " . " . " . " " " 
" " " " . . " " . . " . . . " . . . . " . " " . . " . . . . " " . . 300.- 37.50 200.-. . " > . . " " . " . " 
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GEMEENTE 

OF 

Huur 
pri)s 

Mini-
mum 

in· 
komen 

Vrije V1ije 
woning kost en 
of in. in-

woning woning 

DEEL DEl1 GEMEENTE. bedoeld in artikel 

u1° 1 u2° 1 2 2 

Provincie N oord-Holland. 

Amsterdam (behalve de bij Gl. ct Gl. et. Gl. et. Gl. et. 
de wet van 20 Maart 1896 
(Staatsblad n°. 39) aan 
Amsterdam toegevoegde, 
doch in deze tabel afzon-
derlijk genoemde voor-
m::ilige deelen van Nieu-
wer-Amstel, Sloten en 
Diemen) . 2.50 550.- 125.- 350.-

Amsterdam (de voorma
lige wi)k H van ieuwer
Amstel en het bij de 
wet van 20 Maart 1896 
(Staatsblad n°. 39) aan 
Amsterdam toegevoegd 
voormalig deel van 
Sloten) . 2.- 500.- 100.- 325.-

Haarlem. 
HaaTlemmerliede en 

Spaarnwoude (in de on
middellijkeomgevingvan 
Haarlem) . 

Heemstede(Meester Lotte
laan) . 

Onder-Amstel (Omval) . 
Sloten (Sloterdijk, Baars-

jes en IJ polder) . 
Watergraafsmeer 
Weesp 
Alkmaar . 
Velzen (IJmuiden) 
Zaandam. 

» " " " 
1.75 450.- 87.50 300.-
1.50 400.- 75.- 275.-

Amsterdam (het bij de wet 
van 20 Maart 1896 
(Staatsblad n°. 39) aan 
Am terdam toegevoegde 
voormal ige deel van 
Diemen) 1.25 350.- 62.50 250 -

Beverwijk . 
Bloemendaal (Bloemen-

daal en Overveen) 
Bussum . 
Diemen . 
Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude (Halfweg). 
den Helder (den Helder 

en Nieuwe-Diep). 
Hilversum . 
H oorn 
Kooir aan de Zaan 
Muiden . 
Purmerend . 
Sloten (Sloten en Osdorp). 

Mini-

GEMEENTE Huur mum 

prijs in-

OF komen 

DEEL DER GEMEENTE. bedoeld 

ló 1° 1 ló 2° 

Gl.ct Gl. et. 
Velzen (Jan Gijzenvaart). 1.25 350.-
WormeTveer. 

" " Zaandijk . 
" " Aalsmeer. . 1.- 325.-

Amsterdam (het bij de wet 
van 20 Maart 1896 
(Staa tsblad no. 39) aan 
Amsterdam toegevoegde 
overige deel van Nien-
wer-Amstel) 

" " Beemster . 
" . 

Bennebroek . 
" . 

Bloeruendaal (Vogelen-
zanir). " . 

Broek op Langendijk. . 
" Buiksloot . . 

Edam. " " Enkhuizen 
" . 

Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude (overig d.) . . 

Haarlemmermeer " " Heemstede (overig deel) . " " Huizen 
" " Ilpendam . 

" Krommenie . " . 
Landsmeer . . 
Medemblik . 

" Monnickendam. . 
" Naarclcn . " . 

Nieuwendam " " Nieuwer-Amstel . . 
Noonl-Scharwonde. . 

" Oosthuizen . . 
Oostzaan. . . 
Oudkarspel " " Ouder-Amstel (overig d.). . 

" Ransdorp " " Schoten 
" " Spaarndam . . 

it~eest . . . 
Uithoorn . 

" Velzen ( overig deel) . 
" Weesperkarspel. . 
" Westzaan . " Wijcle-Wormer . 

" " Wijk aan Zee en Duin 
" . 

Wormer 
" " Zandvoort . " Zuid-Scharwoude 
" Abbekerk 
" 

300.-
Akers looi 

" " Andijk 
" " Ankeveen . . 

Anna Paulowna 
" " Assendelft 

Vrij e Yrüc 
woning kost en 
of in- iu -

woning wonmg 

in artikel 

1 2 1 -
Gl. et. Gl. et. 
62.50 250.-

" " 
" 50.- 225.-

" ,, . " 
" " 

" " 
" " 
" ~ 

" " 
" . 
" " 
" " 
" " . " 
" " 
" " . ~ 

" " 
" " . » 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " . " 
" " 
" " 
" " 
" " . " . " 
" " 
" " 
" " . " 
" " . " . 

37 50 200.-. " . " 
" " 
" . 
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GEMEENTE 

OF 

DEEL DER GEMEENTE. 

Avenborn 
Barsingerhorn 
Beets . 
Bergen 
Berkbont 
Blaricmn. 
Blokker . 
Bovenkarspel 
Broek in Waterland 
Callantsoog. 
Castricum . 
Egmond aan Zee 
Egmond-binnen 
Graft. 
's Graveland 
Grootebroek. 
Harenkarspel 
Heemskerk . 
Heer Hugowaard 
Heilo. 
den Helder (overig deel) . 
Hen broek . 
Hoogkarspel 
Hoogwoud 
Jisp . 
Katwoude 
Koedijk . 
Kortenhoef 
Kwadijk 
Laren. 
Limmen 
St. Maarten . 
Marken . 
Middelie. 
Midwoud 
Nederhorst den Berg. 
Nibbixwoud. 

ieuwe- iedorp 
Obdam . 
Opmeer . 
Opperdoes 
Oterleek. 
Oudendijk 
Oude- iedo1·p 
Oudorp . 
St. Pancras . 
Petten 
de Rijp . 
Schagen . 
Schcllinkhont 
Schermerhorn 
Schoorl . 
S1rnn broek . 
Sijbekarspel. 
Tei-schelling. 

7 SEPTEMBER 1896. 

Mini- Vr\j e Vr\jo 
Huur mum woning kost en 

prU• in- of in- in-
komen wonin~ woning 

bedoeld in artikel 

Jblol Jb 2o 1 2 

Giet GJ. et. GJ. et. GJ. et. 
1.- 300.- 37.50 200.-

GEMEENTE 

OF 

DEEL DER GEMEENTE. 

Texel . 
Twisk. 
Urk . 
Ursem 
Venhuizen 
Vlieland. 
Warder . 
Warmenhuizen. 
Wervershoof 
Westwoud . 
Wieringen . 
Wieringerwaard 
Wijdenes 
Winkel . 
Wognum. 
de Zijpe . 
Zuid- en Noord-Schermer. 

Mini- Vrije v,ue 
Huur mum woning kost en 

in- of in- in-
prijs 

komen woning woning 

bedoeld in artikel 

" » " " Zwaag 
Overige gemeenten . 0.80 275.- 25.- 175.-

Provincie Zeeland. 

Vlissingen . . 1.75 450.- 87.50 300.-
Middelhurg. . 1.50 400.- 75.- 275.-
Koudekerke ('t Zandt) . 1.25 350.- 62.50 250.-
0ost- en West-Souhnrg . • • 
Goes . . 1.- 325.- 50.- 22t-
Yerseke . 
St. Laurens (Brigdamme) . 
N enzen (kom) 
Zierikzee. 
Aagtekerke . 300.- 3{50 20O.-
St. Annaland 
Arnemuiden. 
Axel (kom). 
Baarland. 
Biggekerke . 
Borssele . 
Brouwershaven. 
Bruinisse. 
Burgh 
Colijnsplaat. 
Domburg. 
Dreischor 
Driewegen 
Duivendijke. 
Elkerzee . 
Ellemeet. 
Ellewoutsdijk 
's Graven polder 
Grijpskerke . 
Haamstede . 
's Heer Abtskerke . 



GEMEENTE 

OF 

DEEL DER GEMEENT 

's Heer Arendskerke 
's Heerenhoek . 
Heinkenszand . 
Hoedekenskerke 
Hulst. 
Kapelle . 
Kats . 
Kattendijke . 
Kerkwerve 
Kloetinge 

E. 

1 
1 

Mini-
Huur mum 

in-prijs 
komen 

bedoeld 

lól
0 

/ 1ó 2° 

Gl. ct ,Gl. et. 
1.- 300.-

n n 

n n 

n . 
n " . . 
n . . 

1 

. . . 
n . 
n . Kortgene. 

Koudekerke (overig d 
Krabbendijke 
Krniuingen . 

cel). n 
" 

St. Laurens (dorp) 
St. Maartensdijk 
Me] iskerke . 
Nieuwerkerk 
Nieuw- en St. Jooslan 
Nisse . 
Noordgouwe 
Noordwelle . 
Oos terland . 
Oostkapelle . 
Oudelande . 
Oud-Vossemeer. 
Ouwerkerk . 
Ovezande 
St. Philipsland. 
Poortvliet . 
Renesse . 
Rilland-Bath 
Ritthem. 
Sas van Gent 
Scherpenisse 
Schore 

d 

n) 

. . 
n . . 

" . n . . . . 
" . 
" " 
n . 
n . . n 

n . 
" " 
" . . . . . 
" . . 

" 
" . . . . . . n . 

" 
" . . n Serooskerke (Sr hou we 

Serooskerke (Walcher en) . . . 
Stavenisse 
Tholen 
Veere. 
Vrouwen polder. 
Waarde . 
Wemeldinge. 
Westkapelle. 
Wissekerke . 
Wol phaartsdijk 
Zonnemaire . 
Zoutelande . 
Axel (overig deel). 
Neuzen (overig deel) 
Overige gemeenten 

n n 

" " . . 
n . 
" " 
" n . . . . 
n n . . 

. 0.80 21f-

. . 1 . 

. . " 

7 SEPTEMBER 1896. 25 1 

Vr\)e Yrij e Mini- Vrij e Yrij e 
woumg kost on Huur mum woning kost rn 
of in- in- GEMEENTE in- of in- in-

woning woning pr\js 
komen woning woning OF 

in artikel DEEL DER GEMEENTE. bedoeld in artikel 

1 
2 

1 
2 ló 1 ° / 1ó 2° 

1 
2 

1 
2 

Gl. et. Gl. et. 
37.50 200.- Provincie Utrecht. 

n n 

n n J ntphaas (het bij de wet Gl.ct Gl. et. Gl . et. Gl. et. . . van 20 Maart 1896 . . (Staatsblad n°. 40) aan . . Jutphaas toegevoegde 
. . voormalige deel van . . Utrecht) . 2.- 500.- 100.- 325.-

" n Oudenrijn (het bij de wet 
n n van 20 Maart 1896 
n . (Staato-blad n°. 40) aan . " 

Oudenrijn toegevoegde 
n n voormalige deel van 

" . Utrecht) . n n . 
" n Utrecht ( behalve de bij de 
n n wet van 20 Maart 1896 

" . (Staatsblad n°. 40) aan . . Utrecht toegevoegde . " 
voormalige deelen van 

" " 
de Bildt, Jutphaas en 

. . 0 udenrij n). n n n " 
n " 

Utrecht (cle bij de wet van . . 20 ~faart 1896 (Staats-

" n blad n". 40) aan Utrecht 

" " 
toegevoegde voormalige . . deelen van de Bildt en . " 
J1ltphaas) 1.75 1450.- 87.50 300.-. . Amersfoort (stad) . 1.50 400.- 75- 275.-

" n Baarn (kom) 1.25 350.- 62.50 250.-

" . de Bildt (kom) 
" " . . . . Soest (Soestdijk, Lang-. . eind, Middelwijk en de 

. " 
Kerkeburen) . 

" . . . " 
Zeist (kom) . . n 

" n A bcoude-Bao.m brngge. 1.- 325.- 50.- 225 .-

" n Abcoude-Proostdij. . . . " 
" . Breukelen -Nijenrode . . " . . . Brenkelen-St. Pieters 

" . (Vechtzijde) 
" n n " 

n . Driebergen . 
" . " . " 

Harmelen . n " . . . Jutphaas (overig deel) . 
" " . . . Loenen 

" . " " . . Maarssen. 
" " " " . . Maarsseveen (Nieuw-) n . . " . . Nigtevecht 
" . " . 

" . Oudenrijn (de Meern) . 
" . . 

" n Rhenen (stad) 
" " . " 

175~-
Rijsenburg . . . " . 

25 .- Veenendaal (dorp) 
" . " . 

n n Veldhuizen (de Meern) . 
" n " . . Vleuten (de Meern) 

" . . n 

Vreeland. 
" n . . 

Vreeswijk 
" . n " Wijk bij Duurstede 
" " " n 
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GEMEENTE 

OF 

DEEL DER GEMEENTE. 

Willige Langerak (nabij 
Schoonhoven) . 

Achttienhoven . 
A rn erongen . 
Amersfoort (overig deel). 
Bam·n (overig deel) . 
Benschop 
Breukelen St. Pieters 

(Brenkelerveen) 
Bunnik . 
Bunschoten . 
Cothen 
Doorn 
Eemnes 
Haarzuilens . 
Hoenkoop 
Hooglancl 
Hou1en . 
IJsselstein 
JaaTsveld 
Kamerik. 
Kockengen 
Laag-N ien w koop 
Lan!(broek 
Leersum . 
Leusden . 
Linschoten 
Loenersloot . 
Loosdrecht 
Lopik. 
Maarn 
) foarsseveen (Oud) 
Maartensdijk 
Mijdrecht 
Montfoort 
Odijk. 
Oudenrijn (overig deel) 
Polsbroek 
Renswoude . 
Rhenen (overig deel). 
Ruwiel . 
Schalkwijk . 
Snelrewaard . 
Stoutenburg 
Tienhoven . 
Tull en 't Waal 
Utrecht(hetbij de wet van 

20 l\1aaTt 1896 (Staats
blad n°. 40) aan Utrecht 
toegevoegde voormalige 
deel van Oudenrijn). 

Veenendaal (overig deel). 
Velclhuizen (overig deel). 
Vinkeveen . 
Vleuten (overig deel). 

Mini-
Huur mum 

in-prijs 
komen 

bedoeld 

1b 1°/ lb 2° 

Gl.ct Gl. et. 

1.- 325.-. 300.-

7 SEPTEMBER 18 9 6. 

Vr\le Vrl)e 
woning kost en 
of in- in-

woning woning 

in artikel 

1 
Gl. et. GI. et. 

50.- 225.-
37.50 200.-

Mini- Vrije Vr\je 

GEMEENTE 
Huur mum woning kost en 
prijs in- of in- in-

OF 
karnen woning woning 

DEEL DElt GEMEENTE. bedoeld in artikel 

1h l 
O 11 b 2° \ 2 2 

---------------
Werkhoven. 
Westbroek . 
Willeskop 
Willige Langerak (overig 

deel). 
Wilnis 
Wo11denbenr. 
Zegveld . · 
Zuilen 

G l. c t IGL et. Gl . et. Gl. et. 
1.- 300.- 37.50 200.-

» ,, ,, ,, 

de Bildt (overig deel) 
Soest (overiis deel) 
Zeist (overig deel) 

. 0.80 275.- 25.- 175.-

Provin cie Friesland. 

Leeuwarden.- . 1.50 400.- 75.- 275.-
Bolsward . 1.25 350.- 62.50 250.-
Franeker (beh. Vijf- en Ze-

venhuizen en Uitburen). 
Harlingen 
Leeuwarderadeel (Hni-

zum, Schrans en ver
lengde Schrans) . 

Sneek. ,, " ,, ,, 
Aengwirden (Heerenveen) 1.- 325.- 50.- 225.
't Bildt . 
Haskerland (Nijehaske tot 

en met de Schans en 
de Joure) . 

Lemsterland (de Lemmer) 
Schoterlaud (Heerenveen) 

I!~~Î~::!:~!n(~kkrum) · l,'.'._ 300.- 3{50 200.-
Aengwirden (overig cleel). 
Baarcleradeel 
Barradeel 
Dantumadeel 
Dockum . 
Don ia werstal 
Ferwerderadeel. 
Franeker (Vijf- en Zeven-

huizen en Ui tbnren) 
Franekeradeel . 
Gaasterland . 
Haskerland (overig deel). 
Hemelnmer Oldephaert . 
Hen naarderadeel 
Hindelopen. 
Idaarderadeel 
IJlst . 
Kollumerland 
Leeuwarderadeel (overig 

deel) 
Lemsterlancl (overig deel). 
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GE:l!EEN1'E 

OF 

1 1 Mini-Huur mum 
pr\js in-

komen 

Vrije Vrije 
woning kost en 
of in- in -

woning woning 

DEr;L DER GE:l!EENTF.. bedoeld in artikel 

l b 1 ° J 1o 2° 1 2 2 

I Gl.ct ~]. et. 
Menaldumadeel .

1

1.- 300.-
0ostdongeradeel . ,, ,, 

1 
Opsterland . 
Ran werderhem . : 1 :: " 

1 

Sehoterland (overig deel). I " 
Sloten . . . . . . 
Smalli n/(e.land . . . . 
Stavoren. . . . . . l 
'l'ietjerksteradeel . . . 1 

" 

UtingeraJeel (overig deel). I 
W estdongeradeel . . · I 
Weststellingwerf (Wol-

vega) . i " 
Wijm britseradeel . . · 1 " 

Workum. . . . 
Weststellingwerf (overig • 

deel). . ,0 80 275.-
0verige gemeenten 

Gl. et. GI. et. 
37.50 200.-

25 .- 175.-

Provincie Overijssel. 

Zwolle 
Deventer. 
Ensehedé 
Kampen (stad) . 

. 1.75 450.- 87.50 300.

. 1.50 400.- 75.- 275 .-

Hengelo (kom en naaste 
omgeving) . . 1.25 350.-

Almelo (Ambt)(bij de stad) 1.- 325.
Almelo (stad) . 
Borne (kom en naaste om

geving). 
IJsselmuiden (kom) . 
Lonneker (bij Enschedé 

alsmede Gbnerbrugge) . 
Losser (nabij Oldenzaal). 
Oldenzaal 

62.50 250.-
50.- 225.-

Steenwijk 
Avereest. 
Blokzijl . 
Dalfsen . 

" " ,, 

Delden (stad) 
Diepen veen . 
Genemuiden. 
Goor . 
Grafhorst . 
Hasselt . 
IJsselmuiden (overig d.). 
Kampen (over ig deel) 
Kamperveen. 
Markelo (karspel Goor) . 
Oldemarkt 
Olst . 
Raalte 
Rijssen 

1896. 

300.- 37 .50 200.-

)fini- Vrije Vrije 

GEMEENTE 
Huur mum woning kost en 
prijs in- of in- in-

OF komen woning woning 

DEEL DER GElrEENTE. bedoeld in artikel 

lb 1° 1 l b 2° 
1 

2 
1 

2 

Gl.ct GI. et. Gl. et. Gl. et. 
Steenwijkerwold .1.- 300.- 37 .50 200. -
Vollenho ve (Stad). 

" " " . 
Vollenhove (Ambt) 

" " . 
" Wijhe (behalve Marle) 

" " . " Wilsum. 
" " " " Zalk en Veeeaten . 
" " 

,, 
" Zwartsluis 

" " " " Zwollerkerspel . . . . • ; 

Almelo (Ambt) (overig cl.) ! 0.8 0 275.- i 
. 

25.- 175.-
Borne (overig deel) . 

" " " " Hengelo (overig deel). 
" " 

,, . 
Lonneker (overig deel) 

" " " " Losser (over ig deel) 
" " " " Markelo (overig deel) 
" . " " Wijhe (~farle) . 
" " " " 0 verige gemeenten 
" " " " 

Provincie Groningen. 

Groningen . 2.- 500.- 100.- 325.-
Haren (Helpman). . 1.75 450.- 87.50 300.-
Appingedam (Appinge-

dam, het Bolwerk en 
Solwerd) . . 1.- 325.- 50 .- 225.-

Delfzijl (Delfzijl en Farm-
sum). 

Haren (dorp) . 
Hoogezand . 
Nieuweschans . 
Onstwedde (Stadskanaal). 
Oude Pekel-A . 
Sappemeer . 
Slochteren (Foxham) . 
Veendam. 
Wildenank. 
Winschoten. 
Zuidbroek . 
Appingedam (Opwierda, 

Marssum, Jnkwerd en 
Tjamsweerd) . " 300.- 37.50 200.-

Delfzijl (Weiwerd, Heves-
kes , Oterdum, Meed-
huizen en Uitwierda) . 

Haren (overig deel) . 
Onstwedde (overig deel). 
Slochteren (overig deel) . 
0 verige gemeen ten 

Provincie Drenthe. 

Assen. 
Borger (Nieuw-Buinen) 
Meppel . 

. ,l.- 1325.- 1 

. " " 

. " " 

50.-,225.-
,, " . " 

17 
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GE:11E~1NTE 

Ol' 

DEEL DER GEMEE:STE . 

Anlo (Annerveen, Spijker
boor, Eexterveen, Anner-
veensch kanaal en Eex
terveensch kanaal) . 

Borger (veengedeelte) . 
Coevorden (kom) . 
Emmen (Nieuw-Amster-

dam) 
Gassel te (Gasselterboer

veen, Gasselterboerveen
schemond, Gasselternij
veen en Gasselternij 
veenschemond) 

Gieten (Gieterveen, Bon-
nerveen en Bareveld) 

Hoogeveen (kom) . 
Nijeveen . 
Odoorn (veengedeclte) 
Roeien (Nietap ) 
Ruinerwold. 
de Wijk. 

!Huur 
Mini- YrlJc Vrije mum woning kost en 

in- of in- in-pril• komen woning woning 

bedoeld in artikel 

G! cl Gl. et. Gl. et. Gl. et. 

1.- 300.- 37 .50 200.-

" " " " 
. 0.80 275.- 25.- 175.-Anlo (overig deel) 

Borger (o verig eicel) 
Coevorden (overig deel). 
Emmen (overig cleel) . 
Gasselte (overig eleel). 
Gieten (over ig deel) . 
Hoogeveen (overig deel) . 
Odoorn (overig eleel). 
Roden (o verig deel) 
Overige gemeen ten 

Provincie Limburg. 

Heer (bij Maastricht) . . 1.25 350.- 62.50 250.
Maastricht . 
l\Iecrssen (sectie C) . 
Roermond (kom) . 
Ven lo (stad met het stads-
gedeelte v /d Bantuin) . " " ,, " 

Ambij . 1.- 325.- 50 .- 225.-
Berg en Terblijt (Plenkert) 
Gennep . 
Gronsveld (Heugem) . 
Heer (overig deel). 
Heerlen (kom) . 
Kerkrade (Kerkrade en 

Holz) . 
Maasbree(kom v. Blerick) 
Meerssen (sectiën B en D) 
Oud-Vroenhoven 
St. Pieter . 
Vaals (kom). 
Valken burg . 

GEMEENTE 

OF 

DEEL DElt 

Beek (dorp) . 
Bemelen. 

GEMEENTE. 

Berg en Terblijt (overig d.) 
Bergen . 
Bocholtz. 
Borg haren 
Bunde 
Echt (kom) . 
Eygelshoven . 
Eysden . 
St. Geertruid 
Gronsveld (overig deel) . 
Gulpen (kom) . 
Heerlen (overig deel). 
Horn. 
Horst (kom) 
Houthem 
Hulsberg. 
Itteren . 
Kerkrade (over ig deel) 
Klimmen. 
Maasniel . 
Meerssen (sectie A) 
Mesch 
Mheer 
Mook . 
Nieuwenhagen . 
Ottersum 
O,1d-Valkenburg 
Rijckholt. 
Roermond (overig deel). 
Scha es berg . 
Schin op Geulle 
Simpelveld . 
Sittard (kom) . 
Swalmen (kom) 
Tegelen . 
Ubach over Worms 
Vaals (overig deel) 
Venlo (overig deel) 
Venray (dorp) 
Voerendaal . 
Weert (kom) 
Wijlre 

Mini-
Huur mum 

io-prijs 
komen 

bedoeld 

Gl.cl Gl. et. 
1.- 300.-

Vrije Vrlje 
woning kost en 
of in- in-

woning woning 

in artikel 

2 . 2 

Gl. et. Gl. et . 
37.50 200 .-

Wittem . 
Beek (overig deel) . . 0.80 275'.- 25.- 175.-
Echt (overig deel). 
Gulpen (overig deel) . 
Horst (overig deel) . 
Maasbree (overig deel) 
Sittard (ovet·ig deel) . 
Swalmen (overig eleel) 
Venray (overig deel) . 
Weert (overig eleel) 
Overige gemeenten 
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TABE L, 
bedoeld in art. 127 der Kieswet. 

KIESDISTRICTEN. 

G ,. o u i u g e u. 

GEMEENTEN EN GEDEELTEN VAN GEMEENTEN, 

VAN DE KIESDISTRICTEN. 

Groningen. 
Hoog ezaud. 

Hoogezand, Haren, Noorddijk, Bedum, ten 
Boer, Slochteren. 

Zuid lior n. 

Zuidhorn, Aduard, Ezinge, Leens, Ulrum, 
Oldehove, Grijpskerk, Oldekerk, Grootegast, 
Marum, Adorp, Hoogkerk, Leek, Kloosterburen, 
Winsum. 

Á p p i n g e da m. 
Appingedam, Delfzijl, 't Zandt, Bierum, Uit

huizermeeden, Uithuizen, Usquert, Warffum, 
Eenrum, Baflo, Stedum, Middelstum, Kantens, 
Loppersum. 

W i n s c h o t e n. 

Winschoten, Termunten, Nieuwe Schans, 
Beerta, Nieuwolda, Midwolda, Finsterwolde, 
Noordbroek, Zuidbroek, Scheemda, Bellingwolde, 
Wedde. 

Veeu dam. 
Veendam, Meeden, Sappemeer, Muntendam, 

Oude-Pekela, Nieuwe-Pekela, Vlagtwedde, Onst
wedde. 

Á ss e u. 
Assen, Wildervank, Zuidlaren, Anlo, Gieten, 

Gasselte, Roden, Peize, Eelde, Norg, Vries, Rolde. 
Emmen. 

Emmen, Borger, Odoorn, Schoonebeek, Dalen, 
Zweeloo, Sleen, Oosterhesselen, Coevorden, Wes
terbork, Beilen. 

L e e u w a r de u. 
Leen warden, Leeuwarderadeel, Idaarderadeel. 

Har ling eu. 
Harlingen, Barradeel, Wonseradeel, Bolsward, 

Workum, Hindeloopen. 
Fra neker. 

Franeker, Franekeradeel, 't Bildt, Menaldu
madeel, Baarderadeel, Hennaarderadeel. 

Snee k. 
Sneek, Wijmbritseradeel, Stavoren, Hemelumer 

Oldephaert, IJlst, Gaasterland, Sloten, Rauwer- · 
derhem, Doniawerstal. 

Schoterland. 

Schoterland, Utingeradeel, Opsterland, Has
kerland, Aengwirden. 

Dokk um. 

Dokkum, Oostdongeradeel, Westdongeradeel, 
Dantumadeel, Ferwerderadeel, Ameland, Schier
monnikoog. 

Tietjerk ster ad e el. 

Tietjerksteradeel, Kollumerland, Achtkarspe
len, Smallingerland. 

Wes tstellingwe,·.f 
Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Lemster

land, Smilde, Diever, Vledder, Havelte. 

Steenwijk. 
Steen wijk, Steenwijkerwold, Oldemarkt, Kuinre, 

Blankenham, Blokzijl, Stad-Vollenhove, Ambt
Vollenho ve,Giethoorn, Wan neperveen,Zwartsluis, 
Staphorst, Hasselt, Genemuiden, Nieuwleusen. 

Meppel. 
Meppel, Dwingelo, Nijeveen, Ruinen, Ruiner

wold, Hoogeveen, Zuidwolde, de Wijk, A,yereest. 
Zwolle. 

Zwolle, Zwollerkerspel, Dalfsen, Wijhe, Heino . 
Kampen. 

Kampen, Kamperveen, Grafhorst, IJsselmui
den, Wilsum, Zalk en Veecaten, Oldebroek, 
Elburg, Doornspijk, Heerde, Hattem. 

O ,nmen. 
Stad-Ommen, Ambt-Ommen, Gramsbergen, 

Stad-Hardenberg, Ambt-Harden berg, den Ham, 
Hellendoorn, Vriezenveen, Raalte, Holten. 

Á l me l o. 
Stad-Almelo, Ambt-Almelo, Tubbergen, Oot

marsum, Denekamp, Wierden, Weerselo, Borne, 
Rijssen. 

Ensc lied é. 
Enschedé, Oldenzaal, Losser, Haaksbergen, 

Hengelo, Lonneker. 
De vent e , .. 

Deventer, Diepenveen, Bathmen, Voorst, Olst. 
Loc 1, em. 

Lochem, Markelo, Goor, Stad-Delden, Ambt
Delden, Diepenheim, Gorssel, Laren, .Borculo, 
Neede, Eibergen, Ruurlo, Groenlo. 

Zutpl,en. 
Zutphen, Vorden, Warnsveld, Brummen, Hen

gelo, Steenderen, Hnmmelo, Doesburg. 
D o e t i n c J, e m. 

Stad-Doetinchem, Ambt-Doetinchem, Winters
wijk, Aalten, Lichtenvoorde, Wisch, Dim:perlo, 
Zelhem, Gendringen. 

17* 
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R 7, eden. 
Rheden, Zevenaar, Rozendaal, Westervoort, 

Du.iven, Huissen, Didam, Angerlo, Bergh, Wehl, 
Herwen en Aerdt. 

A rnkem. 
Arnhem. 

Elst. 
Elst, Wageningen, Doorwerth, Renkum, Val

burg, Heteren, Hemmen, Bemmel, Gent, Pan
nerden, Ewijk, Beuningen. 

N;,jmeg en. 
Nijmegen, Millingen, Ubbergen, Groesbeek, 

Heumen. 

D i·u ten. 
Druten, Overasselt, Wijchen, Balgoy, Baten

burg, Bergharen, Horssen, Appeltern, Driel, 
Hurwenen, Rossum, Zalt-Bommel, Ammerzoden, 
Brakel, Zuilichem, Poederoijen, Hedel, Kerk
wijk, Gameren, Dreumel, Wamel, Heerewaarden. 

Tiel. 
'l'iel, Zoelen, Geldermalsen, Wadenoijen, Est 

eu Opijnen, Ophemert, Varik, Deil, Beest, 
Waardenburg, Haaften, Maurik, Lienden, IJzen
doorn, Echteld, Dodewaard, Kesteren . 

Wij k b ij Du u 1· s te de. 
Wijk bij Duurstede, Driebergen, Rijsenburg, 

Langbroek, Cothen, Werkhoven, Odijk, Houten, 
Schalkwijk, Tull en 't Waal, Jutphaas, Vrees
wijk, IJsselstein, Lopik, Jaarsveld, Benschop, 
Willige Langerak, Montfoort, Hoenkoop, Pols
broek, Willeskop, Snelrewaard, Culemborg, Beu
sichem, Buren, Buurmalsen, Bunnik, Oudenrijn. 

Ede. 
Ede, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel, Rens 

woude, Veenendaal, Rhenen, Amet"Ongen, Leer
sum, Hoevelaken. 

Amersfoort. 
Amersfoort, Bunschoten, Eemnes, Baarn, Hoog_

lancl, Soest, Stoutenburg, Leusden, Woudenberg, 
Maarn, Zeist, Doorn, de Bildt, Maartensdijk, 
Achttienhoven, Westbroek. 

Apel do orii. 
Apeldoorn, Epe (1), Ermelo, Harderwijk, 

Putten. 
Dti·eckt I. 

Het cleel der gemeente Utrecht, gelegen 
oostelijk van den Krommen Rijn, de Oude 
Gracht en de Vecht. 

(1) In de wet staat Ede, terwijl Epe is be
doeld. (Beraadsl. l • Kamer.) 

Ut re c k t II. 
Het overige gedeelte der gemeente Utrecht. 

Breukelen. 
Breukeien-Nijenrode, Brenkelen-St. Pieters, 

Nieuwveen, Nienwkoop, Zevenhoven, Ter Aar, 
Abconde-Proostdij, Abcoude-Baambrugge, Loos
drecht, Vinkeveen, Vreeland, Loenen, Loener
sloot, Mijdrecht, Wilnis, Maarsseveen, Maarssen, 
Tienhoven, Zuilen, Vleuten, Laagnienwkoop, 
Kockengen, Kamerik, Zegveld, Haarzuilens, 
Ruwiel, Harmelen, Veldhnizeu, Linschoten. 

Hi lv ersu m. 
I-lilverrnm, Ouder-Amstel, Watergraafsmeer, 

Diemen, Muiden, Naarden, Huizen, Blaricum, 
Laruru, Bussum, Weesp, Weesperkarspel, Anke
veen, Nederhorst den Berg, Nigtevecht, Korten
hoef, 's Graveland. 

Hoorn . 
Hoorn, Zwaag, Berkhout, Avenhorn, Ursem, 

Schermerhorn, Oudendijk, Beets, Beemster, Oost
huizen, Warder, Middelie, Kwadijk, Purmerend, 
Edam, Katwoude, Monnikendam, Marken. 

En k lt u i z e n. 

Enkhuizen, Medemblik, Opperdoes, Twisk, 
Abbekerk, Hoogwoud, Winkel, Opmeer, Span
broek, Obdam, Hensbl'Oek, Sijbekarspel, Wog
num, Nibbixwoud, Midwoud, Wervershoof, 
Andijk, Bovenkarspel, Grootebroek, Hoogkar
spel, Westwoud, Blokker-Schellinkhout, Wij 
denes, Venhuizen, Urk. 

Alkmaai·. 

Alkmaar, Heiloo, Bergen, Schoorl, Warmen 
huizen, Harenkarspel, St. Maarten, Schagen, 
Wieringerwaard, Barsingerhorn, ienwe-Nie
dorp, O,ule-Niedorp, Heerhugowaard, Oudkar
spel, Noord-Scharwoude, Zuid-Scharwoude, Broek 
op Langendijk, St. Pancras, Koedijk. Otldorp, 
Oterleek. 

den Helder. 

den Helder, Texel, Vlieland, Terschelling, 
Wieringen, Anna Paulowna, Zijpe, Callantsoog, 
Petten. 

Amsterdam I. 

Het gedeelte der gemeente Amsterdam, ge
legen binnen eene lijn, getrokken als volgt : 
van het snijpunt der aslijnen van het Noord
zeekanaal en zijkanaal H door het midden van 
het Noordzeàanaal tot aan het Droogdok; 
vervolgens langs de doorvaart van de Realen
gracht tot op het snijpunt van de Prinsen
eilandsgracht, vervolgens langs die gracht tot 
langs deu Spoordijk, · tot aan de Westerdoks-
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kade, vervolgens door het miclden van de Korte 
Prinsengracht tot de oord zijde van de Bronwers
gracht tot den Singel en van daar tot aan de 
Noordzijde van de Korte Korsjespoortsteeg, langs 
die steeg tot aan de oostzijde van den N.Z. 
Voorbnrgwal, vervolgens langs den N.Z. Voor
burgwal tot aan de doorsnede van de Raad
h11isstraat, claarna de zuidzijde dier straat tot 
aan de doorvaart van clen Singel, vervolgens 
langs de Oostzijde van den Singel tot de door
vaart van den Binnen-Amstel, daarna langs het 
noordelijk gedeelte van den Amstel tot den 
Zwaneubnrgwal, vervolgens de westzijde van 
den Zwanenburgwal tot de St.-Anthoniebreed
stt·aat, deze straat langs tot over de Nieuwe
markt, oostelijk langs de Vischmarkt, door het 
midden (westzijde) van de Geldersche kade naar 
de doorsnecle in het IJ tot aan clen afsluitdijk, 
vervolgens langs dien afsluitdijk tot aan de 
grens der gemeente en van daar in noord
westelijke richting tot aan het beginpunt. 

A 711 s te ,. da in II. 
Het gedeelte der gemeente Amsterdam, ge

legen binnen eene lijn getrokken als volgt: 
van af den afsluitdijk naar Schellingwoude 
langs de doorsnede van het IJ tot aan den 
Oosteltiken doorgang in het open havenfront 
langs de oostzijde van de Geldersche kade tot 
aan de Rerhtboomsloot, langs de noordzijde 
van de Rechtboomsloot tot aan de Oude Schans 
(noordzijde) tot aan de Rapenbnrgwal, voorts 
langs den Rapenburgwal en het Entrepötdok 
(Laagte Kadijk) tot aan het snijpunt van de 
Sai:phatistmat; de noordzijde van <l ie straat 
volgende tot aan de Zeeburgcrstraat (noord
zijde) en van daar langs de doorvat1rt in het 
Loozingskanaal en langs den Diemerdijk tot 
aan den Immetjcshorn en verder in noordelijke 
richting over het IJ langs de grens der ge
meente, langs den Noorder-IJ- en Zeedijk tot 
aan het beginpunt. 

A 711S ter dam III. 
Het gedeelte der gemeente Amsterdam, ge

legen binnen eene I ijn, getrokken als volgt: 
van af den Immetjeshom, langs den Diemer
dijk tot aan ue doorvaart van het Loozings
kanaal, vervolgens langs de Buitensingelgrncht 
(zuidzijde) tot aan de Kavaleriekazerne, daarna 
langs de doorvaart der Mnidergracht langs de 
zuidzijde v,m den Hortus Botanicus, langs de 
doorvaart van de Nico we Hcerengrncht (zuid
zijde) tot aan den Amstel. Vervolgens door de 

doorvaart van den Amstel (oostz ijde) tot aan 
de Sch nlpbrug en van daar in noordelijke rich
ting langs de gt·cns der gemeente tot aan het 
beginpunt. 

A m s t e r da 711 IV. 
Het gedeelte der gemeente Amsterdam, ge

legen binnen eene lijn, getrokken als volgt: 
van de Zeeburgerstraat (zuidzijde) langs de 
noordzijde van de Sarphatistraat tot aan het 
snijpunt van het Entrepötdok, vervolgens 
langs de doorvaart van het Entrcpotdok (z uid
zijde) en den Rapenbnrgwal (znidzijde) tot aan 
de Oude Schans, daarna langs de doorvaart 
van de Oude Schans (zuidzijde) tot aan de 
doorvaart van de Rcchtboomsloot, vervolgens 
de zuidzijde dier Rechtboomsloot tot aan de 
Geldersche kade, van daar langs de Geldersche 
kade (oostzijde) en Nicuwcmarkt (oostz ij de) in 
zuidelijke richting naar den Zwanen burgwal, 
vervolgens langs den Zwanen burgwal (oostzij de) 
tot het snijpunt in den Amstel en van daar 
in westelijke richting naar het Sophiaplcin; 
vervolgens langs dat plein (zuiclzij de) cloor de 
Reguliersbreedstraat (noordzijde) langs de door
suede van het Thorbeckcplein (oostzijde) en de 
Regnliersgrachten (oostzijde) tot aan het snij 
punt in de Stadhonderskade. Vei;volgens die 
kade in oostelijke richting tot aan het snijpunt 
in den Amstel, daarna de doorvaart (westzijde) 
van den Amstel tot waar men de aslijn ont
moet der Nieuwe Keizersgracht, vervolgens de 
Nieuwe Hcerengracht (noordzijde) langs de zuid
zijde van den Hortus Botanicus en de noord
zijde van de Muidergracht, langs de Kavalerie
kazerne tot aan het snijpunt clcr Buitensingel
gracht, vervolgens langs de Bnitensingclgracht 
(noordzijde) tot aan het begin1iunt. 

Amsterdam V. 
Het gedeelte der gemeente Amsterdam, ge

legen binnen eene lijn, getrokken als volgt: 
van af het punt in den Amstel, alwaar de 
Stadhouderskade die rivier snijdt en vandaar 
langs de Stadhonderskade tot aan de doorsnccle 
van het Vondclspark. Vervolgens cle doorsnede 
van het Willemspark langs de Schinkelkade en 
voorts in de zuidelijke en oostelijke 1·ichting langs 
de ~rens der gemeente tot aan den Amstel en 
van daar langs ,len Amstel tot aan het beginpunt. 

Amsterdam VI. 
Het gedeelte der gemeente Amsterdam, ge

legen binnen eene lijn, getrokken als volgt: 
van af de doorvaart van den Singel bij de 
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l\f unt (zuidzijde) tot aan cle GasthuismoleDsteeg, 
cloor de Gasthuismoleusteeg (zuidzijde) Ilarten-, 
Ree- en Laurierstraten (zuidzijden) met eene 
recht doorgetrokken lijn tot in cle Buitcnsingel
gi·acht; vervolgens langs de ,loorvaa1-t van de 
Buitensingelgracht (noord-oostzijde) en de Stad
houderslrn,le (noordzijde) tot tegenover de i
colaas Witsenstraat, vervolgens door het midden 
dier straat (westzijde) langs ,le doorvaa1·t' van 
de Reguliersgrncht (westzijde), het Thorbecke
plein (westzijde), de Reguliersbreedstraat (zuid
zijde) tot aan het beginpunt. 

Á.msterdam VII. 
·!Ict gedeelte der gemeente Amsterdam, ge

legen binnen eene lijn, getrokken als volgt: 
van af de cloorsnede der Raadhuisstrnat (noord
zijde) langs den N.-Z. Voorburg1val (westzijde) 
tot aan de Korsjespoortsteeg. Vervolgens de 
zuiilz ijde dier steeg tot aan de doorvaart van 
den Singel, daarna cle Singel (westzijde) in 
noordelijke richting volgende tot aau cle Brou
wersgracht; vervolgens de Brouwersgracht (zuid
zijde), tot aan de doorvaart van de Prinsengracht, 
daama de Prinsengracht tegenover de Noorder
markt tot aan de doorsnede der Westerstraat. 
De Westerstraat (zuidzijde) lnugs het l\farnix
plein (zuidzijcle) tot aan de ,loorvnart der )far
nixkade. Vervolgens langs de )fornixkade en 
Buiten Singelgracht (oostzijde) tot waar men 
het verlengde van de aslijn der Laurierstraat 
ontmoet; verder door het midden iler Laurier
straat, Reest.raat, Hartenstraat en Gasthuismolen
steeg (noordzijde), daarna langs de doorvaart van 
den Singel (\vestzijde) tot aan het beginpunt. 

À m s ter da ,n VIII. 
Het gedeelte der gemeente Amsterdam, ge

legen binnen eene lijn, getrokken als volgt: 
van het snijpunt der aslijnen van het Noordzee
kanaal en zijkanaal H, zuidwaarts langs de grens 
der gemeente tot aan de Haarlemmervaart. Ver
volgens langs de doorvaart der I·Iaarlemmervaart 
(noordzijde) tot aan het Nassaupleiu. Daarna 
langs de doorvaart cler Marn 1xkade tot aan de 
Zaag barrière, vervolgens langs de Westerstraat 
(noordzijde) tot aan de doorvaart der Prinsen
gracht (westzijde) tot aan het snijpunt der 
Westerdokskade. Yan daar langs de Prinsen
eilandsgracht (westzijde) tot aan cle aslijn van 
de Rcalengracht. Vervolgens langs het Realen
eiland tot aan de doorvaart van het oordzee
kanaal en van daar in noordelijke richting t~t 
aan het beginpunt. 

À m s t e r da m IX. 
Het gedeelte det· gemeente Amsterdam, ge

legen binnen eene lijn, getrokken als volgt: 
van af den noordelijken hoek van het Nassan
plein, langs de doorvaart der Haarlemmervaart 
(zuidzijde) tot a,1n de grens der gemeente. Ve1·
volgens zuidwaarts die grens volgende langs de 
Kostverlorcn Wetering tot aan de doorvaart 
van de chinkelkacle (noordzijde). Vervolgens 
de doorsnede van het Willemspark en Vondels
park (noordzijde) tot aan de doorvaart van de 
Stadhouderskade en van daar langs de door
vaart dier kade (westzijde), Buitensingelgracht 
(westzijde) en de Nussaukade tot aan het be
ginpunt. 

Haarlem. 
Haarlem. 

Be verwijk. 
Beverwijk, Zandvoort, Bloemendaal, Schoten, 

Spaarndam, Haarlemmerliede en Spaarn wonde, 
Velsen, Assendelft, Westzaan, Krommenie, Wijk 

aan Zee en Duin, Heemskerk, Uitgeest, Castri
cum , Akersloot, Limmen, Egmond binnen, 
Egmond aan Zee. 

Zaandam. 
Zaandam, Koog n/d Zaan, Zaandijk, Wormer

veer, Wormer, Jisp, Graft, de Rijp, Zuid- en 
oord-Schermer, Wijdewormer, Oostzaan, Ilpen

dam, Land smeer, Buiksloot, Broek in Water
land, Nieuwendam, Ransdorp. 

Haarlemmermeer. 
Haarlemmermeer, Sloten, Heemstede, .Benne

broek, Aalsmeer, Uithoorn, Leimuiden, Lisse, 
Hillegom, Alkemade, Nieuwer-Amstel. 

Leiden. 
Leiden. 

Ka twfj k. 
Katwijk, Noord wijk, • oord wijkerhout, Sassen

heim, Voorhout, Oegstgeest, Warmond, Rijns
burg, Valkenburg, Leiderdorp, Rijnsaterwoude, 
Woubrugge, Oadshoorn, Koudekerk, Zoeter
woude, Voorschoten, Veur, \Vassenaar. 

Gouda. 
Gonda, Boskoop, Moerkapelle, Waddinxveen, 

Moordrecht, ieuwerkerk a/d IJssel, Ouderkerk 
a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Krimpen a/d Lek, 
Gonderak, Lekkerkerk, Capelle a/d IJssel. 

Bodegrave1t. 
Bodegraven, Aarlanclerveen, Hazerswoude, 

Alphen, Zwammerdam, Rietveld, Woerden, 
Waarder, Barwoutswaarde1·, Papekop, Lange 
Ruige Weicle, Reeuwijk, Oudewater, Hekendorp, 
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Haastrecht, Vlist, Stolwijk, Schoonhoven, .Berg
ambacht, Ammerstol, Berkenwoude. 

JJ e tft. 
Delft, Hof van Delft, PiJnacker, Vrijenban, 

Berkel, Bl~iswijk, Zevenhuizen, Bergschenhoek, 
Hillegersberft. 

.Loosduinen. 
Loosduinen, 's Gravenzanrle, Maassln· , Maas

land, de Lier, 1 aaldwijk, Schipluiden, Monster, 
Wateringen, Rij swijk, Voorburg, Stompwijk, 
Nootdorp, Zoetermeer, Zegwaard, Benthuizen. 

S c li ie da m. 
Schiedam, Overschie, Schiebroek, Kethel, 

Vlaardingen, V!tiardingerambacht. 
Rotterdam I. 

Het deel der gemeente, begrensd door eene 
lijn, loopende van het snijpunt der aslijnen, 
van de rivier de Maas en het Boerengat door 
het midden van laatstgemeld water van het 
Oostplein en van de Oost poort; van claar langs 
de oostzijde der Boezemkolk, het stoomgemaal 
brutenslnitende, over het midden van de Boe
zembrug en het Oostvestplein tot het miclden 
van den Gondschen weg; vervolgens midden 
over deze straat het Gouclsche plein en den 
Crooswijkschen weg tot aan de voormalige Kra
lingsche grens; verder zuid-oostwaarts ombui
gende langs die grens tot het midden van de 
1·i vier de Maas en ciudelijk vau daar door het 
midden van de rivier stroomafwaarts tot het 
punt van begin. De voormalige gemeente Kra
lingen . 

R o t t e r da m II. 
Het deel der gemeente, begrensd door cene 

lijn, loopende van het snijpunt der aslijnen 
van den Goudschen weg en het Oostvestplein, 
westwaarts midden door de gracht van den 
Gondschen Singel, door de slni8 aau het 
Conwenburghseiland en de Rotte; vervolgens 
langs cle noordzijde der huizen, aan de Galerij 
tot in het midden van de Delftsche vaart; 
van daar door het midden van de Schiekolk 
en de Schie tot de grens van Hillegersberg, 
en verder langs die· grens en die van de voor
malige gemeente Kralingen tot aan het Zuid
einde van den Achterweg; vervolgens over het 
midden van den Crooswijkschen weg, het 
Goudsche plein en den Goudschen weg tot 
aan het punt van begin. 

R o t t e r da 111 III. 
Het deel der gemeente, begrensd door eene 

lijn, loopende van het snijpunt der aslijnen 

vau de Leuvehaven en de Lenvebrugsteeg mid
den door die steeg en de Schilderstce"' tot het 
midden van de gracht van den Schiedamschen 
Singel; van daar noordwaarts midden door die 
gracht tot aan het midden van den Binnenweg, 
midden over den Binnenweg tot aan de grens 
der kadastrale gemeente Delfshaven; van claar 
langs die grens en langs de grens van Overschie 
tot het midden van de Schie, midden door dat 
water en de Schiekolk tot het midden van de 
Delftsche vaart; van daar benoorden langs de 
huizen aan de Galerij, midden door de Rotte 
tot tegenover het midden van de Tweede Lom
bardstraat; van daar het midden van die straat 
en van de Eerste Lom bardstraat volgende tot 
het midden van deBoerenvischmarkteu midden 
over de Boeren vischmarkt en cle Korte Toren
straat tot het midden van de Delftsche vaart; 
van daar midden over het Spni en de Vlas
markt tot het midden van de sluis "het Spui"; 
vervolgens van daar midden door de Steiger
gracht en lle Leuvehaven tot het punt van 
begin. 

R o t t er da 111 IV. 
Het deel der gemeente, begrensd door eene 

lijn, loopende van het snijpunt der aslijnen 
van de rivier de Maas en de Leuvehaven 
stroomafwaarts m idclen door de rivier langs 
de voormalige Charloische- en vervolgens langs 
de Schiedamsche en Overschiesche grens tot 
het midden van de Coolschc straat; van daar 
langs de grens il.er kadastrale gemecnlc Delfs
haven tot a:rn het midden van den Binnenweg, 
midden door den Binnenweg oostwaarts tot 
aan het midden van de gracht van den Sch ie
damschen Singel, midden door clie gracht tot 
aan het miclden van de Schilders teeg en midden 
door die steeg en de Lenvebrngsteeg tot aan 
het midden van de Leuvehaven en eindelijk 
van daar zuidwaarts midden door clie haven 
tot aan het punt van begin. De voormalige 
gemeente Charlois. 

Rotterdam V. 
Het deel der gemeente, begrensd door eene 

lijn, loopende van het snijpunt der aslijnen 
van de rivier de Maas en het Boerengat, 
stroomopwaarts midden door de 1·i vier; ver
volgens langs de voormalige Kralingsche, de 
IJsselmondsche en de voormalige Charloische 
grens tot weder in het midllen Yan de rivier; 
van daar stroomopwaarts midden door de 
rivier tot aan de verlengde aslijn van de 
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Lenvehaven, midden door die haven en de 
Steigergracht tot midclen voor de sluis "het 
Spui"; van daar midden over de Vlasmurkt 
en het Spui tot aan het midden van de Korte 
Torenstraat, midden door die straat en de 
Boeren vischmnrkt tot aan het midden van de 
Eerste Lom bardstraat, midden door die straat 
en de 'fweede Lombardstraat tot midden in de 
Rotte; van daar midden door de sluis van het 
Co,1wenbn!ghseiland, de gracht van den Gond
schen Singel, het Oostvestplein en cle Boezem
brug; vervolgens beoosten langs de Boezem
kolk, het stoomgemaal inslnitende, midden 
door de Oost poort, het Oostplein en het 
Boerengat tot het punt van begin. 

Brielle. 
Brielle, den Bommel, Ooltgensplaat, Stad 

aan 't Haringvliet., Oostvoorne, Vierpolders, 
Nieuwenhoorn, Hellevoetsluis, Nie,1w-Helvoet, 
Rockanje, Heenvliet, Geervliet, Zwartewaal , 
Spijkenisse,, Hekelingen, Zuidland, Abbenbroek, 
Oudenhoorn , Rozenburg, Pernis, Hoogvliet, 
Poortugaal, Goudswaard, Piershil, Zuid-Beijer
land, Nieuw-Beijerland. 

's Gravenl,age I. 
Het gedeelte cler gemeente ' s Gravenhage, 

gelegen binnen eene lijn, getrokken als volgt: 
beginnende aan de Laakbrng op den straatweg 
van 's Gravenhage naar Delft, volgende ·west
waarts de znidoostzijde van de Laak of Molen
sloot (grensscheidiug met de gemeente Rijswijk) 
tot de Beekwatering of Lange Laak (grens
scheiding met de gemeente Loosduinen), deze 
noordwaarts volgende tot het punt, gelegen in 
de lijn, uitmakende het verlengde van de as 
van ket zoogenaamde Uitpad in den Zuster
polder; vervolgens oostwaarts langs die lijn 
en de as van gemeld Uitpad tot a:in den hoek 
bij den voorrualigen uJOlen "de Ooievaar"; 
verder oostwaarts door het midden der gracht 
van den Zuidbinnensingel en van een kort stuk 
Zuid wal, langs de as van Glasblnzerslaau, een 
klein gedeelte Lange Beestenmarkt, Hamerstraat, 
Nieuwe Molstraat; voorts noordwaarts door de 
as van de Wagenstraat tot de Spuistraat, oost
waarts cloor de as van Spuistraat, Lauge Poolen, 
straat ten zuiden het Plein, Korte Pooten en 
Heerengracht, door het midden der gracht van 
den Znidoostbuitensingel tot de Rijnstraat, door 
cle as van deze straat en ronddom het noorde
lijkste terrein van den Staatsspoorweg, verder 
z1üdwaarts langs de as van den Schenkweg tot 

de Schenkwatering (grensscheiding met de ge
meente Voorburg) en eindelijk westwaarts langs 
deze en die met de gemeente Rijswijk tot de 

Laak brug. 
's Gravenhage II. 

Het gedeelte der gemeente 's i raveny.ag 
gelegen binnen eene lijn, getrokken als volgt: 

eginnènjle bij den hoek van de Wagenstraat 
en Nieuwe Mol straat, Hamerstraat, een klein 
gedeelte Lange Beestenm,irkt, Glas blazerslaan, 
door het midden van een kort stuk Zuidwal 
en van den Zuidbinnensingel tot aan den hoek 
bij den voormaligen molen "de Ooievaar"; 
verder westwaarts door de as van het zooge
naamde Uitpad en den Znsterpolder en in het 
verlengde van die as naar de Beekwatering of 
Lange Laak (grensscheiding met de gemeente 
Loosduinen), noordwaarts die grens volgende 
tot aan de as van de Loosdninsche weg, verder 
noordwaarts langs de Beeklaan (grensscheiding 
met de gemeente Loosduinen) tot het punt, 
gelegen in de lijn in het verlengde vun het 
midden der Elandsgracht ; vervolgens oostwaarts 
langs die lijn het midden van de Elandsgracht, 
de Hoogewalsgracht, 1fanritskadegracht, door 
de as van de Kanaalstraat en door het midden 
van Koningskadegracht en Benoordenhontsche 
watering tot de gi·ensscheiding met de gemeente 
Wassenaar, deze grens eerst tot den noord- · 
oostelijken hoek en daarna zuidwaarts tot het 
midden der Schenkwatering volgencle (grens
scheiding met de gemeente Voorburg); voorts 
westwaarts langs laatstbedoelde grens tot de 
brng van den Schenkweg en door de as van 
den Schenkweg, rondom het noordelijkste ter
rein van den Staatsspoorweg, verder westwaarts 
door de as der Rijnstraat, door het midden 
der gracht van een deel Zuidoostbniteusingel 
en door de as van Heerengracht, Korte Pooten, 
straat ten zuiden het Plein, Lange Pooteu en 
Spruistraat tot den hoek der Veenestraat en 
eindelijk zuidwaarts door de as van de Wagen
straat tot de hoek van de Nieuwe Molstraat. 

's Gravenkage III. 
Het gedeelte der gemeente 's Gravenhage, 

gelegen noordelijk van de lijn, aanvangende op 
de Beeklaan (grensscheiding met de gemeente 
Loosduinen), in het verlengde van het midden 
der Elandsgrach t, oostwaarts volgende dat ver
lengde, het midden van de Elandsgracht, de 
Hoogewalsgracht, de Manritskadegracht, de as 
van de Kanaalstraat en het midden van Ko-
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ningskadegracht en Benoordenhoutsche watering 
tot den noordoostelijken hoek van de grens
scheiding met de gemeente W Ssenaar. 

D o r d r e c !, t. 
Dordrecht, Dubbeldam, Zwijndrecht, J'apen

d · cht, eerjansdam. 
Jl, i d de • e r k. 

Hendf'ik- do-Am
bacht, J ssehnonde, Rhoon, 's Gravendeel, Strijen, 
Maasdam, Puttershoek, Heinenoord, Ond-Beijer
land, Mijnsheerenland, Westmaas, Klnaswaal, 
Numansdorp. 

Gor inc hem. 
Gorinchem, Herwijnen, Vurnn, Nederhemert, 

Wijk en Aalbnrg, Veen, Op- en Neer-Andel, 
Giessen, Rijswijk, Woudrichem, de Werken en 
Sleeuwijk, Werkendam, Schelluinen, A1·kel, 
Kedichem, Henkelum, Asperen, Hardinxveld, 
Giessen-Nieuwkerk, Giessendam , Molenaarsgraaf, 
Hoogbloldand, Hoornaar, Noordeloos, Nieuwland. 

S l i e d r e c !, t. 
Sliedrecht, Vianen, Hagestein, Everdingen, 

Schoonrewoerd, Leerdam, Hei- en Boeikop, 
Leerbroek, Lexmond, Meerkerk, Ameide, Tien
hoven, Langerak, Goudriaan, Nieuwpoort, Groot
Ammers, Ottoland, Peursum, Brandwijk, Bles
kensgraaf, Wijngaarden, Streefkerk, Nieuwlek
kerland, Alblasserdam, Oud-Alblas. 

Midd elburg. 
Middelburg, Vlissingen, Veere, Oostkapelle, 

Domblll'g, Vrouwenpolder, Serooskerke, Aa11:te
kerke, Grijpskerke, Westkapelle, St. Laurens, 
Meliskerke, Zoutelande, Biggekerke, Oost- en 
West-Souburg, Kondekerke, Ritthem, Nieuw
en St. Joosland, .Arnemuiden. 

Oostb u,·g . 
Oostburg, Cadzand, Retranchement, Znid

zande, Sluis, Aardenburg, Eede, St. Krnis, 
Waterlandkerkje, IJzendijke, Breskens, Groede, 
Nieuwvliet, Schoondijke, Hoofdplaat, Biervliet, 
Neuzen, Hoek, Philippine, Westdorpe, Zaam
slag, Sas van Gent, Axel. 

Goes. 
Goes, 's Heer-Arendskerke, 's Heer-Abtskerke, 

Wolphaartsdijk, Heinkenszand, 's Gravenpolder, 
Kattendijke, Kloetinge, Wemeldinge, Wissekerke, 
Col ijnsplaat, Kortgene, Kats, Tholen, Oud
Vossemeer, Poortvliet, St. Annaland, Stavenisse, 
St. Maartensdijk, Scherpenisse, St. Philipsland. · 

Ho n t en is s e. 
Hontenisse, Overslag, Zuiddorpe, Koewacht, 

Boschkapelle, Hulst, Clinge, St. Jansteen, Stop-

peldijk, Hengstdijk, Graauw en Langendam, 
Ossenisse, Rilland-Bath, Waarde, Schore, Krui
ningen, Krabbendijke, Yerseke, Kapelle, Bors
selen, Driewe11:en, Nisse, Ovezande, Hoedekens
kerke, 's Heerenhoek, Oudelande, Ellewoutsdijk, 
Baarland. 

Zi erikzee. 

Zierikzee, Haamstede, Noordwelle, Renesse, 
Serooskerke, Bm·gh, Elkerzee, Ellemeet, Brou
wershaven, Zonnemaire, Duivendijke, Kerk
werve, Noordgouwe, Dreischor, Oosterland, 
Nieuwerkerk, Ouwerkerk, Bruinisse, Goede
reecle, Ouddorp, Stellendam, Dirksland, Melis
sant, Middelharnis, Sommelsdijk, Oude-Tonge, 
Nieuwe-Tonge, Herkingen. 

B e ,. g e 11 op Z o o m. 

Bergen op Zoom, Woensdrecht, Ossendrecht, 
Huybergen, Putte, Nieuw-Vossemeer, Wouw, 
Halsteren, Rosendaal en Nispen, Steenbergen 
en Kruisland. 

B reda. 
Breda, Rucphen en Vorenseinde, Hoeven, 

Etten en Leur, Prinsenhage, Terheyden. 
0 os ter!, out. 

Oosterhout, Znndert, Rij sbergen, Ginneken 
en Bavel, Teteringen, Dongen, 's Gravenmoer, 
Loon op Zand, Gilze en Reijen, Chaam, Baarle
Nassau. 

Ze v e n b e ,. g e ii . 

Zevenbergen, Dinteloord en Prinsland, Oud
en Nieuw-Gastel, Fijnaart. en Heiningen, Willem
stad, Klundert, Standdaarbuiten, Oudenbosch, 
Hooge en Lage Zwaluwe, Geertruidenberg, 
Made en Drimmelen, Raamsdonk. 

Wa alwijk. 
Waalwijk, Almkerk, Dussen, Munster en 

Muilkerk, Waspik, Meeuwen, Hili en Baby
loniënbroek, Heesbeen, Eethen en Genderen, 
Drongelen, Hangoort, Gansoijen en Doeveren, 
Besoijen, Baardwijk, Drnnen, Nieuwknyk, Vlij 
men, Empel en Meerwijk, Engelen, Bokhoven, 
Hedikhuizen, Herpt, Oudheusden, Heusden, 
Capelle, Sprang, Vrijhoeve Capelle, Cromvoirt, 
Helvoirt, Udenhout, Berkel, Haaren. 

Tilb urg. 
Tilburg, Oisterwijk, Moergestel, Ril varen beek, 

Goorle, Alphen en Riel, Diessen, Oost-, West
en Middelbeers. 

Eind!, o v en. 
Ein dhoven, Hooge en Lage Mierde, Reusel, 

Bladel en Netersel, Oii·schot, Liempde, Vessem, 
Wintelre en Knegsel, Zeelst, Strijp, Woensel, 
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Best, Stratlllil, Gestel en Blaarthem, Hoogeloon, 
Ifopert en Casteren, Duizel en Steensel, Eersel, 
Lnyksgestel, Borkel eu Schaft, Bergeyk, Dom
melen, Westerhoven, Veldhoven en Mercveld
hoven, Riethoven, Oerle, Valkenswaard. 

II e linon d. 
Helmond, Tongelre, Nnnen, Gerwen en Neder

wetten, Zcsgehuchten, füikel en Milheeze, Deurne 
en Liesel, Vlierden, Geldrop, Mierlo, Lierop, 
Asten, Someren, Licnde, Heeze, Maarheeze, 
Soerendonk, Sterksel en Gassel, Buclel, Aalst, 
Waalre, Stiphout, Aarle-Rixtel. 

:J[aastriclit. 
Maastricht, St. Pieter, Oud-Vroenhoven, 

Meerssen, Ambij, Heer, Gronsveld, Eysden. 

Gulp en. 
Gulpen, Mesch, Rijckholt, St. Geertruid, 

Mheer, Noorbeek, Slenaken, Wittem, Vaals, 
l~ocholtz, Simpelveld, Wijlre, Valkenburg, Oud
Valkenburg, Margraten, Cadier en Keer, Bemelen, 
Berg en 'rerblijt, Honthem, Kerkrade, Voeren
daal, Schin op Geulle, Heerlen, Schaesberg, 
Klimmen . 

Sittard. 
Sittard, Borgharen, Itteren, Bunde, Geulle, 

Elsloo, Stein, Urmond, Obbicht en Papenhoven, 
Grevenbicht, Limbricht, Born, ieuwstaclt, 

Broeksittard, Munstergeleen, Geleen, Beek, 
Spaubeek, Schimmert, Hulsberg, Wijnandsrade, 
Nnth, Ulestraten, Schinnen, Amstenrade, Hoens
broek, Brnnssum, Schinveld, Jabeek, Bingel
rade, Merkelbeek, Oirsbeek, Eygelshoven, Ubach 
over Worms, Nieuwenhagen. 

Roermond. 
Roermond, Susteren, Roosteren, Echt, Ohé 

en Laak, Stevensweert, Vlodrop, Posterholt, 

St. Odiliënberg, Melick en Herkenbosch, Mont
fort, Maasbracht, Linne, Herten, Maasniel, 
Horn, Beegden, Heel en Panheel, Wessem, 
'rhorn, Swalmen, Beesel. 

Venlo. 
Venlo, Grubbenvorst, Arcen en Velden, Broek

huizen, Meerlo, Wanssum, Venray, Bergen, 
Ottersum, Gennep, Mook, Sambeek, Vierlings
beek, Manshees en Overloon, Oploo, St. Antho
nis en Ledeacker, Belfeld, Tegelen. 

Wee,·t. 
Weert, Hunsel, Stramproy, Nederweert, 

Roggel, Heythnizen, Neer, Kessel, Meijel, 
Helden, Sevenum, Maasbree, Horst, Buggenum, 
Nunhem, Haelen, Ittervoort, Neeritter, Baexem, 
Grathem. 

Grave. 
Grave, Boxmeer, Alem, Maren en Kessel, 

Lith, Lithoijen, Geffen, Oss, Oijen eu Teeffelen, 
Megen, Hareu en Macharen, Dieden, Demen 
en Lange!, Deursen en Deuneuburg, Huisseling 

en Neerloon, Berghem, Herpen, Heeich, Schayk, 
Ravenstein, Beek, Velp, Escharen, Gassel, Beers, 
Lin en, Cuyk en St. Agatha, Oeffelt, Haps, 
Beogen en Rijkevoort, Wauroy, Mill en 
St. Hubert, Nistelrode. 

'sBertoge nbos cl,. 
's Hertogenbosch, Vnght, deu Dungen, Ber

licum, Rosmalen, Nuland, Boxtel, Esch. 

Veg 1,e l. 
Veghel, Uden, Zeeland, St. Michielsgestel, 

Schijndel, St. Oedenrode, Dinther, Heeswijk, 
Erp, Boekel, Gemert, Sou en Breugel, Lies

hout, Beek en Douk. 

9 September 1896. MrssrvE van den :il1inister 

vau Oorlog aan de Commissarissen der Ko
ningin iu de provinciën, betreffende art. 137 
der wet op de ationale Militie. 

Ten eiude bij de uitvoering der bepaling vau 

artikel 137 der Militiewet, zooals deze na de 
wet van 20 April 1895 (Staatsblad n°. 72) luidt, 

eenzelfde gedragslijn te kunnen volgen als bij 
rechterlijke uitspraken gebrnikelijk is, wensch 
ik bij de mededeeling, bedoeld in de tweecle zin
snede van artikel 77 van het Koninklijk besluit 
vau 8 Mei 1862 (Staatsblad n°. 46), te worden 
onderricht, of zich bij het geval , hetzij ver
schoonende, hetzij verzwarende omstandigheden 

hebben voorgedaan. 
Ik heb de eer H .Ed.Gestr. van het vorenstaande 

kennis te geven, met verzoek U dienovereenkomstig 

te gedragen. 
De :Jfinister van Oorlog, (get.) ScHNEIDER. 

10 September 1896. BESLUIT, houdende goed
keuring van de op 20 Juli 1896 te Budapest 
gesloten overeenkomst, tusschen Nederland 
en DuitscMand, omtrent eene tele11hoonver
binding tusschen Amsterdam en Rotterdam 
eenerzijds en Berlijn, Hamburg en Bremen 
anderzijds, en bepaling tot plaatsing in het 
Staatsblad. S. 155. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ . 

WIJ EMMA, ENZ. 

Gezien de overeenkomst aangegaan door de af
gevaardigden van Nederland en Duitschland ter 
internationale telegraaf-conferentie te Budapest, 
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van 20 Juli 1896 omtrent eene telephoonverbiu
ding tusschen Amsterdam en &tterdam eenerzijds 
en Berlijn, Hamburg en Breme,i anderzijds; 

Op de voordracht van den )'[inister van Water
staat, Handel en Nijverheid van 31 Augustus 1896, 
n°. 2278 Tl., Posterijen en Telegraphie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de in den aanhef van dit besluit genoemde 

overeenkomst goed te keuren , met bepaling dat 
zij, tegelijk met eene Nederlandsche vertaling in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit. 

Soestdijk, den l0den September 1896 . 
(get.) EMMA. 

De ]fin. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) VAN DER SLEYDEN. 

( Uitgeg . 16 Sept . 1896.) 

VERTALING. 

Verhandeld te Budapest, 20 Juli 1896. 

Aanwezig: voor de Koninklijk Nederlandsche 
Post- en Rijkstelegraafadministratie: de 
Directeur-Generaal der Posterijen en Tele
graphie HA VELAAR en de Inspecteur der 
Telegraphie KRUYT; 
voor de Keizerlijk Duitsche Rijkspost- en 
Telegraafadministratie de Directeur in het 
Rijkspostamt FRITSCH en de geheime Post
raad BrLLIG. 

Tot nadere bespreking van de voorwaarden , 
waarop eene telephoonverbinding tusschen Amster
dam en Rotterdam eenerzijds en Berlijn, Ham
burg en Bremen anderzijds zal zijn tot stand te 
brengen, zijn de bovengenoemde vertegenwoordigers 
van de Koninklijk Nederlandsche Post- en Rijks
telegraafadministratie en van de Keizerlijk Duit-
che Rijks Post- en 'relegraafadministratie heden 

in Bndapest samengekomen, en zijn, onder voor
behoud van hoogere goedkeuring, omtrent de vol
gende punten overeengekomen : 

1. De Koninklijk Nederlandsche Post- en Rijks 
telegraafadministratie zal eene dubbele geleiding 
van de Duitsche grens bij Nieuweschans tot Am
sterdam op eigen kosten doen aanleggen. 

De Keizerlijk Duitsche Rijks Post- en Telegraaf
administratie neemt op zich, om op hare eigen 
kosten eene dubbele geleiding van Bremen over 
Oldenburg tot de Nederlandsche grens bij Nieuwe
schans aan te leggen . 

In aansluiting daarnan, zal de Duitsche Ad-

ministratie eene dubbele geleiding, van Bremen 
uitgaande, zoowel naar Berlijn als naai· Hamburg, 
de Nederlandsche Aclministratie eene dubbele ge
leiding naar Rotterdam beschikbaar stellen. 

2. De telephoongeleiding Amsterdam-Bremen 
en hare aansluitende geleidingen worden zoowel 
op Nederlandsch als ook op Duitsch gebied langs 
de gewone wegeu en niet langs den spoorweg 
aangelegd. Als geleidingsmaterieel client koper
bronsdraad van 4 mM. middellijn van ten minste 
90 pCt. geleidingsvermogen. 

3. De telephoonverbinding tnsschen Amsterdam 
en Rotterdam eenerz ijds en Berlijn, Hamburg en 
Bremen anderzijds is in de eerste plaats bestemd 
voor het wederzijdsche spreekverkeer tusschen de 
genoemde N ederlandsche phlatsen, benevens hunne 
buitenwijken en de genoemde Duitsche plaatsen, 
benevens hunne buitenwijken. 

De beide Administratiën behouden zich voor, 
om, in onderling overleg, het tijdpunt te bepalen, 
te Tekenen waar van de genoemde kan toren tot het 
verkeer toegelaten worden, alsmede of nog andere 
plaatsen in de geleiding ingeschakeld of daar
mede in verbinding gebracht knunen worden. 

Het zal van in te stellen proefnemingen af
han11:en, of de verbinding ook nog verder zal 
kunnen worden uitgebreid. 

4. Voor het geval, dat ééne dubbele geleiding 
voor eene behoorlijke afwikkeling van het verkeer 
niet voldoende is, wordt de aanleg van meerdere 
dubbele geleidingen in overweging genomen. 

Zou daarentegen de geleiding door het weder
zijdsch verkeer niet geheel in beslag worden ge
nomen, dan kan de bestaande geleiding dooi· beide 
Administratiën voor het binuenlandsch telephoon
verkeer in zooverre benuttigd worden, als het ,vecler
zijdsch spreekverkeer daardoor niet benadeeld wordt. 

5. De duur van het enkelvoudige gesprek wordt 
op 3 minuten vastgesteld. Het gesprek geldt als 
begonnen, zoodra cle beide spreekposten met elk
ander in verbinding zijn getreden. 

Het tarief voor de gesprekseenheid bedraagt : 
tusschen Nederlancl en Bremen 3 FI·., 
tusschen Nederland en Hamburg 3.50 Fr., en 
tusschen Nederland en Berlijn 4 FI·. 

Het aandeel in de taksen van de Duitsche Ad
ministratie voor de gesprekseenheid in het verkeer 
tusschen Nederland en Bremen bedraagt 1.50 Fr., 
tusschen Nederland en Hamburg 2 Fr. en tnsschen 
Nederland en Berlijn 2.50 Fr. Het aandeel van 
de ederlandsche Administratie in al deze taksen 
wordt op 1.50 Fr. vast00esteld. 
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Voor dringende gesprekken worden drievoudige 
taksen geheven; de grondslag van de verdeeling 
blijft dezelfde. 

De beide betrokken Administratiën zullen, ten 
aanzien van de door hen te heffen bedragen, de 
taksen voor de gesprekseenheid, in overeenstem
ming met de landsmnnt, afronden. 

Eenc verandering in de overeengekomen taksen, 
in het bijzonder in verband met eene verminde
ring vnn de binnenlandsche taksen of met het 
tot stancl komen van eene kortere en goedkooperc 
verbincling of met een wellicht later in te richten 
grensverkeer, alsmede eene verandering in de 
overeengekomen verdeeling, kan met wederzijdsch 
goed vinden worden vastge teld. 

De taksen zijn te voldoen door den geabon
neerde, die het gesprek heeft aangevraagd en zijn 
verschnlcligd, zoodra de aanvraag naar den vreem
den spreekpost is overgebracht. De taksen voor 
aaugevraagde, doch, zonder toedoen van cle weder
zijdsche verkeersinrichtingen onuitgevoerd gebleven 
gesprekken, zijn bepaaldelijk ook dan te voldoen, 
wanneer: 

a. de gevraagde geabonneerde in de vreemde 
plaats, bij goede gemeenschap op de geleiding, 
de oproeping niet beantwoordt of weigert in ge
sprek te treden; 

b. de geabonneerde, die de aanvraag heeft ge
daan, van het gesprek afziet of niet meer ant
woorclt, nadat de verbindingslijn voor zijn ge
bruik ter beschikking is gesteld. 

De verlenging van een gesprek boven 3 minnten 
wordt slechts dan toegelaten, wanneer geen andere 
aanvragen voorhanden zijn. Dat de spreektijd 
van 3 minuten afgeloopen is, wordt den geabon
neerde slechts dan bepaaldelijk medegedeeld, wan
neer aan andere gespreksaanvragen moet worden 
voldaan, of wanneer de geabonneerde bij de aan
vraag van het gesprek de opheffing van de ver
binding na 3 minuten uitdrukkelijk heeft verlangd. 

Met betrekking tot de afrekening omtrent de 
taksen zullen de in de biJlage vervatte bepalingen 
toepassing vinden. 

6. I Ie diensturen worden (uaar midden-Euro
peeschen tijd) tot daaromtrent nader is overeen
gekomen, voor Amsterdam, Rotterdam, Berlijn, 
Hamburg en Bremen bepaald op 8 nre V()Orm. 
tot 10 ure nam. 

Dagelijks bij dienstopening hebben de kantoren 
te onderzoeken of goede gemeenschap op de ge
leiding bestaat. Bovendien is de weerstand en 
de isolatie van de geleiding regelmatig tweemaal 

in het jaar te meten. Hieromtrent, alsmede om -
trent de wijze van oproepen in het gewone ver
keer, worden de bijzonderheden door de weder
zijdsche Administrutiën bij briefwisseling vast

gesteld. 
Geen kantoor mag op den vastgestelden tijd 

den dienst sluiten, zoolang nog gesprekken in 

gang zijn. 
In den regel moeten alle gesprekken, welke 

vóór de sluiting van den dienst aangevrnagd zijn, 
nitgevoerd worden. Er bestaat evenwel geen ver
plichting om een kantoor langer dan 30 minuten 
boven den slnitingstijd voor den dienst geopend 
te honden. 

7. De gesprekken worden in volgorde van de 
aan vraag, en wanneer aan beide zijden aan vragen 
voorhanden zijn, beurtelings uitgevoerd. 

Regeerings- en dienstgesprekken worden in den 
zin van de voor Regeeri ngs- en diensttclegrannuen 
in het internationaal telegraafreglement bestaande 
bepalingen toegelaten en genieten in dezelfde mate 
als de Regeerings- en diensttelegrammen, voor
rang in de uitvoering. 

Het tijdpunt van het begin en het einde van 
elk gesprek wordt door de beide betrokken kan
toren aangeteekend. Bij gebrek aan overeenstem
ming tns chen de wederzijdscbe aanteekeningen 
en indien eene vereffening van het ver~cbil niet 
mogelijk is, jl;eldt de aanteekening van dat kan
toor als juist, bij hetwelk het gesprek is aan

gevraagd. 
8. Aan personen, die aan het verkeer op de 

t elephoonlijn Amsterdam- Bremen en de in den 
aanhef genoemde aanslnitende lijnen willen deel
nemen, worden, desverlangd, de naamlijsten der 
geabonneerden in de vreemde plaatsen verstrekt. 

Tot dat einde zal elke Administratie het be
noodigd aantal exemplaren van de naamlijsten 
der geabonneerden, alsmede van de eventueel 
later uit te geven verbeteringen en aanvullingen, 
tegen vergoeding der door baar betaalde kosten , 
voor de andere Administratie beschikbaar stellen. 

9. Zoodra bezwaren voor het verkeer of sto
ringen in de geleiding ontstaan, zullen de be
trokken Administratiën, elk voor haar gebied, 
de noodige maatregelen ter voorziening nemen. 

10. Aan elk cler beide Administratiën blijft 
het recht voorbehouden, om, bij gelijktijdige 
mededeeling aan de andere Administratie, het 
verkeer op de geleiding geheel of ten deele te 
sluiten, r.onder tot eenige schadeloosstelling ge
houden te zijn . 
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Voorts zijn de beide Administratiën overeen

gekomen, dat zij met betrekking tot den telephoon
dienst, geen er lei verantwoorde! ijkheid op zich 
nemen. 

De beide Administratiën behouden zich voor, 
het tijdpnnt van de opening van het verkeer op 
de geleiding, bij briefwisseling, vast te stellen . 

Voor de Koninkli.Jk Nederlandseke Post- en 
Ri.Jkstelegraafadministi-atie, 

(get .) HA.VELAAR. 

KRUYT . 

lage l , alsmede de overzichten van de taksen , 

volgens de ingekomen controlerekeningen, welke 

voor de aangevraagde gesprekken ter plaatse van 
afzending behoorden te worden gelieven (bijlage 2). 

Deze bescheiden worden medegedeeld aan het 
bestuur, cht met het opmaken der grondslagen 
voor de d.riemaaudelijksche hoofdafrekeningen is 

belast, namelijk door cle Keizerlijk Dni tsche Ober
Postdirectiën a,;.n de Keizerlijke Ober-Postdirectie 

te Dnsseldorp, in Nederland aan het Hoofdbestnnr 
der Koninklijke Nederlandsche Post en Rijkstele-

Voor de Keizerli,jk Duitse/te Ri,jks- Post- en gi·aaf te 's Gravenhage. 
Telegraofad,ninistratie, Deze besturen treden zoodanig met elkander 

(get .) FRITSCH. 

BILL!G. 

Bepalingen omtrenl. de afrekening van tele
plwontaksen. 

Te rekenen van den dag der opening van het ver

keer op de telephoongeleiding Bremen-Amsterdam 
treden voor de afrekening van telephoontaksen 

in het verkeer tusschen de telephoonkantoren in 
het Duitscbe Rijks-'relegraafgebied en in Neder
land de volgende bepalingen in werking : 

Door de telephoonkantoren worden maande

lijksche 1·ekcningen van de ontvangen taksen op· 

gemaakt, welke, nadat zij als bewijsstukken voor 
de ontvangsten gediend hebben, zonder weder

zijds onderzocht en goedgekeurd te worden, aan 
het hoogere bestuur worden gezonden. Evenzoo 
worden maandelijks aan die besturen gezonden de 
coutrolerekeuingeu van de bij de overspreking 

betrokken telephoonkantoren nopens de gesprekken, 
aangevraagd door kantoren van de andere Ad
ministratie. 

Daarna worden door het genoemde bestuur, 
in het Dnitsche Rijks-Telegraafgebied de Keizer

lijke Ober-Postdirectiën, in Nederland het Hoofd
bestuur der Koninklijke Nederlandsche Post- en 
Rijkstelegraaf te 's Gravenhage, de rekeningen 
opgemaakt van de bij de afzonderlijke telephoon

kantoren ontvangen taksen, overeenkomstig bij-

in overleg , dat met gebruikmaking van formu 

lieren als in bijlage 1, cle rekeningen van de 
door ieclere Administratie te betalen bedragen 
tusschen hen worden uitgewisseld. Het onder

zoek van de daarin vermelde sommen geschiedt 
naar de uit de controlerekeningen genomen op• 

gaven. Eene vergelijking met de bij de telcphoon

kantoren berustende overige bescheiden vindt slechts 
dan plaats indien tusschen de opgegeven bedragen 
en de nit de controlerekeningen getrokken som 

men een verschil van meer dan één procent be
staat. Hierbij kan, zoo noodig, een nauwkeurig 
onderzoek volgens de aanneembladen (bijlagen 3 

en 4) plaats vinden . 
I s het eventtleel verschil kleiner, dan worden 

de opgegeven bedragen zonder nader onderzoek 

goedgekeurd. 
De op deze wijze vastgestelde sommen worden 

ten slotte door het Keizerlijk Dnitsche Postnmt 
te Berlijn in de driemuandelijksche hoofclafreke
ningen opgenomen. 

Voor de Koui11kli.Jk Nederlandseke Post- en 
Rb'kstelegraafadministratie, 

(get .) HA VELA.All . 

K ltUYT. 

Voor de Keizerlijk Duitse/ie Rijles- Post en 

(get .) 

Telegraafadministratie, 

FRITSCH. 

BlLLIG. 
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BIJLAGE 1. 

Volg-

nummer. 

BIJLAGE 2. 

Volg-

1 Ü SEPTEMBER 1 81:) 6. 

REKEN I N G van de in de maand . . . . . . b1j de telepltoonkardoren 
in Duitsclûand voor afzonderlijke rerbindingen met telepkoonkantoren in 
Nederland ontvangen taksen. 

Volgens opgaaf 
Ontvangen Verdeeling van de 

van de tele- Voor het 

phoonkantoren taksen. 
taksen tnsschen Aanmerkingen. 

verkeer met de Administratiën. 
te 

Frs. Cs. 

0 VER ZICHT van de gedurende de maand . . . . . . b1j de telepltoon
kantoren in den lering der ober-Postdirectie in N.N. van telepkoonkan
toren in Nederland aangevraagde gesprekken en de daarvoor in rekening 
te brengen taksen. 

1 

Verkeer tusschen 
Taks voor 1 

Bedrag 1 
- Aantal van 

van de in Aantal een enkel- 1 de in rekening 
het aan- en het rekening 

vondig der te brengen Áanmerkingen. num-
te brengen vragende tele- telephoon-

gesprek. eenheids-
roer. phoonkantoor kantoor gesprekken taksen. 

te te 
gesprekken. 

Fi:s. Cs. Frs. Cs. 

(Duitsch Di t overzicht is 
Aandeel.) naar de door de 

telephoonkantoren 
opgemaakte con-
tr&le-rekeningen 

opgemaakt. 
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.811LAGE 3. 

Aangevraagd. lïtgevoerd. 

Dag- Voor- Voor-
teeke- Unr . Minuten of 

N". 
Unr. Minuten. of 

ning. namidd. namidd. 

---- ---- ---- ---- Aangevraagd gesprek ---- --- ----
met een vreemd van 

kantoor door een 
---- ---- ---- - ---

Duitsch kantoor. 
tot 

1 

aam van den ambtenaar. aam van den am btcnaar. 

Gesprek tnsschen 
Naam van den Naam van den 

Plaats. Aanmerkingen. draad. geabonneerde. 
--

BIJLAG}] 4. 

Aangevraagd. Uitgevoerd. 

Dag- Voor- Voor-
teeke- U,u. Minuten . of 

N". 
Uur . :Minuten. of 

ning . namidd. namidd. 

---- ---- ---- ---- Aangevraagd gesprek ---- ---- ----
aan een Dnitsch van 

kantoor door een 
---- ---- ---- ----

vreemd kantoor. 
tot 

:r aau1 van den ambtenaar. Naam van den ambtenaar. 

Gesprek tusscben 
Naam van den Naam van den Plaats. Aanmerkingen. 

draad. geabonneerde. 
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12 September 1896. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Commis
sarissen der Koningin in de provinciën, be
treffende aanvragen om herkeuring van inge
lijfiie militieplichtigen, krachtens art . 116 
der wet op de Nationale Militie. 

Ten vervolge op mijn schrijven van 3 Augustus 
jl. Afdeeling M. en S. n°. 1205 M, heb ik de 
eer U H.E.G. hierbij afschrift te doen toekomen 
van eenc aanschrijving van den Min is ter van Oorlog 
dd. 8 September jl. VII• Afd. n°. 34 gericht aan 
de autoriteiten der landmacht, betreffende de aan
vragen om herkeuring van ingelijf<len bij de mili 
tie krachtens art. 116 der wet betrekkelijk de 
Nationale ;\lilitie. (l ) 

De J[inister van Binnenlandscl,e Zaken, 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (get.) DIJCKMEESTER. 

16 September 1896. BESLUIT, ter bekendmaking 
van den tekst van het Wetboek van Burger
lijke Regtsvordering, zooals die is gewijzigd 
in verschillende wetten, laatstelijk bij de wet 
van 7 Juli 1896 (Staatsblad n°. 103). S. 156. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA.' ENZ. 
WIJ EM~IA., ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Justitie, 

van den 14 Se11tember 1896, n°. 101, lste afdeeling; 

(1) Deze aanschrijving luidt : 
.De milicien voor wien op de wijze als bij 

mijne aanschrijving van 29 Juli 1896, VIJe A.fd., 
u0

• 63 is vastgesteld, krachtens artikel 116 der 
militiewet, herkeuring bij Gedeputeerde Staten 
wordt aangevraagd, moet daartoe, ingevolge het 
tweede lid van genoemd wetsartikel, binnen veer
tien dagen na ontvangst van die aan vraag voor 
voormeld col lege verschijnen . 

• Opdat de herkemiug binnen dien termijn kunne 
geschieden, ook dàn wanneer de milicien wegens 
ziekte of gebreken niet in staat is voor Gedepu
teerde Staten te verschijnen, behoort dit college 
van die omstancligheid tijdig te worden onderr icht, 
ten einde c. q. den milicien te kunnen doen onder
zoeken op de plaats waar hij zich bevindt. 

Gelet op de wetten van 31 Mei 1843 (Staats
blad 11°. 23), 7 April 1869 (Staatsblad n°. 54), 
7 April 1869 (Staatsblad n°. öö), 18 April 1874 
(Staatsblad 11°. 68), 10 vember 1875 (Staats 
blad n°. 204), 26 April lS'f (Staatsb lad n°. 6), 
26 Jnni 1876 (Staatsblad 11 . 124), 30 11foj 1877 
(Staatsblad n°. 138), 23 April 1879 (Staatsblad 
n°. 75), 26 April 1884 (Staatsblad n°. 94), 
15 April 1886 (Staatsblad n°. 6,t), 23 Decem
ber 1886 (Staatsblad n°. 230), 31 December 1887 
(Staatsblad n°. 265), 8 April 1893 (Staatsblad 
n°. 61), 22 Juni 1893 (Staatsbladn". 93), 20 Janu
ari 1896 (Staatsblad n°. 9) en 7 Jnli 1896 (Staats
blad n°. 103), waarbij het Wetboek van Bnrger
lijh Regtsvordering, zooals dit op l October 1838 
is ingevoerd, achtereenvolgens is gewijzigd; 

Hebben goe<lgevonden en verstaan , den tekst 
van het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering, 
zooals die bij de hierboven genoemde wetten is 
gewijzigd, algemeen bekend te maken, doo1· bij
voeging van dien gewijzigden tekst in zijn geheel, 
bij dit besluit . 

De Minister van J nstitie is belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst . 

Soestdijk, den 16den September 1896. 
(get.) E ::,f M: A. 

De JJ[inister van Justitie, (get.) VAN DElt KAAY. 
( Uitgeg. 18 Sept . 1896.) 

WETBOEK 
VAN 

BURGERLIJKE REGTSVORDERING. 

E E R S T E B O E K. 

Van de wijze van procederen voor de kanton
geregten, arrondissem ents-regtbanken, 

hoven en den Hoogen Raad. 

EER TE TITEL. 

À l gemeen e be pa l in gen. 

EERSTE AFDEELING. 

"l\1:itsdicu wordt door mij, na. gehouden overleg 
met mijnen ambtgenoot van Binnenlandsche Zaken, 
bij deze bepaald, dat ingeval een milicien reeds 
tijdens de aanvraag tot bedoelde herkeuring geacht 
kan worden buiten staat te zullen zijn om binnen 
meervermelden termijn van veertien dagen voor 
Gedeputeerde Staten te verschijnen , <loor den chef 
van den militairen geneeskundigen dienst in het I Van exploiten van dagvaarding, aanzegging en 
garnizoen daarvan melding moet worden gemaakt beteekening. 

klaring , onder opgave tevens van de plaats waar rt. . · e 1 eotsmgang vangt aan me~ eene 
in zijne ter zake af te geven geneeskundige ver- , A 1 Elk . " . 

de milicien zich bevindt en do01· geneeskundigen dagvaardrng, door eenen deurwaarder, die tot 
kan worden onderzocht." het exploiteeren in de plaats bevoegd is; hij is ver-
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pligt afsch1·ift van het exploit te laten aan den 
persoon , of aan den woon plaats van den gedaagde. 

Het afschrift zal bij dengenen die het ontvangen 
heeft, als oorspro ke~jKe dagvaarding gelden. 

2. Iu gèval de de1i waarder noch den gedaagde, 
noch i mand van diens huisgenooten aan zijne 
woonplaats vindt, zal bij het afschrift terstond 
ter hand stellen aan het hoofd van het plaatselijk 
bestum, of aan dengenen die hem vervangt, die 
het oorspronkelijke stnk kosteloos met gezien zal 
moeten teekenen , en het afschrift , zoo mogelijk, 
aan clen gedaagde zal moeten doen toekomen , 
zonder dat van dit laatste echter in regten zal 
behoeven te blijken. 

De deurwaarder moet van die terhandstelling 
melding maken op de oorspronkelijke dagvaarding 
en op het afschrift van deze! ve. 

3. .A.an elk der gedaagclen moet een afschrift 
van het exploit gelaten worden. 

Echter zal aan echtgenooten, niet van tafel en 
bed, of van goederen gescheiden zijnde, slechts 
één afschrift worden gelaten. 

4. De dagvaardingen en alle andere exploiten 
znllen gedaan worden op de wijze als volgt: 

1 °. 'l'en aanzien van den Koning, cle leden van 
het koninklijk huis en dèn Staat, aan den per
soon, of in het parket van den procurem-generaal 
bij den hoogen mad ; 

2°. 'l'en aanzien v,10 openbare instellingen of 
stichtingen en zedelijke ligcbamen, aan den per
soon of ter woonplaats van het hoofd des bestnurs, 
of ter plaatse waar het bestuur deszelfs zitting 
of kantoor houdt; 

3°. '.l'en aanzien van· gemeenten, aan den per
soon of ter woonplaats van het hoofd van het 
plaatselijk bestuur, of aan den persoon of de 
woonplaats van den geen die hem vervangt; 

4°. 'ren aanzien van vennootschappen van koop
handel, aan haar gemeenschappelijk kantoor, en, 
zoo er geen is, aan den persoon of de woonplaats 
van een der besturende vennooten, en na de ont
binding, aan den persoon of de woonplaats van 
een der vereffenaars; 

5°. 'ren aanzien van den boedel eens gefail
leerden , of van iemand die in staat van kennelijk 
onvermogen is verklaard, aan den persoon of de 

woonplaats van een der bewind voerders ; 
6°. Ten aanzien van overledenen, aan de ge

zamenlijke erfgenamen en in ééns, zonder uit
drukking van namen of woonplaatsen, ter laatste 
woonplaats van den overledene; edoch niet langer 
dan gedurende een jaar na het overlijden; 

1896. 

7°. '.l'en aanzien van hen, die geene bekende 

woonplaats in het koningrijk hebben , ter plaatse 
van hun werkelijk verblijf. 

Indien deze plaats niet bekend is , gelijk 
mede in geval in regten worden opgeroepen 
houders van aandeelen in geldleeningen of maat
schappijen, welke niet op naam staan, en waar
van de eigenaars uit dien hoofde onbekend zijn, 
zal het exploit worden aangeplakt aan de hoofd
deur van de gehoorzaal des regters , voor wien 
de vordering gebragt wordt of aanhangig is, en 
zal een tweede afschrift moeten worden over
gegeven aan den am btenaai· van het Open baar 
Ministerie bij dat regterlijk collegie, die het 
oorspronkelijke met "gezien" zal teekenen. 

Daarenboven moet het gedaan exploit worden 
aangekondigd in een der dagbladen van de 
plaats, waar cle Regtbank zitting houdt, of, bij 
gebreke daarvan, van eene naburige plaats. 

Gelijkelijk zal worden gehandeld ten aanzien 
van naamlooze vennootschappen, bestaande of 
ontbonden, bij gebreke van gemeenschappelijk 
kantoor, bestnUl'der of vereffenaar, of wanneer 
de besta urder of vereffenaar geen bekende woon
plaats en geen bekend werkelijk verblijf binnen 
het koningrijk heeft. 

Indien het exploit niet een te voeren of 
aanhangig regtsgeding betreft, moet het worden 
aangeplakt aan de hoofddenr van de gehoorzaal 
der Regtba.nk, binnen wier ressort de verzoeker 
zijne woonplaats heeft, het tweede afschrift aan 
den ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij 
die Regtbank worden overgegeven en de aan
kondiging in een der dagbladen van die woon
plaats of, bij gebreke daarvan, van eene na
bmige plaats, geschieden. 

8°. Ten aanzien van hen, die in de koloniën 
van den Staat of buiten 's lands wonen, voor 
zooverre zij binnen het koningrijk geen bekend 
verblijf hebben, aan den ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie bij het regterlijk collegie, 
voor hetwelk de vordering moet gebragt worden 
of aanhangig is, en die het oorsproukelijke met 
"gezien" zal teekenen , en het afschrift van het 
exploit, ten behoeve der eerstgemelden aan het 
departement der koloniën, en van laatstgemelden 
aan dat van buitenlandsche zaken zal toezenden. 

Indien het exploit niet een te voeren of aan
hangig regtsgeding betreft, zal het gedaan worden 
aan den ambtenaar van het Openbaar Ministerie 
bij de Regtbank, binnen wier ressort de ver
zoeker zijne woonplaats heeft, welke ambtenaar 

18 



270 16 SEPTEMBER 1806. 

daarmede zal handelen als in het eerste lid is 
omschreven. 

Indien in het geval van het tweede en het 
vierde Jid van n°. 7 en in dat van het eerste 
lid van n°. 8, hierboven voorzien, de zaak voor 
den Kantonregter moet dienen of dient, zal het 
tweede afschrift van het exploit worden over
gegeven aan den persoon of de woonplaats van 
het hoofd van het plaatselijk bestuur of van den
geen, die hem vervangt, welke hetzelve, ten 
einde als bij de voorzei de n nmmers is vermeld, 
moet doen toekomen aan den Officier bij de 
Arrondissements-Regtbank , binnen welker regts
gebied het Kantongeregt gevestigd is. 

9°. ten aanzien van de getrouwde, niet van 
tafel en bed gescheiden vrouw , wat betreft de 
dagvaardingen en alle andere exploiten, die haar 
ten verzoeke van haren echtgenoot worden uit
gebragt, a,m haar in persoon of aan haar werke
lijk verblijf, en, wanneer dit is ter woon1ilaats 
van haren echtgenoot, alsdan aan haar in per
soon, of, zoo de deurwaarder hanr aldaar niet 
vindt, aan het hoofd van het plaatselijk bestuur 
van die woonplaats, of aan dengeue, die hem 
vervangt, in voege als in artikel 2 van dit 
wetboek is voorgeschreven, terwijl bovendien in 
dat geval het exploit. zal moeten worden aan

gekondigd in een dagbl:1d der woonplaats van 
den man, of bij gebreke daarvan , van eene na
burige plaats en een afschrift van die aankondiging 
zal moeten wordrn aàngeplakt i,an de buitenzijde 
der hoofddeur van het door hen bewoonde huis. 

Deze aankondiging zal alleen berntten de 
dagteekening van het exp'oit, de aanwijzing van 
den persoon ten wiens verzoeke, en van de 
persoon aan wie het exploit is gedaan , de rnr
melding rnn den deurwaarder, die het gedaan 
heeft en van den persoon aan wien afschrift van 
het exploit gelaten is; voorts, indien de aan
kondiging eene dagvaarding betreft, de aanwijzing 
van den regter voor wien , en van dag en uur 
der teregtzitting, tegen welke gedagruard is, en 
indien de aankondiging de beteekening van eene 
1·egterlijke uitspraak of beschikking betreft, de 
aánwijzing van den regter door wien, en van 
den da:,: waaro1i die uitspraak gewezen of die be
schikking genomen is . 

Het aangeplakte afschrift der aankoudigi ng zal 
op het verzoek van de vrouw door den dew·
waarder onmiddellijk moeten verwijded worden. 

Indien de vrouw haar werkelijk verblijf niet 
heeft ter woonplaats van den man en de deur-

waarder aan dat werkelij k verblijf niemand aan
treft, zal artikel 2 ' moeten worden toegepast . 

Indien de vrouw geen bekend verblijfbinnen het 
koningr ij k heeft, zal het exp)oit moeten geschieden 
op de wijze, bij n° . 7 van dit artikel omschreven. 

5. Het e:q>loit van daµ;vaarding zal moeten 
behelzen: 

1 °. Den dag, de maand en het jaar; den voor
naam, den naam en de woonplaats des eischers, 
met opgave vau de door hem gekozené woonplaats 
in cle gemeente waar de regter zitting houdt; 

2°. Den voornaam, den naam en de woonplaats 
van den deurwaarder, den naam en de woonplaats 
van den gedaagde, en de vermelding van den 
persoon aan wien afschri ft van het exploit van 
dagvaarding gelaten is. 

Indien de eischende of verwerende partij eene 
corporatie, maatschap of handelsvereeniging is, 
zal deze hare benaming in de plaats van naam 
en voornaam moeten worden uitgedrukt; 

3°. De middelen en het onderwerp van den 
eisch, met eene du idelijke en bepaalde conclusie; 

4". De aanwijzing van den regter die van de 
zaak moet kennis nemen; 

6°. Den dag en het uur waarop de gedaagde 
i u regteu moet versch ij oen. 

Het exploit en het afschrift daarvan zullen door 
den deurwaarder moeten worden geteekénd. 

6. In alle gedingen waarin de Koning als 
eischer optreeJt, zal het exploit geschieden, en 
de zaak worrlen voortgezet, ten name van en 
door zoodanigen gemagtigde als hij zal aanwijzen. 

Alle gedingen tegen den Koning worden voort
gezet ten name van zoodanigen gemagtigde als 
hij zal aanwijzen. Indien zoodnnige gcmagtigde 
ten beteekenden regtsclage niet ,,erschijut, wordt 
indien daartoe termen bestaan, het verstek ver
leend eu vonnis gewezen ten name van den Procu
reur-Generaal bij den Hoogen Raad. 

7. J)e gewone termijn van dagvaarding is voor 
hen, die in het koningrijk wonen of hun verblijf 
houden: voor den Kantonrcgter van ten minste 

vijf dagen en voor de regterlijke collcgiën van ten 
minste acht dagen. 

In spoedeischende zaken kan de Kantonregter 
op mondeling verzoek ues eischers vergunnen, 
den termijn van dagvaarding te verkorten, in 
welk gem! de vergunning ·aan het hoofd van het 

exploit gesteld en hiermede gelijktijdig geregis
treerd wordt . 

Evenzeer kan de president. van het regterlijk 
collegie in spocdeischende zaken op mondeling of 
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schriftelijk verzoek . des eischers den termijn van 

dagvaarding verkorten; in het eerste geval wordt 
gehandeld, zooals hierboven ten aanzien van den 
Kantonregter is bepaald, terwijl in het laatste geval 
de president zijn beschikking op het req nest plaatst. 

8. De dag van het exploit en de dag van 
verschijning worden niet mede gerekend onder 
den algcmeenen termijn , bepaald voor dagvaar
dingen, aanzeggingen en beteekeningeu. 

Deze termijn zal met ten minste acht dagen 
verlengd worden, wanneer de gedaagde binnen 
·het regtsgebied van een ander geregtshof woout 
dan waarin de 1·egter, welke van den eisch moet 
kennis nemen, zitting houdt. 

9. In het geval in het tweede lid van artikel 4, 
n°. 7 uitgedrukt, zal de termijn van dagvaarding 
zijn ten minste twee maanden. 

10. Wanneer de gedaagde niet iu het koning
rijk woont, is de termijn: 

van ten minste eene maand, zoo hij woont in 
Groot-Britbunie en Ierland, Frankrijk, Belgie, 
Luxemburg, Duitschland, met uitzondering van 
Oostenrijk, of Zwitserland; 

van ten minste twee maanden, zoo hij woont 

elders in Europa; 
van ten minste drie maanden, zoo hij wool'.!t 

in de niet-Europesche kustbnden der Middel
landsche of der Zwarte Zee;• 

van ten minste dri e maanden, zoo hij woont 

in eenc der kolonien Suriname of Curacao ; 
van ten minste zes maanden, zoo hij woont 

op Java, Sumatra of Madurn; 
van ten minste vijf maanden, zoo hij woont 

buiten Europa in een der hierboven niet ver
melde landen aan deze zijde van de Straat van 
Malakka, de Straat Sunda en de Kaap Hoorn; 

van ten minste acht maanden, zoo hij woont 
in een cler hierboven niet vermelde landen aan 
gene zijde van de Straat Malakka, de Straat 

Sunda en de Kaap Hoorn, dezen daaronder begrepen. 

11. Ind ieu een exploit aan iemand, buiten het 
koningrijk woonachtig, aan zijnen persoon binnen 
het koningrijk "'edaan wordt, of indien deze in 
eene bepaalde zaak, woonplaats binnen hetzelve 
heeft gekozen, gelden de termijnen voor inge
zetenen vastgesteld, naar gelang van den afstand 
der plaats waar het exploit aan hem gedaan wordt. 

12. Wanneer meer personen wegens dezelfde 
vordering op verschillende termijnen moeten ge
dagvaarcl worden, zullen allen gedagvaard worden 
tegen den dag van verschijning, voor den verst 
verwijdercl wonenden bepaald. 

13. De dagvaardingen, aanzeggingen of op
roepingen, om tegenwoordig te zijn bij deze of 
gene akte van procedure of van instructie, znllen 
alleen de plaats, den dag en het nur van de 
eerste teregtzitting of rol moeten uitdrukken; zij 
zullen niet behoeven herhaald te worden, ofschoon 
de teregtzitting op eenen anderen dag verlegd of 
voortgezet worde. 

14. Geenerlei exploit zal op eenen zondag mogen 
gedaan worden, ten ware uit krachte van de ver
gunning van den kauton-regter of voorzitter van 
het collegie. Indien de laatste dag van den ter
mijn, binnen welken het exploit geschieden kan, 
op eenen zondag in valt, zal hetze! ve des a.nderen 
daags kunnen gedaan worden. 

15 . Geenerlei exploit of ten uitvoerlegging van 
vonnissen zal kunnen geschieden ,óór zeven uren 
des morgens, en na acht uren des avonds, ten 
ware de kanton-regter of voorzitter van het collegie, 
in zaken welke buitengewonen spoed vereischen , 
daartoe verlof mogt hebben verleen<l. 

16. Geen exploit mag door ecnen cleur waarder 

worden gedaan voor zijne bloedverwanten of aan
gehuwden in de regte linie onbepaaldelijk, en in 
de zijdlinie tot den graad van broeders- eu zusters
kinderen ingesloten. In geval van beletsel uit 
dien hoofde, zal het exploit worden gedaan door 
eenen deurwaarder daartoe door den regter aan 
te wijzen. De kanton-regter zal, in geval er geen 

ander deurwaarder in het kanton aanwezig is, 

eenen bepaalden persoon tot het doen van het 
exploit nanwijzen. 

17. Indien een exploit door toedoen van den 
deurwaarder nietig verklaard wordt, zal hij in 
de kosten van het exploit en van de vernietigde 
procedure verwezen kunnen worden, onverminderd 

de schaden en interessen van de partij, naar de 

omstandigheden. 

TWEEDE Al'DEELING. 

Van de teregtzittingen. 

18. De teregtzittingeu worclen in het openbaar 
gehouden, op den voet van de voorschriften van 
artikel 20 der Wet op de zamenstelling der regter
lijke magt en het beleid der justitie. 

19. De regter kan in ,die gevallen, en in eiken 
stand der zaak, wanneer dezelve hem voor minne
lijke schikking vatbaar schijnt , het zij op verzoek 
van partijen of van ééne derzel ve, het zij am hts
halve , partijen gelasten om in persoon of door 
of met derzelver praktizijns, voor zich of voor 

18* 
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een of meer regters~commissarissen te verschij nen, 
ten einde eene vereeniging te beproeven. 

Indien eene minnelijke schikking tot stand 
komt, wordt, wanneer partijen zulks verlangen, 
een proces-verbaal opgema11kt en geteekend door 
partijen, of derzelver tot dat einde bijzonderlijk 
gemagtigden, waarin de verbindtenissen, die par
tijen ten gevolge dier schikking op zich nemen, 
worden uitgedrukt. 

De uitgifte van dit proces-verbaal geschiedt in 
execntorialen vorm. 

Indien geeu minnelijke schikking tot stand 
komt , bepaalt de regter den dag, waarop de 
zaak weder ter rolle zal worden opgeroepen. 

20. De partijen mogen hare eigene zaak be
pleiten, echter zal de regtbank of het hof de magt 
hebben haar dit te ontzeggen, in geval dezelve 
bevinden dat zij door drift of door onbedreven
heid buiten staat zijn hare zaak met de vereischte 
betamelijkheid, en met die duidelijkheid, die tot 
des regters onderrigt noodig is, voo1· te dragen . 

21. De partijen mogen hare zaken doen be
pleiten door een bij het regtscollegie toegelaten 
procureur, on verminderd het voorschrift van art. 99 
en de bepalingen omtrent de wijze van procederen 
in cassatie. 

Wordt het bepleiten der zaak aan een niet als 
procureur toegelaten advocaat opgedragen, dan 
moeten niettemin, behalve in cassatie, de ding
talen door een procureur worden gevoerd. 

22 . De partijen en hare praktizijns zullen ge
hottden zijn de zaak voor den regter met bezadigd
heid te bepleiten, en in alles den eerbied in acht 
te nemen en te bewaren, dien men aan de justitie 
schuldig is. Wanneer zij zich daarin te buiten 
gaan, z:il de regter hen dit herinneren. 

23 . De toehoorders zullen de teregtzittingen 
met ongedekten hoofde bijwonen, en voorts een 
betamelijk ontzag eu stilzwijgen bewaren, al wat 
de president tot handhaving der goede orde be
veelt, zal stiptelijk en terstond ten uitvoer gelegd 
worden. 

24. In geval een of meer personen gedurende 
de openbare teregtzitting de stilte storen, of teekens 
van goed- of afkeming geven, of, het zij ter ge
legenheid van de verdediging der partijen, het 
zij ter gelegenheid dat de regters of het openbaar 
ministerie het woord voeren, het zij bij cle aan
maning of waarschuwing van den voorzitter, het. 
zij bjj het uitspreken van vonnissen of bevel
schriften, op welk eene wijze ook, geraas maken 
_of beweging verwekken, en zij , op de waarschuwing 

van den deurwaarder, zich niet dadelijk stil houclen , 
zal hun gelast worden te vertrekken, en die zich 
daartegen verzet zal aangehouden eu terstond in 
een huis van arrest in bewaring gesteld worden 
voor den tijd van vier en twintig uren; zij zullen 
alclaar ingenomen word eu op vertoon van het be
velsch1·ift van clen kanton-regter of voorzitte1· van 

het collegie. 
Dit bevel zal op het audientieblad vermelcl 

worden. 
25 . Indien het geraas of de beweging veroorzaakt 

is door eenen deurwaarder, of bediende van het 
regterlijk collegie , z,tl hij , boven en beha! ve de 
voorzeide straf, door dat collegie in zijne bediening 
geschorst mogen worden. Deze schorsing zal clen 
tijd van zes weken niet mogen te boven gaan, 
en aan geen hooger beroep onderworpen zijn. 

26. Wanneer de opschudding op de teregtzitting 
van eene arroncl-issements-regtbank, een geregtshof 
of den Hoogen Raad vergezeld is geweest vau 
beleedigingen of bedreigingen jegens cle regters of 
de regterlijke ambtenaren, welke het kenmerk van 
misdrijf dragen, zullen de daders dadel ijk op 
dezelfde teregtzitt.ing, zonder eeuige clagvaarcling, 
kunnen worden teregt gesteld en, nadat de feiten 
tot klaarheid gebragt zijn, na verhoor van het 
open baar ministerie kunnen worden veroordeeld. 

27. Indien cle beoordeeling van het feit cle be
voegdheid van den regter te boven gaat, zal cle 
regter, na, zoo claartoe gronden zijn, 

1 
den clacler 

te hebben cloen vatten, proces-verbaal van bet 
ter teregtzitting voorgevallene opmaken, en dat 
stuk aan den bevoegden ambtenaar van het open
baar ministerie ter verclere vervolging opzenclen. 

28. Indien de beleedigingen of bedreigingen 
tegen regters of ambtenaren van het openbaar 
ministerie in het waarnemen hunner bedieningen, 
doch buiten cle teregtzittingen, hebben plaats ge
h,id, zullen cleze mede , na, zoo claartoe gronden 
zijn, de daders te hebben doen vatten, proces
verbaal van het voorgevallene opmaken, en hetzelve 
aan den bevoegden ambtenaar van het openbaar 
ministerie ter verdere vervolging opzenden. 

DERDE AFDEELING . 

Van de regters en van het wi·aken derzelve. 

29. De regters in werkelijken dienst, de procu
reurs-generaal, cle advokateu-generaal, cle officieren 
van justitie of hunne substituten, cle griffiers en 
substituut-griffiers, zullen zich niet mogen be
lasten met het verdecligen van de zaken der partijen, 
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het zij mondeling, het zij schriftelijk, het zij 
onder den naam van consnlfatie, zelfs niet voor 
andere hoven of regtbanken dan die bij welke zij 
hunne fnnctien waarnemen. 

Echter zullen zij bij alle hoven en regtbanken 
hunne eigene zaken en die hunner vrouwen, bloed
verwanten of aangehnwden in de regte linie, en 
hunner pupillen mogen bepleiten. 

Zij zullen ook geene scheidsl ieden mogen zijn. 
30. Geeu regter zal mogen gewraakt worden, 

dan om de na volgende redenen : 
1 °. Indien hij persoonlijk belang bij het geschil 

heeft; 
2°. Indien hij aan eene der partijen in bloed

verwantschap of in zwagerschap bestaat tot in den 
vierden graad ingeloten; 

3°. Indien er, binnen het jaar vóór de wraking, 
tegen eene der partijen of derzel ver echtgenoot 
of nabestaanden en aangehnwden in de regte linie, 
eene vervolging wegens misdrijf op zijn beklag of 
door zijn toedoen heeft plaats gehad; 

4°. Indien hij een schriftelijk ad vijs in de zaak 
gegeven heeft ; 

5°. Indien hij , hangende het geding, van iemand 
die bij de zaak belang heeft, geschenken heeft ont
vangen, of deze! ve aan hem zijn beloofd , en hij 
deze belofte heeft aangenomen ; 

6°. Indien de regter, zijne vrouw, hunne bloed
verwanten of aangehnwden in de regte linie, een 
verschil over een gelijksoortig onderwerp hebben, 
als hetwelk tusschen partijen in geschil is; 

7°. Indien er een burgerlijk regtsgeding tnsschen 
den regter, zijne vrouw, hunne bloedverwanten 
of aangehuwden in de regte linie, eu eene der 
partijen hangende is; 

8°. Indien de regtcr voogd, toeziende voogd, 
curator, of toeziende curator, vermoedelijke erf
genaam of begiftigde is van eene der partijen, of 
indien eene der partijen zijn vermoedelijke erf
genaam is; 

9°. Indien hij is bewindvoerder van eenige 
stichting, maatschappij of li11:chaam van bestuur, 
welke partij in de zaak is; 

10°. Indien er eene hooge graad van vijand
schap bestaat tusschen hem en eene der partijen; 

11°. Indien er tusschen den I"Cgter en eene 
der partijen sedert den aanleg van het regts
geding, of binnen zes maanden voor de wraking, 
hebben plaats gehad beleedigingen of bedreigingen. 

31 . Ieder regter, uitgezonderd de kanton-regter, 
die weet dat er eenige reden van wraking tegen 
hem bestaat, zal gehouden zijn dezelve aan het 

collegie waarin hij zitting heeft op te geven, het
welk beslissen zal of hij zich van de zaak ont
houden moet. 

32. De redenen om welke een regter kan ge
wraakt worden zijn toepasselijk op het openbaar 
ministerie, wan neer hetze! ve geen hoofd partij in 
het geschil is, mitsgaders op de gi·ifliers en 
substitu nt-gri fliers. 

De wraking dezer ambtenaren geschiedt op 
dezelfde wijze als die der regters. 

33 . De partij die een regtcr wraken wil, moet 
de wraking met redenen bekleed voorstellen, op 
straffe van verlies van het regt daartoe , uiterlijk 
vóór den aanvang der pleidooijen , of, indien de 
zaak in geschrifte wordt behandeld, vóór den 
afloop der termijnen, ten ware de redenen of 
aanleiding tot de wraking later mogten zijn 
ontstaan. 

Met uitzondering vnn het laatste geval, moet 
de wraking van een en regter-comrn issaris geschie
den vóór dat hij zijne werkzaamheden als zoo
danig aanvangt. 

De akte van wraking zal moeten geteekend zijn 
door de partij, of derzelver bijzondercn en bij 
authentieke akte daartoe gevolmagtigde , en zal 
aan den griffier worden ter hand gesteld, die, 
na een bewijs van ontvangst daarvan gegeven te 
hebben, dezelve onmiddellijk aan den gewraal..-ten 
regter zal mededeel en. 

34. De regter zal gehouden zijn, binnen den 
termijn van twee dagen, onder de akte eene 
schriftelijke verklaring te stellen, houdende, of 
berusting in de wraking , of weigering om zich 
van de kennisneming der zaak te onthouden, 
met zijn antwoord op de middelen in de akte uit
gedrukt. 

35. Indien de ge,vraakte regter in de wraking 
berust, moet hij zich van de zaak onthouden. 

36. Indien hij in de wraking niet berust, zal 
het hof of de regtbank de redenen van wraking 
onderzoeken , en .dezelve bewezen en gegrond be
vindende, de wraking toestaan. 

37 . Indien de wrakende partij vermeent meer 
clan ééne reden van wraking tegen denzelfden 
regter te hebben, moet zij allen te gelijk voor
dragen. 

38. Indien eene partij meer dan één lid van 
hetzelfde regterlijk collegie wil wraken, kan zij 
de tweede of verdere wraking niet voordragen 
voor dat over de voorgaande beslist is. 

39. Geen der leden van het regterlijk collegie 
mag zich verschoonen om aan de raadplegingen 



274 16 SE P TEMBER 189 Ö. 

over eu de beslissing vau de wraking deel te 

nemen . 
40. In geval van het wraken van een' kanton

regter, zal de akte van wraking en van des 
regters verklaring door den gr iffier, ter begeerte 
van de eerst gereede partij , verzonden worden 
aan den officier van justitie bij de arrondissements
regtbank waaronder het kauton-geregt behoort, 
ten einde daarover door de regt bank beslist worde. 

41 . Indien ten gevolge van toegelaten wraking 
of van toegegeven reden van verschooning, noch 
de kanton-regter, noch zijne plaatsvervangers van 
een geschil kunnen kennis nemen , zal de meest 

gereede 1iartij zich aan de arrondissements-regtbank 
wenden met verzoek om eenen anderen kanton
regter binn en haar regtsgebied, tot beslissing van 
het gedi ng, aan te wijzen. 

42. De uitspraak in zake van wraking is in 
geen geval aan hooger beroep, revisie of cassatie 
onderworpen. 

43 . ( Vervallen). 

VIERDE AFDEELING . 

Van vonnissen in !,et algemeen. 

44. Indien de eischer of de gedaagde ten be
tcekencle dage niet verschijnt, wordt gehandeld 
zoo als bij de zesde afdeeling van dezen titel is 

bepaald. 
45. Indien partijen verschijnen, worden zij 

over en weder in hunne belangen gehoord , met 
in-achtneming van de voorschriften der volgende 
titels van dit boek. 

De regter zal, na het voldingen en bepleiten 

der zaak, zich de stukken doen overgeven en 
het zij dadelijk, het zij op een en naderen door 
hem te bepalen regtdag, uitspraak doen. 

46. De regter kan , alvorens de zaak definitief 
te besli ssen, eene prreparatoire of eene interlo
cutoire uitspraak doen. 

Voor prropamtoir worden gehouden vonnissen 
en bevelschriften welke gegeven zijn tot instructie 
der zaak, en welke strekken om het proces in 
staat van wijzen te brengen, zonder dat znlks 
op de zaak ten principale van eenigen invloed 
kan zijn . 

Voor interlocutoir worden gehouden vonnissen 
en bevelschr iften , waarbij de re!!:ter, alvorens 
regt te doen, een bewijs, een onderzoek of eene 
instructie beveelt, waarvan de beslissing cler zaak 
zelve kan afhankelijk zijn . 

4 7. Indien er geene uitspraak heeft plaats 

gehad uiterlijk drie maanden ~a het eindigen 
der pleidooijen en het hooren der conclnsien van 
het openbaar ministerie (in zaken waarin dezelve 
worden vereischt), hebben partijen of eene derzelve 
de bevoegdheid om te vorderen dat de zaak 

andermaal worde bepleit. 
Indien de regter den dag heeft bepaald waaro11 

de uitspraak zal plaats hebben en part ijen met 
elkander in onderhandeling tot een minnelijk 
vergelijk zijn getreden , kunnen zij den regter 

verzoeken de uitspraak gedurende eenen bepaalden 

tijd uit te stellen. 
48. De regters moeten bij hunne beraadslagingen 

van ambtswege de regtsgrnnden aanvullen welke 
niet door de partijen mogten zijn aangevoerd . 

49. Indien de regter eene verschijning van 
partijen beveelt, zal hij den dag en het um
daartoe bij het vonnis bepalen. 

50. Elk vonnis waarbij een eed wordt opge
legd, zal de daadzaken uitdrukken waarop de 
eed gedaan moet worden, en de eedsaflegging zal 
geschieden in tegenwoordigheid van de tegen
partij , of deze behoorlijk op!!:eroepen. 

Indien eene partij aan welke een eed is opge
legd, door hare wederpartij is opgeroepen om 
dien af te leggen, en zij niet verschijnt, zal zij 
geacht worden cl en eed te hebben geweigêrd, be
houdens h aar verzet, in geval zij bewijst uit 
hoofde van een wettig beletsel te zijn verh inderd 

geweest. 
51. Indien er een provisionele (lisch gedaan 

is, en de zaak zoo ten principale als op de 
provisie in staat van wijzen is, zal de regter op 
beide bij één en hetzelfne vonnis uitspraak kun

nen doen. 
52. De voorloopige t enuitvoerlegging der von

nissen niettegenstaande hooger beroep of verzet 
zal bevolen worden : 

1 °. indien de uitspraak berust op een authen

tieken titel ; 
2°. indien zij berust op een onderhandsch ge

schrift, hetwelk erkend is door dengene, tegen 
wien men zich daarnp beroept, of hetwelk regtens 
voor erkend wordt gehouden , welke erkenning 
mede aan!!:enomen wordt, in geval regt wordt 
gedaan bij verstek ; 

3°. indien er is een voorafgegane veroordeeling 
bij een vonnis, lietwelk voor geen verzet of hooger 
beroep vatbaar is. 

Het wordt o.nn het oordeel van den regter 
overgelaten dit bevel te geven met of zonder 
borgtogt. 
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53 . De voorloopige ten uitvoerlegging der 

vonnis en n iettegenstauude hooger beroep of ver
zet kan bevolen worden met of zonder borgtogt, 
in gevallen, betreffende: 

1°. Verzegeling en ontzegeling of boedelbe
schrijving; 

2°. Dringende reparatien; 
3°. Ontruiming van het gehuurde, wanneer 

er geen schriftelijk bewijs van bestaande, ver
nieuwde of verlengde huur aanwezig is, of wan
neer de hmu geëindigd is; 

4°. De benoeming van sequesters, commis

sarissen en bewaa1·ders; 
5°. Het aannemen vau borgen en achterborgen; 
6°. De benoeming van voogden, curators en 

andere bewind voerders en het doen van derzel ver 
rekening; 

7°. Jaargelden of nitkeeringen tot levensonder
houd en in het algemeen voldoening eener be
paalde geldsom; 

8°. Alle provisionele toewijzingen; 
9°. Bezitregt; 
En verder in alle die bijzondere gevallen in welke 

de wet zulks heeft toegelaten of voorgeschreven. 
54. Indien de regter de voorloopige ten uit

voerlegging niet bevolen heeft, kan hij zulks niet 
bij nader vonnis doen, on verminderd nogtans het 
regt van partijen om in _hooger beroep dit te 
vorderen. 

55. De voorloopige ten nitvoerlegging kan geene 
plaats hebben ten aanzien der kosten, al waren 
die ook in de 1ilaats van schaden en interessen 

toegewezen. 
56 . Al wie hij vonnis in het ongelijk gesteld 

wordt, zal in de kosten verwezen worcleu. 

Echter zullen de kosten in het geheel of ten 
deele gecompenseerd mogen worden tnsschen echt
genooten, bloedverwanten in de regte linie, 
broeders en zusters of aangehnwden in denzelfden 
graad, mitsgaders indien de partijen over en weder 
op eenige punten in het ongelijk zijn gesteld. 
Ook zal de regtcr de kosten, die noodeloos werden 
aangewend of veroorzaakt, knnneu laten voor 

rekening der 11artij, die ze aanwendde of -ver
oorzaakte. 

Bij provisionele, prneparatoire en interlocutoire 
vonnissen kan de uitspraak over de kosten tot 
het eind vonnis worden voorbehouden. 

Het bedrag der kosten, waarin de verliezende 
partij wordt verwezen, wordt, voor zooveel die 
kosten vóór de uitspraak en niet door haar zelve 
zijn gemaakt, bij het vonnis bepaald. 

In zaken waarin de wet de verrigtingen van 
advocaten of proc1ueurs vereischt of toela.1t, worden 
onmiddellijk na het voldingen of bepleiten der 
zaak of na het nemen der conclusie door het 
openbaar ministerie, door de procureurs en iu 
cassatie cl oor de advocaten, de rekeningen der 
kosten aan den regter overgelegd. Bij gebreke 
daarvan geschiedt de bepaling van het be-lrag 
der kosten uitsluitend volgens de begrooting des 
regters . 

57 . Van de kosten cler tegenpartij kunnen in 
de zaken, bij de voorlaatste zinsnede van het 
vorig artikel bedoeld, gecne andere bij de uit
spraak ten laste van de in het ongelijk gestelde 
partij worden gebragt, dan de salarissen en ver
echotten van clen procnreur dier tegenpartij, indien 
alléén een procureur voor haar werkzaam was. 

Werd hare zaak mede do)r een advocaat be
handeld, clan wordt zijn salaris onder cle bij het 
eerste l id bedoelde kosten begrepen, met dien 
verstande, dat in geen geval, wegens het behandelen 
der zaak door een advocaat, aan de in het onge
lijk gestelde partij cloor de tegenpartij meer kosten 
in rekening kunnen worden gebragt, dan indien 
alléén een procureur met de behandeling ware be
last geweest. 

'fen aanzien van de zaken in cassatie komen 
in plaats van de salarissen en verschotten van 
den procnrenr, die ten laste van de in het onge
lijk gestelde partij kunnen gebragt wonlen, de 
sala,;ssen en verschotten van één advocaat, on ver
minderd de bepaling van het tweede lid van 
art. 418. 

Voor het overige betaalt elke partij haar eigene 
kosten. 

De salarissen worden berekend overeenkomstig 
hij de wet vastgestelde tarieven . 

58. De ad vokaten, procurenrs en denrwaarders, 
die zich in hunne bediening te buiten mogten 
gaan, en alle diegenen, welke de behmgeu van 

het beheer dat hun is toevertrouwd verwaarloozen, 
zullen persoonlijk en nit hunne eigene beurs ge
heel of gedeeltelijk in de kosten verwezen mogen 
worden, en zelfs tot vergoeding van schaden en 
interessen, zoo daartoe gronden zijn, zonder die 
op hunne principalen te knnnen verhalen. 

59 . Het vonnis, zoodnnig als hetzelve door 
den regter wordt uitgesproken , moet behelzen : 

1 °. De namen en de woonplaats der partijen, 
en de namen der 1nocureurs, indien partijen clie 
gehad hebben; 

2°. De slotsom der conclusie van het open haar 



276 16 SEPTEMBER 1896. 

ministerie in de gevallen waarin hetzelve is ge
hoord geworden; en 

3°. De gronden der uitsprnak, zoo wat de 
daadzaken als het regtspunt, ieder afzonderlijk, 
betreft, en de besfüsing. 

Aan het slot van hetzelve worden vermeld de 
namen dei· regters, welke over de zaak hebben 
geoordeeld, en die van den ambtenaar van het 
openbaar ministerie, welke rlaarbij is tegenwoordig 
geweest. 

60. Het vonnis wordt door den griffier op het 
audientieblad gebragt, en door den president en 
den griffier uiterl ij k binnen tweemaal vier en 
twintig uren onderteekeud. 

Bij de kanton-geregten moet de kauton-regter 
verrigtcn al wat bij dit artikel aan den president 
is opgedrau·en. 

61. Indien de president zich in de onmogelijk
heid bevindt om op het audieutie-blad te teekenen, 
wordt zulks verrigt door het oudste lid hetwelk 
over de zaak gezeten heeft. Inclien de griffier 
zich in de onmogelijkheid bevindt, wordt daarvan 
uitdrukkelijk op het audientie-blad melding ge
maakt. Indien de kauton-regter zich in de 
onmogelijkheid bevindt om op het audientie-blud 
te teekenen, zal daarvan door den griffier op dat 
blad melding worden gemaakt. · 

62. De expeditie of uitgifte van het vonnis 
wordt zonder medewerking der partijen opge
maakt, en behelst, behalve hetgeen bij artikel 59 
is vermelcl: 

1°. De conclusien der partijen, en wanneer die 
bij den kanton-regter niet schriftelijk zijn ge
nomen, alsdan de daarvan door den griffier ge
houdene aanteekeningen; te dien einde wordt een 
afschrift van de schriftelijke conclusieu, of, wan
neer die niet schriftelijk zijn genomen, van de 
gehoudene aanteekeningen, door den griffier aan 
het audientie-blad gehecht ; 

2°. De vermelding dat het vonnis in het open-
baar is uitgesproken; 

3°. Den dag der uitspraak. 
63 . (Vervallen) . 
64. De griffiers zijn veq1ligt om op aanvraag 

der partijen aan haar zoodra mogelijk expeditie 
van het vonnis uit te reiken, op straffe van ver
goeding van kosten, schaden en interessen, indien 
daartoe gronden zijn. 

65 . Alle vonnissen, welke wederkeerige ver
pligtingen aan beide partijen opleggen, of waaruit 
regten en verpligtingen ten behoeve of ten laste 
van beide partijen voortvloeijen, kunnen door 

elke van dezelve in haar belang worden ten uit
voer gelegd. 

66. De vonnissen en bevelschriften, in artikel 46 
bedoeld, behoeven niet beteekend te worden, 
tenzij dit ingevolge de bepalingen van het tweede 
boek van dit wethoek tot verhaal van geldelijke 
verpligtin@:en, welke de wederpartij krachtens 
dezelve te vervullen heeft , noodig mogt zijn. 

67. ( Pervallen). 

Y!Jl'DE AFDEELlNG. 

Van vrijwa,·ing. 

68. Indien de verweerder vermeent gronden te 
hebben, om iemand in vrij waring op te roepen . 
en hij die oproeping niet heeft gedaan vóór den 
dag, waarop de zaak heeft rn.oeten dienen , zal 
hij zijne daartoe strekkende, met redenen om
kleede couelusie vóór alle weren moeten nemen 
op den dag, voor het voordragen der verwering 
bepaald. 

In die conclusie zal het, met afwijking van 
het bepaalde in het tweede I id van artikel 141 , 
geoorloofd zijn de exceptie van onbevoegdheid op 
te nemen, en zal deze, zoo dit niet geschied is, 
voor gedekt gehouden worden, tenzij de regter 
onbevoegd is uit hoofde van het onderwerp des 
geschils. 

Indien de eischer vermeent gronden te hebben 
om iemand in vrij waring op te 1·oepen , zal hij 
het verzoek daartoe bij met redenen omkleede 

conclusie moeten doen ten dage bepaald voor het 
dienen van repliek. 

Indien het verzoek toegewezen wordt, zal de 
regter eenen voldoenden termijn verleenen, naar
mate van den afstand van des waarborgs woon
plaats en den dag bepalen, waarop zoowel de 
oorspronkelijke zaak, als die iu vrijwaring weder 
ter rolle zal worden opgeroepen. 

Het vonnis, waarbij de dagvaarding in vrij
waring is toegestaan, zal aan den waarborg niet 
behoeven beteekend te worden. De dagvaarding 
zal den inhoud van hetzelve moeten behelzen, en 
daarbij zal moeten worden overgegeven kopij der 
stukken, welke aan of door den eischer in vrij
waring beteekend zijn. 

Indien het verzoek afgewezen wordt, bepaalt 
de regter bij die beslissing den dag, waarop de 
zaak weder ter rolle zal worden opgeroepen. 

69. Indien het verzoek tot vrijwaring op den 
bovengemelden regtdag niet gedaan is, of indien 
de dagvaarding tot vrijwaring niet gedaan is binnen 
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den bepaalden tijd, zal er zonder uitstel in de 
oorspronkelijke zaak worden voortgeprocedeerd. 

70. In geval van vrijwaring wegens onder
zetting of andere zakelijke regten, zal de waarborg 
altijd de zaak van den gewaarborgde mogen over
nemen, welke buiten proces zal gesteld worden, 
indien hij zulks vordert, voor dat er eenig vonnis 
tusschen hem en zijn oorspronkelijke wederpartij 
is gewezen. 

Echter zal de gewaarborgde, wanneer hij zulks 
verÜest, in het proces kunnen blijven tot be
waring van zijn regt; ook zal de wederpartij van 
den gewaarborgde tot bewaring van het zijne 
mogen vorderen dat de gewaarhorgde in de zaak 
blijve. 

71 . De vonnissen tegen de waarborgen gewezen, 
bij het vorige artikel vermeld, zullen tegen den 
gewaarborgde worden ten uitvoer gelegd. 

Het zal voldoende zijn het vonnis aan de ge
waarborgden te beteekenen, het zij dezelve buiten 
proces gesteld zijn geworden, of dat zij in het 
proces gebleven zijn, zonder dat er eenige andere 
eisch of regtsvordering noodig is. 

Wat de kosten, schaden en interessen betreft, 
zal de vereffening daarvan en de ten uitvoer
legging niet dan tegen den waarborg geschieden 
kunnen. 

Echter zal, ingeval van kennelijk onvermogen 
van den waarborg, de gewaarborgde de kosten 
moeten dragen, indien hij niet bniten proces ge
steld is geworden, gelijk ook de schaden en inte-
1·essen, iuaien de regter oordeelt dat daartoe 
gronden zijn. 

72. In zaken van eenvoudige VTijwaring, zal 
de waarborg zich slechts mogen voegen, zonder 
de zaak van den gewaarborgde over te nemen. 

7 3. In geval de oorspronkelijke eisch en die ter 
vrijwaring te gelijk in staat van wijzen zijn, zal 
daarop gezamenlijk regt gedaan worden; is dit 
het geval niet, dan wordt de hoofdzaak, wanneer 
de oorspronkelijke eischer of verweerder dit vor
dert, afzondedijk beslist". 

74. Die ter zake van vrijwaring gedagvaard 
zijn, zullen gehouden zijn, voor den regter, voor 
wien de oorspronkelijke zaak aanhangig is, te 
procecleren, zel fs wanneer zij ontkennen mogten 

waarborgen te zijn; doch indien duidelijk bleek 
dat de oorspronkelijke eisch alleen gedaan is om 
hen van hunnen eigen regter af te trekken, zullen 
zij derwaarts verwezen worden. 

ZESDE AFDl!:ELING. 

Van vonnissen bij verstel, en van verzet. 

75 . Indien de eischer ten beteekenden regtdage 
niet verschijnt, zal er verstek tegen hem verleend 
worden, en de verweerder zal van de instantie 
worden ontslagen, met verwijzing van den eischer 
in cle kosten. In dit geval zal er geen verzet 
mogen plaats heb ben, maar zal de ei scher den 
aanleg op uien w kunnen beginnen, na vooraf
gaande betaling dier kosten van het verstek. 

76. Indien de gedaagde niet verschijnt, en de 
voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht 
genomen zijn , zal er tegen hem verstek verleend 
worden, en de concl nsien van den eischer zullen 
toegewezen worden, ten ware zij den regter on
regtmatig of ongegrond voorkomen. 

77 . Elk verstek zal bij het uitroe1,en van de 
zaak op de teregtzitting verleend worden ; echter 
zal de regter de stukken ter tafel kunnen doen 
nederleggen, om op de conclnsien van den eischer 
op eene volgende teregtzitting uitspraak te doen. 

78. A.lle uitgeroepene en niet verschijnende 
partijen zullen in een en hetzelfde vonnis van 
verstek begrepen moeten zijn. 

79. Indien van meerdere gedaagden één of 
meer niet ve1:schijnen, wordt de zaak ten opzigte 
van de verschijnenden aangehouden en tegen de 
niet-verschijnenden verstek verleend. Ieder der 
verschenen partij en heeft het regt om dit verstek 
aan de niet-verschenen partijen te doen beteekenen, 
met oproeping van alle partijen tegen den dag 
waarop zij de zaak opnieuw ter rolle wil doen 
dienen. Voor deze oproeping moeten in acht 
genomen worden de voor dagvaardingen voor
geschreven termijnen. 

Tusschen al de partijen wordt uitspraak gedaan 
bij een en hetzelfde vonnis, hetwelk als een 
vonnis op tegenspraak gewezen wordt beschouwd, 
en waartegen geen verzet wordt toegel,;ten. 

80. De vonnissen bij ver stek gewezen , zullen 
niet ten uitvoer gelegd kunnen worden, dan na 
verloop van acht dagen na de beteekening aan 
de partij in persoon of ter harer woonplaats ; op 
de wijze als bij artikel 2 en 4 voor de dagvaarding 
is bepaald. 

In alle gevallen van clringende noodzakelijkheid, 
zal de ten uitvoerlegging vóór den afloop van dezen, 
termijn bij het vonnis mogen bevolen worden. 

81 . De gedaagde die bij verstek veroordeeld 
is, zal daartegen verzet mogen doen. Het verzet 
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moet worden gedaan binnen veertien dagen na de 
beteekening van het vonnis of van eenige nit 
kracht claarvan opgemaakte of ter uitvoering daar
van strekkende acte aan den veroordeelde in persoon, 
of na het 1ilegen door dezen van eenige daad , 
waaruit noodzakel ijk voortvloeit, dat het vonnis 
of de aangevangen tenuitvoerlegging hem bekend is. 

Buiten de gevallen, in het vorige lid voorzien, 
is het verzet ontvankelijk totdat het vonnis is 
ten uitvoer gelegd. 

De veroordeelde, die iu het vonnis heeft be
rust, kan daartegen niet meer in verzet komen. 

82. Het vonnis word.t gerekend ten uitvoer 

gelegd te zijn : 
in geval van geregtelijke tenuitvoerlegging op 

cle roerende goederen, na den verkoop; 
in geval van arrest onder derden op uit te 

keeren gelden, na de uitbetaling van deze aan 

den arrestant ; 
in geval van gercl\"telijke uitwinning van on

roerende goederen, op den veertien den dag na 
den aanslag of de aanplakking der in de arti 
kelen 515 en 517 vermelde billetten; 

in geval van echtscheiding of scheiding van 

tafel en bed, nadat het aan den gedaagde betee
kend is en openbaar gemaakt op de wijze, bij 
artikel 828 van dit wetboek voorgesch1·even, en 
zoowel negentig dal\"en na de beteekening, als 
dertig dagen na de laatste aankondiging, bedoeld 
in artikel 811 3°. , zijn verloopen. 

Het verzet binnen de boven gezegde termijnen, 
en in de hierna voorgeschrevene vormen gedaan 
zijnde, stuit de ten nitvoerlegging, indien dezelve 
niet bevolen is niettegenstaande het verzet. 

83 . Het exploit van verzet zal summierlijk be
helzen de middelen van de partij , en dagvaarding 
aan den persoon of ter gekozene woonplaats van 
den oorspronkelijken eischer. 

De oorspronkelijke eischer heeft de bevoegd
heid om , overeenkomstig artikel 136 van dit wet
boek, tegen een vroegeren dan den in het exploit 
van verzet nitgedrnkten regtsdag op te roepen. 

84. Het verzet zal ook kunnen gedaan worden, 
het zij bij buitengeregtelijke akte, het zij ter ge
legenheid van de heteekening van het vonnis, 
of van elke andere akte, dienende om dat vonnis 
ten uitvoer te leggen, behalve de aanplakking 
cl er aanslag-biljetten bij artikel 82 vermeld, onder 
verpligting van den opposant om zij n verzet, 
overeenkomstig het vorige artikel, en binnen drie 
dagen te herhalen. 

De deurwaarder die met de ten uitvoerlegging 

belast is, zal, op straffe van kosten, schaden en 

interessen, gehouden zijn van het verzet melding 
te maken 011 zijn proces-verbaal. 

85. De partij, welke verzet heeft gedaan, heeft 
de bevoegdheid om daarvan ter gri file op een 
daartoe bestemd regi ster te doen aanteekening 
houden, met vermelding der namen van de par
tijen, de dagteekening van het vonnis hij verstek 
gewezen, en die van het gedaan verzet. 

86 . Geen vonnis bij verstek kan tegen eenen 
derde worden ten uitvoer gelegd, dan acht a·agen 

na deszelfs beteekening aan den defaillant in per
soon of te zijner woonplaa1s, en met overlel\"ging 
van de verklaring des griffiers, dat er op zijne 
registers geen verzet tegen het vonnis is aange

teekend. 
87. De 01111osant ,lie zich voor de tweede maal 

bij verstek laat vonnissen, zal niet meer ont
vangen worden tot het dqen van een nieuw verzet. 

88 . ( Vervallen). 
89 . De kosten van het verstek, die van het 

vonnis daaronder begrepen, mitsgaders die, welke 
als het gevolg der niet verschijning van den 
defaillant kunnen worden beschouwd, komen ten 
laste van den defaillant, ten ware het verstek 

verleend ware op eene dagvaarding, die nietig 

verklaard wordt. 
89a. De gedaagde, tegen wien verstek ver

leend is, heeft, zoo lang ten profijte daarvan het 
vonnis nog niet gewezen is, de bevoegdheid om 
ten dienendeu dage alsnog in regten te ver
schijnen, waardoor de gevolgen van het tegen 
hem verleend verstek vervallen, behalve ten aan
zien van de daardoor veroorzaakte kosten, waarop 
artikel 89 van dit wetboe~ toepasselijk is. 

ZEVENDE AFDEELfNG. 

Van nieti.'I heid. 

90. Geenerlei exploit of akte van regtspleging 
kan nietig verklaard worden, indien de wet de 
nietigheid van deze! ve niet uitdrukkelijk bevolen 
heeft. 

9 1 . ( Vervallen). 
92. Al hetgeen in de artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 en 16 is voorgeschreven, 
moet op straffe van niet igheid worden in acht 
genomen. 

Bij niet verschijning van den gedaagde, kan 
de regter geen verstek tegen deuzelven verleenen, 
en zal de regter de nietigheid uitsprekende, den 
eischer veroordeelcn in de kosten . 
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93 . (Vervallen). 

94. Indien de gedaagde op de dagvaarding ver
schijnt en de nietigheid van het exploit inroept, 

· kan de regter die exceptie verwerpen, wanneer 
het verzuim of de overtreding van dien aard 
wordt bevonden, dat de 11:edaagde daardoor in 
zijne verdediging niet is benadeeld, en alzoo geen 
belang heeft zich van de nietigheid te bedienen. 

De regter zal echter in die gevalJen, zoo daar
toe gronden zijn, de aanvulling van het verzuim 
of de verbetering cler onregelmatigheden ten koste 
van den aanleg11:er bevelen. 

95. Indien echter het exploit niet door eenen 
bevoegden deurwaarder is beteekend, is de regter 
verpligt de nietigheid daarvan in alle gevallen 
uit te spreken. 

96. De kosten der akte van regtspleging, die 
nietig of overbodig zijn, zullen ten laste komen 
van de procureurs of de deurwaarders, die zich 
zoodanige akten veroorloofd hebben, en zullen 
die regtsbedienden bovendien, naar vereisch van 
zaken, deswege tot vergoeding van schaden en 
interessen aansprakelijk zijn, en zelfs in hnnne 
bediening kunnen geschorst worden. 

'rWEEDE TI'rEL. 

Bijzondere bepalin,r;en betrekkelijk de wijze van 
procederen voor den kant on-reg ter. 

97 . In zaken die zuiver personeel zijn, of tot 
1·oerende goederen betrekking hebben, zal de dag
vaarding geschieden voor den regter in wiens 
kanton de geuaagde woonachtig is. 

Indien er meer gedaagden zijn, voor den regter 
in wiens kanton een hunner woonachtig is, ter 
keuze van den eische1·. 

Indien de gedaagde geene woonplaats heeft, 
zal hij gedagvaard worden voor den regter van 
het kanton van zijn werkelijk verblijf; indien hij 
geen werkelijk verblijf in het koninkrijk heeft, 
voor den kanton-regter van den eischer. 

Indien de gedaagde openbaar ambtenaar is, doch 
zijne vorige woonplaats heeft behouden, voor den 
kantou-regter van die woonplaats of van dien van 
de plaats in welke hij zijne ambtsverrigtingen uit
oefent, ter keuze van den aanlegger. Indien er 
meer eischers zijn, die in verschillende kantons 
woonachtig zijn, voor den kanton-regter der woon
plaats van een hunner, te hunner keuze. 

Indien de Staat eischer of gedaagde is, wordt 
als zijne woonplaats beschouwd de plaats waar 
de Regeering haren zetel heeft. 

98. De dagvaarding moet geschieden voor den 
regter van het kanton waarin het goed gelegen 
is, indien de regtsvordering strekt: 

1°. Tot vergoeding van . schade het zij door 
menschen, het zij door dieren toegebragt aan land, 
houtgewas, boom-, tuin- of veld vruchten ; 

2°. Tot zoodanig herstel aan huizen, woningen, 
gebouwen en pachthoeven, hetwelk volgens de 
wet tot laste van den huurder komt; 

3°. Tot vergoeding van schade door den huurder 
aan het verhuurde goed toegebragt; 

4°. 'rot ontruiming van huizen, gebouwen, 
woningen, pakhuizen, stallen, zolders, kelders, 
pachthoeven, landerijen, tuin- en andere gronden, 
mitsgaders tot ontbinding van huur, in de ge
vallen waarin de knnton-regter, volgens artikel 41 
en 42 der wet op de zamenstelling der regterlijke 
magt en het beleid der justitie, bevoegd is. 

Indien onroerende goederen, te welker aanzien 
de regtsvordering plaats heeft, in verschillende 
kantons gelegen zijn, geschiedt de dagrnarding 
voor den 1·egt.er van het kanton onder welks ge
bied de hoofdplaats der bebouwing behoort, en 
bij gebreke van zulk eene hoofdplaats voor een 
der regters binnen wiens kanton een of ander 
gedeelte der goederen gelegen is, ter keuze van 
den aanlegger. 

99. Ten da11:e en ure bij de dagvani·ding be
paald, of tusschen partijen bestemd, zullen zij 
in persoon of bij ge.magtigde voor den knnton-
1·egter verschijnen. De aanle11:ger zal zijnen eisch 
en de gedaagde zijne verdediging voordragen, 
zonder beteekening van eenige schriftelijke ding
tnlen. 

De kauton-regter zal, zoo mogelijk, cle zaak op 
de eerste teregtzitting beslissen, of de uitspraak 
naar eene volgende teregtzittiug verwijzen. 

100. Wanneer eene der partijen verklaart een 
stuk als valsch of vervalscht te beschouwen, het 
schrift of eene handteekening ontkent, of ver
klaart die niet te erkennen, zal de rcgter claar
van akte geven, het stuk waarmerken, en de 
zaak naar den regter venvijzen , die daarvan , 
naar aanleiding van de vijfde afdeeling van den 
volgenden titel, kennis moet nemen, en die te 
gelijk over de hoofdzaak bij een en hetzelfde eincl 
vonnis uitspraak kan doen, indien de zaak voor 
zoodanige beslissinl( vatbaar is . 

101 . In geval de kanton-regter zich naar eene 
plaats in 11:eschil begeeft, het zij tot bezigtiging, 
het zij tot het hooren van getui11:en of van des
kundigen, zal hij vergezeld zijn van den griffier, 
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d ie de minuut van het vonnis, waarbij de ver
ri.,.ting bevolen is, wl mede brengen. 

De deskundigen zullen bij hetzelfde vonnis ten 
getale van drie worden benoemd, ten ware beide 
partijen mogten verzoeken dat het onderzoek slechts 
aan éénen deskundige worde opgedragen. Zij 
worden door de meest gernede partij gedagvaard, 
met vertllelding van de plaats, den dag en het 
uur en van het dispositief van het vonnis, ten 
aanzien der bevolene verrigting. 

De deskundigen zullen voor den aanvang hun
ner verrigtingen worden beëedigd op straffe van 
11 ietigheid. 

De kauton-regter kan op de plaats zei ve, na · 
aftoop der bevolen verrigting, en na verhoor van 
partijen, dadelijk uitspraak doen. 

102. In zaken aan beroep onderworpen, wl 
door den griffier proces-verbaal worden op_ge
maakt, hetwelk het berigt van de deskundigen 
zal inhouden en van den door hen afgelegden 
eed doen blijken. 

Het proces-verbaal zal door den kanton-regter, 
den griffier en de deskundigen geteekend worden, 
en indien deze laatste niet teekeuen kunnen, zal 
daarvan melding worden gemaakt. 

In zaken niet aan hooger beroep onderworpen, 
wordt geen proces-verbaal opgemaakt, maar wordt 
iu het vonnis vermeld de eedsaflegging van de 
deskundigen en de slotsom van hun berigt. 

103. Indien partijen het omtrent de daadzaken 
niet eens zijn, het bewijs bij getuigen door de wet 
is toegelaten, en de daadzaken tot de beslissing 
der zaak kunnen leiden , zal de kanton-regter, op 
verzoek van eene der partijen, getuigen-verhoor 
bevelen. 

Hij kan zulks in dat geval ook ambtshalve 
bevelen, indien hij tot de beslissing der zaak 
zulks dienstig en noodig acht. 

Het vonnis zal vermelden de daadzaken welke 
moeten worden bewezen, mitsgaders de plaats 
waar, en den dag en het uur waarop de getuigen 
zullen worden gehoord. 

104. Het tegen bewijs staat van regtswege vrij. 
Dit verhoor wordt gehouden op de plaats, den dag 
en het uur, bij het vonnis of dadelijk na afloop 
van het verhoor der voor het bewijs gehoorde 
getuigen te bepalen. 

Indien een der partijen verlenging van de in 
dit of het vorig artikel bedoelde termijnen ver
zoekt, zal dit incident dadelijk, zonder eenige 
voorziening daartegen , beslist worden. 

105. De getuigen zullen in persoon of ter 

hunner woonplaats worden gedagvaard, ten minste 
drie dagen vóór den dag van het verhoor. Deze 
termijn zal met éénen dag voor elke zes uren 
afstands worden vermeerderd. 

De dagvaarding zal melding maken van het 
vonnis, van de plaats, van den dag en van het 
uur cler verschijning, en de daadzaken behelzen, 
welke bewezen moeten worden. 

106. De namen en woonplaatsen der getuigen 
worden ten minste drie dagen vóór het verhoor 
aan de wederpartij beteekend. 

Daarbij zal, indien het vonnis, hetwelk het 
getuigenverhoor beveelt, niet uitgesproken is in 
tegenwoordigheid van de partij, afschrift van 
het vonnis worden overgegeven, zoo dit niet 
reeds vroeger is geschied. 

Indien partijen bij de uitspraak van het vonnis 
tegenwoordig zijn, zal van die tegenwoordigheid 
op het audientieblad worden melding gemaakt. 

107. Ten bepaalden dage zullen de getnigen, 
al vorens hunne gètuig_enis af te leggen, op straffe 
van nietigheid, elk op de wijze zijner godsdienstige 
gezindheid , den eed of de belofte doen van de 
gebeele waarheid en niets dan de waarheid te 
zullen zeggen. 

De kanton-regter zal hun derzelver namen, 
voornamen , beroep , ouderdom en woon plaats of 
verblijf afvragen, mitsgaders of zij aan partijen 
of eene derzelve in den bloede of door aanhuwe
lijking bestaan, en zoo ja in welken graad, en 
of zij loon- of huisbedienden van deze! ve zijn. 

108. Partijen moeten hunne wrakingen vóór 
het afleggen der getuigenissen voordragen. De 
getuige wordt deswege gehoord en de regter doet 
uitspraak, zonder hooger beroep. 

Indien de wraking wordt geldig verklaard, zal het 
getuigenis van den gewraakte niet worden afgenomen. 

108a. Indien een getuige, behoorlijk opge-
1·oepen, niet verschijnt, of indien dezelve weigert 
te antwoorden , of ook indien een getuige is ge
wraakt geworden, kan de belanghebbende partij 
aan den regter een en naderen termijn verzoeken. 

109. De getuigen zullen ieder afzonderlijk op 
de teregtzitting gehoord worden, het zij de par
tijen tegenwoordig zijn of niet, en zullen geen 
geschreven opstel mogen voorlezen. 

De partijen zullen de getuigen niet in de reden 
mogen vallen, maar de kanton-regter kan ten 
verzoeke van de partijen, en zelfs van am bt.s
wege , aan eiken getuige, na het afteggen van 
zijne getuigenis, zoodan ige vragen doen als hij 
zal noodig oordeelen. 
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110. In zaken die in het hoogste ressort 
worden beslist, zal geen proces-verbaal worden 
opgemaakt, maar het vonnis zal moeten inhouden, 
behalve de vermelding der opgaven, verklaringen 
en eedsaflegging bij artikel 107 aangeduid, de 
wrakingen en de antwoorden op deze! ve, en den 
snmmieren inhoud van de afgelegde getuigenissen. 

111. In zaken aan hooger beroep onderworpen, 
wordt door den griffier een proces-verbaal van 
het getuigen-ve1·hoor opgemaakt; hetzelve bevat 
al hetgeen hierboven bij artikel llO is vermeld, 
met dit onderscheid alleen, dat de verklaringen 
der getuigen zich niet tot den summieren inhoud 
bepalen, maar in derzelver geheel moeten worden 
opgenomen. 

Dit proces-verbaal zal aan ieder getuige worden 
voorgelezen voor dat gedeelte hetwelk hem be
treft. Hij zal daarin zoodanige veranderingen 
en biJvoegingen mogen maken, als hem goeddunkt, 
en welke onder of op den kant van zijne ge
tuigenis zullen opgeschreven worden. Dit zal 
aan hem worden voorgelezen. 

De getuige zal zijne verklaring teekenen, of er zal 
melding gemaakt worden dat hij niet kan teekenen. 

Het proces-verbaal zal wijders worden onder
tcekend door den regter en den griffier. 

112. De kanton-1·egter zal uitspraak doen 
onmiddellijk na het afleggen der getuigenissen, 
en na verhoor van partijen of van die welke 
tegenwoordig is, of op eene volgende door hem 
te bepalen teregtzitting. 

113. Indien de getuige schadeloosstelling vor
dert, zal deze! ve worden begroot door den regter 
op het afschrift der dagvaarding, waarvan zal 
melding gemaakt worden in het proces-verbaal. 

114. In geval de getuigen niet op één en dag 
gehoord k1mnen worden, zal de l'Cgter het verdere 
hooren tot een' nacleren dag en uur uitstellen, 
en er zal noch aan de getuigen, noch aan de 
partij, eenige nieuwe dagvaarding geschieden, 
ofschoon ook deze laatste niet verschenen ware. 

115. De partij die meer dan vijf getuigen 
over hetzelfde feit zal hebben doen hooren, zal 
de kosten der verdere getuigenissen aan hare 
wederpartij niet kunnen in rekening brengen . 

116. De gedagvaarde getuige welke niet ver

schijnt , of verschenen zijnde, weigert den eed of 
zijne verklaring af te leggen, zal worden veroor
deeld tot vergoeding der vergeefs aangewende 
onkosten. 

Hij zal op nieuw worclen gedagvaard te zijnen 
koste. 

117. Indien de op nieuw p:eiagvaarde getuigi, 
andermaal in gebreke blijft te verschijnen, of het 
afleggen van den eed of van zijne verklaring weigert, 
zal hij ten tweeden male worden veroordeeld in 
de vergeefs aangewende kosten, en daarenboven 
in de schade en interessen der partijen. 

De regter kan bevelen dat de gebrekige getui!(c 
door de open bare magt worde voor hem gebragt 
om aan zijne verpligting te voldoen. 

Indien de getuige ook dan weigerachtig blijft 
om zijne verklaring af te leggen, zal de regte,· 
ten verzoeke der belanghebbende partij kunnen be
velen dat hij ten koste dier partij in gijzelin _g 
zal woi·den gesteld, tot dat hij aan zijne verpligtin p: 
zal hebben volclaan. 

118. Indien de getuige bewijst dat hij door 
goede · redenen verhinderd is geweest om op den 
bepaalden dag te verschijnen, zal de regter hem , 
na het afleggen van zijne verklaring, ontheffen 
van alle de tegen hem gewezene veroordeelingen. 

119. Indien cle getuige wettiglijk verhinderd 
is, uit hoofde van ziekte of andenins, om voor 
den rngter te verschijnen, zal de laaatstgenoernde 
zich bij hem vervoegen tot het ontvangen van 
zijne verklaring. 

Indien de getuige in dat geval, bi1iten het 
regtsgebied van den kanton-regter woont, zal de 
regter verzoek doen aan den regter van de woouplaat,; 
des getuige om clenzelven 011 de aan hem opge
gevene vraagpunten te hooren. Van deze onder· 
vraging zal door laatstgemelden regter proces-ver
baal worden opgemaakt, waal'Van het oorspronkelijke 
zal worden ingezonden. 

Indien de getuigen buiten 's lands wonen , 
kan de regter aan een door hem aan te wijzen 
autoriteit van het land hunner woonplaats ver
zoeken het verhoor te houden, of dat verhoor 
opdragen aan den Nederlandschen consnlairen 
ambtenaar, tot wiens ressort de woonplaats dier 
getuigen behoort. 

De regter zal dan tevens den termijn be
palen , die in acht genomen moet worden bij het 
beteekenen aan de wederpartij van dag , nnr en 
plaats, waarop dit verhoor zal gehouden worden 
en mede den dag va6tstellen , waarop de zaak 
weder ter rolle zal worden opgeroepen. 

Het proces-verbaal van dit getuigen-verhoor 
heeft gelijke kracht als dat van den Nederland
schen regter. 

120. Buiten hetgeen bij artikel 107 omtrent 
het afleggen van den eed is voorgeschreven, zal 
het nalaten van eene of andere der formaliteiten 
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bij artikel 103 en volgende vermeld, alleen dan 
nietigheid des verhoors van den getuige ten ge
volge hebben wanneer de belánghebbende partij 
daardoor in zijn verdediging is benadeeld, en de 
begane ongeregeldheid niet kan worden hersteld; 
in het tegenovergesteld geval kan de belanghebbende 
partij van den regter, zoo daartoe gronden zijn, 
de bevoegclheid bekomen om de begane ongeregeld
heclen te zijnen koste te herstellen. 

121. De kanton-regter vergezeld van zijnen 
griffier, kan in alle gevallen, op alle plaatsen 
van zij n regtsgebied, en zonder voorafgaande be
teekeningen of dagvaardingen, de verklaringen 
ontvangen van de getuigen , welke, door de beide 
partijen gezamenlijk medegebragt, uit eigene be
weging voor hem verschijnen. 

Het proces-verbaal zal worden opgemaakt iu 
;oege voorschreven bij artikel llO en 111. 

122. Wanneer overeenkomstig artikel 41 der 
we t op de zamenstell ing der regterlijke magt en 
het beleid der justitie, de ontruiming wordt ge
vorderd van huizen, gebouwen, woningen, pak
huizen, stallen, zolders en kelders, of van pacht
hoeven, tut het bedrag in bovengemeld artikel 
uitgedrnkt, en de huurder geen schriftelijk bewijs 
van bestaande, vernieuwde of verlengde huur 
voortbrengt en in gebreke blijft het perceel te 
ontruimen, kan de kanton-regter op mondelinge 
aanvrage der belanghebbende partij, overeenkomstig 
artikel 7 van di t wetboek, de dagvaarrling der 
wederpartij bevelen, zelfs van uur tot uur, en 
den zondag ingesloten. 

Indien de eischer niet woonachtig is in de ge
meente waar het verhuurde gelegen is , moet hij 
bij de dagvaarding in die gemeente woonplaats 
kiezen. 

123. De kanton-regter kan alsdan de onmiddel
lijke ten uitvoerlegging van zijn vonnis tot ont
ruiming bij voorraad bevelen, niettegenstaande 
hooger beroep of verzet met of zonder borgstelling, 
en zulks op de miunte, ook vóór derzelver registratie 
en zonder andere formaliteit dan de vertooning 
dier minute ter woonplaats van de veroordeelde 
partij. 

124. De ontruiming zal daarna zonder verdere 
aanmaning of andere fo rmaliteiten door den deur
waarder, bijgestaan door twee daartoe door den 
kanton-regter te benoemen getuigen, worden ten 
uitvoer gelegd, behoudens de beteekening der mi
nute van_ het vonnis des noods zonder voorafgaande 
registratie, bi nnen vier en twintig uren aan de 
veroordeelde partij, en onverminderd de ten uit-

voerlegging van den verderen inhoud van hetzelve 
op de gewone wijze. 

_ 125. De bepalingen in den derden t itel voor
komende, opzigtelijk de voorloopige verzoeken en 
exceptien, de wrakingen van deskundigen, het 
hooren van partijen, de incidentele vo rderingen, 
de reconventie, het schorsen en hervatten van 
het regtsgeding, het doen van afstand der instantie, 
het vervallen der instantie, en de voeging en 
tnsschenkomst, gelijk mede de bepalingen van 
clen negenden titel van dit boek, handelende van 
verzet door derden, en die van den zesden titel 
van het tweede boek, handelende van het ver
effenen van kosten, schaden en interessen mitsgaders 
van de kosten van den processe , zijn te dezen 
toepasselijk. 

D ERDE 'l' I T JH. 

Van de manier van procederen, bijzonder betrelclcelijlc 
tot de arrondissements-regtban/cen, de lwven 

en den hoog en ..aad, regt doende in 
eersten aanleg. 

EERSTE AFDEELING 

Van de dagvaardingen. 

126. De verweerder zal in zuiver persoonlijke 
zaken, of in die welke roerend goed betreffen , 
worden gedagvaard voor den regter van zijne 
woonplaats . 

Indien hij geene bekende woonplaats in het 
koningrijk heeft, voor den regter van zijn werkelijk 
verblijf. 

Indien hij mede geen erkend verblijf in het 
koningrijk heeft, voor den regter van de woon
plaats des eischers. 

Indien worden opgeroepen houders van aan
deelen in geldleeningen of maatschappijen welke 
niet op naam staan en waarvan de eigenttren uit 
dien hoofde onbekend zijn, zullen zij insgelijks 
voor den regter van de woonplaats des eischers 
worden gedagvaard. 

Indien er in de boven gemelde gevallen meer 
eischers zijn, voor den regter van de ,voonplaats 
van één hunner, ter hunner keuze. 

Indien de verweerder openbaar ambtenaar is, 
doch zijne vorige woonplaats heeft behouden, 
voor den regter van die woonplaats of voor dien 
vail de plaats waarin hij zijne ambtsverrigtingen 
uitoefent, ter keuze van den aanlegger. 

Bijaldien er meer verweerders zijn, voor den 
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1·egter van de woonplaats van een hunner, ter 
keuze vau clen aan legger. 

In zaken van aanspraak op een onroerend goed 
zelf , voor den regter ouder wiens reglsgebied het 
goed waarover het geschil loopt gelegen is. 

Inclien de om·oerende goederen iu verscheidene 
arrondissementen gelegen zijn, zullen de voor
schr iften worden gevolgd vtiu cle laatste zi nsneJe 
van artikel 98. 

ln zaken van gemen1sden aard, behoudens het
. geen iu dit artikel volgt ten aanzien van zaken 
vau erfenis, voor den regte1· onder wiens regts
gebied het onroerend goed gelegen is, of voor 
dien alwaar de verweerder zijne woonplaats heeft, 
ter keuze vau clen aanlegger. 

In zaken van maatschap of vennootschap, zoo 
lang zij duurt, voor Jen regter der plaats al waar 
zij gevestigd is, en na de ontbinding, het zij 
voor denzelfden regter, het zij voor dien van de 
woonplaats vau een der vereffenaars. 

In zaken van er fen is: 
1°. Wegens onderlinge vorderingen der erfge

namen tot aan de boedelscheiding ingesloten 
en wegens vernietiging eener gemaakte boedel
scheiding; 

2°. Wegens vorderingen die door des over
ledenens sch uldeischers, vóór de boedelscheiding , 
gedaan zouclen mogen worden; en 

3°. Wegens vorderingen, betrekkelijk tot de 
uitvoering van beschikkingen ter zake van over
lijden, tot aan het eindvonnis toe; 

voor den regter binnen wiens regtsgebied de 
erfenis is opengevallen. 

In zaken van fa illissement of van kennelijk 
onvermogen, voor de re1<tbank die den schulde
naar in staat van faillissement of van kennelijk 
onvermogen heeft verklaard, en wier uitspraak 
tevens regt gevolgen heeft; indien de failliet
verklaring door eenen hoogeren regter is uitge

sproken, voor de regtbank uit wier leden de 
regter-commissaris is benoemd. 

In zaken van vrijw>tring, voor den regter voor 
wien de oorspronkelijke vorclerin!I; aanhangig is. 

In zaken van het doen van rekening , ten aan
zien der van regtswege aangestelde rekenpligtigen, 
voor de rcgters welke dezelve hebben benoemd, 
en ten aanzien van voogden en curators, voor 

de 1·egthank binnen welker regtsgebied de voogdij 
of curatele is opgedragen; of in beide gevallen, 
voor de regtbank van de woonplaats der ver
weerders, ter keuze van den aanlegger. 

Indien er woonplaats is gekozen, voor den 

regter 
regter 

dier gekozene woonplaats, of voor den 

van de werkelijke woonplaats des ver-
weerclers, ter keuze van den aanlegger. 

In zaken wegens kosten en verdiensten door 
praktizijns of deurwaarders gevorderd wordende, 
voor den regter waar de kosten gemaakt zijn . 

Indien de Staat eischer of gedaagde is, wordt 
als zijne woon plaats beschon wel de plaats waar de 
Regeering haren zetel heeft. 

127. Een vreemdeling kan, zelfs wanneer hij 

in Nederland zijn verblijf niet houdt, voor Jen 
Nederlandschen regter worden gedagvaard ter zake 
van verbindtenissen cloor hem jegens eenen Neder
lander, het zij in Nederhind, of in een vreem,l 
land aangegaan. 

Deze bepaling is ook op dagvaardingen voor de 
kanton-geregten toepasselijk. 

128. In zakelijke i-egtsvorderingen of in regts
vorderingen van eenen gemengden aard, zal het 
vaste goed in de dagvaarding bij deszelfs ligging, 
en , zoo veel mogelijk, bij deszelfs naam en aard 
worden omschreven. 

129. De persoonlijke regtsvordering is dezoo
danige, welke tot onderwerp heeft de vervulling 
eener persoonlijke verbindtenis, uit overeenkomst 
of uit de wet voortvloeijende. 

De zakelijke regtsvordering is dezoodanige, 
waarbij de eigendom van eene zekere en bepaalde 
zaak, of wel eenig ander zakelijk regt geëischt wordt. 

De gemengde regtsvordering is dezoot!anige welke 
te gelijk persoonlijk en zakelijk is, te weten: 

De vordering tot verkrijging eener erfenis; 
Die tot boedelscheiding; 
Die tot deeling van gemeenschap ; 
Die tot afpaling van bij elkander gelegene erven . 
130. De regtsvordering over het bezitregt, en 

die over het regt tot de zaak ( pepitoir), zullen • 
nooit vereenigd mogen worden ingesteld. 

131 . Die eene regtsvordering over het regt 

tot de zaak zei ve heeft ingesteld, is niet meer 
ontvankelijk tot het instellen eener regtsvordering 
over het bezitregt. 

132. De verweerder in zake van het bezitregt 
zal geene regtsvordering over het regt tot de zaak 
zelve mogen instellen, zoo lang die ten aanzien 
van het bezitregt niet is afgeloopen. 

Wanneer hij in de laatstgemelde is veroordeeld , 
zal hij niet ontvankelijk zijn ten aanzien van het 
regt op de zaak zei ve, dan na volkomen te hebben 
voldaan aan de tegen hem uitgesproken veroor
deeling; ten ware de uitvoering van het vonnis 
in gebreke gebleven of vertraagd ware door de 
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schuld van de partij die hetze! ve verkregen had ; 
in welk geval de regter voor wien de regtsvor
deri ug tot het regt op de zaak zei ve behoort, 
eenen termijn kan bepalen na verloop van welken 
die regtsvordering kan worden ingesteld. 

133. De aanlegger is gehouden bij het exploit 
van dagvaarding procureur te stellen, op straffe 
van nietigheid. 

De woonplaats, waarvan in artikel 5, n°. 1 
van dit Wetboek gesproken wordt, wordt geacht 
gekozen te zijn bij dien procureur, ten ware de 
a;inle,e;ger eene andere keuze had uitgedrukt. 

Alle akten der procedure tot aan het eind
vonnis, zullen aan die woonplaats worden bc
teekend, en zal de procureur verpligt zijn de 
memorien en schrifturen te teekenen, waarvan 
in dezen titel en in den volgenden wordt mel
ding gemaakt. 

De aanlegger zal voorts bij het exploit moeten 
overleggen afschrift van de stukken waarop de 
eisch gegrond is. Bij gebreke van deze afschriften, 
zullen diegene welke de aanlegger gehouden is, 
hangende den loop van het regtsgeding, te geven, 
niet mogen berekend worden onder de kosten, 
ten ware die stukken door de verdediging van 
den gedaagde mogten noodzakelijk worden of daar
uit voortv loeijen , of ten ware door den regtcr 
mogt bevolen zijn dat de zaken zullen worden 
geïnstrueerd bij geschrifte. 

134. De eischer is bevoegd tot den afloop der 
zaak zijnen eisch te wijzigen of te verminderen, 
zonder nogtans het onderwerp van den eisch te 
mogen veranderen of te vermeerderen . 

TWEEDE AFDEELING. 

Van de verwering en !tet voldingen der zaak. 

135. De procureur van den eischer doet de 
zaak op de rol inschrijven niet later dan daags 
vóór den in de dagvaarding u itgedrukteu of overeen
komstig het volgend artikel vel'Vroegden regtsdag. 

Indien bij in zaken, waarin de dagvaarding 
op korte termijnen gedaan is, dientengevolge niet 
in staat is aan dit voorschrift te voldoen, doet 
hij de zaak zoo spoedig mogelijk iuschrijven. 

136. De verweerder kan den termijn, waarop 
hij gedagvaard is, verkorten door bij een aan den 
procureur des eischers beteekende akte, tevens 
inhoudende procureurstelling, dezen tegen een 
vroegeren dan den in de dagvaardiug opgegeven 
regtsdag op te roepen. 

Die oproeping moet op straffe van nietigheid 

geschieden op een termijn van ten minste vijf 
dagen vóór den in die akte ui tgedrnkten dag. 

Zijn er medegedaagden, dan moet de oproeping, 
voor zoo veel zij niet mede van hen uitgaat, bij 
dennvaarders-ex11loit ook aan hen gedaan worden, 
met inachtneming van zoodanigen termijn tnsschen 
dat exploit en den vervroegden dag van ver
schijning, als waarop ieder hunner , als gedaagde, 
volgens de wet zou kunnen aanspraak maken. 

Wordt door meer dan één gedaagde, niet ge
zamenlijk optredende, van het regt van anticipatie· 
gebruik gemaakt, dan geldt, met inachtneming 
van het tweede en het derde lid van dit artikel, 
de oproeping tegen den vroegsten regtsdag. 

137. Behoudens het geval in het vorig artikel 
bedoeld, verklaart de procureur, die voor den 
verweerder optreedt, dit bij de oproeping der 
zaak ter teregtzitting. 

Van deze verklaring geschiedt aanteekening in 
het andien tieblad. 

De verweerder wordt geacht zijne woonplaats 
te hebben gekozen bij dien procureur. 

138. Tegen den verweerder, voor wien zich 
geen procureur stelt, wordt verstek verleend eu 
verder gehandeld, zooals in de zesde afdeeling 
van den eersten titel is be11aald. 

139. Inclicn de in artikel 135 v:i.n dit wet
boek bedoelde iusclfrijving niet heeft plaats ge
had, is de procureur van den Yerweerder be
voegd, onder overlegging van de dagvaarding en 
van de oproeping bij auticipatie, zoo die geschied 
is, de zaak ter teregtzitting op de rol te doen 
inschrijven. 

Tegen den niet-verschenen eischer wordt ver
stek verleend en verder gehandeld , zooals in de 
zesde afdeeling van den eersten titel is bepaald, 
tenzij ingeval van anticipatie de voorsch1·iften 
van artikel 136 niet zijn in acht genomen. 

140. Ten d ienenden dage of op een en naderen 
te bepalen dag wordt door den procureur des 
eischers zijne met redenen orukleede conclusie 
van eisch voorgedragen en bij afschrift aan den 
procureur des verweerders gelijktijdig ter teregt
zitting overgegeven. 

141 . Daarna draagt tenzelfden dage of op 
eenen naderen te bepalen dag de procureur van 
den verweerder zijne verwering voor, bij met 
redenen omkleede conclusie, waarvan hij een af
schrift aan den procureur des eischers gelijktijdig 
ter teregtzitting overgeeft. 

Hij is gehouden alle exceptiën en zijn ant
woord ten principale tegelijk voor te dragen, op 
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straffe van verval del' niet voorgeclragene exceptien , 
en, indien niet teu priuci pale geantwoord is, 
van het regt um zlllks te doen. 

Echter zullen erfgenamen, wcd,111en eu vrou

wen, hetzij uit deu echt, het,ij van tafel en bed 

of van 1soeclcren gescheiden, die in ter men van 
beraarl zijn, h unuc verwe1·ing tot eeu beroep daarop 
kunuen bepaleu. 

142. Nadat cle conclusie van antwoord ter 
teregtzitting is voorgeU.ragen, wordt aan den 

procurenr van deu eischer op zijn verlangen ge
legenheid gegeven tot het nemen eene,· conclnsie 

van repli ek, welke de procnrenr van rlen verweerder 

des verkiezende kan beantwoorden met eene con

clusie van dnpliek . 
De regter kan op eenparig verzoek van partijen 

het nemen van nog meer concl usiëu toestaan. 
143. De termijnen voor het nemen der con

ch1siën worden door den regter bepaalrl in over
eenstemmi ng met hetgeen J.e partijen verlangen. 

In geval van versch il tnsschen partijen beslist 
cle re1ster, daarbij ook lettende op den tijd, welken 

de belanghebbende partij mogt aantoonen te be
hoeven, ten einclc zich de noodige b wijsstukken 

te versclrnffen. 
144. Na het wisselen der conclnsiën worden 

partijen toegelaten tot de pleidooijen of worclt 

claarvoor een uadcre dag bepaald, tenzij partijen 

op cle stnkken regt verlangen. 

De re"ter i bevoegd bij de pleidooijen aau 
de partijen of hare praktizijns ophelderingen te 
vragen 01utrcnt rlcn inhond van hunne scb1·iftelijke 

of mondelin"e voo,·dragten. 
145. 1 nclieu cle eisch overeenkomstig het tweede 

Jid van artikel 7 van dit, wetboek is ingesteld 
op korten termijn, wordt ten dienenden dage 

door den procureur des eischers cle met redenen 
omkleede conclusie van eisch voorgedragen en 
gelijktijdig ter tercgtzitting afschrift daarvan aan 

dien des gedaagden overgegeven. 
Deze draagt terstond en met gelijke overgifte 

van afschrift zijne verwering voor, bij met redenen 

omkleede co nel nsie van antwoord, en partijen 
worden des verlangd dallrna cladelijk tot de plei

dooijen toegelaten. 
De regter kn.n tot bet nemen der con cl asiëu 

of tot de pleidooijen, op verzoek van eene der 
partijen in haar belang of ook ambtshalve, eenig 
uitstel bevelen. 

146. Partijen kunnen hnnnen gestelden pro
cureur niet herroepen zonder tevens een anderen 
te stellen; zoolang zulks niet geschied is, blijft 

1896. 

het regtsgeding voortgaan 011 uaa1n des eerst 
gestelden. 

147. De partij , die zich bij conclusie op 
eenig stnk beroept, is verpligt daarvan, tegel ijk 
met het afschrift harer conclusie, afschrift te 
geven, tenzij zulks rcecls bij de rlagvaardi n1s 1se
schicd is , of de procureur der we,lerpartij ver
klaart geen afschrift 1e verlangen. Boveudicn is 
zij verpligt, indien cle wederpartij bij akte vau 

procureur tot procureur verklaart inzage te ver

langen vau het stuk zelf, dit hetzij ter griflie 
neder te leggen, hetzij tegen recepis aan den 

procureur der wcderp:u-tij over te geven. 

Indien eme partij , nadat de clag voo1· het 
houden der pleidooijeu bepaald is, nog eenig tuk in 
het geding wenscht te brengen, geschiedt dit door 

mededceling van afschrift aan den procureur der 
wederpartij met gelijktijdige nederlegging van het 
stuk te1· g,-iffie, of o vcrgifte daarvan tegen recepis. 

Indicu ten aauzieu van eenig stuk aan ecuig 
voorschrift van dit artikel niet is voldaan, of 

z66 laat, dat cle wederpartij dientengevolge buiten 
staat is, daarop voldoende te antwoorden, zal zij 
alleen bij de pleidooijeu zich op die omstandigheid 
kunnen beroepen. De rcgter zal alsdan zoodanig 
stuk terzijde kunnen leggen en daarmeue bij zijne 
beslissing geen rekening behoeven te honueu. 

De stukken zullen ono-ezegcld en ongeregistreerd 
ter grime nedergelegd kunnen worden. 

148. De stukken moeten worden ternggcgeven 
binnen acht dagen na dagtcekeniug van het recepis 
of van de kennisgeving aan de wederpartij, dat de 
stukken ter griffie 1.ijn neclergelegd. 

149. Indien de stukken niet zijn teruggegeven 

binnen dien termiju, zal de gebrekige bij een 
bevelschrift van den president daartoe worden 

genoodzaakt, zelfs bij lijfsdwang, onverminderd 
vergoeding van kosten, schaden en intercssen, 
zoo daartoe gronden zijn. 

150. ( Verva tlen) . 

1 51 . ( Vervallen). 

DEllD~J Al!DEELJNG. 

Van voorloopige verzoeken en van de e.1:ceptie 
van o,wevoegdheid. 

152. Alle vreemdelingen, eischers zijnde, of 
in eene aangelegde regtszaak zich voegende, of 
tnsschenkomende, zijn gehouden ten verzoeke van 
de wederpartij, alvorens deze eenige weren van 
reg1.en of tegenzeggen behoeft te doen, zekerheid 
te stellen voor de betaling der kosten en cler 

19 
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schaden en interessen, in welke zij zouden kunnen 

verwezen worden . 
De partij , welke het stellen van zekerheid ver

zoekt, wordt niet geacht daardoor de competentie 
van den regter te hebben erkend. 

153 . Het vonnis waarbij het stellen van zeker
heid bevolen wordt, zal de som uitdrukken , tot 
beloop waarvan de zekerheid moet worden vr.1·
strekt. De eischer of tusschenkomende partij 

wellrn deze som zal geconsigneerd hebben , of 
welke zal bewezen hebben dat zijne onroerende 
goederen, gelegen in de Nederlanden, volcloencle 
zijn om de vastgestelde som daaraan te knnnen 
verhalen, zal worden ontslagen van het stellen 
van zekerheid , mits hij, in het laatste geval, op 

clie goederen eene hypothekaire inschrijving toesta. 
154. Die voor eenen regter geroepen is welke 

onbevoegcl is om van het geschil kennis te nemen , 
zal mogen vorderen clat de regter zich on bevoegd 

ver klare. 
155. ( Vervallen) . 
156 . Ingeval de regte1· onbevoegd mogt zijn uit 

hoofde van het onderwerp des geschils, is hij , 
ook al is de exceptie van onbevoegdheid niet 
voorgesteld, ambtshalve gehouden zich onbevoegd 

te verklaren. 
15 7. Indien een geding, hetwelk tot cle kennis

neming behoort van den kanton-regter, bij de 
ar roncli ssements-regtbank is aanhangig gemaakt, en 
de gedaagde de exceptie van onbevoegdheid niet 
heeft voorgesteld, zal de arrondissements-regtbank, 
als i;ewone regter, cle zaak aan zich behouden en 
daar in in het hoogste ressort regt spreken. 

158. In zaken welke reeds te voren door eene 
dagvaarding voor eenen anderen regter zijn aan
hangig gemaakt tusschen dezelfde personen en 
over hetzelfde onderwerp , of welke reeds door 
dezelfde personen en over hetzelfde onderwerp 
aan scheidsmannen zijn opgedragen en voor dezelve 
aanhangig zijn. of in geval het geschil aan eene 
zaak verknocht is, die reeds voor eenen anderen 
rcgter of scheiclsmannen aanhangig is, mag de 
verwijzing gevraagd wol'den naar dien anderen 
regter of naar de benoemde scheidsmannen. Dit 
moet geschieden bij met redenen omkleede conclusie. 
vóór alle weren, op den dag voor het voordrngen 
c1e1· verwering bepaald. 

Die verwijzing kan ook door den eischer ge
vorderd worden , maai· alleen bij de conclnsie 

van eisch. 
159. Ingeval voo enzelfden regter tusschen de-

1,e]fde personen en ver hetzelfde onderwerp te 

gelijk zaken aanhangig zij n , of voor denzelfden 
regter verknochte zaken aanhangig zijn , kan 
daa,·van cle voeging worden gevraagd. 

I ndien dit gevorderd wordt door den gedaagde, 
is daarop toepasselijk het voorlaatste ]iel van het 
vorig artikel. 

Die voeging kan ook door den eische1· gevordercl 
worden, maar all een bij de conclusie van eisch. 

160. ( JTervallen). 

161. ( Vervallen) . 

VIERDE Al'DEELING. 

Van de behandeling bij gescltrifle. 

162. Indien eene zaak niet vatbaar schijnt voor 
eene mondelinge voordrngt, kan de regte.r, het zij 
op verzoek van eene der partijen , het zij ambts
halve, bevelen , dat zij bij geschr ifte worde be
handeld, om op het rapport van eenen daartoe 
te benoemen regter te worden afgedaan. 

163. ( Vervallen.) 
164. Binnen veertien dagen na de uitspraak 

van hetze! ve , zal de eischer aan den verweerder 
eene schriftnnr , inhoudende zijne middelen en 

conclusie, doen beteekencn en afschrift daarvan 
doen overgeven : deze! ve zal eindigen met eenen 

staat van sttlkken tot staving daarvan bijgebragt. 
Deze schriftuur en stukken zullen binnen vier 

en twintig uren na de beteekening ter griffie 
worden overgelegd. 

De akte van overlegging moet worden beteekencl. 
165. Binnen de veertien dagen na de beteekening 

dier schriftuur, zal de verweerder inzage nemen 
en afschrift kun nen vragen der ter griffie overge
legde stukken, en zal zijn antwoord , houdende 
zijne middelen en conclusie, aan den eischer doen 
beteekenen, onder hetwelk zal worclen gesteld een 
staat van stukken tot staving daarvan bijgebragt. 

D it antwoord en deze stukken zullen insgelijks, 
met aanbo,l van afschrift, door hem worden over
gelegd ter gri file , binnen vier en twintig uren 
na de beteckening en de akte van overlegging 
zal worden beteekend. 

166. Binnen gelijke termijnen kunnen de partijen 
schrifturen van re- en dupliek aan elkander doen 
beteekcnen, welke op gelijke wijze, met de daartoe 
behoorende stukken , ter gri ffie moeten worden 
overgelegd. 

167. In de gevallen der beide voorgaande 
artikelen, kunnen de partijen elkander onderling 
in der minne stukken mededeelen, onder recepis; 
artikel 149 is bier toepasselijk. 
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168. Geene verdere schriftnren of stukken, 
welke partijen daarna mogten willen overleggen of 
aan elkander mededeelen, kunnen in de begrooting 
der kosten worden aangenomen. 

169. Bijaldien bi.noen den hier boven bepaalden 
termijn , eene der partijen hare stukken niet over
gelegd of medegedeeld, noch ook hare schrifturen 
heeft doen beteekenen , kan de zaak worden be
oordeeld op de stukken van de andere partij. 

170. a afloop van den hier-boven bepaalden 
termijn, zal de griffier, ter begeerte van de 
meest gereede partij, de schriftnren en stukken 
aan den rapporteur ter hand stellen, die deze] ve 
tegen renversaal zal overnemen. 

171. Bijaldien uit eenigen hoofde de rapporteur 
buiten staat is zijn rapport te doen, zal er een 
ander op de teregtzitting worden benoemd, ten 
verzoeke va n de meest gereede partij . 

172. Bijaldien het proces moet \Vorden mede
gedeeld aan het openbaar ministerie, zal de rappor
teur zorgen dat deze mededeeling in tijds geschiede, 
opdat het vonnis daardoor niet worde vertraagd. 

173. Het openbaar ministerie, na kennis ge
nomen te hebben der stukken, zal deze! ve binnen 
den kortst mogelijken termijn aan den rapporteur 
doen terug komen. 

174. Het rapport zal op de teregtzitting worden 
gedaan, en zal daarvan op eeue vorige teregtzitting 
aankondiging gedaan worden. 

De rapportenr zal de daadzaken en de middelen 
opnemen, zonder zijn gevoelen te uiten. 

De partijen mogen het woord niet voeren: zij 
kunnen alleenlijk aan den 1iresident schriftelijke 
aanteekeningen ter hand stellen; indien zij ver
meenen dat de eene of de andere daadzaak on volledig 
of niet juist door den rapporteur is voorgedragen. 

Het openbaar ministerie zal worden gehoord 
in zaken waarin zulks volgens de wet wordt ver
eischt of toegelaten. 

De regter zal uitspraak doen op eene door hem 

te bepalen teregtzitting. 
175. Na het rapport zal de rapporteur de 

stukken ter griffie terug bezorgen en zijn ren vcrsaal 
terug nemen. 

VIJFDE Al'DEELING. 

Van de gescl,illen over de ecMheid of onec!ttheid 
van geschriften en !,et geregtelijk onderzoek 

deswege. 

176. Er zal een geregtelijk onderzoek plaats 
kunnen hehhen naar de echtheid of onechtheid 

van geschriften, waarvan partijen zich willen 
bedienen: 

1°. Wanneer de partij, welke men be1Veert een 
onderhandsch geschrift geschreven of onderteekend 
te hebben, ontkent hetze] ve te hebben geschreven 
of onderteekend; 

2°. Wanneer de partij, tegen wie men gehrnik 
maakt van een onderhandsch geschrift door een' 
derde geschreven of geteekend, verklaart het 
geschrift of de onderteekening van dengeneu , dien 
men beweert zulks geschreven of geteekcnd te 
hebben, niet te erkennen; 

3°. Wanneer eene der partijen beweert dat een 
stuk valsch of vervalscht is . 

177. In de gevallen hij n°. 1 en 2 van het 
voorgaande artikel vermeld, zal de partij, welke 
de echtheid van het door haar overgelegde, 
doch door hare wederpartij betwiste geschrift 
staancle wil houden en zich daarvan wil be
dienen, kunnen vorderen dat zij worde toegelaten 
om de echtheid van hetze] ve, het zij cl oor he
scheiclen, het zij door deskundigen of door ge
tuigen, te staven. 

178 . In het geval hij n°. 3 van bet voorlaatste 
artikel vermeld, zal de partij welke beweert dat 
een overgelegcl stuk valsch of vervalscht is, kunnen 
vorderen om tot bewijs daarvan te worden toe
gelaten , het zij door bescheiden, het zij door 
deskundigen, het zij door getuigen. 

Zij zal echter da:irtoe niet worden toegelaten, 
dan na alvorens ter griffie van de regthank te 
hebben ove1·gelegd eene akte dooi· haar zei ve ge
teekend, of wel door een en hij zonderen gevol
magtigde, daartoe hij authentieke akte bepaalde
lijk gemagtigd, en inhoudende de stellige ver
klaring dat het bewuste stuk door haar voor valsch 
of vervalscht wordt gehouden, mitspders de 
daadzaken, omstandigheden en bewijsmiddelen, 
door welke zij zich voorstelt die valschheid of 
vervalsching te zullen bewijzen. 

179. In de gevallen hij de t1Vee laatste ar
tikelen vermeld , zal de meest gereede partij het 
gerezen geschil aan des regters onderzoek en uit
spraak onderwerpen, hij eenvoudige akte van 
procureur tot procureur. 

180. Ten dage dienende, zal de pm·tij, welke 
het stuk heeft overgelegd, moeten verklai·en of 
zij zich daarvan wil bedienen. 

Indien zij weigert te antwoorden, of verklaart 
zich van het stuk niet te willen bedienen , wordt 
hetzelve buiten het geding gehouden. 

Indien zij niet verschijnt, beveelt de regter 
19* 
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eene tweede oproeping, te beteekenen op de wijze 
als bij het vorige artikel is vermeld. 

Bij niet-verschijning op die tweede oproeping, 

bij weigering om te antwoorden, of bij verklaring 
clat zij zich van het st k niet wil bedienen, 

wordt hetzelve buiten het geding gehouden. 
181 . Bijaldien de partij verklaart dat zij zich 

van het stuk denkt te bedienen , zal cle andere 

pa1·tij moeten verklaren, of zij er bij blijft om, 
het zij het geschrift of de handteekening te ont
kennen , het zij deze] ve niet te erkennen, het zij 

het stuk van valschheid te betichten. 
Indien zij weigert te antwoorden of niet vol

hardt hij hare eerste verklaring, zal het stuk in 

het geding worden toegelaten. 
Indien zij niet verschijnt, handelt de regter, 

zoo als bij het derde lid van het vorige artikel 

is ve1·meld. 
Bij niet-verschijning OJJ de tweede oproeping, 

bij weigering om te antwoo,·den, of bij niet
volharding in hare eerste verklaring, wordt het 

stuk in het geding toegelaien . 
182. Bij verschijning van beide partijen en 

volharding bij hare vroegere beweringen, beveelt 
de regter · dat ten dage door hem te bepalen , 
doch ten minste na veertien dagen, over de 

echtheid of onechtheid des stuks geregtelijk onder
zoek zal plaats hebben, en voor zoo verre bij 
niet gevoeglijk zelf dat onderzoek kan verrigten, 

benoemt hij te dien einde eenen regter-commis

saris benevens drie deskundigen. 
Voor zoo verre echter partijen mogten kunnen 

overeenkomen in de kens der deskundigen, zal de 
regter daarin kunnen berusten. 

Deze aitspraak zul tevens den last inhouden 

dat het betwiste stuk, behoor! ijk omschreven en 
door den voorzitter en den griffier gewaarmerkt, 
ter griffie overgebragt en aldaar bewaard worde, 
behoudens het vermogen van partijen om van 
hetzelve, mitsgaders van de akte van omschrijving 
en overbrenging ter griffie, aldaar, visie of af
schrift te knnnen nemen. 

183. Ten bepaalden dage moeten de partijen 
voor den regter of voor den regter· commissaris 
verschijnen, ten einde overeen te komen wegens 
de stukken van vergelijking. 

lnclien eene del" 1iartijeu niet verschijnt, be
veelt de regter eene nadere 01iroeping tegen eeuen 
te bepalen clag. Wannee1· op dien dag de partij, 
welke van het stuk wil gebruik maken, niet ver
schijnt, wordt het stuk buiten het geding gehouden . 

Bij niet-verschijning van de wederpartij, ver-

klaart de regter clat het stuk wordt gebonden 
voor erkend. 

Indien beide partijen voor de eerste reize weg
blijven, k,111 de regter clen aanleg in het stuk 
van valschheid dadel ijk vervallen verklaren of 
eene tweede verschijning bevelen. 

184. Bij,,ltlien de partijen niet overeenkomen 

over de stukken van vergelijking, zal de regter 

geene andere als zoodauige mogen aan nemen , dan : 
1°. Authentieke akten; 
2°. Onderhaudsche geschriften door de 1iartijeu 

erkend; 
3°. Het ove1·ige gedeelte van het overgelegcle 

stuk, bijaldien het verifiëren alleen een gedeelte 
daarvan betreft ; of, 

4°. Hetgeen dr. partij geho,1den zal z(jn te 
schrijven, achtervolgens mondelinge voorzegging 
en in tegenwoordigheid van den regter of regter
commissn.ris . 

De weigering van schrijven kan ten gevolg; · 
hebben de erkenning van het stnk. 

185. In geval de stukken ter vergel ijking 
dienende in handen van openbare of andere be
waarders zijn, zal de regter of re<>ter-r.ommissaris 

bevelen dat de honuers dier stukken deze! ve over

brengen, op deu door den regter of regter
comm issaris voMgestelden dag e!' u,u-, en ter 
plaatse waar het onderzoek gedaan zal worden , 

op straffe dat de open bare bew,mrder van zoo

danige stukken bij lijfsdwang, en cle andere langs 

den gewouen weg van regten, daartoe genoodzaakt 
zullen woruen, behoudens ook het middel van 

lijfsdwang ten aanzien der laatste, in geval daartoe 
termen ziju. 

186. In geval de stukken ter vergelijking niet 
over)(ebrngt kunnen worileu, of de woonplaats der 

houders te zeer verwijderd is, wordt het aan het 
doorzigt van den regter overgelaten , op het ver
slag van den rcgter-commissaris, en na het open

baar ministerie gehoord te hebben, te bevelen 
dnt het onderzoek zal gcschieclen bij den regter 
ter 1ilaatse alwaar de houder woonachtig is of 
van de naast daaraan gelegene plaats, of wel dat 
binnen eenen bepaalden termijn de stukken ter 
griffie ingezonden zullen worden , op zoodauigc 
wijze als de rngter zal voorschrijven. 

187. Bijaldien, in dit laatste geval, de houder 
een openbaar persoon is, zal hij vooraf een af
schrift van de stukken maken , hetwelk tegen 
het oorspronkelijke vergeleken en geteekend zal 
worden door den voorzitter der regtbank van zijn 
arrondissement, die daarvan proces-verbaal zal 
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opmaken. Dat afschrift zal door den bewaarder 
bij zij ne oorspronkel ijke stukken of minuten ge
legd worden, om in de plaats te treden van het 
oorspronkelijke stuk of stukken, tot op de terug
zending van het laatstgemelde, en hij zal daarvan 
grossen en uitgiften mogen uitleveren, met ver
melding van het proces-verbaal daarvan opgemaakt. 

De kosten worden door den eischer van verifi
catie aan den bewaarder te goed gedaan, volgens 
cle begrooting of waardering daarvan te doen 
cloor den regter die het proces-verbaal heeft opge
maakt, naar hetwelk het bevel van ten uitvoer
legging uitgevaardigd zal worden. 

188. De meest gereede partij z11l bij exploit 
doen oproepen de cleskundigen, indien er zoo
danigen benoem cl zijn, en de bewaarders, om zich 
te laten vinden ter plaatse, ten d11ge en ure, 
bij het bevelschrift van den regter of regter
comm issaris bepaald, en wel de deskundigen om 
den eed af te leggen, en om een en aan vang te 
nrnken met het onderzoek en om hun berigt op 
te maken, voorts de bewaarders, ten einde over 

te leggen de stukken V!in vergelijking, en van 
dit alles zal proces-verbaal worden opgemaakt. 

De partij zal worden opgeroepen, bij eene akte 
beteekeud ter gekozene woonplaats, ten einde 
claarbij tegenwoordig te zijn. 

189. Wanneer de stukken door de houders 
vertoond zijn, wordt het aan het cloorzigt van 
den regter of regter-commissaris overgelaten te 
bevelen , dat zij ter bewaring van gezegde stukken 
bij het doen van het onderzoek tegenwoordig zullen 
blijven , en dezelve bij elke daartoe noodige zitting 
terug nemen en wederom leveren, of wel te be
velen dat de stukken in handen van den griffier 
ter bewaring gestelcl znllen worden. 

In het laatste geval, zal de houder, indien 
hij een open baar persoon is, afschrift daarvan 
mogen nemen, zoo als bij artikel 187 gezegd is, 
en zulks, ofschoon de plaats, waar het onderzoek 
geschiedt, buiten bet arrondissement ligt waarin 
de houder het regt heeft akten te maken. 

In dat geval geschiedt ne vergelijking bij den 
voorzitter der t\l'rondissements-regtbank onder 
welks gebied het stuk zich tijdelijk bevindt. 

190. De deskundigen zullen beëedigd worden. 
De stukken zullen hun worden medegedeeld, 

waarna zij hun berigt schriftelijk en met redenen 
bekleed uitbrengen. 

l)e bepalingen van artikel 225, 227 , 229, 
232, 235 en 236 zijn ten deze mede toepasselijk. 

191 . Als getuigen kunnen worden gehoord de 

zoodanigen welke het geschrift hebben zien schrij ven 
of teekenen , of die kennis hebben van de daad
zaken, welke dienen kunnen om de waarheid te 
ontdekken. 

De ontkende stukken of die welke niet erkend 
zijn , of beticht zijn van valschheid, worclen hun 
ver toond, door hen gewaarmerkt, en verder worden 
nagekomen de voorschriften op het getuigenverhoor. 

192. Wanneer het onderzoek is afgeloopen , 
zal de meest gereede partij de zaak op de tcrcgt
zitting brengen, en voort procederen bij een vondige 
akte van procureur tot procureur. 

193. Indien uit het ged ing vermoedens van 
valschheid of van vervalsching tegen nog levende 
personen ontstaan, beveelt de l'egter dat de stukken 
in handen van het openbaar ministerie worden 
gesteld, ten einde bij den bevoegden re!(te,· in 
strafzaken te worden onderzocht. 

Het burgerlijk geschil blijft geschorst tot na 
de beslissing van den regter in strafzaken. 

194. Wanneer de buro-erlijke regter bij het 
afdoen van de beweerde valscbheid , het ter zijde 

leggen, verscheuren of doorhalen , in het geheel 
of ten deele, of zelfs het verbeteren en in orde 
brengen der valsche of vervalscht vei·klam·de 
stnkken beveelt., zal de uitvoering van dit punt 
van het vonnis opgeschorst blijven, zoo lang de 
termijn om in booger beroep te komen, request 
ei viel of cassatie te verzoeken, voor den veroor
deelde loopende is, of hij niet in het vonnis 
berust heeft . 

195 . Het vonnis waarbij uitspraak gedaan wordt 
over de echtheid of de onechtheid van het betwiste 
geschrift, zal tevens moeten bevelen den termijn, 
binnen welken, en de wijze waarop de door de 
partijen, getuigen of bewaarders, overgelegde 
stukken moeten worden 'terug gegeven. 

196. ( Vervallen). 
197 . ( Vervallen) . 
198. ( Vervalhn). 

ZESDE Al'DEELING. 

Van getuigen-ver/war. 

199. Indien partijen het over de daadzaken 
niet eens zijn, en het bewijs door gctu igeo bij 
de wet is toegelaten , zal de regter op verzoek 
van ecne der partijen, een getuigen-verhoor bevelen. 

Hij kan di t ook ambtshalve bevelen, iud ien 
hij tot de bes] issing der zaak zulks dienstig en 

noodig acht. 
Het legen-bewijs wordt van 1•p,:,:tswege toegelaten . 
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200. Het getuigen-verhoor wordt bevolen en 
belegd overeenkomstig de bepalingen, voorge
schreven bij den tweeden titel van dit bock, 
met nitzonde,·ing van het bepaalde bij het eerste 
en het tweede lid van artikel 119 en bij m·tikcl 121, 
eu met dien verstande, dat c1e in artikel 106 be
doelde overgifte van afschrift van het vonnis zal 
geschieden, ook al is de procnrem- der wederpartij 
bij het uitspreken van het vonnis tegenwoordig 
geweest. 

Indien de getuigen te verre verwijderd wonen . 
of verhinderd worden om te kunnen opkomen, 
kun de regter het verhoor opdragen aan eenen 
regter-commissaris of aan den kanton-regtcr van 
derzcl ver woon plaats. 

Indien de getuigen wonen buiten het regts
gebi cd van het regterlijk-collegie, kan dit het 
verhoor opdragen aan de arrondissements-regtbauk 
of den kanton-regter van derzel ver woonplaats. 

In de gevallen, bedoeld in het t weede en het 
derde lid van dit arti kel , is het bepaalcle bij 
het vierde lid van artikel 119 toepa elijk en 
wordt van het verhoor altijd proces-verbaal op
gemaakt. Niettemin vervalt het voorschrift be
treffende de in artikel 119 bedoelde beteekening, 
iu cl ieu het verhoor ten huize van den getu ige 
plaats heeft. 

201. Wanneer in zaken van bezitregt, het bezit 
of de stoornis ontkend wordt, zal het verhoor 
van ii:etnigen, dat dienaangaancle bevolen wordt, 
zich niet mogen uitstrekken tot het regt op de 
zaak zch,e (het petitoir). 

202. Na afloop van het. getniii:envcrhoor , of 
indien dit achterwege blijft, bepaalt de regtcr 
den dag, waarop de zaak weder ter rollc zal 
worden opgeroepen. 

203. Behoudens het bepaalde bij het derde lid 
van artikel 119 en bij het tweede en derde lid 
van artikel 200, en voor zooveel ont lag, over
lijc1en, ziekte van langdnrigen aard of eene andere 
dergelijke oorzaak het niet noodzakelijk maakt, 
znllen reii:ters , die het getuigenverhoor niet 
hebben bijii:ewoond, niet mogen medewerken tot 
cle uitsµraak over de zaak , waarin dat verhoor 
gehouden is. 

Van de afwijking van dezen regel en de oor
zaak daarvan wordt in de nitsp,aak melding ge
maakt. De noodzakelijkheid der afwijking wordt 
uitsluitend door bet collegie, dat haar toepast, 
beoordeeld , zonder dat daartegen een ige voorzie
ning openstaat. 

204 t/m 218 (vervallen) . 

ZEVENDE AFDEELING. 

Van geregtelijke ploatsop11emi11g en bezigtiging. 

219. Indien het hof of de 1·egtbank, het zij 
op verzoek van p,irtijen, het zij amhtshal ve, zulks 
noodig acht, kan bij vonnis worden bevolen, dat 
een of meerder leden welke over de zaak hebben 
gezeten, vetzeld van den griffier, zich znllen be
geven op de plaats welke in oogenschonw moet 
worden genomen, ten einde derzel ver staat en 
gelegenheid op te nemen, en daarvan eene akte 
van bevinding uit te brengen, het zij alleen, het 
zij met behnlp van deskundigen. 

Op gelijke wijze en met gelijk doeleinde kan 
bij vonnis bevolen worden eene beziii:tiging van 
roerende zaken, die niet of bezwaarlijk ter teregt
zitting kunnen worden overii:ebrngt. 

Het vonnis bepaalt den tijd der plaatsopneming 
of den tijd en c1e plaats der bezigtiging, clen 
termijn, binnen welken het in artikel 220 be
doelde proces-verbaal ter griffie moet zijn neder
gelegd, en de teregtzitting, waarin partijen zullen 
worden toegelaten om voort te procederen. 

220. De griffier zal proces-verbaal der hande
lingen, welke op de plaats zijn voorgevallen , 
opmaken. 

221. De reiskosten znlleu door de 1iartij, te 
wier verzoeke de opnemi og of bezigtiging ge
schiedt, voorgeschoten en ter griffie overgebragt 
worden. 

Indien de regter de plaats-opneming of be
zigtiging ambtshalve beveelt, zal hij tevens be
velen door wien de kosten znllen worden voo1·
geschoten. 

ACHTSTE AFDEELING . 

Van berigt van deskundigen. 

222. Indien het hof of de rnii:tbank, het zij 
op verzoek van partijen, het zij ambtshalve, zulks 
noodig acht, kan bij vonnis worden bevolen, dat 
een onderzoek ofopnem ing door deskundigen worde 
bewerkstelligd. 

Dit vonnis zal het voorwerp van het onderzoek 
of van de opneming duidelijk uitdrukken, be
nevens de benoeming van drie deskundigen. 

Indien echter beide partijen verzoeken dat het 
onderzoek zal gedaan worden door slechts éénen 
deskundige, zal er niet meer dan één worden 
benoemd. 

223. Indien pm·tijen op de teregtzitting over-
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eengekomen zijn omtrent den persoon, of de drie 
personen welke zij als deskundigen verlangen, 
zullen deze bij hetzelfde vonnis worden be
noemd. 

Indien partijen over de personen niet zijn over
eengekomen , zal het vonnis bevelen dat partijen 
dezelve binnen acht dagen na de uitspraak zullen 
noemen, en dat bij gebreke van dien tot de 
bevolene verrigting zal worden overgegaan door 

deskundigen bij hetzelfde vonnis a111bt halve te 
benoemen . 

Binnen den bovengemeldeu termijn zullen par
tijen, wanneer zij omtrent de benoeming van 
deskundigen zijn overeengekomen, daanun ver
klaring ter griffie doen. 

224. Bij het vonnis in het voorgaande artikel 

gemeld zal bepaald worden de dag en het unr 
der eedsaflegging van de benoemde deskµndigen. 

Echter zal het hof of de regtbank mogen be

velen dnt die eed worde afgelegd voor den regter 
van het kanton waarin de bevolene verrigting 
moet plaats hebben. 

Na verloop van den in het voorgaande artikel 
bepaalden termijn zal de meest gereede partij de 
deskundigen oproepeu om den eed af t~ leggen 
bij een exploit, dat de regterlijke opdmgt in
houdt: cleze oprneping zal gedaan worden ten 
minste clrie dagen voor den dag tot het afleggen 
van den eed bepaald. Partijen behoeven bij de 
eedsaflegging niet tegenwoordig te zijn. 

225. De deskundigen van ambtswege benoemd, 
kunnen gewraakt worden uit denzelfden hoofde 
als de getuigen. 

De deskundigen door partijen aangewezen, 
kunnen niet gewrnakt worden dan uit hoofde 
vau oorzaken, welke na de benoeming en voor 
de aflegging v,m den eed mogten ziju opgekomen. 

De wraking moet altijd vóó1· de eedsaflegging 

worden voorgesteld. De deskundige wordt, zoo 
hij verschijnt, gehoord; de regter doet uitspraak 
zonder hooger beroep. 

226. De wraking moet worden voorgesteld 
binnen drie dagen na de benoeming, bij eenvoudige 
akte, houdencle de gronden der wraking, en de 
bewijzen daartoe strekkende, of het aanbod om 
de wraking met getuigen te staven. 

In het loatste geval kan de regter het bewijs 
door getuigen bevelen . Na verloop van voor
melden termijn wordt de wraking niet meer toe
gelaten. 

227. In geval de wraking aangenomen wordt, 
zal of zt11len hij hetzelfde gewijsde van ambtswege 

een of meer nieuwe deskundige personen, in plaats 
van clen gewraakten of de gewraakte, bcnoemil 
worden. 

228. De regter bepaalt bij eene in het proces
verbaal der eedsaflegging op te nemen beslissing , 
na verhoor der deskundigen eu der partijen, 
voor zoo verre dese tegenwoordig zijn , de plaats, 
den dag en het uur, waar en wanneer de des
kundigen tot het onderzoek zullen overgaan, den 
termijn binnen welken zij hun schriftelijk berigt 
ter griffie zullen inlevernn en de teregtzitting 
be temd tot de voortzetting dei· zaak. 

Wanneer op dien dag bet herigt Vttu des
kundigen nog niet mogt zijn ingekomen, zal de 
regter op verzoek van partijen of eene van haar 
een naderen dag tot de voortzetting der zaak 
kunnen bepalen. 

229. Indien een benoemde deskundige ,le be
noeming niet aanneemt, of ten opgegeven dage en 

nrc niet verschijnt het zij ter aflegging Vt\U den 
eed, het zij tot de bevolene verrigting, Zllllen partijen 
dadelijk overeenkomen om eeuen anderen in zij ne 
plaats te benoemen; bij gebreke van dien, kan 
de regter de benoeming ambtshalve doen. 

De henoemcle die, na den eed te hebben afge
legd, de aangenomen verrigting niet uitvoert, 
kan door den regter die bem benoemd heeft ver
wezen worden in alle de kosten door de nalatigheid 
veroorzaakt, en zelfs tot vergoeding van schaden 
en interessen , zoo daartoe gronden zijn. 

230. Het afschrift van de regterlijke nitspraak 
en de henoodigde stnkken zullen aan de deskundigen 
w01·den ter hand gestelcl. 

Pa1·tijen zullen bij het onderzoek aan de des
kundigen zoodanige voordragten en vorderinget1 
mogen doen, als zij zullen goed vinden, en daarvan 
zal melding gemaakt worden bij het berigt. 

231 . De deskundigen maken, na raadpleging, 

hun herigt met redenen bekleed schriftelijk op, 
bij meerderheid van stemmen. 

In geval van verschil van gevoelen, mogen zij 
echter de onderscheidene gevoelens met de gronden 
van dien opgeven, zonder bekend te maken welk 
het persoonlijk gevoelen van ieder van hen is. 

Het berigt wordt geclagteekend en door allen 
ouderteekend. 

Indien geen der deskundigen zich daartoe in 
stat1t bevindt, wordt hetzelve door den griffier 
vau het kanton-geregt vt1n de plat1ts waar de 
werkzaamheden zijn verrigt, opgemaakt en door 
hem medegeteekend. 

232. De deskundigen zullen gehouden zijn, op 



292 16 SE P nJ MB ER L 8 9 6. 

straffe van schaden en interessen, het berigt op 
de griffie van het hof of van de regtbank, die 
de opneming bevolen heeft, over te brengen binnen 
den volgens artikel 228 van dit wetboek bepaalden 
termijn; de griffier zal van die overbrenging doen 
blijken. 

Hnnne vacatien zullen door den voorzitter aan 
den voet van de minuut begroot worden, en 
daarvan zal een bevelschrift van ten uitvoerlegging 
uitgegeven worden, ten laste van de partij die 
de opneming verzocht heeft , of die dezelve, in 
geval zij van nm btswege bevolen is geweest, ver
volgd heeft. 

233. Bij weigering of vertraging van hetgeen 

in het eerste lid des vorigen artikels is voorge
schreven, kunnen cle deskundigen door de meest 
gereecle partij bij den regter welke hen heeft 
benoemd, worden gedagvaard ten einde zelfs bij 
lijfsdwang tot het ter griffie nederleggen van het 
berigt te worden veroordeeld. 

De 1·egter doet uitspnrnk, de verschenen des
kundigen gehoord , zonder voorafgaande con
clnsiën. 

234. ( Vervallen). 
235. Indien de regter in het berigt de vei·

eischle inlichting niet bevindt, kan hij ambts
halve andere deskundigen benoemen, welke aan 

de vroegere zoodnnige ophelderingen mogen vragen 
als zij oirbaar achten . 

236. De regter is in geen geval verpligt het 
door de deskundigen geuit gevoelen te volgen, 
indien zijne overtuiging daartegen strijdt. 

NEGE'.'IDE AFDEELING. 

Van !,et hooren der partijen. 

237. Partijen mogen bij incitlentele conclusie ver
zoeken om elkander op ter zake dienende en 
niet tot iets anders betrekkelijke vraagpunten te 
doen hoorcn . De conclusie zal de feiten en 
vraagptrnteu inhouden . 

lndien eene partij, nadat de dag voor het 
honden der pleidooijen reeds bepaald is, zoo
d,1nig verhoor nog weoscht te vragen, zal zij 
daartoe aan den 1·egter een verzoekschrift moeten 
inleveren, de feiten en vrnagpunten inhoudende, 
en dit aan de wederpartij doen beteekenen. De 
behandeling van dit verzoek zal alsdan, zonder 
nadere conclusie van de verzoekende partij, ge
schieden tegelijk met clie J>leidooijen, als wanneer 
,le wederpartij geregtigd zal zijn op dat verzoek 
mondeling en ook bij conclusie te antwoorden. 

Indien de wederpartij in een der gevallen, bij 
het eerste of tweede lid van dit ai-tikel bedoeld, 
de gestelde feiten erkent, zal het verhoor ver
vallen. 

238. De regter zal naauwkeurig onderzoeken of de 
vraagpunten tot het geschil betrekkelijk zijn; hij 
zal de zoodanigen, die hij als strikvragen be
schouwt, te1· zijde stellen, of het verhoor dCl· 
partij, zoo daartoe termen zijn, geheel van de 

hand wijzen. 
De regter zal dit laatste evenzeer kunnen 

doen, indien in het geval in het tweede licl van 
m·tikel 237 omschreven, het verzoek zoo laat is 
geschied, dat de wederpartij buiten staat is, zich 
daarove1· uit te laten. 

239. Indien de regter het hooreu der partijen 
toestaat, zal hij bij een vonnis gelasten dat dezelve, 
voor hew in de raadkamer, ten bepa,1lden dage 
en ure verschijnen, ten einde op vraagpunten te 
worden gehoord. 

240. In geval van verwijderde woonplaats of 
van wettige verhindering, zal het hof of de regt

bank, na het hooren der partij te hebben toegestaan, 
den regter van het kanton van derzelver woonplaats 
daartoe mofl'en magtigen . 

241. De partij zal in persoon, zonder eeuig ge
schreven opstel te mogen voorlezen, antwoorden 
op de vragen, welke aan hem dooi· den regter 
luidens het vonnis of ook ambtshalve zullen 
worden gedaan. 

De partij , die het verhoor heeft verzocht, kan 
daarbij tegenwoordig zijn evem1ls de procureurs 
en advocaten van beide partijen. 

Door de verzoekende partij of hare praktizijns 
zullen door tusschenkomst van den voorzitter, 
uitsluitend over het onderwerp in de vraag ge

noemd, naar aanleiding van de gegeven antwoor
den vragen mogen worden gedaan; in geval van 
verzet der wederpartij kan de rcgter weigeren de 
vraag te doen, zonder dat claartegen eenige voor
ziening is toegelaten . 

242. De bestm·en van openbare instellingen, 
stichtingen en zedelijke ligchamen zullen een hunner 
leden benoemen om op de aan hen bij vonnis 
gestelde vraagpunten te antwoorden; zij zullen te 
dien einde eenen bijzonderen last geven, waarbij 
de antwoorden opgegeven en waarachtig verklaard 
zullen worden; deze last mag worden voorgelezen. 

· De partij behoud het vermogen om de bestuurders 
van zoodanige instellingen, stichtingen en zedelijke 
ligchatnen over feiten die hen persoonlijk betreffen, 
te doen hooren, ten einde daarop bij den i-egter 
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zoodanig te worden acht geslagen als bevonden 

zal worden te bebooren. 

243. Het 1iroces-verbaal van ondervraging zal 

worden opgemaakt door den griffier en aan den 
ondervraagde worden voorgelezen, welke daarin 

vervolgens nog kan malfen zoodanige vernn,leringen 

en bijvoegingen in zijne antwoorden, als hij zal 
noodig oordeelcn , en welke zullen geschreven 
worden aan het einde of op den kant van het 

verhoor. Hi ervan zal hem insgelijks voorlezing 

worden gedaan, en het proces-verbaal zal worden 

geteekend door den ondervraagde, den president, 

of den kanton -regter en den gr iffi er. 
244. Tndien, zonder wettill:e verhindering, de 

partij niet verschijnt, of indien zij weigert te 

antwoorden, zal daarvan melding gemaakt worden 
ten processe-verbaal , en de 'daadzaken over welke 
de vragen loopen, zullen kunnen worden gehouden 

voor erkend. 

Indien echter de niet verschenen zijnde partij 

zich nog vóór de uitspraak ten p1·incipale daartoe 
aanmeldt, kan zij worden gehoord onder verpligting 
tot betaling der kosten, door haar wegblijven 
veroorzaakt, mitsgaders van schaden en interessen, 
zoo daartoe gronden zijn. 

245. In geval ten dage tot het hooren bepaald, 
de partij van wettige verhindering blijken doet, 
zal de regter eenen anderen dag tot het hooren 

bepalen. 

246. De antwoorden door de partij op de vraag
punten gegeven, zullen slechts in het aanhangig 

geding mogen dienen, en in geen geval als eene 

erkenning mogen worden beschouwd , ten opzigte 
van andere zaken. 

TIENDE AFDEELING. 

Van incidentele vorderingen. 

24 7. Incidentele vorderingen worden ten dienen
den dage ter audientic gedaan bij gemotiveerde 
conclnsiën. 

Op die tnsschengeschillen zijn de bepalingen 
der artikelen 141, 143, 144 en 147 tot en met 
149 van dit wetboek toepasselijk. 

De rcgtcr kan op eenparig verzoek van par

tijen het nemen van conclusiën van repliek en 

van dupliek toestaan. 
248. Alle incidentele vorderingen worden in 

eens gedaan. 
De kosten van clezulke welke naderhand mogten 

worden gedaan en waarvan de oorz::iken reeds te 

gelijker tijd met de vroegere bestonden, mogen 
niet worden teruj? gevorderd. 

249. De inciclentele vordel'in11en znllen eerst 

en vooraf worden aitgewezen, indien de zaak 
het medebrengt . Voorzooveel de zaak het toelaat, 

zal de regter bij de besl issing op het incident 

tevens den dag bepalen, waarop de zaak weder 
ter rolle zal worden opgeroepen. 

In zaken waarin schriftelijke behandeling be

volen is, zal het tusschen-geschil op de tcregt

zitting worden gebragt, om daarover te worden 

nitsprnak gedaan zoo als bevonden zal worden 
te behooren. 

ELFDE A FDEELTNG. 

Van ,·econventie. 

250. De gedaagde is bevoegd om in alle 
zaken eiscb in reconventie te doen, uitgezonderd: 

1°. Wanneer de cischer in conventie is opge

treden in eene qualiteit, en de reconventie hem 
persoonlijk zonde betreffen , en wederkeeriglijk; 

2°. Wanneer de regter voor wien de eisch in 
conventie aanhangig is, onbevoegd is om kennis 
te nemen van de reconventie met betrekking tot 
het onderwerp van het geschil; 

3°. In zaken van bezitregt, wanneer de cisch 

in reconventie het regt op de zaak zei ve (petitoir) 
zoude betreffen; 

4°. In zaken van verschil over de ten uitvoer
legging van een vonnis. 

Indien in eersten aanleg geen eisch in recon

ventie is gedaan, kan deze] ve in hooger beroep 
niet meer gedaan worden. 

251 . De cisch in reconventie moet dadelijk 

bij het antwoord van den verweerder in conventie 

worden gedaan. 
252 . De zaken in conventie en in reconventie 

zullen te gelijk voldongen en bij een en hetzelfde 
eind vonnis beslist worden, ten ware het hof of 
de regtbank mog bevinden dat de ee □ e vroeger dan 

de andere kon worden afgedaan, in welk geval 
zulks zal vermogen plaats te hebben, blij ve□de 
niettemin de alsdan nog onafgedane eisch in con
ventie of reconventie bij hetzelfde hof of dezelfde' 
1·egtbunk aanhangig tot het eindvonnis daarin te 

vallen. 
253 . Het hooger beroep wordt toegelaten, in

dien het beloop van Jen eisch in conventie, ge
voegd bij dien ia reconventie, te boven gaat de 
regtsmagt van den regter, om in het hoogste 
ressort regt te spreken. 
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Wanneer niettemin de beide gedingen mogten 
zijn gesplitst, en daarin afzonderlijk gevonnisd, 

zullen cle gewone regelen opzigtelijk de bevoegd
heid tot hooger beroep worden gevolgd. 

l'WAALFDE AFDEELING. 

Van !tet scltorsen en !tet ltervatten van !tet 
regtsgeding. 

254. De loop van een regtsgeding wordt ge
schorst: 

1 °. Door den dood vau eene der partijen ; 
2°. Door verandering van den persooulijken 

staat v11n eene der partijen; 
3°. Door het ophouden der betrekkingen waarin 

zij het geding voerde; 
4°. Door den dood of door het verli·es van de 

betrekking van den gestelden procureur. 
255. In geen clezer gevallen zal de schorsing 

plaats hebben of de beslissiug van het regtsgeclin11: 
opgehouden worden, wanneer hetze! ve in staat 
van wijzen is. 

In de drie eerste gevallen in het voorgaande 
artikel vermeld, wordt, wat deze schorsing be
treft, een regtsgeding gehouden in staat van 
wijzen te zijn, zoodm de conclusien op de te
regtzitting zijn genomen. 

Iu het laatste geval na den afloop der plei

dooijen. 
In eene behandeling hij geschrifte staat de 

volledigheid cler iustrnctie, of het verloopen zij u 
der wettelijke termijnen daarmede gelijk. 

256. De oorzaak der schorsing van het regts
geding moet, indien hetze! ve niet is in staat 
van wijzen, van wege de belanghebbenden aan 
de partij worden beteekend, en zonder zoodanige 
beteekeniug, kan het regtsgeding, al mogten 
zood an ige oorzaken bestaan , worden voortgezet. 

Alle procedures na deze beteekening, zijn nietig 
en zonder eenig gevolg. Alleen in het vierde ge
val van artikel 254 wordt die beteekening niet 
gevorderd en heeft de schorsing van zelve plaats. 

257. De beteekening in het vorige artikel ver
meld moet cle verklaring behelzen dat bet regts
geding wordt hervat op de laatste gedingstukken, 
benevens eene nieuwe procureur-stelling. 

258. Indien de beteekening dit een en auder 
niet inhoudt, heeft de weilerpartij het regt om 
op de gewone wijze te dagvaarden tot hervatting 
van het regtsgeding, achtervolgens de laatste 
gedingstukken. 

Hetzelfde heeft plaats iu het geval dat de ge-

stelde procureur, die overleden is of zijne be
trekking heeft verloren, niet is vervangen. 

259. Het rngtsgeding wordt hervat en zoo
danige procureur vervangen bij eeue eenvoudige 
beteekende akte. 

260. ( Vervallen) . 
261. Indien op cle dagvaarding tot hervatting 

van het regtsgeding verstek wordt verleend, zal,. 
als het profijt van hetze! ve , het regtsgediug her
vat worden verklaard, achtervolgens de laatste 
gedingstukken. 

Bij het niet vervangen zijn van den procureur, 
zal bij verstek ten principale dadelijk kunnen 
worden regt gedaan. 

262 . Het verzet tegen de uitspraken bij ver
stek in het vorige a~tikel vermelcl, zal zelfs in 
eene behandeling bij geschrifte op de teregtzitting 
kunnen worden behandeld. 

DERTIENDE AFDEELTNG. 

Van ontkentenis van geregtetijke verrigtingen. 

263. Indien gedurende clen loop van een ge
ding, in naam van eene der partijen, eeuige 
aanbiedingen iijn gedaan en aungenot11en, erken
ningen hebben plaats gehad, toestemmingen zijn 
gegeven en aangenomen, zonder dat die partij 
daartoe eene bijzondere en bepaalde schriftelijke 
volmagt gegeven heeft, zal deze zoodanige verrig
tingen in het ii;eregt kunnen ontkennen, en bij 
eene eenvoudige akte, beteekend zoo wel aan den 
procnreur van de wederpartij , als aan den pro
cureur wiens daden zijn ontkend, den regter 
kunnen verioekeu dat die daden zullen worden 
beschouwd als niet gepleegd, eu dat alJe daaruit 
voortgevloeide akten van den processe, en von
nissen, gewezen om de zaak in staat van wijzen 
te brengen, zullen worden verklaard van on waarde. 

De beteekening aan den 1irocureur geldt voor 
dagvaarding tot verwering op de outkentenis. 

Dezelve moet den dag van verschijning in 
regten aanwijzen . 

264. In gevalle de procureur uit zijne bedie
ning is getreden, zal de ontkentenis aan zijne 
woonplaats door eenen deurwaarder worden be
teekend, en indien de procnreur overleden is, 
aan zijne erfgenamen, met dagbeteekening voor 
den regter voor welken de zaak haugende is, en 
aan de partijen in de zaak wor,len bekend ge
maakt bij akte van procureur tot procureur. 

265 . De ontkentenis moet altijd irebragt worden 
voor den regter voor welken de ontkend wordende 
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verrigting in regten is gebragt, of cboon ook de 
zaak waarin zij voorvalt voor eenen anderen 
regter hangende is. 

Zij zal min partijen in de hoofdzaak moeten 
worden beteekend, en deze moeten in het geding 
van ontkentenis opgeroepen worden. 

266. Het geding in de hoofdzaak wordt ge

schorst tot aan het vonnis van ontkentenis, op 
straffe van nietigheid. 

De rcgter kan echter de ontkennende partij 
bevelen dat zij het geding van ontkentenis binnen 
zekeren te bepalen tijd voortzette, of dat anders 
zal worden regt gedaan. 

267. Indien de ontkentenis eene zaak betreft, 
waarover geen regtsgeding hangende is, moet de 
eisch worden gebragt voor den bevoegden regter 
van den verweerder. 

268. Indien de ontkentenis deugdelijk verklaard 
wordt, zal de ontkende verrigting en het vonnis 
hetwelk daarop mogt zijn gewezen of hetgeen in 
de bepalingen van het vonnis betrekking heeft 
tot de punten waamver de ontkentenis gaat, 
nietig en van onwaarde zijn. 

269. Bijaldien echter in de zaak reeds een 
eindvonnis is gevallen, en zoo de termijnen van 
appel nog niet zijn verloopen, kan de partij de 
nietigheid der in het voorgaande artikel vermelde 
akten en vonnissen doen uitspreken in appel en 
de zaak ten principale doen vervolgen. 

270. Bijaldien dat eindvonnis is gewezen in 
het hoogste ressort, of in kracht van gewijsde 
zaak gegaan is, zal de benadeelde partij tot op 
het oogenblik dat het vonnis ten uitvoer gelegd 
is, vau den regtcr, die hetze! ve heeft gewezen, 
de intrekking daarvan kunnen vorderen. 

Hangende het geding daarover, wordt de ten 
uitvoerlegging van het vonnis geschorst. 

271 . De procureur tegen wien de eisch to.t 
ontkentenis wordt toegewezen, zal jegens den 
eischer en jegens de andere partij in de kosten, 
schaden en iuteressen verwezen worden, zoo daar
toe gronden zijn. 

Hij kan ook naarmate van het vergrijp, door 
den · regter in 'zijne bediening worden geschorst 

of daarvan ontzet. 
Indien de cischer in het ongelijk wordt gesteld, 

zal hij ter vergoeding van kosten, schaden en inte
ressen verwezen worden , zoo daartoe !(ronden zijn• 

272. Indien eene der partijen ontkent, dat de 
voor haar opgetreden procureur van haar daartoe 
opclragt gekregen heeft, zijn de bepalingen dezer 
afdeeling toepasselijk. 

YEERTlENDE AFDEELING. 

fTan verwijzingen naar een ander geregt en van 
jurisdictie-quaestien. 

273. Indien ten gevolge van toegelaten wraking 
of van toegelaten reden van verschooning, de 
leden der hoven of der regtbanken niet meer in 
genoegzamen getale zijn om van het geschil kennis 
te nemen, zal de eisch tot verwijzing naai· een 
ander bof of eene andere regtbank, in het eerste 
geval aan den hoogen rnad, en in het laatste 
geval aan het geregtshof kunnen worden gedaan. 

274. De eisch zal v6ór de pleidooi, en, in 
zaken van schriftelijke behandeling, vóór den ge
heelen afloop der instructie worden ingesteld bij 
een verzoekschrift, inhoudende de middelen. Het
zelve zal worden beteekend aan de wederpartij, 
met aa.nmaning om daarop, binnen veertien dap;en, 
te dienen van antwoord met middelen, en daarna 
ter griffie van het hof of van den hoogen raad 
worden nedergelegd. 

Het antwoord van de wederpa1tij zal binnen 
gelijken termijn im!(elijks ter !(l'iffie worden gebragt. 

De loop van het reglsged ing zal worden ge
schorst van den dag der beteekening in het tweede 
1 id van dit artikel vermeld. 

275. a afloop des termijns, zal het hof of de 
hooge raad, uitspraak doen over den eisch, en, 
zoo daarvoor redenen zijn, den rep;ter aanwijzen 
die van het geschil zal moeten kennis nemen. 

276. De twee voorgaande artikelen zijn ins@:e• 
lijks toepasselijk op de behandeling van j urisrl ictie
qnaestien, welke bij de Wet op de zamenstellin@: 
der regterlijke magt en het beleid cler justitie, 
respectievelijk aan de beslissing der arrondi se
ments-regtbanken, dcr hoven en van den hoogen 
raad zijn opgedrn!(en. 

VIJFTIENDE A FDEELING. 

Van !,et doen van afstand der instantie. 

277. De eischer kan onder betaling der kosten 
afstand doen van de instantie, mits zulks ge
sch iede vóór het antwoord. 

Na het antwoord, knn de afstand slechts plaats 
hebben met de toestemming der wederpartij . 

278. De afstand kan gedaan worclen het zij op 
de teregtzitt.ing, indien partijen in persoon tegr.n 
woordig of hunne procureurs van volmagt daartoe 
voorzien zijn, het zij met gelijke volmagt bij een-
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voudige akte van procureur tot procureur be

teekend. 
Zij kan op gelijke wijze worden aaugenomen . 
Deze! ve brengt van regtswege mede: 

1°. Dtit alles over en weder in denzelfden staat 
is terng gebragt, al s waarin de zaak was vóór 

de dagva,mling; 
2°. Verpligting van de partij welke afstand 

heeft geilaau, 1ot betaling der kosten, waartoe 
zij zal worden genoodzaakt op het enkel bevel
schrift van den voorzitter, gesteld aan den voet 
van de waardeering der kosten. 

Dit bevelschrift zal bij voorrand ten uitvoer 

kunnen worden gelegd. 

ZESTIENDE AFDEELING. 

Van !tet vervat/en der instantie. 

279. Alle instantie vervalt, indien de zaak 
binnen drie jaren tijds niet is voortgezet. 

Die termijn zal worden vermeerderd met zes 
maan,len, in gevallen waarin eisch tot hervatting 

van de zatik kan plaats hebben. 
280. De tijd, tot het vervallen der instantie ' 

vereischt, loopt tegen den staat, de openbare 

instellingen, minderjarigen, en, in het algemeen, 
tegen alle personen, zonder onderscheid, behou

dens het verhaal van alle de eerstgemelde tegen 

hunne bewind voerders en voogden. 
281 . De instantie vervalt niet van regtswege. 

De vervallen-verklaring kan worden voorgekomen 
,loor behoo rlijke proces-akten door eene dei· par
tijen verrigt , vóór dat de eisch tot vervallen

verklaring is gedaan. 
282. Het vervallen van de instantie zal worden 

uitgesproken op de teregtzitting op eene eenvoudige 
akte, aan de partij beteekend , of ter harer woon

plaats. 
De vervallen-verklaring van de instantie ver

nietigt geensz ins cle actie, maar alleen het aan• 
gevangen regtsgeding ; de kosten van het laatste 
worden teu gevolge dier vervallen-verkla,·ing , 
voor gecompenseerd gehouden. 

283. Bij het op nieuw instellen der actie zijn 
de 11artijcn over en weder geregtigd om wederom 

gebruik te maken van de eçden, geregtelijke 

erkentenissen en verklaringen, door haar in den 
loop van het vorige regtsgeding afgelegd, mits
gaders van de verklaringen van gestorven ge
tuigen , wanneer dezelve blijken uit processen
verbaal in behoorlijken vorm opgemaakt. 

284. Door het vervallen van de instantie in 

hooger beroep , verkrijgt het vonnis, waarvan 
men in beroep gekomen is, kracht van gewijsde 
zaak. 

½EVENTTENDE AFDEELl NG. 

Van voeging en tusscltenlcomst. 

285. Een ieder welke een belang heeft in een 

regtsgeding, hangende tusschen andere partijen , 
kan vorderen daarin zich te mogen voegen of te 

mogen tusschenkomen. 
286. Dit incident wordt aangebragt bij conclusie 

ter teregtzitting ten dienendcn dage vóór of op 
\tien, waarop de laatste conclusie in het aanhangig 

regtsgeding wordt genomen . 
In zaken van schriftelijke behandeling wordt 

het incident aangebragt bij aan beide partijen be

teekende akte met exploit van oproeping om ter 
teregtzitting te verschijnen. 

287 . De conclusie, wa"rbij tevens procureur 
moet worden gesteld, houdt de opgave in van den 
voornaam, clen naam en de woonplaats van den• 

gene, door wien de vordering geschiedt, en 

van de gronden, waarop zij berust, alles op 

straffe van nietigheid . Hij wordt geacht bij den 
gestelden procureur woonplaats te hebben gekozen, 

ten .ware in de conclusie eene andere keuze mogt 

zijn uitgedrnkt. 
288. Wan neer de regter, het incident beslissende, 

partijen beveelt voort te procederen, bepaalt hij 
bij hetzelfde vonnis den dag, waarop zij gebon

den zullen zijn tot dat einde ter teregtzitting te 
verschijnen. 

ACHTTI ENDE AFDEELJNG. 

Van het kort gedmg voor den president der 
arrondissements-,·e_qtbanlc. 

289. In alle zaken waarin, uit hoofde van 
onverwijld en spoed, eene onmiddellijke voorziening 
wordt vereischt, het zij ten aanzien van de ten 

uitvoerlegging van een vonnis of van eenen 
executorialeu titel, het zij in geval van verschil 

over verzegeling of ontzegeling, het zij ten aan
zien van de verpligting eens kantons-regte1·s tot 
het staan over eenige wette! ijke akte, welke geen 
uitstel kan lijden, of wegens dergelijke verplig

tingen van notarissen, en voorts in alle gevallen, 
waarin het belang van pa1·tijen eenige onverwijlde 
voorzieningen bij voorraacl vordert, kan de vorde
ring w01·den ingebragt op eene teregtzitting te 
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,lieu einde door den president te houden op de 

daartoe cloor hem bepaalde vaste dagen. 

Bij nog meer spoed vereischende omstandig

heden, kan de dagvaarding worden bevolen op 

den dag en het uur, den zondag ingesloten, op 

mondelinge aanvrage der belanghebbende partij, 

door hem voor elk geval te bepalen. 

De president kan in dit geval ook gelasten, 

dat de teregtzitting te zijnen huize zal worden 

gehouden. 

290. In het laatste geval geeft de president 
mondelingen last :tan eencn deurwaarder tot het 

doen der dagvaarding, waarvan deze in het hoofd 

van zijn exploit melcling mattkt. 

Partijen kunnen, in de gevallen bij het vorig 

artikel venneldt, ook vrijwillig voor den presi 

dent in kort geding verschijnen. 

291 . Indien aan den president op de teregt
zitting blijkt dat wnde1· groot of onherstelbaar 

nadeel ,le zaak uitstel p;edoogt om, het zij op de 

gewone wijze, het zij op korten termijn, voor de 

regtbank zelve te worden hehandehl, of wanneer 

de zaak niet vatbaar is om op het ko1-t geding 

genoegzaam te worden toegelicht, verwijst hij 

partijen naar de gewone wijze van regtspleging, 

of verleent aan clcn aau legger verlof tot dagvaar

cli ng op korten t ermijn voor_ de regtbank in zaken 
waai·in deze! ve bevoegcl is. 

292 . De beslissingen hij voorraad brengen geen 

nmleel toe aan de zaak ten principale. 

293. De presiclent is bevoegd de ten uitvoer

legging zijner uitspraken te bevelen bij voorraad, 

met of wnder borgfogt, niettegensta,inde verzet 

of hooger beroep in de gevallen, wam·in het 
b.ooger beroep is toegelaten . 

294. Het verzet wordt gebragt voor de arron

dissements-regtbank. 

295. Het hoogcr beroep kan dadelijk na de 

1litspmak w01·den ingesteld, het zij clezel ve al dan 

niet bij voorraad kan worden ten uitvoer gelegd. 

H et wordt gebragt voor het geregtshof. 

Hetzelve is niet meer ontvankelijk n,i verloop 

van veertien dagen, te rekenen van den dag van 

de uitspraak. 

296. De minuten der uitspraken van den 
president worden ter griffie ingeschreven in een 

afzonderlijk register en door den ]!resident en 

clen griffier onderteekend. 
297. Indien zulks in het belang der zaak 

noodzakelijk is , kun Je president cle ten uitvoer

legging bevelen op de minuut van de uitspraak, 

des noods zonder voorafgaande regi stratie. 

V IE R D E 'l' I 'l' EL. 

Van regtspleging in zaken van koopltandel. 

298. Zaken van koophandel worden behan clelcl 

op de gewone teregtzitting en gelclcn daarin de 

gewone regelen van rngtspleging , voor zoo verre 

da,irvan niet bij dezen titel is afgeweken. 

299. ( Vervallen). 

300. De regter kan, op verzoek van eene der 

partijen, de behandeling cener zaak van koop

hanclel laten voorafgaan aan die van andere zaken. 

301 . De gewone tennijn van dagvaarding in 

zaken van koophandel is van ten minste twee 

vrije dagen, indien de geilaagile woont binnen 

de gemeente alwaar de regtcr zitting houdt, voor 
welken hij geroepen is. 

Die termijn is van ten minste vier vrije dagen, 

indien de gedaagcle binnen cene andere gemeente 

van hetzelfde arrondissement woonachtig is. 

Die termijn is van ten minste zes vrije dagen, 

indien de gedaagde woont ~innen een ander 

arrondissement oncler het regtsgebiecl van het

zelfde geregtshof. 

Wanneer de gedaagde binnen het regtsgebied 
van een ander geregtshof woont dan waarin de 

regter, welke van den eisch moet kennis nemen, 

zitting houdt, zal de termijn zijn van tien vrije 

dagen . Overigens znllen ten opzigte, van de 

bovengemelde termijuen de verdere ulgemeene 

bepalingen, voorkomende in den eersten titel 

van dit boek , wonlen in acht genomrn . 

302 . In zaken die spoed vereischen, kan de 

Kantonregter of de presiclent van het regterlijk 

collegie, op verzoek des eischers, overeenkomstig 

artikel 7 , verlof verleenen om van dag tot dug 

en zelfs van nor tot uur te dagvaarden. 

303. De presiclcnt kan zelfs aan den houder· 

van eenen wisselbrief , welke van non-betaling is 

geprotesteerd, verlof verleenen, om conservatoir 

beslag te leggen op de roerende goederen van 
den trekker, de acceptanten en de endossanten. 

304. Gelijk verlof kan door hem verleend 

worden aan den houder van een order-biljet of 

van eene assignatie, van non-betal ing ge1irotes
tecrd, op de roerende goederen van den trt}kker, 

de acceptanten en de endossanten, doch alleen 

ten laste van diegenen welke koopl ieden zijn. 

305. Zoodanig verlof kan almede worden ver
leend wegens andere schold vorderingen uit dttden 

van koophandel voortspruitende, indien vun de 
deugdelijkheid der schuld vordering summierlijk 
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blijkt, en er gegronde vrees bestaat , voor ver
cluistering van des schuldenaars roerende of on
roerende goederen. 

306. Bij het verleend verlof wordt het bedrag 
der schuldvordering, tot welker verzekering het 
beslag gevraagd wordt, uitgedrukt. 

307. De president kan in de gevallen bij ar
tikel 305 vermelu, alvorens het verlof te ver
leenen, vorderen, dat de eischer zekerheid stelle 
voor de kosten, schaden en interessen welke dooi· 
het beslag zouden kunnen worden veroorzaakt. 

308. Bij het verzoekschrift tot verkrijging van 
het verlof in de vijf vorige ai-tikelen bedoeld, 
moet woonplaats worden gekozen binnen de ge
meente waar het beslag gelegd wordt. 

309. Het beslag vervalt van regtswegc indien 
niet binnen drie dagen , nadat hetze! ve is gelegd, 
een eisch tot van waardeverklaring is ingesteld. 

Dien on verminderd kan hij tegen wien het 
verlof, hij de artikelen 303 , 304 en 305 ver
meld, verleend is, on verwijld daartegen opkomen 
voor de regtbank. 

31 0. De regtb~nk is verpligt na verhoor van 
partijen het beslag onverwij ld op te heffen, indien 
summierlijk van de ondeugdelijkheid der vorde
ring of van het noodelooze of ondoelmatige van 
het beslag voor de zekerheid van den eischer 
mogt blijken. 

Die opheffing moet altijd geschieden, tegen 
genoegzao';e zekerheid. 

311 . De uitspraak van de regtbank wegens 
het consei-vatoir beslag kan worden ten uitvoer 
gelegcl, niettegenstannde verzet of hooger beroep. 

312. In zeezaken of die daarmede zijn gelijk 
gesteld , wanneer er partijen zijn die geene vaste 
woonplaats hebben, en voorts in zaken wegens 
scheepstuig, scheepsvoorraad , scheepsgezellen, 
timmeringen aan schepen die zeilree liggen, en 
andere zaken die onmiddellijk voorziening bij 
voonaad vereischen, kan de dagvaarding van 
dag tot dag, en van unr tot nur, zonder bevel
schrift, gedaan worden , en het verstek kan 
dadelijk worden beslist. 

313 . Alle dagvaard in gen aan schceps boord 

geexploiteerd voor eenen schipper , officier of 
scheepsgezel of voor een en passagier, zijn van 
waarde. 

314. De eischer kan te zijner keuze dagvaarden : 
Voor den regter binnen wiens regtsgebied de 

verwee,·der woonachtig is; 
Voor den regter binnen wiens regtsgebied de 

verbindtenis is aangegaan; 

Voor den regter binn en wiens regtsgebied de 
waar is geleverd ; 

Voor den regter binnen wiens regtsgebied de 
betaling had moeten geschieden. 

31 5. Ook buiten de gevallen vermeld bij ar
tikel 55 kan in handelszaken de voorloopige ten 
uitvoerlegging bevolen worden onder borgtogt of 
aan wijzing van voldoende zeke,·heid. 

316. Vonnissen op verstek gewezen, kunnen 
wor,len ten uitvoer gelegd één dag na de betee
kening en tot dat er verzet worde gedaan . 

317. Indien er verdeeling bij averij-grosse moet 
plaats hebben, ztlllen deskundigen, ten verzoeke 
van eene der partijen door de Arrondissements
Regtbank worden benoemd, ten ware partijen 
het omtrent de keuze zijn eens geworden. 

318. De schipper, of, bij gebreke van den
zelven, de scheepsreeders, zijn gehouden, binnen 
acht dagen nadat de deskundigen, het zij door 
partijen, het zij door de regtbank, zullen zijn 
benoemd, ter griffie der arrondissements-regtbank 
over te _leggen : 

1 °. Het manifest der lading, inhoudende het 
getal, de merken en nommers der koopman
schappen, den naam · der bevrachters, in laders 
en dien van dengenen aan welke de koopman

schappen zijn geconsigneerd; 
2°. Den staat en de grootte van het. schip, en 

melding van de verdiende vracht. 
In denzelfden tijd , moeten de eigenaars der 

lading ter griffie overleggen eenen staat der 
waarde, welke de goederen zoo ten tij de der 
lading als ten tijde der lossing hadden. 

De partijen zullen, des gevorderd, de waarheid 
van den inhoud der door haar overgelegde stuk

ken met eede bevestigen. 
319. Nadat de deskundigen zullen zijn be

eedigd, zal de griffier hnn de stukken ter griffie 
nedergelegd, tegen bewijs van ontvangst, over
geven. De deskundigen zullen tot de verdeeling 
overgaan, overeenkomstig de voorschriften van 
het Wetboek van Koophandel, zelfs dan wanneer 
eene der partijen hare stukken niet ter griffie 
mogt hebben nedergelegd. 

320. Het verslag van de deskundigen zal met 
de cloor hen ontvangene stukken ter griffie wor
den ingeleverd. 

De eerste gereede partij zal daarvan homologatie 
verzoeken bij de regtbank, welke, partijen ge
hooru of behoorlijk opgeroepen zijnde, zal von
nissen. 

321 . De bepalingen in dezen titel voorkomende 
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:zijn mede toepasselijk op handelsza.ken, welke 
bij clen ka.nton-regter moeten worden aa.ngebragt. 

Echter zal het verlof tot het leggen van con
servatoir beslag van den president der arrondisse
ments-regtbank moeten gevraagd worden en de 
oppositie tegen dat beslag door de arrondissements
regtbanken beslist worden, hoe l!,"ering ook het be
drag wezen moge der vordering, waarover ge
schil is. 

Ook de benoeming van deskundigen tot de 
verdeeling van averij-grosse benevens de homolo
gatie van hun rapport zal altijd door de arron
clissements-regtbank geschieden. 

V IJ ]<, D E 1' l T E L. 

Van !tet openbaar JJfinisterie. 

322. Het openbaar Ministerie is altijd op de 
teregtzitt ing tegenwoordig. 

323. Wanneer het openbaar ministerie als 
.boofclpartij werkzaam is, zal het de gewone wijze 
van regtsvorclering volgen. 

324. Het openbaar ministerie zal gehoord 
moeten worden in de zaken welke betreffen: 

1°. De openbare orde, den Staat, de do
meinen , de provincien, de gemeenten, de armen
i nrigtingen en andere openbare stichtingen; 

2°. Den staat der personen, de aanvnllingen 
en verbeteringen der akten van den burgerlijken 
stand; 

3°. De exceptie wegens onbevoegdheid van den 
regter; 

4°. Jurisdictie-geschillen, wraking van regters, 
het verwijzen uit hoofde van bloed verwantschap 
of aanhnwelijking, en de regtsweigeringen; 

5°. Vrouwen door hare mans niet gemagtigd; 
6°. Minderjarigen, onder curatele gestelden, 

afwezenden en in het algemeen, alle personen 
die door een en curator verdedigd worden; 

7°. Echtscheidingen, en de scheidingen van 
tafel en bed , of van goederen; 

8°. Beroep in cassatie ; 
9°. Revisie; 

10°. Reqnesten civiel; 
11°. Geschillen over de echtheid of onechtheid 

van breschriften; 

12°. Ontken ten is van geregtelijke verrigtingen; 
13°. Geschillen over ten uitvoerlegging van 

lijfsdwang en over ontslag uit de gijzeling; 
14°. Verzoek tot boedelafstand; 
En voorts in alle zak,n waarin zulks door de 

wet is voorgeschreven. 

325. Het openbaar ministerie zal bovendien 
mededeeling mogen vorderen van alle zaken waarin 
het zulks in deszelfs betrekking noodig zal oor
deelen. 

De regter zal de mededeeling ook van nm bts
wege mogen bevelen. 

326. ( Vervallen) . 
327. Het openbaar ministerie zal onmiddellijk 

na de pleidooijen of op eene daartoe te bepalen 
nadere teregtzittinll; con cl usien nemen. 

328. De partijen of hunne verdedigers zullen, 
onder geen voorwendsel, na de concl usien van 
het openbaar ministerie, het woord bekomen. 

Alleen mogen zij eenvoudige aanteekeningen 
tot wederlell;ging der feiten, waarin zij zouden 
mogen oordeeleu dat het openbaar ministerie ge
J waald heeft, onmiddellijk aan den president ter 
hand stellen. 

Z ES D E T I 'l' EL. 

Van pi·orogatie van regtspraak aan !,et geregts!tof. 

329. In alle voor hooger beroep aan het ge-
1·egtshof vatbare geschillen, in welke dading of 
compromis kan plaats hebben, staat het aan 
partijen vrij, mits daaromtrent bij eene akte 
zijnde overeengekomen, die geschillen bij den 
aanvang van het geding dadelijk ter kennis te 
brengen van het geregtshof, hetwelk iu hooger 
beroep over dezelve uitspraak zoude hebben gedaan. 

330. Voogden, curators of bewind voerders zijn 
hiervan niet uitgesloten mits daarbij in achtne
mende de verpligtingen aan ben bij de wet op
gelegd. 

331. Voor het geregtshof gelden, bij deze 
regtsgedingen, de voorschriften, ten aanzien van 
het regtsgeding iu eersten aanleg. 

Hetze! ve doet uitspraak in het eerste eu hoogste 
ressort, behoudens request civiel of cassatie, in
dien daartoe gronden zijn. 

Z E V E N D E T I T E L. 

Van het regtsgeding in hooger beroep bij de arron
dissements-reg tbanken , de lwven en den 

!wogen raad. 

EERSTE AFDEELING. 

Van de z,iken aan lwoger beroep onderworJJen. 

332. De partijen kunnen in hooger beroep 
komen van vonnissen, gewezen bij kanton-regters, 
regtbanken en hoven, in zaken waarin deze allen 
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niet anders dan in het eerste 1·essort kunnen 

oordeel en. 
333. In geschillen over onbevoegdheid, zal het 

beroep ontvankelijk zijn, ofschoon ook de Tegter, 
wiens bevoegdheid betwist wordt, mogt kunnen 

kennis nemen in het hoogste ressort van de zaak 

ten principale. 
334. Elke partij welke zal bernst hebben in 

een vonnis, kan niet meer ontvankelijk zijn om 

daarvan te komen in hooger beroep. 
335. Van veroordeelingcu bij verstek valt geen 

hooger beroep, doch indien de oorspronkelijkeeischer 
van het vonnis in hooger beroep komt, zal de 
gedaagde alle zijne verdedigingen insgelijks in 
het hooger beroep kunnen doen gelJ.eu , zelfs 

bij wege van incidenteel beroep, zoncler van het 
middel van verzet in eersten aanleg meer te 
kunnen gebruik maken . 

In het geval echter bij het slot van artikel 79 

voorkomende, zal de achterblijvende partij zich 
in hooger beroep kunnen voorzien, mits vooraf 
bij voorraad , tegen het stellen van zekerheid, 
aan het vonnis voldoende , dan zelfs wanneer bij 
dat vonnis de voorloopige ten uitvoerlegging niet 
mogt bevolen zijn. 

336. Het beroep van een praeparntoir vonnis 
zal niet mogen worden ingesteld ·aan binnen dcn

zelfden termijn, en gelijktijdig met het beroep 
van het einJ. vonnis. 

Dit beroep zal ontvankelijk zijn , zelfs wanneer 
het praeparatoir vonnis, zonder voorbehonding 
van dengenen die er zich mede bezwaard icht, 
was ten uitvoer gelegd. 

337. Van vonnissen, waarbij eene provisie wordt 
toegestaan of geweigerd, kan hooger beroep worden 
ingesteld voordat het eindvonnis geslagen is. 

Hetzelfde kan plaats vinden ten aanzien van 
incidentele en interlocutoire vonnissen, tenzij de 
regter daarbij verklaard heb be , dat het hooger 

beroep daarvan niet dan tegelijk met het eind
vonnis zal kunnen worden ingesteld. 

338. ( I' ervallen). 

TWEF!DE AFDEJ<:LING. 

Van den termijn van beroep. 

339. De termijn van beroep zal zijn van drie 
maanden, te rekenen van den dag der uitspraak 
van het vonnis. 

De gedaagde in hooger beroep kan echter 
van zijne zijde inciilenteel beroep instellen , zelfs 
na verloop van dezen termijn en na berusting 

in het vonnis. Het incidenteel bernep worJ.t, 

op straffe van verval, ingesteld bij de conclusie 
van antwoo,·d. 

De afstand van het principaal beroep doet het 
ingesteld incidenteel beroep niet vervallen. 

340. ( Vervallen). 

341 . Bij overlijden van de in het ongelijkgestelue 

ptirlij gedurende den loop van den termijn voor 
het hooger beroep, kan het beroep door hare 
erfgena111en of regtverkrijgenclen nog worden in

gesteld binneu drie maanden na het overlijden, 
of, zoo zij van het regt van beraad gebruik 

maken, binuen eene maan ,! na afloop van den 
daarvoor gestelden termijn. 

342. Het hooger beroep van een vonnis, hetwelk 
niet bij voorraad kan worden ten uitvoer gelegd, 
kan niet worden ingestelcl binnen de eerste acht 
dagen na den clug van deszelfs uitspm,ik: indien 

het hooger beroep binnen dat tijdvak plaats heeft, 
wordt de appellant niet outvankelijk verklaard, 
behoudens zijn vermogen om zijn beroep te herhalen, 
indien de termijn niet verstreken is. 

De uitvoering der vonnissen, welke niet bij 

voorraad klrnnen worileu ten uitvoer gelegJ., 
wordt gedurende de acht dagen geschorst. 

DEHDE A FDEl<:LING . 

Van de regtsple,r;hzg in lwoger beroep en de ge
volgen van hetzelve. 

343. Het hooger beroep wordt aangevangen door 
eene dagvaarding in denzelfden vorm en met cle 

zelfde vereischten als die in eersten aanleg, zonder 
dat zij, behalve in het geval dat de dagvaarding eenc 
nieuwe vordering behelst, zoodanigals bij artikel 348 

is toegelaten, cle middelen, op welke het hooger 
beroep gegrond is, behoeft uit te drukken noch 

daarbij afschrift der stnkken behoeft te worden 
gevoegd; zij wordt op dezelfde wijze beteekeud. 

De bepalingen van de zevende afdeeling van 
den eersten titel van dit boek zijn ook op het 
hooger beroep toepasselijk. 

344. ( Vervallen). 

345 . Het hooger beroep van beschikkingen op 
requesten wordt bij den hoogeren regter insgelijks 
bij reqnestc aangebragt. 

Hetzelve moet worden ingesteld door dengeen , 
die zoodanige beschikking heeft verkregen, binnen 
twee maanden na de dagteekening der beschikking, 
en binnen twee maanden na derzelver beteekening 
door de overige belanghebbenden. 

346. ( Vervallen) . 
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34 7. In hooger beroep zttl wor,lengeprocedeerd op 
de wijze, als voor den ·eersten aanleg is voor
geschreven, met dit onderscheid alleen, clat 
slechts eene conclttsic van eisch en eene con
clusie van antwoord ter rolle worden f(enomen. 

Niettemin zal ingeval van incidenteel beroep 
of indien door den verweerder eene exceptie tegen 
het principttal beroep wordt aangevoerd, clen 
appellant, op zijn verlangen, een termijn ver
leend worden om het incidenteel beroep of de 
voorgestelde exceptie bij conclusie te beant
woorden. 

348. In hooger beroep kan geen uien we eisch 
worden gedaan, ten zij het zake ware: 

1°. Van interessen, renten, huren en andere 
zaaksgevolgen, sedert het vonnis van eersten aan
leg verschenen of ontstaan; 

2°. Van kosten, schaden en iuteressen wegens 
geleden nacleel sedert dat vonnis; 

3°. Van eenen eisch bij voorraad. 
De oorspronkelijke verweerder kan echter nieuwe 

weren van regten, cene verdediging ten princi
pale opleverende, inbrengen, tenzij dezelve in 
het geding ter eerster instantie zijn gedekt, waar
onder niet begrepen is het gev,il, dat het regt 

· om ten principale te antwoorden ingevolge ar
tikel 141 vervallen is, doch zal deze! ve, al mogt 
hij ten principale worden in het gelijk gesteld, 
niettemin kunnen worden veroordeeld in de kosten 
der procedures tot ep het voordragen dier weren 
van regten gevallen, indien hij dezelve in eersten 
aanleg had kunnen doen gelden. 

349. Zoo wel in het principaal als in het 
incidenteel beroep, kunnen de nieuwe vorderingen 
en verweringen , waarvn,n in het voorgaande artikel 
is gesproken, gedaan worden bij met redenen om
kleede conclusiën. 

350. Het hooger beroep schorst de ten uitvoer
legging van het vonnis, indien daarbij niet is 
bepaald, dat hetzelve bij voorraad zal worclcn 
ten nitvoe,· gelegd in de gevallen waarin dit is 
toegelaten. 

351. Indien de ten uitvoerlegging bij voorraad 
niet gelast is in de gevallen, waarin dit bij de 
wet is bevolen of toegelaten, zal de gedaagde in 
beroep alsnog bij eeue conclusie, de ten uitvoer

legging bij voorraad kunnen vorderen, ten dage 
tot de eerste teregtzitting bepaald. 

352. Wanneer buiten de gevallen bij de wet 
voorzien de provisionele ten uitvoerlegging van 
een vonnis bevolen is, kan de appellant op de 
teregtzitting verzoek doen dat de executie worde 

1896. 

gestaakt; hij kan ook zijne wederpartij tot clat 
einde na bekomene vergunning bij dagvaal'ding 
op korte termijnen oproepen. 

353. De bepalingen van den derden titel van 
dit boek, lietrekkelijk de inschrijving ter rolle, 
de procureur-stelling, de anticipatie, de voor
loopige verzoeken en exceptien , de behandeling 
bij geschl'ift, de geschillen over de echtheitl. of 
onechtheid van geschriften, het getuigen-verhoor, 
de geregtelijke plaatsopneming en bezigtiging, de 
berigten van deskundigen, het booren van partij en, 
de incidenteele vorderingen, de schorsing en her
vatting van het regtsgeding, de ontkentenis van 
geregtelijkc verrigtingen, het doen van afstand 
van de instantie, het vervallen derzel ve, de voeging 
en tusschenkomst, zijn in hooger beroep toepasselijk. 

Niettemin zijn cle artikelen 152 en 153 niet 
anders van toepassing dan behoudens de na
volgende bepalingen: 

De oorspronkelijke f!;edaagde, eischer wordende 
in hooger beroep, is niet gehouden tot de in die 
artikelen bedoelde zekerheidstelling. 

De gedaagde in hooger beroep is daartoe 
evenmin gehouden, zelfs niet bij het instellen 
van incidenteel beroep. 

De in eersten aanleg gestelde zekerheid blijft 
ook verbonden voor de kosten van hooger beroep. 

De zekerheidstelling wonlt gevorderd vóór 
alle weren van regteu. 

354. In geval het vonnis is bekrachtigd, zal 
hetzelve ten uitvoer worden gelegd bij den regter 
die in eersten aanleg heeft uitspraak gedaan. 

In geval het vonnis is te niet gedaan, het zij 
voor het geheel of voor een gedeelte, zal de uit
spraak in hooger beroep ten uitvoer gelegd worden 
bij deu regt er die deze! ve gewezen hee,ft, of bij 
dien welke bij deze uitspraak daarto~ zal zijn 
aangewezen; behoudens de gevallen van vordering 
tot nietigverklaring, van gijzeling in zaken van 
geclwongene onteigening en andere, in welke de 
wet 1·egtsmagt opdraagt. 

355. In geval van beroep van een interlocntoi.J: 
vonnis, of vt1n een vonnis bij hetwelk niet anders 
dan op een tnsschengeschil uitspraak gedaan is, 
zal de regter in beroep, wanneer hij het vonnis 
bekrachtigt, de zaak verwijzen naar den rcgter 
van eersten aanleg om op de hoofdzaak te wor
den beslist. 

Niettemin zal cle rngter in beroep, de hoofd
zaak in het hoogste i-essort zeive afdoen op onder
linge vordering van alle de partijen , eu hij zal 
hetzelfde ook kunnen doen indien het geding in 

20 
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dien staat is, dat daarover bij een en hetzelfde 
eindvonnis kau wordeu beslist. 

356. Wanneer een interlocutoir vonnis zal zijn 
te niet gedaan, kan de regter in hooger beroep 
de zaak tot zich trekken en in het hoogste ressort 

ten principale vo1111issen. 
Bij de te nietdoening van een vonnis op een 

tnsschengeschil gewezen , zal de regter in hooger 
beroep dit insgelijks doen in het eerste, en hij kan 
dit doen in het tweede der beide g~vallen, in 
het laatste lid van het voorgaande artikel gemeld. 

35 7. Wanneer in het geval van het tweede l id 
van artikel 68 een vonnis bekrachtigd wordt, 
waarbij . de regter van eersten aanleg zich bevoegd 
heeft verklaard om van de zaak kennis te nemen, 
zal de regter in hooger beroep dezelve aan hem 
verwijzen, om teu principale te worden beslist, 
ten zij partijen begeerd mogten heb beu, dat de 
hoogere regter de hoofdzaak zal afdoen. 

358. Indien de eerste regter zich onbevoegd 

had verklaard en deze uitspraak wordt te niet 
gedaan, zal de hoogere regter de zaak ten princi
pale naar denzelfden regter verwijzen, uitgezonderd: 

1°. Wanneer beide partijen vorderen dat de 
hoogere regter de zaak aan zich zal houden; 

2°. Wanneer de hoogere regter naar den aard 
van het geding gronden vindt tot verw ij zing der 
zaak naar eenen anderen regter . 

ln het laatste geval zal die verwijzing geclaan 
worden aan eenen regter van eersten aanleg, 
binnen het regtsgebied van het geregtshof daartoe
bij de uitspraak te noemen . 

Indien het hooger beroep van de uitspraak 
van een en kanton-regter is ingesteld, zal de 
zaak, in het onder n°. 2 vermelde geval, worden 
verwezen naar eenen anderen kanton-regter in 

hetzelfde arrondissement. 

ACHTSTE TITEL. 

Van revisie . 

359. Partijen kunnen ingevolge de. Wet op 
de zamenstelling der regterlijke magt en het be
leid der jnstitie in revisie komen van arresten , 
door den hoogen raad in eersten aanleg gewezen. 

360. Dit beroep in revisie wordt echter niet 
toegelaten in die zaken, waarin, zoo zij mor 
den gewonen regter gebragt hadden kunnen worden, 
door dezen in het hoogste ressort zou zijn beslist, 
noch in zake van regtsweigering. 

In die gevallen oordeelt de Hooge Raad in 
eersten aanleg bij arrest. 

361 . De bep,ilingen der eerste en tweede af
deelingen van den zevenden titel van dit boek 
zijn op het middel van revisie toepas elijk. 

362. De partij welke in revisie wil komen, 
moet, al vorens hare wederpartij te doen dag
vaarden, haar voornemen daartoe bij requesteaan 
den hoogeu raad te kennen geven en bepaling 

vragen van eenen dag, tegen welken zij, met in 
achtneming der termijnen voor de dagvaardingen 
voorgeschreven, hare wederpartij k,in doen dag
vaarden. 

363. De hooge raad zal daarop onverwijld be
schikken en bij een eenvoudig appointement op 
het req nest dien dag bepalen. 

Hij zal tevens twee raden-commissari ssen uit 

deszelfs midden benoemen, ten overstaan van 
welke de dingtalen, voor zoo verre dezelve door 
partijen ter teregtzitting moeten worden gebragt 
en behandeld, zullen worden gevoerd. 

364. In revisie zullen alleen de vormen voor 

de regtspleging in hooger beroep voorgeschreven 
bij de artikelen 343, 345, 348, 349, 350,351, 
352 en 353 van de derde afdeeling van den 
zevenden titel van dit boek, toepasselijk zijn. 

365. De termijn van dagvaarding kan niet 
worden vervroegd en het geding zal gevoerd 
worden als in eersten aanleg. 

366. Ingeval door partijen in revisie op de 
teregtzitting voor raden-commissarissen eenig voor
loopig verzoek wordt gedaan of een ige exceptie 
wordt voorgesteld, of tnsschen partijen eenig 
incident opkomt, hetwelk eene regterlijke be
slissing vordert, wordt zoodanig geschil voor 
raden-collllllissarissen voldongen, en verwijzen deze 
de partij naar eene teregtzitting van den hoogen 
raad, zamengesteld als bij artikel 368 is bepaald . 

367. De zaak ten principale wordt mede voor 
raden-commissat'Ïssen voldongen , en nadat door 
partijen conclusien zijn genomen , heeft gelijke 
verwijzing plaats. 

368. Ten dage dienende houdt de hooge raad , 
zamengesleld nit elf leden, de president of de 
raadsheer die hem vervangt daarnnder begrnpen, 
eeue openbare teregtzitting. 

De zeven leden welke van de zaak in eersten 
aanleg hebben kennis genomen, zullen over het 
geding in revisie vonnissen . 

De hooge raad zal tot op het bepaald getal 
raadsheeren worden aangevuld door de oudste 
leden welke niet wettig mogen verhinderd zij n. 

Er zal op gelijke wijze worden voorzien in de 
aanvulling van een of meer der eerste regters, 
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ingeval van overlijden, wrnking, uit hoofde van 

eene oorzaak sedert het vroeger gewijsde ont
staan , of wettig beletsel. 

369. De procureurs der part,ijen dragen ten dage 
dienende , vóór den aanvang der pleidooijen , de 
slotsom hunner genomen conclusien nogmaals voor. 

370. Een der raden-commissarissen, ten welker 
overstaan het geding gevoerd is, doet summier 
rapport van den loop van hetzelve. 

371 . De hooge raad doet in revisie uitspraak 
in voege als ten aanzien van het hooger beroep 
bij de hoven is bepaald. 

372. Verzoeken om verstek worden almede.aan 

de uitspraak op de teregtzi tti ng van den ho ogen 

raad in voege vermeld verwezen en , na gehoorde 

conclu8ie van de verschenen partij, en des noods 
na gehouden pleidooi beslist. 

373. De bepaling van artikel 355 is ook in 
revisie toepasselijk. 

374. In het geva l van artikel 356 en 358 
zal de hooge raad in revisie de zaak altijd tot 
zich trekken, en ten principale uitspraak doen. 

375. De bepaling bij m·tikel 357 is mede in 
revisie toepasselijk. 

NEG E N D E T IT E L. 

Van verzet door derden. 

376. Derden zijn bevoegd zich te verzetten 

tegen een vonnis hetwelk hunne regten benadeelt, 
indien zij noch in persoon, noch wettiglijk ver

tegenwoordigd, of inclien zij welke zij vertegen
woordigen, in het regtsgeding niet zijn geroepen, 

of door voeging of tussche.nkomst geene partij 
zijn geweest. 

377. Dit verzet wordt beoordeeld door den 
regter, bij wien zoodanig vonnis is gewezen. Het 
wo{dt aangebragt door eene dagvaarding tegen alle 
de partijen tnsschen welke hetzelve is gevallen, 
en de algemeene voorschriften wegens de wijze 

van procederen zijn op dit verzet toepasselijk. 
378. Indien zoodanig vonnis aan eenen derde 

is tegengeworpen in ·een regtsgeding, en het verzet, 

daartegen is ingesteld op den voet van het vorige 
artikel, staat het vrij aan den regter voor wien 

dat regtsgeding aanhangig is , indien daartoe 
gronden bestaan, de schorsing van hetzelve toe 
te staan, tot dat het ingestelde verzet zal ziju 
uitgewezen. 

379. De regter die over een verzet van derclen 
oordeelt, kan, indien daartoe gronden bestaan, 

de uitvoering vau het aangevallen vonnis schorsen, 
tot dat het verzet zal zijn uitgewezen . 

380. Bij wettiging van het verzet wordt het 
vonnis, waartegen dit gerigt is geweest, alleen 
in zoo verre verbeterd als het de regten van 
derden heeft benadeeld, ten zij het onsplitsbare 
der gevallene uitspraak eeue geheele vernietiging 
daarvan noodzakelijk mogt maken. 

381 . ( Vervallen) . 

T IE N DE 'l' I T EL. 

Van i·equeste civiel. 

382. De vonnissen op tegenspraak in het laatste 
ressort gewezen, en die welke op verstek gewezen 
en niet meer vatbaar voor verzet zijn, kunnen 
herroepen worclen , op het verzoek van degenen 
clie partij geweest, of geroepen zijn, om de volgende 
redenen: 

1 °. Indien de beslissing berust op na derzel ver 
uitspraak ontdekt bedrog of arglist der weder
partij in de procedures gepleegd of een opgelegde 

eed cloor den strafregter is verklaard valschelijk 
te zijn afgelegd, tenzij het geldt den beslissenden 

eed in artikel 1966, 1°. Burgerlijk Wetboek 
bedoeld; 

2°. Indien uitspraak is gedaan orntren t zaken 
welke niet waren geëischt; 

3°. Inclien meer is toegewezen ,lan geëischt 
was geworden ; 

4°. Indien verztlÎmd is op een der gedeelten 
van den eisch uitspraak te doen; 

5°. Indien tusscheu dezelfde partij en, op dezelfde 
gronden en door denzelfden regter, tegenstrijdige 
vonnissen in het hoogste ressort gewezen zijn; 

6°. Indien in hetzelfde vonnis tegenstrijclige 
beschikkingen zijn; 

7°. Indien gevonniscl is op stukken die na het 

vonnis voor valsch erkend of valsch verklaard zijn; 
8°. Indien men, na het vonnis, stukken van 

eenen beslissenden aard nacler in handen heeft 

bekomen, welke door toedoen van de wederpartij 
waren achter gehouden. 

383. Minderjarigen zullen daarenboven tot het 
verzoeken van zoodanige herroeping nog ontvan
kelijk zijn, indien zij niet verdedigd zijn geweest. 

384. Indien er slechts grond is om herroeping 
te verzoeken van een gecleelte van het vonnis, 
zal dat gecleelte alleen worden herroepen , ten zij 
de andere deelen van het vonnis claarvau af

hangen. 
385. Het request civiel zal beteekencl worden 
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met dagvaarding binnen drie maanden, te rekenen 
van den dag waarop het vonnis, waarover men 
zich beklaagt, is uitgesproken of, zoo dit bij 
verstek p:ewezen is , van den dag, waarop het 
niet meer vatbaar is voor verzet. 

Deze termijn gaat in het geval van artikel 383 
ee1·st in op den dag der meerderjarigheid. 

386. Indien de partij die in het ongelijk is 
gesteld overleden mogt zijn binnen de hier-boven 
genoemde termijnen, is de bepaling van artikel 341 
toepasselijk. 

387. Indien het request civiel gegroncl is op 
valschheid, bedrog, arglist of het ontdekken van 
nieuwe stukken, zullen de termijnen slechts loo

pen van den dag af, op welken, het zij de 
valschheid, het zij het bedrog of de arglist be
kend, of de stukken ontdekt zullen zijn, mits, 
in die laatste gevallen, die dag bij geschrifte 
kunne bewezen worden. 

388. Indien er strijcligheid van vonnissen plaats 
heeft, loopt de termijn sedert de uitspraak van 
het laatste vonnis of, zoo dit bij verstek gewezen 
is, van den dag, waarop het niet meer vatbaar 

is voor verzet. 
389. Het reqnest ei viel wordt aan denzelfclen 

regter ingediend, welke het beklaagde vonnis 
heeft gewezen. 

Indien het beklaagde vonnis wordt overgelegd 
in eenc zaak hangende voor eene andere regt
bank, kan deze, naar de omstandigheden, in de 
behandeling dier zaak voortgaan of dezelve schorsen. 

390. Het reqnest ei viel zal worden ingecliend 
cloor eeue dagvaarding in den gewonen vorm, 
en beteekend worden aan cle partij of aan hare 
woonplaats. 

Hetze! ve zal de middelen behelzen waarop het 
verzoek gegrond is; geene andere midclelen dan 
deze kunnen, noch op de teregtzitting, noch bij 
schrift ure, worden aangevoerd. 

391 . (Vervallen). 
392. Het reqnest civiel verhindert de ten 

uitvoerlegging van het beklaagde vonnis niet, 
en deze zal door geen regterlijk bevel belet kun
nen worcleu. 

393. ( Vervallen). 
394. Indien het reqnest civiel wordt aan

genomen , zal het vonnis worden h.erroepen en 
de pa1-tijen in denzelfden staat teruggebragt, in 
welken zij vóór het voun is waren; hetgeen, ten 
gevolge van de veroordeeliug bij het vonnis uit
gesproken, genoten of ontvangen is, zal worden 
terug gegeven. 

Inclien het req nest ei viel wordt aangenomen 
ter zake van strijdigheid van vonnissen, wordt 
bij cle uitspraak bevolen clat het eerst gewezen 
vonnis alleen van krncht zal zijn. 

395. Het geschil ten principale waarover het 
herroepen vonnis zal gewezen zijn, zal gevoercl 
worden voor dezelfde regtbank, clie over het 
reqnest civiel gevonnisd heeft. 

396. Na een eerst request civiel , het zij het
ze! ve aangenomen of verworpen zij , zal men geen 
tweede kunnen indienen, het zij tegen het vonnis 
op het req nest ei viel gewezen, het zij tegen het 
vonnis hetwelk, na de aanneming van dat reqnest, 
ten principale zal hebben beslist . 

397. Men kan geen gebruik maken van het 
middel van reqnest civiel tegen de vonnissen van 
kanton-regters , dan alleen in het geval van n°. 1 
en 7 van artikel 382. 

EL F DE 'I.' I T E L. 

Van de wiJze van procederen in cassatie. 

398. Het beroep in cassatie moet worden iu
gesteld binnen drie maanden, te rekenen van den 
dag waarop het arrest of vonnis waartegen wordt 
opgekomen, is uitgesproken. 

In de gevallen waarin de wet voor het hooger 
beroep eenen korteren termijn heeft voorgeschreven, 
wordt ook de termijn voor het beroep in cassatie 
verkort, en gesteld op het dnbbeld van den termijn 
in die gevallen voor het hooger beroep bepaald. 

De regter mag of moet de voorloopige ten 
nitvoerlegging van een vonnis of arrest niettegen
staande cassatie bevelen in dezelfde gevallen en 
op dezelfde wijze waarin hem is toegelaten of 
bevolen de voorloopige ten uitvoerlegging te ge

lasten, niettegenstaande verzet of hooger beroep. 
Buiten de gevallen waarin de regter, de voor

loopige ten uitvoerlegging heeft bevolen, h;eft 
het beroep in cassatie eene schorsende kracht. 

399. De bepalingen van artikel 334, 336, 337 
en 341 van dit Wetboek zijn ook op het regts
geding in cassatie toepasselijk. 

400. Die, het zij in het eerste en het hoogste 
ressort, het zij in hooger beroep , bij verstek 
veroordeeld is, kan geen beroep in cassatie doen. 

401 . De partij welke zoodanig vonnis heeft 
verkregen tegen ceuen defaillant, en welke uit 
hoofde van cle geheele of gedeeltelijke ontzegging 
van zijnen eisch, of uit hoofde van anclere be
zwaren tegen hetzelve, vermeent grond te hebben 
tot cassatie van zoodani11: vonnis, moet deze! ve 
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instellen en zijne partij doen oproepen in cassatie, 
even als of deze geen defaillant ware geweest, 
en tevens van het exploit aankondiging doen in 
een der openbare dagbladen van de plaats waar 
de hooge raad zitting houdt en van de plaats 
waar het voorschreven vonnis is gewezen, of bij 
gebreke van zoodanig dagblad, in dat van eene 
nabij gelegene plaats. 

402 . Indien het bestreden vonnis, het zij bij 
verstek tegen den gedaagde in cassatie, het zij 
na deszelfs tegenspraak, wordt te niet gedaan, 
doet de hooge raad in cassatie uitspraak, over
eenkomstig art.ikel 105 en 106 der Wet op de 
regterlijke organisatie, met in achtneming van 
de bepalingen in dezen titel voorgeschreven. 

403 . Indien in het geval van artikel 401 de 
cassatie wordt verworpen, kan de eischer die het 
bestreden vonnis of arrest bij verstek daartegen 

heeft verkregen , hetze] ve ten uitvoer leggen, be
houdens het verzet van den veroordeelde bij ver
stek, binnen den bij de wet bepaalden tijd. 

404. Inclien in het geval van datzelfde artikel 
het beroep in cassatie van een vonnis bij verstek 
gewezen, door den verkrijger van hetze! ve wordt 
gedaan binnen den nog loopenden teri:nijn van verzet 
des defaillants, kan deze alsnog, zoolang hij zich 
niet op de zaak in cassatie heeft ingelaten, van 
zijn regt van verzet tegen het bestreden vonnis 
gebruik maken. 

405. In dat geval vervalt het regtsgeding in 
cassatie, doch de cassatie kan tegen het vonnis 
op het verzet gewezen, op nieuw door den vorigen 
beroeper worden ingesteld, indien deze vermeent 
daartoe gronden te hebben. 

406. Het beroep in cassatie wordt ingesteld 
bij eene dagvaarding in denzelfden vorm en met 
dezelfde vereischten als in eersten aanleg, . be
houdens de volgende wijzigingen : 

Art. 5, n°. 3, blijft ten deze buiten toepassing. 
De dagvaarding bevat eene omschrijving der 

middelen van cassatie met aanwijzing hetzij van 
de op strnffe van nietigheid voorgeschreven vor
men of van de wettelijke voorschriften, die de 
eischer beweert te zijn verzuimd, geschonden of 
verkeerdelijk te zijn toegepast, hetzij van de be
weerde overschrijding van regtsmagt en J e daartoe 

betrekkelijke wetsbepalingen. 
De eischer is gehouden in het exploit van 

dagvaarding een advokaat bij den Hoogen Raad 
aan te wijzen, die hem in het geding zal ver
tegenwoordigen, op straffe van nietigheid. 

Hij wordt geacht woonplaats te hebben gekozen 

bij dien advokaat, tenzij het exploit eene andere 
binnen de gemeente 's Gravenhage gekozen woon
plaats uitdrukt. 

407 . De verweerder kan den termijn, waarop 
hij gedagvaard is, verkorten door bij een aan de 
gekozen woonplaats des eischers beteekend exploit 
dezen tegen een vroegeren dan den in het exploit 
van dagvaarding opgegeven regtsdag op te roepen . 

408 . De advokaat bij den Hoogen Raad, die 
voor den verweerder optreedt, verklaart dit bij 
de oproeping der zaak ter teregtzitting. 

Van deze verklaring geschiedt aanteekening in 
het zittingblad. 

De verweerder wordt geacht woonplaats te 
hebben gekozen bij zijnen ad vokaat. Hij kan 
echter ook eene andere woonplaats, mits binnen 
de gemeente 's Gravenhage, in het zitting blad 
opgeven. 
· 409. De feitelijke grondslag der middelen van 
cassatie kan alleen worden bewezen door het aan
gevallen arrest of vonnis en , voor zoover zij be
treffen vormen, op straffe van nietighei,i voor
geschreven, ook door de stukken, waaruit van 
dat verzuim kan blijken. 

410. Oe verweerder, van zijne zijde in cassatie 
wenschende te komen, doet dit, op straffe van 
verval, bij zijne conclusie van antwoord. 

Die conclusie bevat alsdan eene omschrijving 
der middelen van cassatie met aanwijzing als in 
artikel 406 vermeld. 

De verweerde1· is in dit incidenteel beroep 
ontvankelijk ook na verloop van de in artikel 398 
gestelde termijnen en zelfs na berusting in het 
arrest of vonnis. 

Artikel 409 geldt ook voor het incidenteel 

beroep. 
De afstand van het principaal beroep doet het 

ingesteld incidenteel beroep niet vervallen. 
411. Wanneer de verweerder niet reeds op den 

eersten regtsdag zijne conclusie van antwoord 
neemt, wordt hem tot dat einde, op zijn verlangen, 
een termijn van hoogstens vier weken verleend. 

Hij is gehouden alle exceptien met zijn antwoord 
ten principale te vereenigen, op straffe van verval. 

Alleen de in artikel 141, derde lid , bedoelde 
exceptie wordt ook in cassatie, op straffe van ver

val, afzonderlijk vóór alle weren van regten, be
ha] ve de vordering tot zekerheid~telling, voorge

dragen. 
41 2. In geval van incidenteel beroep of indien 

door den verweerder eene exceptie tegen het 
principaal beroep wordt aangevoerd, wordt den 
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eischer, op zijn verlangen, een termijn van hoogstens 
vier weken verleend om het incidenteel beroep 
of de voorgestelde exce11tie bij conclusie te be
antwoorden. 

Is het een of ander het geval niet, dan wordt 
onmidtlellijk na het nemen der conclusie van ant
woord de dag van pleidooi bepaald, tenzij par
tijen, onder overlegging der stukken, daarop regt 

vragen. 
413. Partijen zijn gehouden de stukken, waarop 

zij zich beroepen, elkander over en weder mede 
te declen in afschrift of door nederlegging van 
het oorspronkelijke ter griffie gedurende minstens 
drie dagen. 

414. De gronden door den gedaagde aange
voerd kunnen niet anders worden bewezen dan 
op de wijze bij artikel 409 hierboven vermeld. 

415. De artikelen 152 en 153 zijn van toe
passing in cassatie. 

Niettemin is de oorspronkelijke verweerder, 
eischer wordende in cassatie , niet gehouden tot 
de in die artikelen bedoelde zekerheidstelling. 

De verweerder in cassatie is daartoe evenmin 
gehouden, zelf niet bij het instellen van incidenteel 

beroep. 
De in vroegere instantien gestelde zekerheid 

blijft ook verbonden voor de kosten van cassatie. 
De zekerheidstelling wordt gevorderd vóór alle 

weren van regten. 
416. De vordering tot zekerheidstelling en alle 

andere incidentele vorderingen worden ingesteld 
bij conclusie ter rolle. · 

De verweerder op het incident neemt in de
zelfde of in eene nadere door den Hoogen Raad 
te bepalen teregtzitting zijne conclusie van ant
woord op het incident, dat door den Hoogen 
Raad, na partijen , zoo zij dit verlangen, in de 
mondelinge toelichting harer conclusien en het 
openbaar ministerie te hebben gehoord , afzonclerlijk 
wordt beslist. 

417 . Overlegging ter griffie of mededeeling in 
afschrift van de vol magt van den volgens art. 406 

of art. 408 aangewezen ad vokaat kan door de 
wederpartij worden gevorderd. 

Hij blijft de partij vertegenwoordigen zoolang 
door haar geen ander advokaat bij den Hoogen 
Raad is aangewezen bij aan de wederpartij be
teekend exploit, of hij zelf aan deze laatste bij 
beteekend exploit of ter teregtzitting heeft aan
gezegd, dat hij zich aan de verdere behandeling 
der zaak onttreH. 

418. Ten dage dienende, wordt de zaak bij 

den hoogen raad bepleit, en vervolgens het open
baar ministerie gehoord. 

De pleidooijen kunnen ook gehouden worden 
door andere dan de volgens de artt. 406 en 408 
aangewezen advokaten, zonder dat de daaruit 
ontstaande vermeerdering van kosten in de uit
spraak over de kosten begrepen is. 

419. Na gehoudene raadpleging doet de hooge 
raad uitspraak, het zij dadelijk, het zij op eenen 
daartoe te bepalen dag. 

Hij zal zich te dien opzigte 1·egelen naar de 
voorschriften van artikel 105 en 106 der Wet 
op de regterlijke organisatie. 

Geen andere mi,ldelen van cassatie komen bij 
de uitspraak in aanmerking dan die, welke over
eenkomstig het bepaalde bij de artikelen 406 en 
410 zijn voorgesteld. 

420. Bij de toepassing van artikel 105 van 
de in het vorige artikel vei·rnelde Wet, zal de 
hooge raad in acht nemen de regelen bij cle 
volgende artikelen aangeduid. 

421. Indien het arrest wordt vernietigd. ter 
zake van onbevoegdheid, verwijst de hooge raad 
partijen daar en waar het behoort. 

422 . Indien een interlocutoir vonnis wol'Clt 
vernietigd, verwijst de hooge raad het geding, 
volgens den aaru. der zaak, naar den regter welke 
in eersten aanleg of in hooger beroep heeft kennis 
genomen, ten einde met in achtneming van de 
uitspraak van den hoogen raad, de hoofdzaak 
verder te behandelen en te beslissen. 

423 . Indien een arrest wordt vernietigd. ter 
zake van overschrijding van regtsmagt, of van 
verkeerde toepassing of schending der wet, be
slist d.e hooge raad de hoofdzaak even en in 
diervoege als de regter, welke het vernietigd 
arrest heeft gewezen, had behooren te doen, met 
in achtneming der bepaling in het volgende artikel 
voorgeschreven. 

424. Inclien de definitieve beslissing der hoofd
zaak afhangt van . daadzaken of van regtspunten, 
welke bij de vroegere behandeling zijn onopge

lost gelaten, verwijst de hooge raad het geding 
op den voet en cle wijze bij artikel 422 om
schreven . 

425. Er wordt geen verzet toegelaten tegen 
aITesten door deu Hoogen Raad bij verstek in 
cassatie gewezen, dan alleen wanneer er gronden 
waren tot nietigverklaring van de dagvaarding 
of het beroep was ingesteld na verloop van den 
wettelijken termijn en mits het verzet geschiede 
binnen veertien dagen na beteekening van hetarrest. 
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426. Indien de hooge raad, krac.htens artikel 
105 der Wet op de regterlijke organisatie, in de 
zaak zei ve heeft regt gedaan, gelden ten aanzien 
van de ten uitvoerlegging van het vonnis de be
palingen van artikel 354. 

427 . Behalve de gevallen waarin bij de Wet 
op de regterlijke organisatie voorziening in cassatie 
is toegelaten, zal men zich is cassatie kunnen 
voorzien , indien door verschillende hoven of regt
banken in het hoogste ressort tegenstrijdi;1;e von
nissen gewezen zijn tusschen dezelfde partijen en 
op dezelfde gronden door partijen aangevoerd. 

De hooge rartd het laatstgewezen arrest of 
vonnis vernietigende, z,,l gelasten dat het eerste 
naar zijnen vorm en inhoud zal worden ten uit
voer gelegd . 

428. Het beroep in cassatie tegen beschikkin
gen op request wordt bij den Hoogen Raad ins
gelijks bij reqnest aangebragt. 

De artikelen 334, 336, het tweede Jicl van 
artikel 337, het tweede lid van art. 345, het 
tweede lid van art. 398 en art. 409 zijn op dit 
beroep van toepassing. 

429. Het verzoekschrift bevat eene omschrijving 
der micldelen van cassatie met aanwijzing als in 
art. 406 vermelcl. 

Geene 'andere middelen komen bij 's Hoogen 
Raads beslissing in aanmerking. 

Ten aanzien V!ln die beslis8ing gelden de be
palingen van de artikelen 421, 422, 423 en 424. 

T W E E D E B O E K. 

Van de ten uitvoerlegging van vonnissen en 
authentieke akten. 

E E R S T E T I T E L. 

Algemeene regelen omtrent geregtelijke ten uitvoer
legging van vonnissen en autltentieke akten. 

430. De grossen van de vonnissen in de Neder
landen gewezen, zullen kunnen worden ten uit
voer gelegd in het geheele rijk. 

Zij moeten aan het hoofd voeren de woorden : 
Jn naam des Konings. 

Zij zullen moeten worden beteekend aan den 
persoon zelven, of te zijner woonplaats, of op 
de wijze bij artikel 4 van dit Wetboek voor
geschreven. 

431. Behalve in de gevallen uitdrnkkelijk bij 
de wet vermeld, kunnen geene vonnissen door 

vreemde regters of regtbanken gewezen binnen 
het koningrijk worden ten uitvoer gelegd. 

De gedingen kunnen op nieuw bij den Neder
land chen regter worden behandeld en afgedaan. 

In de hierboven gemelde uitgezonderde gevallen 
wordt het von nis van vreemde i-egters of regt
banken niet in dit rijk ten nitvoer gelegd, dan 
na een op verzoekschrift verkregen verlof van 
executie in den vo1·m bij het, voorgaande artikel 
gemeld, van de regtbank van het arrondissement 
in hetwelk zooilanig vonnis moet worJen ten 
uitvoer gelegd. 

Bij het verzoeken en verlee)len van dit verlof, 
wordt de zaak zelve niet aan een uien w onder
zoek onderworpen. 

432. Geen vonnis waarvan de voorloopige ten 
uitvoerlegging niet is bevolen kan tegen eencn 
derde worden ten uitvoer gelegd, noch daaraan 
door dien derde wonlen voldaan, dan acht clagen 
na deszelfs beteekening aan de partij die in het 
ongelijk is gesteld, en met overlegging van de 
verklaring des griffiers, dat er op zijne registers 
geen hooger beroep of cassatie tegen het vonnis 
is aaugeteekend. 

433. De partij welke in hooger beroep ge
komen is of zich in cassatie heeft voorzien, 
heeft de bevoegdheid om daarvan ter griffie van 
het kollegie dat het beklaagde vonnis heeft uit
gesproken, aanteekening te doen houden, met 
vermelding der namen van de partijen, de dag
teeken ing van het vonnis en die van het hooger 
beroep of van de cassatie. 

434. De overhandiging van het vonnis, welks 
uitvoering men begeert, aan den deurwaarder , 
magtigt denzelven in die zaak tot het doen van de 
geheele executie, nit dat vonnis voortvloeijende, 
met uitzondering alleen van die bij lijfsdwang, 
waartoe eene bijzondere volmagt vereischt wordt. 

435 . De geschillen over de ten uitvoerlegging 
van vonnissen van de kanton-regtcrs, moeten voor 
de arrondissements-regtbanken wm·den gebragt. 

436. Aan de grossen van authentieke akten, 
binnen dit koningrijk verleden, en aan het hoofd 
voerende de woorden : In naam des Konings, 
wordt dezelfde kracht toegekend als aan de von
nissen der regterlijke magten, en zijn de l>epalingen 

van artikel 430, het eerste lid van artikel 431 
en artikel 434 insgelijks daarop toepasselijk. 

437. Het staat aan den executant van een 
vonnis of akte vrij te gelijker tijd beslag op cle 
roerende en onroerende goederen van de veroor
deelde of verbondene partij te leggen. 
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438. De wederspraak of het verzet van den 
geëxecuteerde stuit den aanvang of de voortzetting 
cler executie niet, behoudens de bevoegdheid van 
den geëxecnteerde, om daarop door den president 
der arrondissements•regtbank bij kort geding te 
cloen besl issen. 

TWEEDE TITEL. 

Van de geregtetiJke ten uifroerle_qging op ,-oerende 
goederen. 

EH:RSTE U 'DEELI1'G. 

Van beslag op roerende goederen. 

439. Geen executoriaal beslag op roerende goe• 
deren zal mogen worden geleg:l, dan uit krachte 
van een vonn is of van eene authentieke akte in 
executorialen vorm. 

Hetze! ve moet zijn voorafgegaan van een exploit 
van eenen deurwaarder, houdende bevel om bin
nen twee clagen aan het vonnis of aan de akte 
te voldoen. 

Indien bij het beteekenen van het vonnis of 
van de akte teYens het voorgeschrevene bevel is 
gedaan, wordt geen afzonder! ijk bevel vereischt. 

Bij het bevel of de beteeken ing moet de woon
plaats worden gekozen door den executant, tot 
aan het uiteinde der executie, binnen de gemeente 
waar de executie moet plaats hebben, ten ware 
hij binnen die gemeente mogt woonachtig zijn, 
en znlks op straffe van nietigheicl van het exploit. 

De schuldenaar kan aan deze gekozene woon
plaats alle beteekeningen laten doen, zelfs van 
werkelijk aanbod, van verzet en van hooger beroep . 

440. Na verloop dier twee dagen, kan het be
slag worden gedaan. Hetzelve geschiedt bij ex
ploit van eenen deurwaarder die houder is van 
het stuk, dat ten uitvoer moet worden gelegd. 

Hetzelve zal, behalve de gewone formaliteiten 
der exploi ten , inhouden een herhaald bevel om 
te voldoen aan hetgeen, waarvoor het beslag ge
legd wordt. 

De deurwaarder zal worden bijgestaan door 
twee getuigen, · wier namen, beroep en woon11laats 
hij in het proces-verbaal vermelden zal: zij zullen 
het oorspronkelijke stuk en de afschriften teekenen. 

441. Dit beslag kan niet worden gedaan dan 
voor eene bepaalde schuld of vordering. Indien 
dezelve niet is vereffend, worden alle verdere 
vervolgingen gestaakt, tot dat de vereffening is 
geschied. 

442. Indien de persoon, tegen wien het beslag 
gedaan wordt, niet onmiddellijk betaalt, of vol
doet aan hetgeen waarvoor de in beslagneming is 
gedaan, met de kosten, kan de deurwaarder 
voorloopig, het zij in het huis, het zij aan de 
deur van den gearresteerde, bewaarders stellen, 
ten einde het verduisteren der goederen te be-, 
letten. 

443 . De deurwaarcler zal dadelijk, of uiterlijk 
op den volgenden dag overgaan tot de meer bij 
zondere aanduiding der goederen welke hij in 
beslag neemt, en zal hij dezelve op de daarvan 
door hem te vervaardigen akte of proces-verbaal 
naan wkeurig beschrijven, met opgave van derzel ver 
getal , gewigt en maat, overeenkomstig derzel vei· 
aard; de partij die de in beslagneming laat doen, 
mag bij het in beslagnemeu niet tegenwoordig zijn. 

444. Bijaldien de deuren gesloten zijn, of de 
opening daarvan geweigerd ·worclt, gelijk mede 
bijaldien geweigerd wordt eenige kamer of stuk 
huisraad te openen , mitsgaders wanneer bij niet
tegenwoordigheid van den persoon tegen wien 
het beslag geschiedt, er niemand gevonden wordt 
om hem te vertegenwoordigen, zal de deurwaarder 
zich vervoegen bij het hoofd, of een lid van het 
gemeentebestuur dat hem vervangt, of bij eenen 
commissaris van policie daartoe door den burge
meester aangewezen, in wiens tegenwoordigheid 
de opening der deuren en van het hui sraad zal 
gedaan worden. Van de tegenwoordigheid van 
dezen ambtenaar, en van hetgeen in zijn bijzijn, 
uit kracht van dit en de beide volgende artikelen, 
zal zijn verrigt, zal melding gemaakt worden in 
het proces-verbaal van beslag, hetwelk, nadat 
hetze! ve zal gesloten zijn, door den zelven zal 
onderteekend worden. 

445 . Indien er bij de inbeslagneming gereede 
penningen worden gevonden, zal het getal en de 
muntsoort vermeld worden; de deurwaarder zal 
dezelve benevens al het geldswaarde hebbende 
papier ter griffie overbrengen , ten ware de execu
tant en de geëxecuteerde, benevens de opposanten 

(indien er die zijn) omtrent eene andere plaats 
van bewaring mogten zijn overeengekomen. 

446. Indien er bij de inbeslagneming andere 
papieren worden gevonden, zal de deurwaarder 
deze! ve moeten verzegelen. 

44 7. Geen beslag op roerende goederen mag, 
uit welken hoofde ook, gedaan worden: 

1 °. Op zaken, welke de wet verklaart voor 
onroerend goed door bestemming; 

2°. Op het noodige bed en beddegoed van de 
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personen tegen welke het beslag gedaan wordt , 
of van hunne bij hen inwonende kinderen, noch 
op de kleederen, waarmede de eerstgenoemde en 
hunne 1 deren gekleed en gedekt zijn; 

3°. p de toerusting van personen in krijgs-
dienst, lgens hunnen dienst en graad; 

4°. " de gereedschappen van ambachtslieden en 
•erkli eden, tot hun persoonlijk bedrijfbehoorenJ.e; 

5°. Op den in het huis voorhanden zijnde 
voorraad van s1iijs en drank, dieneude tot de 
behoefte van het huisgezin, gedtuende eene 
maand. 

448. Insgelijks kan er geen beslag gelegd worden: 
1 °. Op de boeken betrekkelijk tot het beroep 

van den persoon tegen wieu het beslag gedaan worJ.t, 
tot de som van twee honderd gulden, te zijner 
keuze ; 

2°. Op de werktuigen un gereedschappen, die
nende tot eenig onderwijs, of beoefening van 
kunsten eu wetenschappen, ten bedrage van de
zelfde som, en te zijner keuze; 

3°. Eindelijk, op eene koe, of twee zwijnen, 
of twee geiten of vier schapen, ter keuze van 
deugenen tegen wien het beslag gedaan wordt, 
met het benoodigde stroo en voecler voor clat 
vee ged urencle eene maand . 

Echter zullen de zaken in clit artikel opge
noemd, knnnen worden in qeslag genomen: 

l°. Wegens levensbehoeften, verstrekt aa11 den 
persoon tegen wien het beslag gedaan is; 

2°. Wegens de gelden verschuldigd aan per
sonen welke die voorwerpe11 vervaardigd, hersteld 
of verkocht hebben; 

3°. Wegens huren en pachten van onroerende 
goecleren waarin of waarop de gemelde zaken voor
handen zij u. 

449. Het prores-verbaal zal behelzen opgave 
van den dag en van het uur waarop de in beslag 
genomene goederen zullen verkocht worden. 

Indien die opgave niet J.adelijk kan geschieden, 
zal de deurwaarder zulks bij beteekencle akte nader 
kunnen doen, uiterlijk binnen driemaal vier eu 

twintig uren na het opmaken van voorschreven 

proces-verbaal. 
450. De deurwaarder zal eenen geschikten be

waarder aanste1len. 
Tot bewaarders over het goed zullen niet aan

gesteld mogen worden de arrestant of zijne echt
genoote, zijne bloed- en aanverwanten, tot den 
zesden graad ingesloten, noch zijne bedienden; 
maar daarentegen zullen met toestemming van 
den arrestant, de persoon tegen wien het beslag 

gedaan is, zijne echtgenoote, bloed- of aanver
wanten en hnisgenooteu, wanneer zij er in be
willigen, tot bewaarders kunnen worden aangesteld. 

451 . Indien beesten of werktuigen voor den 
landbouw, of vruchten te velde welke reeds van 
clen grond zijn afgescheiden, zijn in beslag ge
nomen, kan de kanton-regter, op verzoek van 
den executant, en na verhoor of behoor! ijke op
roeping van den geëxecuteerde, eenen geschikten 
persoon aanstellen, ten einde voor de bebouwing 
of inzameling zorg te dragen. 

452 . Het proces-verbaal zal oogenblikkelijk op 
de plaats zei ve opgemaakt worden; het zal op 
het oorspronkelijke en op het afschrift door den 
bewaarder geteekencl worden. In geval hij niet 
teekenen kan, zal daar melding van gemaakt 
worden. Afschrift van het proces-verbaal zal hem 

worclen gelaten. 
453 . Afschrift van het proces-verbaal van in

beslagneming zal worden beteekend aan den persoon 
tegen wien het beslag gedaan is, of te zijner 
woonplaats. Bijaldien dezelve niet tegenwoordig 
is, zal de beteekening gedaan worden aan den 

ambtenaar die de deuren zal hebben geopend. 
454. De bewaarder mag cle in beslag genomeue 

goederen niet gebruiken, verhuren of uitleenen, 
op straffe van gemis van zijn bewaarloon, en 
van schaden en interessen, tot betaling van welke 
hij bij lijfsdwang. kan worden genoodzaakt. 

455 . Indien de in beslag genomene goederen 
eenige voordeelen of inkomsten voortgebragthebben, 
is hij op dezelfde wijze als bij het vor ige artikel 
tot verantwoording verpligt. 

456 . Die eigenaar beweert te zijn der in beslag 
genomene goederen, of van een gedeelte daarvan, 
kan zich tegen clen verkoop verzetten bij eene 
middelen inhoudende ilagvaarding van den arrestant 
en van clen persoon, tegen wien het beslag ge

daan is, en aan den bewaarder beteekend: alles 
op straffe van nietigheid. 

De re~tbank van het arrondissement, in hetwelk 
het beslag gedaan is, zal deswege uitspraak doen . 

De eischer, welke in he( ongelijk gesteld wordt, 
zal wo1·den veroordeeld, bijaldien claartoe redenen 
zijn, tot vergoeding van schaden en interessen 
aan den beslagleµ:ge r. 

45 7. De schuldeischers van den genen wiens 
goederen zij n in beslag genomen, kunnen, ni t 
welken hoofde ook, zelfs niet uit hoofde van ver
schnldiµ:cle huur, eenige andere oppositie doen 
dan tegen de afgifte der kooppenningen. Die 
oppositie moet worden gedaan vóóc den verkoop , 
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en zal behelzen de gronden waarop zij berust, 
het beloop der som waarvoor dezelve wordt ge
claan, of indien dat beloop niet is uitgemaakt 
of verevend, het bedrag waarop dezelve door den 
opposant wordt geschat. 

Die oppositie moet beteekend worden aan den 
arrestant en aan den deurwaarder met den çer
koop belast, met keuze van woonplaats ter plaatse 
al waar het beslag gelegd is; all es op straffe van 
nietigheid der oppositie en vergoeding van schaden 
en interessen tegen den deurwaarder, zoo daartoe 
termen zijn. 

Oppositien welke na den verkoop zijn beteekend, 

zijn nietig en van onwaarde, en worden bij de 
verdeeling niet in aanmerking genomen. 

458. De opposant kan geene andere vervolging 
aanvangen dan tegen de partij, welker goederen 
zijn in beslag genomen , ten einde vonnis tegen 
haar te verkrijgen; tegen den opposant zullen 
geene procedures worden gevoerd , behoudens het 
onclerzoek der wettigheid van zijne oppositie ter 
gelegenheid van de verdeeling der penningen. 

459. Indien een deurwaarder wil beslag leggen, 
en bevindt dat de goederen reeds hevorens zijn 
in beslag genomen, zal hij niet op nienw beslag 
kunnen leggen: doch hij heeft h et vermogen om 
cl e in beslag genomene goederen met het proces
verbaal te vergelijken, hetwelk aan hem te dien 
einde door den bewaarder moet worclen vertoond. 
Hij zal alsdan kunnen beslag leggen op de goederen 
welke n iet in het proces-verbaal zijn begrepen, 
en aan den eersten arrestant bevel doen om alles 
gezamenlijk te verkoopen binnen den termijn bij 
nrtikel 462 bepaald ; het proces-verbaal van ver
gelijking geldt als oppositie tegen de afgifte der 
kooppenningen. 

460. Indien de arrestant in gebreke blijft om 
binnen den termijn bij artikel 462 vermeld, den 
verkoop tot stand te brengen, kan ieder opposant, 
die eenen executorialen titel heeft, overgaan tot 
de vergelijking van de in beslag genomen goederen 
op h et afschdft van het proces-verbaal van inbe

slagneming, hetwelk de bewaarder gehouden is 
aan hem te vertoonen, mitsgaders tot de aan
,·nlling der voorwerpen, welke niet bij de vroegere 
inbeslagneming mogten zijn opgeschreven, en dade
lijk daarna tot den verkoop der goederen ; alles 
na het doen van een bevel aan den anestant be
teekend, doch zonder dat er een eisch tot snbro
gatie zal gevorderd worden. 

461 . Indien de arrestant het beslag opheft, 
of indien hetzelve te zijnen aanzien, uit welken 

hoofde ook, buiten het geval van nietigheid in 
den vorm, wordt opgeheven, blijft het beslag stancl 
honden ten aanzien van eiken opposant, die eenen 
executorialen titel heeft, en zoodanig opposa.nt 
heeft het vermogen in het vorige artikel gegeven . 

Het regt . van alle overige opposanten op de 
uitdeeling der kooppenningen, blijft wijclers, in 
de gevallen bij dit en het vorige artikel uitge
drukt, in zijn geheel. 

462. De verkoop der in beslaggenomenegoederen 
mag geen plaats hebben vóór acht dagen, en moet 
geschieden binnen veertien dagen, te rekenen van 
den dag der inbeslagneming; in beide gevallen 

op straffe van vergoeding van kosten , schaclen 

en interessen. 
Deze termijn kan verkort of verlengd worden 

bij onderlinge toestemming van pnrtijen en der 
opposanten, indien er zoodanig~ zijn, of ook door 
een bevel van den regter. 

463. De verkoop z:il in het open baar gehouden 
worden op de plaats der inbeslagneming zelve, 
ten zjj de partijen , en de opposanten onderl ing 
anders mogten overe~nkomen, of de regtbank, 

. ten verzoeke van de eene of andere derzel ve, en 
wanneer de omstandigheden znlks vorderen, eene 
andere meer geschikte plaats rno!(t bepalen. 

464 . In de gemeenten binnen welke de verkoop 
zal geschieden, zullen, ter plaatse daartoe be
stemd, biljetten worden aangeslagen, houdende 
aanduiding van de plaats, den dag en het uur 
van den verkoop, mits.e;aders van den aard der 
voorwerpen, doch zonder bepaalde stuksgewijze 
beschrijving derzelve. 

De biljetten worden bovenclien aangeslagen aan 
het huis van den geëxecuteerde. 

465 . Het aanslaan der biljetten moet geschieden 
na het sluiten van het proces-verbaal of na het 
beteeken en der akte in het tweede lid van arti
kel 449 vermeld, en zulks ten minste vier dagen 
vóór den verkoop; ten ware die termijn do01· de regt
bank mogt zijn ver kort. 

466. D e verkoop zal daarenboven worclen be

kend gemaakt in een dagblad van de plaats al waar 
de verknoping zal gesch ieden, en bij gebreke van 
zoodanig dagblad, in dat eener naburige plaats. 

Deze bekendmal-ing wordt echter niet vereischt, 
indien het bedrag der in beslag genomen goederen 
blijkbaar minder dan vier honderd gulden bedraagt. 

De verkoop zal in de gemeente waarin deze! ve 
plaats moet hebben, worden afgekondigd, volgens 
plaatselijk gebruik bij vrijwilligen verkoop. 

467. De deurwaarder zal aan den voet van zijn 
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proces-verbaal van beslag moeten aanteekening doen 
van den gedanen aanslag der bi ljetten en van de 
afkondiging van den verkoop, indien zoodanige af
kondiging heeft plaats gehad. 

468. Geen zilver of goud mag verkocht worden, 
ten zij de gehalte en het gewigt daarvan zij op
gegeven. 

469. De verkoop wordt gehouden bij opbod 
en de toewijzing zal geschieden aan den meest
biedende en tegen gereede betaling. 

De deurwaarder is bevoegd te vorderen, dat 
hem door eiken bieder de geboden koopsom worde 
ter hand gesteld en deze onder zich te houden, 
totdat het voorwerp is toegewezen. 

Stelt een bieder, na de in het vorig lid be
doelde vordering de geboden koopsom aan den 
deurwaarder niet ter hand, dan wordt het bod 
niet aangenomen en die persoon gedurende de 
geheele vcrkooping niet meer als bieder toege

laten. 
Indien de deurwaarder gebruik heeft gemaakt 

van de hem bij het tweede lid toegekende be
voegdheid en er, nadat een bieder in gebreke is 
gebleven de geboden koopsom aan den de~rwaarder 
ter hrmd te stellen, geen hooger bod wordt ve1·
kregen, blijft de hoogste bieder, wiens bod is 
aangenomen, daaraan gehouden en wordt hem 
het goed toegewezen. 

Bij gebreke van betaling zal het goed terstond 
weder verkocht worden ten laste van hem wien 
het toegewezen is. 

4 70. Wanneer de waarde der in beslag ge
nomene goederen het beloop van hetgeen waar
voor de inbeslagneming geschied is en waarvoor 
de oppositien gedaan zijn, te boven gaat, zal 
men niet verder gaan clan tot verkoop van hetgeen 
genoegzaam is om cle noodige som ter betaling 
der schulden en kosten op te brengen. 

Te dien einde, kan de schuldenaar tegen wien 
het beslag gedaan is, cle orde regelen, volgens 
welke de goederen zullen worden geveild. 

4 71. Tndien onder cle in beslag genomene 
goederen worden gevonden inschuld en, waarvan 
bij titels of bescheiden blijkt, kan tot verkoop 
van zoodanige inschulden worden ovm·gegaan, 
even als ten a.aozien van andere roerende goederen 

is bepaald, of wel, voor zoo verre die inschulden 
opeischbaar zijn, bij beslag onder derden worden 
gep1·ocedeerd, op de wijze als bij de volgende 
afdeeling is bepaald. 

4 72. Dit beslag wordt in allen gevalle mede 
beteekend aan den derden schuldenaar, met ver-

bod van betaling aan den geëxecuteerde, op 
straffe van onwaarde der geclane betaling. 

473 . In geval van verkoop, moeten cle titels 
op de biljetten worden omschreven, met opgave 
van het bedrag der inschuld, van den naam der 
schuldenaars, van den aard van tien titel, van 
de renten welke daarbij rnogten zijn bepaald, eu 
van al hetgeen verder kan dienstig zijn, om 
derzel ver waarde te doen kennen. 

4 74. De deurwaarders zijn verantwoordelijk 
voor den koopschat, en moeten in hnnne processen
verbaal de namen en woonplaatsen der koopers 
opteekenen. 

Zij zijn insgelijks verpligt cleu koopschat ter 
griffie over te brengen, ten ware de partijen om
trent cene andere plaats van bewaring mogteu 
zijn overeengekomen. 

Zij mogen in de veilcond itien niet stellen, dat 
cle koopers een zeker gedeelte boven den koop
schat moeten betalen, het zij ouder den naam 
van kosten of anderzins. 

Zij mogen geene som ontvangen boven den 
prijs waarvoor het goed verkocht is, op straffe 
van ter zake van knevelarij te worden vervolgd. 

TWEEDE AFDEELING. 

Van executoriaal beslag onder derden. 

4 75. Het beslag op inschulden welke cle ge
executeerde van derden mogt te vorderen hebben, 
of op goederen van hem, welke onrlcr derden 
mogten berusten , moet , beha! ve de gewone ver
eischten van exploiten, inhouden de kenze van 
woon1ilaats binnen de gemeente, waaronder die 
derde woont, met bevel om het beslagene onder 
zich te houden, op straffe van on waarde der 
gedane betaling of afgifte. 

Afschrift van het exploit zal aan den derden 
beslagene worden gegeven, met afschrift van het 
vonnis of clen execatorialen titel waarvan de ten 
uitvoerlegging geschiedt. 

4 76. Binnen acht dagen na het cloen van dit 
beslag, moet hetzelve, op straffe van nietigheid, 
aan den geëxecuteerde worden beteekend, zonder 
clat tegen dezen eene deugdelijkverklaring wordt 
vereischt. 

4 77. Binnen acht dagen na de betcekening 
in het vorige artikel vermeld , kan de geëxecu
teerde, indien hij meent daartoe gronden te heb
ben, tegen dit beslag in verzet komen, en doet 
in dat geval zijn verzet binnen acht dagen daarna 
aan den derden beslagene beteekenen. 
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Deze laatste termijn zal met acht dagen wor
den verlengd, inclien de derde beslagene binnen 
het regtsgebied van een ander geregtshof woont. 

Het verzet moet worden gebragt voor den be
voegden regter van den geëxecuteerde. 

4 78. Indien bet verzet van den geëxecuteerde 
bevonden wordt gegrond te zijn, en hij dien
volgens opheffing van het beslag bekomt, zal de 
executant, indien daartoe gronden zijn, worden 
veroordeeld tot vergoeding van kosten, schaden 
en interessen, ten behoeve van den geëxecuteerde. 

4 79. Inclien de geëxecuteerde het verzet in 

artikel 477 gemeld, niet heeft gedaan, of indien 
hetze] ve, gedaan zijnde, is afgewezen, wordt de 
derde beslagene (in het laatste geval met betee
kening van het afwijzend vonnis) gedagvaard om 
verklaring te doen op dezelfde wijze, en met 
dezelfde gevolgen, als bij de artikelen 7 40 en 
volgende is bepaald. 

DERDll AFDEELrNG. 

Van de verdeeling van de op1;rengst der executie. 

480. Indien er geen schuldeischer is die verzet 
gedaan heeft, wordt aan den beslaglegger, na 
aftrek der kosten van executie, de som betaald 

welke hem verschuldigd is, tot het bedrag van 
de opbrengst der executie. 

Indien er overschot is, wordt hetzelve aan den 

geëxecuteerde verantwoord. 
48 1. Bijaldien binnen de acht dagen, te reke

nen van den afloop des verkoo1is, de persoon die 
het beslag gelegd heeft, en de geëxecuteerde en 
de opposanten niet knnnen overeenkomen over 
de verdeeling der penningen, zal degene tegen 

wien het beslag gedaan is, zoo wel als degene 
die hetze] ve gelegd heeft, of de meest gereede 
opposant, verzoek doen aan den president der 
regtbank, waaronder de verkoop plaats gehad 
heeft, dat er een regter-commissaris benoemd 
worde, ten overstaan van wien de verdeeling 
zal moeten plaats hebben. 

Dit verzoek zal in een daartoe ter griffie aan
gelegd register worden gedaan. 

482. Binnen de vew:tien dagen, te rekenen 
van deu dag waarop de benoeming van den reg
ter-commissaris zal zijn beteekend aan dengenen 
tegen wien het beslag is gedaan, mitsgaders aan 
de opposanten , znllen de schuldeischers, op straffe 
van in de verdeeling niet te worden begrepen, 
gehouden zijn aan dien regter-commissaris ter 
band te stellen bnnne titels. Zij zullen woon-

plaats bij eenen procureur moeten kiezen, en door 
dezen doen overleggen en teekenen eene schrifte
lijke vordering, ten einde, het zij als bevoor
regte, het zij als concurrente schnldeischers te 
worden gerangschikt. 

483 . Na verloop der veertien dagen bij het 
voorgaande artikel bepaald, zal de regter-com
missaris, naar aanleiding van de overgelegde 
stukken, eenen staat opmaken van verdeel ing. 

484. De staat wordt door den regter-commis
saris ter griffie nedergelegd en van dat nederleggen 
binnen acht dagen daarna door hem, die de rang
regeling vervolgt, aan de overige in artikel 481 
bedoelde partijen bij exploit van eenen deurwaar
der kennis gegeveu met vermelding van dag en 
unr, waarop alle partijen zich bij clen regter
commissaris zullen kunnen vervoegen tot het 
voorstellen hnnner wederspraak. 

485 . Indien binnen den tijd van veertien 

dagen na de in het vorige artikel vermelde ken
nisgeving, geene wederspraak is gedaan, zal de 
regter-commissaris zijn proces-verbaal sluiten, en 
bij bevelschrift den houder der penningen ge
lasten tot uitbetaling aan de schuldeischers van 
hetgeen hun, volgens den staat , toekomt. 

Deze bevelschriften worden uitgegeven in den 
vorm , bij artikel 430 bepaald. 

De wederspraak wordt gedaan op het proces
verbaal van den regter-commissaris. 

486. In geval van tegenspraak zal de regter
commissat·is degenen, die zich bezwaard achten, 
zonder andere aanmaning, naar de teregtzitting, 
welke hij bepalen zal, verwijzen. 

487 . Het beroep kan onmiddellijk geschieden 
en moet worden ingesteld binnen veertien dagen 

na de uitspraak van het vonnis. 
Het beroep moet worden betcekend aan den 

procureur der wederpartij , en moet inhouden de 
dagvaarding, benevens de uitdrukking der be
zwareu van de beroepende partij. 

Op dit beroep zullen geene andere worden ge
dagvaard, dan die bij de wederspraak partijen 
zijn geweest. 

De beteekening van het beroep moet mede 
geschieden aan den griffier der regtbank, welke 
het vonnis gewezen heeft. 

488. Het vonnis in beroep zal , ten verzoeke 
van de eerst gereede partij, worden beteekend 
aan den griffier, welke dat vonnis aan den regter
commissaris zal ter hand stellen. 

489. Na deze beteekening zal de regter-com
missaris, indien er geen berogp in cassatie is 
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gedaan, zijn proces-verbaal sluiten, en de uit

gifte bevelen van het bevelschrift tot betaling, 
overeenkomstig ar tikel 485. 

490. Na het sluiten van het proces-verbaal 
van verdeeling, hebben de belanghebbenden onder
ling geen regt meer tot de interessen van het
geen aan hen is aanbedeeld. 

D ER D E TITEL. 

Van de geregtelijlce uitwinning van onroerende 
goederen 

EEHS'rE KFDEELING . 

Afgemeene bepalingen. 

· 491 . De schuldeischer van een vonnis of anderen 
execntorialen titel vo01·zien, kan de onteigening 
bij executie vorderen : 

1 °, Van onroerende goederen welke in den handel 
zijn, met derzelver toebehooren, voor zoo verre 
dit laatste als oru-oerend goed beschouwd wordt; 

2°. Van het vruchtgebruik derzelve goederen en 

hun toebehooren; 
3°. Van de regten van opstal en erfpacht; 

4°. Van de grondrenten, het zij in geld, het 
zij in natura verschuldigd; 

5°. Van het tiendregt; 
6°. Van het regt van beklemming. 
492 . Niettemin kan het aandeel van eenen 

medeerfgenaam in cle onroerencle goederen eener 
nalatenschap, door zijne personele schuldeischers 
niet ter koop aangeslagen worden, voor dat de 
boedel door verdeeling gescheiden is, welke schei
ding zij, zulks geraden oordeelende , mogen vor

deren. 
493. Indien een met hypotheek bezwaard goed 

aan eenen derde is overgegaan, executeert de 
hypothekaire schnldeischer het goed tegen den 
derden be1,itter, behoudens zijne verpligting tot 
het ,1oen van een bevel aan den schuldenaar, 
overeenkomstig het bepaalde bij artikel 1242 en 
1243 van het Burgerlijk Wetboek. 

494. De schnldeischer kan met den verkoop 
van onroerende goederen, die aan hem niet ge
hypothekeerd zijn, niet voortgaan, clo.n in geval 

de aan hem gehypothekeerde goederen ontoe

reikende zijn. 
495. De verkoop geschiedt voor c1e regtbank 

van het arrom1issement waarin het goed gelegen is. 
496. De verkoop van goederen, in ond'.erscheidene 

arrondissementen gelegen, kan niet gedaan worden, 

dan van het eene goed na het andere, ten ware 

die goederen tot eene en dezelfde bebouwing be
hoorden. 

Die verkoop wordt !(eclaan bij de regtbank onder 
welker ressort de hoofdplaats der bebouwing ge
legen is, of, bij gebreke van zulk eene hoofd
plaats, dat gedeelte der goederen hetwelk, volgens 
het register der grondlasten, de meeste inkomsten 
opbrengt. 

497 . Indien de goederen aan den schuldeischer 
gehypothekeerd en de niet gehypothekeerde goe
deren of de goederen in onderscheiden arrond isse
menten gelei:en, een gedeelte van eene en dezelfde 
bebouwing uitmaken, wordt de verkoop van beide 
te gelijk vervolgd, indien de schuldenaar zich niet 
daartegen verzet, en men berekeut den prijs vol
gens den regel van artikel 1264 van het Burgerlijk 
Wetboek. 

498. Indien de schnldenaar door authentieke 
hnnrcedullcn of onderhaudsche honrcednllen, die 
eene zekere dagteekening bekomen hebben vóór 
de inbeslagneming bewijst, dat de zuivere en 
vrije inkomsten van zijne onroerende goederen, 
gedurende één jaar, tot betaling van de ver
schuldigde hoofdsom, interessen en kosten, vol
doende zijn, en indien hij aanbiedt dezelve aan 
den schnldeischer bij delegatie over te dragen , 
kan ,1e geregtelijke vervolging door de regtbank 
worden geschorst, behoudens derzelver hervatting, 
indien er eenig belet of belemmering in de be
taling opkomt. 

De regtbank zal echter deze schorsing niet 
toestaan, indien daardoor aan den schnldeischer 
een merkelijk nadeel zonde worden toegehragt. 

499. De geel wongen verkoop van onroerende 
goederen, kan alleen vervolgd worden voor eene 
bepaalde en verevende schuld of vordering. 

Indien de schuld of vordering betrekkelijk is 
tot zaken welker geldelijk beloop of waarde nog 
niet is bepaald, is de geregtelijke vervolging van 
waar<1e, maar de verkoop kan eerst na de ver
evening geschieden. 

500. Die bij overdragt eigenaar geworden is 
van eenen titel of bewijs van schuld, kracht van 
executie hebbende, kan tot de uitwinning van 
vaste goederen niet overgaan, dan nadat van cle 

overdragt aan den schuldenaar bij insiuuatie kennis 

gegeven is. 
501 . De geregtelijke vervolging kan niet ver

nietigcl worden op grond c1at de schuldeischer 
dezelve be!(onnen zoude hebben voor eene grootere 
som dan hij te vorderen had. 
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TWEEDE AFDEELrNG. 

Van het in beslag nemen van onroerende goederen. 

502. Het beslag op onroerencle goecleren moet 
worclen voorafgegaan cl oor een be vel van betaling , 
hetwelk bij exploit van den deurwaarder aan den 
schulclenaar zal gedaan worcleu. 

Hetze! ve zal melding maken van den titel uit 
krachte waarvan de vervolging plaats heeft, en 
zal inhouden de keus van woon plaats, in cle plaats 
waar de regtbank die van de zaak moet kennis 
nemen, zitting houdt; hetzelve zal uitdrukken 
dat bij gebreke van betaling zal worclen over
gegaan tot het in beslag nemen van de onroerende 
goecleren van den sch nlclenaar. 

Indien bij het beteekenen van het vonnis of 
van de akte tevens het voorgescbrevene bevel is 
gedaan, wordt geen afzonderlijk bevel vereischt. 

503 . Geen beslag zal op onroerende goecleren 
gedaan mogen worclen dan twee dagen na het 
bevel; indien de schnldeischer een jaar na het 
bevel laat verloopen, zal hij gehouden zijn het 
bevel te hernieuwen. 

504. Na verloop van voorschreven termijn, 
zal het beslag gedaan worden bij een proces
verbaal van den deurwaarder, hetwelk zal inhouden: 

1 °. De vermelding dat de deurwaarder zich op 
het goed begeven heeft, eu de vermelding van 
den voornaam, naam en de woonplaats van den 
in beslagnemer en van den schuldenaar; 

2°. De vermelding van den titel uit krachte 
van welken de vervolging plaats heeft; 

3°. Den aard van de in beslag genomen on
roerende goederen, hunne ligging, naar aanleiding 
der kadastrale indeeling , en, indien het lande
lijke eigendommen zijn, de grootte van dezelve, 
zoo veel mogelijk ; 

4°. De aanwijzing der regtbank waarvoor de 
verkoop zal geschieden, en de keuze van woon
plaats bij eenen procureur bij dezelve. 

505. Afschrift van het proces-verbaal der inbe
slagneming zal gelaten worden aan dengenen, 
tegen wien het beslag gedaan is . 

Hetze! ve zal overgeschreven worden in de re
gisters van den bewaarder der hypotheken binnen 
den kring van wiens kantoor de in beslag ge
nomene goederen gelegen zijn, met nanteekening 
van het uur, van den dag, de maand, en het 
jaar, waarin die overschrijving is gevraagd. 

De bewaarder der hypotheken zal van dit uur, 
dien dag, die maand en dat jaar ook melding 

maken op het oorspronkelijke stuk, . hetwelk hem 
zal worden aangeboden. 

Te rekenen van den dag dier overschrijving, 
zal de partij , tegen welke het beslag gedaan is, 
de in beslag genomen onroerende goederen niet 
mogen vervreemden, hypothekeren of verhuren; 
overeenkomsten, in strijd met dat verbod aange
gaan, kunnen tegen den inbeslagnemer niet wor
den ingeroepen. De huurcontracten vóór dien 
dag aangegaan, zullen van kracht zijn, zoo zij 
niet zijn gemaakt om de regten van den schuld
eischer te verkorten. 

De door artikel 671 van het Burgerlijk Wet
boek gevorderde overschrijving van vroeger opge
maakte akten of de inschrijving van vroeger 
verleende hypotheken, na den dag der over
schrijving van het proces-verbaal der inbeslag
nem_ing, kan aan de regten van den inbeslagnemer 
geen nadeel toebrengen. 

506. Geel nrende de inbeslagneming, zal de 

partij , tegen welke dezelve gedaan is, als geregte
lijke bewaarder, in het bezit blij ven van de in 
beslag genomene en niet verhuurde of verpachte 
goederen. 

Deze! ve zal geen hont mogen hakken of eenige 
vermindering van waarde aan het goed mogen 
toebrengen, op straffe van schade en interessen, 
te betalen zelfs bij lijfsdwang. 

De regtbank zal echter, op het met redenen 
bekleed verzoek van een en of meer sch uldeischers, 
eenen anderen bewaarder mogen benoemen, wiens 
werkzaamheden zullen eindigen op den dag van 
de overschrijving van het vonnis van toewijzing. 

507. De vruchten , welke na de overschrijving 
van de in beslagneming ingezameld zijn, of in 
staat zijn om ingezameld te kunnen worden, 
zullen voor onroerend goed gehouden worden, 
en de schnldeischers zullen de tak en wortel vaste 
te veld staande vrucht.en en gewassen kunnen 
doen inzamelen of verkoopen; de nog niet be
taalde huur- en pachtpenningen zijn van regts
wege in het beslag begrepen, en worden, na de 
aanzegging bij deurwaardersexploit aan den huurder 
of pachter, betaald aan den schuldeischer, ten 
einde dezelve met de opbrengst van het vaste 
goed, naar den rang der schuldvorderingen, kunnen 
worden verdeeld. 

508. In geval van beding bij artikel 1223 van 
het Burgerlijk Wetboek vermeld, zal de executant 
het door hem gedaan beslag uiterlijk binnen vier 
dagen na de overschrijving in artikel 505 ver
meld, aan den schnldeischer die dit beding 
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gemaakt heeft, aau de door deuzel veu op de 

registers der hypotheken gekozene woonplaats, 

cloen beteekenen en daarvan aanteekening doen 
houden ter griffie der Regtbank, waaronder het 
beslag is gelegd. 

509. Indien deze, krachtens het voorzeide 
artikel 1223, uit hoofde der niet voldoening 
door den schuldenaar aan de jegens hem aan

gegane verpligtingen, b~voegd is om het ver
bonden perceel te doen verkoopen, en hij van 

dit zijn regt wil gebruik maken, geschiedt de 

verkoop op de wijze bij bovengemeld artikel van 
het Burgerlijk Wetboek bepaald. 

Hij is echter gehouden om, behalve de forma

liteiten bij dat artikel voorgeschreven, den dag 

van den verkoo1i, ten minste dertig dagen vóór 
de toewijzing, aan den executant te doen betee
kenen, ten ware met den verkoop reeds vóór de 
in beslagneming een aanvang was gemaakt. 

510. Hij is verder gehouden om de opbrengst 

van het verkochte voorwerp, na aftrek van het 

aan hem verschuldigde ter zake der vordering 
waarvoor hij zijn regt uitoefent, met de interessen 

en kosten , ter griffie van de regtbank, waaronder 
het beslag gelegd is, over te brengen en daarvan 
aan den executant binnen vier dagen kennis te 
geven aan de door denzel ven gekozene woonplaats. 

511. Indien de schuldeischer bevoegd en ge• 
neigd is om van dit aan hem toegekend regt 
gebruik te maken, zal hij verpligt zijn zulks 
binnen veertien dagen, na de beteekening van 
het beslag niet opgave van den termijn binnen 
welken door hem tot den verkoop zal worden 

overgegaan, kenbaar te maken am1 den 1irocnreur 
van den executant, welke bij gebreke. van dien, 
bevoegd zal zijn om met de execntie voort te gaan. 

512. Indien deze termijn te lang mogt zijn ge

steld of wel indien de schnldeischer mogt in ge
breke bi ij ven , om binnen denzel ven tot den ver
koop over te gaan, kan de executant hem in 

regten oproepen ten einde door den regter een 
termijn warde bepaald, binnen welken · hij zal 
verpligt zijn tot den verkoop over te gaan , en 

na verloop van welken, hij, bij gebreke van dit 
te doen, van zijn regt daartoe zal zijn verstoken 
en de executant bevoegd zijn om met de executie 
voort te gaan. 

513. Bijaldien meer scbuldeischers den verkoop 
eischen van dezelfde goederen, zal de toeschatting 
plaats hebben, op de vervolging van diengenen 
welke het eerst het proces-verbaal van beslag, 
overeenkomstig het bepaalde bij artikel 505, zal 

hebbeu doen overschrijven, en zullen de andere 

beslagleggers verpligt zijn op te houden met 
hnnne ·vervolging. 

De regtbank kan echter, bij wege van subro

gatie, de voorkeur geven aan eenen schuldeischer 
welke later het beslag gelegd heeft: 

1 °. Bijaldien er plaats heeft arglist van den 
schuldeischer die het eerste beslag heeft gelegd, 
of zamenspanning van denzelven met de partij 
tegen welke het beslag gedaan is; 

2°. Bijaldien de eerste beslaglegger verwaar

loost het in acht nemen van eenige formal iteiten, 

of de voorgeschrevene term ij neo heeft laten ver
loopen, zonder de daden te doen van vervolging. 

In het eerste geval, kan de schuldeischer, uit 
hoofde van de arglist of zamenspanning, tot 
schadevergoeding worden veroorileeld. 

Dit tusschen · opkomend geschil zal worden 

aangebragt bij akte van procureur tot procureur. 
Het beroep van het daarop te wijzen vonni~ 

zal niet meer ontvankel ijk zijn na verloop van 
acht dagen sedert deszelfs uitspraak. 

Degene in wiens plaats een ander bij dat vonnis 
zal zijn gesubrogeerd: zal gehouden zij n de stukken 
aan laatstgemelden tegen recief over te geven, en 
zullen hem zijne wettiglijk gemaakte kosten niet be
taald worden dan na de toewijzing van den verkoop. 

514. 'l'en minste veertig dagen na de over
schrijving van het proces-verbaal van beslag, zal 
openlijk bij gedrukte biljetten worden bekend ge
maakt, dat de verkoop der in beslag genomene 

goederen, aan den mees~biedende of hoogst af
mijnende zal plaats hebben. 

515. De aanslag-biljetten zullen inhouden: 
1 °. De plaats, den dag en het uur wnarop de 

verkoop en toewijzing zullen plaats hebben; 
2°. Den aard der te verkoopen goederen, der

zei ver ligging en omschrijving, volgens de ka

dastrale indeeling, en derzel ver grootte zoo veel 
mogelijk indien het landelijke goederen zijn; 

3°. De begrooting der opkomsten, volgens den 
grondslag van het register der grondbelasting; 
het bedrag der huren, zoo hetzelve bekend is; 

4°. De vermelding van den voornaam, naam 
en de woonplaats van den executant en den per

soon tegen wien het beslag gedaan is; 
5°. De lasten waarmede het vaste goed mogt 

zijn bezwaard, ten dage der oversehrij ving van 
het proces-verbaal van beslag; 

6°. Eenen inzet welken de executant gehouden 
is te doen, en welke de plaats vervangt van 
het eerste bod. 
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516. De executant zal zich door den bewaarder 
cler hypotheken doen afgeven een extract van alle 
de bestaande inschrijvingen op de in besiag ge
nomene goederen, op het tijdstip der overschrijving 
van het beslag, en hij zal hetze! ve neder leggen 
ter griffie van de regtbank. 

Een exemplaar van het gedrukte aanslag-biljet 
zal worden beteekend aan den persoon tegen wien 
het beslag gedaan is , en aan ieder ingesc breven 

schnldeischer, ter gekozene woonplaats, in zijne 

inschrijving vervat. 
De execntant zal de veilconditiën ter griffie 

nederleggen ten minste dertig dagen vóór den 

verkoop. 
51 7. De aanslag of aanplakking der afkondi

gingen zal gedaan worden: 
1 °. Buiten aan het huis van den schuldenaar 

en aan de in beslag genomen gebouwen, zoo die 

er zijn; 
2°. Op plaatsen welke bestemd zijn tot open

bare aanplakkinis in de gemeente al waar de per
soon tegen wien het beslag gedaan is, woonachtig 

is; in de plaats al waar de goederen gelegen zijn, 
en in die alwaar de regtbank zitting houdt, voor 

welke de verkoop wordt voortgezet; 
3°. Aan het gebouw en in de gehoorzaal van 

de regtbank welke de toewijzing doen moet. Er 
zal ter griffie van deze regtbank een exemplaar 

worden overgelegd om te dienen bij de toewijzing. 
518. Van het aanslaan der biljetten zal moeten 

blijken bij eene akte, waaraan een exemplaar van 
het biljet vastgehecht zal zijn. Bij deze akte zal 

de deurwaarder verklaren dat de aanplakking ge
schied is op de plaatsen bij de wet voorgeschreven, 
zonder die plaatsen, een voor een, op te noemen. 

519. ( Vervallen). 
520. Alle geschillen over de veilcondit iën moeten 

binnen acht dagen, nadat deze ter griffie zijn 
nedergelegd, aanhangig worden gemaakt tegen 
de eerstvolgende teregtzitting na den dag van 
het exploit met inachtneming van den wettelijken 

termijn, op straffe van verval. 
521. Binnen acht dagen na de aanplakking, 

en in geval van gerezene geschillen, binnen acht 
dagen na de beslissing, zal in een der dagbladen 
der gemeente, binnen welke de verkoop zal ge
schieden, · en bij ontstentenis van zoodanig dag
blad, in dat eener naburige plaats, eene bekend
making worden gedaan , houdende: 

l°. Vermelding van den naam, voornaam en 
de woonplaats van den executant en van den 
persoon tegen wien het beslag gedaan is ; 

2°. Den aard der te verkoopen goederen, der

zelver l igging naar aanleiding der kadastrale in
deeling, en de grootte zoo veel mogelijk, b ijald ien 
het landelijke goederen zijn; 

3°. De plaats, den dag en het uur, waar en 

wanneer de toewijzing zal plaats hebben. 
522. Ten minste dertig dagen na de aanplakking 

zal er worclen overgegaan tot den verkoop en de 
toewijzing der in beslag genomene goederen voor 
de regtbank van het arrondissement waarin dezelve 
gelegen zijn. 

Het vonnis van verkoop en toewijzing zal niet 

zijn onderhevig aan hooger beroep. 
523 . De verkoop en toewijz ing znllen op de 

teregtzitting der regtbank plaats hebben, eerst bij 

opbod en vervolgens bij afslag. 
Ten minste drie dagen vóór den aanvang van 

den verkoop, zal een door den president cler 
regtbank getaxeerde staat der kosten , waarvan 
in artikel 527 van dit Wetboek melding wordt 
gemaakt , worden aangeplakt in de gehoorzaal 

der regtbank. 
Al vorens fot den verkoop over te gaan, worden 

de veilconditien cloor den griffier voorgelezen. 
Het bedrag van de som waarvoor men zal 

mogen opbieden en afslaan, zal des noods door 

de regtbank worden bepaald . 
De opbieder is niet meer verbonden, zoodra een 

nieuw opbod is gedaan, al ware dit laatste van 
on waarde verklaard. 

Bij den afslag wordt het goed aan den eersten 
afmijner toegewezen. 

Indien op dezelfde som door meer dan een 
mogt worden isemijnd, oordeelt de regtbank wie 
de eerste afmijner is. Indien bij de regtbank 
daaromtrent twijfel bestaat, kan deze dadelijk eenen 
vernieuwden afslag bevelen. 

524. De opbiedingen en de afmijning geschieden 

door tnsschenkomst van procureurs bij de regtbank 
aangestelcl, of door notarissen, hnn beroep uit
oefenende binnen het arrondissement der regt bank. 

Zij kunnen niet worden genoodzaakt zich als 
gevolmagtigden te wettigen, maai· zijn verpligt 
binnen de vier en twintig uren welke daarop volgen, 
aan den voet van het proces-verbaal der toe
wijzing te verklaren voor wien zij geboden hebben; 
bij gebreke waarvan zij zullen worden gehouclen 
voor zich zelve gekocht te hebben, en als zoodanig 
te voldoen aan alle de lasten en gevolgen der 
toewijzing. 

525. De persoon tegen wien het beslag ge 
daan is kan geen kooper zijn; de verklaring clat 
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het opbod of de afmijning voor hem en ten zijnen 

voordeele gedaan is, is van onwaarde. Een ieder 

welke voor den zei ven kooper mogt zijn geworden, 
blijft persoonlijk en onmiddell ijk verantwoordelijk 
voor de schaden en interessen, tot betaling waar
van hij, zelfs bij lijfsdwang, zal kunnen worden 
genoodzaakt. 

Diegenen, welke koopers geworcle11 mogten 
zijn voor rekening van personen, welke kennelijk 

on vermogend zijn, zullen daarvoor zelfs bij lijfs
dwang, aansprakelijk en verantwoordelijk zijn, 
voor hen zei ve en voor hunne eigene rekening, 
niettegenstaande de verklaring dat zij voor eenen 
ander het opbod of de afmijn ing gedaan hebben. 

526. De executant bi ijft kooper voor den inzet 
indien geen hooger opbod of afmijn ing plaats 
heeft. 

5 27 . De kosten van executie en van toewijzing 
rnllen bij voorregt worden betaalcl uit den koopprijs. 

528. Indien door den achtervolgenden verkoop 
en de toewijzing van meerdere onroerende goederen 
in dezelfde inbeslagneming vervat, de prijs van 
het verkochte toereikende is om den executant 
en de opposanten met de kosten te voldoen, zal 
de schnlclenaar zich kunnen verzetten tegen den 
verkoop der overige goederen, mits claartoe eisch 
doende op de teregtzitting. 

Indien die eisch niet op de teregtzitting is ge
claan , is cle verkoop van waarde. 

529. De eigendom der toegewezen goederen 
gaat op den kooper over, nit lrrachte van de 
overschrijving van het vonnis van toewijzing, 
hetwelk aan hem niet zal worden uitgegeven 
dan naclat hij aan den gr·ifner het bewijs zal hebben 
geleverd van voldaan te hebben aan de voorwaarden 

des verkoops. 
De geëxecuteerde zal tot ontrniming kunnen 

n-enoodzaakt worden op de wijze bepaald bij 
artikel 124. 

530. Bij gebreke van den kooper om te vol
doen aan cle voorwaarden van den verkoop zal 
men te zijnen laste, op verzoek van een ieder 
clie in de zaak belang heeft, overgaan tot de 
herveiling en toewijzing, en cle bepalingen van 
artikel 514 en volgende of, inclien de verkoop 
op de wijze als bij artikel 537 ais voorgeschreven 

heeft plaats gehad, de artikelen 537 den volgende 
zullen toepasselijk zij n. 

531 . In geval echter clegene, wien het goed 
bevorens was toegewezen, bewees dat h ij aan de 
voorwaarden had voldaan , en de som, door de 
regtbank tot betaling der kosten van herve iling 

1896 . 

bepaald, in geregtelijke he waring bragt, z"l niet 
voortgegaan mogen worden tot een en n ie,l wen 
verkoop en toewijzing. 

532 . De gebrek ige kooper is bij lijfsdwang 
aansprakelijk wegens het verschil tusschen den 
prijs waarvoor hem het goed was toegewezen en 
clien rnn de herveiling, zonder clat hij nogttm, 
het meerdere dat de herveiling zou mogen op
gebragt hebben, zal kunnen vol·cleren; dit meerdere 
zal aan de schnldeiscbers, of , zoo d·eze niet meer 
te vorderen hebben, aan dengeuen tegen wien het 
beslag gedaan is, betaal<] worden. 

533. Indien de formaliteiten om tot den ver
koop te komen, voorgeschreven bij de Yorige 
artikelen of bij de artikelen 537d en volgende, 
niet mogten in acht genomen zijn, kunnen die
genen tegen , welke het beslag gerlaan is, of de 

ingeschreven schnldeischers vorcleren dat dezelve 
vervuld worden , maar zij zullen in deze vorde
r ing niet ontvankelijk zijn, zoo zij dezelve niet 
gebragt hebben op de teregtzitting ten minste 
twintig clagen vóór dien welke tot de toewijzing 
is bepaald. 

Het hooger beroep tegen het te wijzen vonnis 
moet worden ingesteld, binnen acht dagen na 
den dag der uitspraak, tegen de eerstvolgende 
teregtzitting na den dag van het exploit met in
achtneming van den wettelijken termijn. 

534. Wanneer, in het geval van het voorgaande 
artikel, de regt bank beveelt dat eene verzuimde 
formaliteit za l hersteld worden, zul len alle for 
maliteiten wel~e daarna hebben plaats gehad, op 
nieuw moeten vervu ld worden, en znllen ,Ie 
kosten va llen ten laste van clengenen die dezelve 
heeft veroorzaakt. 

535. De overschr ijving van het vonnis van 
toewijzing geeft aan clen kooper geene andere 
regten op den eigendom, dan die welke degene 
tegen wien het beslag gedaan is, heeft gehad. 

536. De schnldeisehers van hem wiens on
roerende goederen zijn in beslag genomen, kun
nen tot aan de toewijzing verzet doen tegen de 
afgifte der kooppenn ingen . 

Dat verzet moet, beha] ve de vcreischten van 

de gewone exploiten, inhonden de gronden waarop 
het berust, en keuze van woonplaats iu de ge

meente alwaar het beslag gelegd is, indien de 
opposant aldaar niet woonachtig is. 

Het wordt beteekend aan clen arrestant, en 
aan deszelfs procurenr, en de opposant doet 
daarvan aanteekening houilen ter griffie. 

Alles op straffe van nietigheid. 
21 
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537 . De bepalingen van artikel 458 zijn ook 
ten deze toepasselijk. 

537a. Met afwijking van het bepaalde in de 
artikelen 522 en 523 van dit wetboek kan ten 
verzoeke der eerstgereede pa1·tij of van iederen 
ingeschreven schnldeischer, de Regtbank bevelen, 
dat de verkoop niet ter teregtzittiug, maar ten 
overstaan van een door haar aan te wijzen nota1·is 
zal geschieden, en zal alsdan de veiling moeten 
plaats hebben op de wijze, als bij artikel 1255 
van het BlU'gerlijk Wetboek is voorgeschreven, 
met uitzondering alleen, dat de tegenwoordigheid 
van den Kantonregter niet vereischt wordt. 

537b. Dit verzoek zal niet vroeger dan twintig 
dagen na de overschrijving van het procesverbaal 
van beslag kunnen worden ingediend, tenzij vóór 
dien tijd de hypothecaire schnldeischer, die het 
beding van artikel 1223 van het Burgerlijk 
W ctb0ek gemaakt heeft, schriftelijk mogt heb beu 
ve1·klaard, van zij n regt geen gebruik te willen 
maken, of de eerst ingeschreven hypotheek ge
nomen zij tot zekerheid van een der ve1·bindte
nissen, bedoelcl in artikel 1259 van het Burger
lijk Wet boek. 

De verzoekende partij zal gehouden zijn van 
de indiening van het verzoek kennis te geven 
aan cle wederpartij en de overige beslegleggers, 
die door den 1·egter kunnen worden gehoord. 

1'e"en de beslissin" op het verzoek is geen 
voorziening toegelaten. 

537c. In geval het verzoek wordt toegestaan 
blijven de bepaEngcu van deze afdeeling:, met 
uitzonder ing van de artikelen 514 tot en met 
519, 521 tot en met 524, 526 tot en met 528 
en het eerste !iel van artikel 529 van clit wet
boek , van toepassing, en zullen de event nee! 
reeds vóór de indiening van het verzoek ge
maakte kosten van aan11lakking en bekendmaking 
der geregtelijke verkooping en die van de bekend
making van het vervallen dier verkooping door 
de verzoekende partij moeten worden gedragen 
en bctu11ld. 

Het verzoek zal niet worden ingewilligd voor
dat clie kosten, tot een door clen voorzitter be
groot beclrag, ter griffie zijn gedeponeerd. 

537d. De notaris over de verkooping staande 
zal binnen veertien dagen, nadat hem van de 
door den regter gedane aanwijzing is kennis ge
geven, ter gr iffie van de Regtbank waaronder het 
beslag gelegd is, een authentiek afschrift der 
veilconditiën uederleggen. 

Hij zal daarbij overleggen een cloor den be-

waarder der hypotheken afgegeven staat van alle 
de bestaande inschrijvingen op de in beslag ge
nomen goederen, op het t ijdstip cler overschrijving 
van het beslag, of een door dezen afgegeven ge
tuigschrift, dat op die goederen geene hypothe
caire inschrijvingen bestaan. 

537e. Bij de veilconditiën znllen de kosten, 
met uitzondering van die in artikel 537c ge
noemd, gebragt worden voor rekening van den 
kooper. 

537f. De betaling der kooppenningen zal moe
ten geschieden ter griffie van de Regtbank, waar
onder het beslag is gelegd. 

537g. Op geschillen over de veilconditiën is 
i1rtikel 520 toepasselijk. 

537 !,. De verkooping zal niet kunnen ge
schieden dt1n na verloop van dertig dagen, nadat 
de veilconditiën te1· griffie zijn nedergelegd en de 
verkooping minstens veertien dagen te voren cloor 
aanplakking volgens plaatselijk gebruik en door 
aankoncligin" in een dagblad der gemeente, binnen 
welke de verkooping zal geschieden, en bij ont
stentenis van zooclanig dagblad in dat eener na
burige gemeente, zal zijn bekend gemaakt. 

In die bekendmaking zal moeten worden ver
meld, dat de verkooping krachtens regterlijk bevel 
geschiedt. 

537i. De eigendom der toegewezen goederen 
gaat over op clen kooper door de overschrijving 
van een afschrift of uittreksel van het proces
verbaal van toewijzing, welk afschrift of uit
treksel echter aan hem niet zal worden afgegeven 
dan op vertoon van het door clen griffier ge
teekend bewijs, dat de kooppenningen door hem 
zijn voldaan of ingevolge de bepalingen van ar

tikel l 257, 3de lid en artikel 1260 van het 
Burgerlijk Wetboek, oncler hem zijn Yerbleven. 

537j. Indien door den achtervolgenden ver
koop en de toewijzing van meerdere omoerende 
goederen in dezelfde beslagneming vervat, de 11rijs 
van het verkochte toereikencle is om clen execu
tant eu de opposanten, met de kusten, te voldoen, 
is de notaris, over den verkoop staande, gehou
den met den verkoop der overige goeclercn niet 
voort te gaan, tenzij de schuldenaar verklare dien 
voortgang te verlangen. 

DERDE AFDEELING. 

Van opvorderin.lJ van eigendom. 

538. Zij die vóór de toew~zing het geheel of 
een gedeelte der in beslag genomen goederen als 
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hun eigendo91 willen opvorderen, kunnen zulks 

doen, door zich als tusschenkomende partijen in 
de executie te stellen. 

539. De tnsschenkomst z:11 geschieden bij een 
verzoekschrift hetwelk zal inhouden: 

l°. Eeue naauwkenrige opgaaf van het terug
gevorderde voorwerp; 

2°. De middelen en conclusieu; 

3°. Den dag en het uur waarop de partijen in 
regten moeten verschijnen . 

Afschrift van hetze! ve zal beteekend worden 
aan den executant aan de bij het proces-verbaal 
van inbeslagneming gekozen woonplaats, en aan 
den persoon tegen wien het beslag gedaan is , of 
aan zijne woonplaats. 

De titels en beivijsstukken van eigendom van 
den eischer bij tnsschenkomst zullen ter griffie 
worden overgelegd, al waar de partijen er inzage 
en afschrift van kunnen nemen, en het exploit 
van beteekeniug zal melding maken van die over

legging. 
540. Zoo dikwijls er eene opvordering van 

eigendom plaats heeft, zal de verkoop van de 
teruggevorderde goederen geschorst worden. 

541 . Indien de opvordering van eigendom 
slechts een gedeelte der iu beslag genomene goe
deren betreft, kan de regt bank, of overgaan tot 
den verkoop der overige goederen, of wel ,le 
schorsing van het geheel bevelen. 

542. Ten dage dienende, zal de regtbank uit
spraak doen over de opvordering van eigendom, 
en geen beroep vau clat vonnis zal ontvankelijk 
zijn na verloop van den veertienden dag na de 
uitspraak. 

543 . ·wanneer de verkoop vertraagd is door 

eene opvordering van eigendom, kan men met 
den verkoop niet voortgaan, dan na vernieuwde 
bekendmaking en aanplakking der biljetten, over
eenkomstig artikel 516 en volgende van dezen 
titel. De kosten vallen ten lasten van dengenen 
die in zijne opvordering van eigendom is in het 
ongelijk gesteld. 

Hij zal daarenboven, zoo daartoe gronden zijn, 
tot vergoeding van kosten, schaden en interessen 

jegens den arrestant worden veroordeeld. 

VIERDE AFDEELTNG. 

Van executo,·iaal beslag op de gi·ondrenten. 

544. Behoudens de navolgende wijzigingen, 
zullen bij de executie op grondrenten , vermeld 
in artikel 784 van het Burgerlijk Wetboek, de-

zelfde formaliteiten worden in acht genomen als 

bij de inbeslagneming en verkoop van andere 
onroerende goederen. 

545. Het beslag op grondrenten zal door exploit 
van ceuen deurwaarder worden beteekend aan den 
schuldenaar en bovendien aan den reutpligtige. 

546. De 1·entpligtige kan door den executant 
worden opgeroepen om verklaring te doen van 
den aard en de hoegrootheid der verschuldigde rente. 

In dat geval, zal die verklaring geschieden 
overeenkomstig de voorschriften en met de ge
volgen vermeld in de derde afdeeling van den 
vierden titel des derden hoeks van dit Wetboek. 

54 7. Door het bovengemeld exploit, worden 
ook de reeds verschenen en de nog te verschijnen 
renten, tot het uiteinde der executie toe , in be

slag genomen. 
548. De verkoop zal worden voorafgegaan doo1· 

eene aankondiging, welke zal moeten inhouden: 
1°. De voornamen en namen van den persoon 

die het beslag doet, van den persoon tegen wien 
het beslag gedaan wordt, en van den 1·entpligtige; 

2°. De a,induiding van het goed waarop de 
rente gevestigd is; 

3°. H et bedrag der ren te; 
4°. De vermelding der hypothekaire inschrij

vingen, indien er zoodanige op de grondrente 
genomen zijn; 

5°. Den inzet welken de executant iehouclen 

is te doen; 
6°. De Jllaats, clen dag en het nur van den verkoop. 
549. De aankondiging zal worden aangeplakt: 

1 °. Aan de woning van den persoon tegen 
wien het beslag geschiedt; 

2°. Op de plaatsen daartoe bestemd, in cle 
gemeente waar de rentpligtige woonachtig is, 
en in die waar cle verkoop moet plaats hebben; 

3°. Aan het gebouw van de regtbank ten 
overstaan van welke de verkoop geschiedt. Er 
zal ter griffie van deze regtbank een exemplaar 
worden overgelegd om te dienen bij de toewijzing. 

550 . Indien cle in beslaggenomene rente de som 
van vijf en twintig gulden te boven gaat, zal 
eene dergelijke aankondiging, binnen acht dagen 
na de aanplakking geschieden in een der dagbladen, 
op de wijze voorgeschreven bij artikel 521. 

VIJFDE AFDEELING. 

Over de regeling van den voorrang en de ver
deeling van den koopprijs. 

551 . Indien de schnldeischers en de partij, tegen 
welke het beslag gedaan is, zich niet hebben 

21* 
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verstaan over de verdeeling der kooppenningen 
of van het in artikel 510 bedoelde overschot, zal 
de meest gereede schuldeische1·, of de kooper, of 
de partij , tegen welke het beslag gedaan is, de 
benoeming van eenen regter-commiss,1ris kunnen 

verzoeken, voor wien tot regeling van den voor

rang zal overgegaan worden. 
552. 'fe dien einde wordt ter g ,·ifile een register 

van toewijzingen gehouden, waaro11 degene, die 
ile regel ing van voonang begeert, zijne verklaring 
moet stellen . De regtbank benoemt alsdan eenen 
regter-commissaris, en deze stelt zijn bevelschrift 
onder cle verklaring van den verzoeke1·. 

553 . Die de regeling van den voorrang ver
volgt zal het bevelschrift van den regler-commis
saris ligten, welke het proces-verbaal van regeling 
zal openen op den dag door hem bepaald , bij 
hetwelk zal gevoegd worden het uittrek el van alle 
cle bestaande inschrij vingen en der overgeschreven 
beslagen , af te geven door den bewaarder der 
hY11otheken, alsmede eeneu staat der schnlcl
eischers, welke verzet hebben gedaan. 

554. Uit krachte van het bevelschrift zal de 
verzoeker de schuldeischers ter door hem ge
kozene woonplaats doen oproepen, ten einde, 
binnen eene maand na het exploit hunne be
scheiden aan den regter-commissaris in te leveren, 
met de vordering om in de rangregeling begrepen 
te worcleu. Hij zal te gelijker tijd woonplaats bij 
eeuen procnreur moeten kiezen, ter plaatse waar 
de regtbank hare zitting houdt. De regter
comm issaris zal van de overgelegde bescheiden 
en vordering in zijn proces-verbaal melding maken. 

555. Nadat de verzoeker zal hebben doen 
hl ijken dat de bij het vorige artikel bepaalde 
termijn verstreken is, zal cle regter-commissaris, 
nit de overgelegde stukken, de rangregeling op
maken, en in het proces-verbaal de plaats, den 
clag en het n ur aan wijzen, waarop de partijen 
moeten verschijnen. 

556. De verzoeker zal zoo wel aan de geëxecu
teerden, als aan de schnldeischers, uun hunne bij 
het doen van eisch ter rangschikking gekozene 
woon plaats doen beteekenen , dat de rangregeling 
is opgemaakt, en een ieder daarvan visie ter 
griffie k,tn nemen, met aanmaning om voor den 
regter -eommissaris op cle he1iaalde plaats, dag 
en uur te verschijuen, ten einde op het 1n·oces
verbaal de door den regter-commissaris o-edaue 
plaatsing tegen te spreken, indien daartoe gron
den zijn. 

5 5 7. In geval er geene tegeuspraak gedaan 

wordt, zal de regtcr-commissaris de rangregeliug 
sluiten, en de kosten vereffenen, welke als be
voorregt zullen worden gebragt. Hij zal de afgifte 
der borderellen van plaatsing van degenen clie 
batig geplaatst zijn, en de doorhaling der in

schrijvingen en der overgeschreven beslagen (1) 
van de niet batig geplaatsten bevelen. 

Tot de bevoorregte kosten behooren het salaris 
en de verschotten van cle procurenrs, die bij het 
beslagleggen en bij cle 1·angregeling voor partijen 

zijn opgetreden. 
Deze borderellen, mitsg«ders die welke bij het 

volgende ai·tikel worden vermeld, worden uitge
geven, overeenkomstig de voorseb1·ifteu van arti

kel 430. 
558. In geval van tegenspraak, zal de regter

commissaris degenen die zich bezwaard achten, 
zonder andere aannrnning, naar de teregtzitting, 
welke hij bepalen zal, verwijzen. Niettemin zal 
h ij de rangregeling van de inschulden, welke 
hoven de betwiste bevoorregt zijn, vaststellen, 
en de afgifte van de borderellen van plaatsing 
van die sehnldeischers bevelen . 

De zaak wordt hierna, op rapport van den 
regler-commiss,n·is, na genomene con cl nsien en 
des noods gebondene pleidooijen, uitgewezen . 

Geen beroep van het vonnis zal ontvankelijk 
zijn, indien het niet binnen de veertien dagen 
na de uitspraak van hetzelve ingesteld is . 

559. Veertien dagen na het uitwijzen der ge
dane tegenspraak, en in geval van beroep of 
cassatie, veertien dagen nti de beteekeniug van 
het gewezen arrest aan den griffier, zal de comm is
saris de orde der schulden waarover tegenspraak 
gevallen is, en van die, welke na deze moeten 
volgen, bepaaldelijk vaststellen; en zulks achter
volgens hetgeen bij artikel 577 is voorgeschreven. 
De interesseu en renten der schuldeischers die 
batig geplaatst zijn, zullen ophouden tnsscheu 
hen onderling herekencl te worden, behoudens 

elks regt tegen den schuldenaar. 
560. De schuldeischers die na de hierboven 

bepaa~de termijnen, doch vóór de sluiting der 
rangregeling , stukken mogten overleggen oftegeu
spraak doen, zullen hunne te laat gedane over
legging of tegenspraak kunnen doen gelden, tegen 
betaling der kosten, schaden en interessen, uit 
die vertraging voortsprnitende. 

561. De bewaarder der hypotheken zal ge
houden zijn de doorhalingen te doen op het bloote 

(1) Zie de noot bij artikel 567. (Olliciëele aant.) 
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vertoon, h_et zij van het bevel van den regter , 
het zij van de akte van toestemming van den 

schnldeischer. 
562 . Na de betaling cler hypothekaire schulden 

en der kosten, zal het overschot dei· kooppenningen 

worden verdeeld tusscb.en de personele schuld
eischers, die verzet hebben gedaan; en zoo er 
geen zood.auige zijn, aan den schuldenaar worden 
uitgekeerd; alles overeenkomstig de bepalingen 
van de derde afdeeling van den vorigen titel. 

VIERDE TITEL. 

Van executo;iaal beslag op en verkoop van schepen. 

563. Geen executoriaal beslag og schepen kan 
gelegd worden, dan krachtens een vonnis of 

anderen executorialen titel. 

Hetzelve moet worden voorafgegaan door een 

bevel, vier en twintig uren bevorens te beteekenen 
aan den persoon of de woonplaats van den eige
naar of boekhouder, of op de wijze, bij artikel 4 
van den eersten titel van het eerste boek voor

geschreven. 
Indien er echter vrees bestaat dat het schip 

spoedig naar eene andere plaats zal vertrekken, 

kan de schuldeischer, na daartoe verlof te hebben 

bekomen van den president der regtbank, binnen 

welker arrondissement hetzelve is liggende, ook 
zonder voorafgaand bevel, tot de in beslagneming 
overgaan. 

564. Het beslag op schepen moet worden ge

daan aan boord van dezelve. 
De deurwaarder zal daarbij vergezeld zijn van 

twee getuigen, wier namen, beroep en woonplaats 
hij in het proces-verbaal zal vermelden , en die 
het oorspronkelijke stnk en de afschriften zullen 

teekenen. 
Het moet beteekend worden aan den persoon 

des eigenaars of boekhouders, of aan deszelfs 

woonplaats, rnet overlegging van een afschrift 
des titels, indien dezelve niet i-eeds is beteekend. 

Indien het beslag gedaan wordt voor eene op 
het schip bevoorregte schuld", of wel voor eene 

sch uld, waarvoor het schip, volgens de voor
schriften van het tweede boek van het Wetboek 
van Koophandel aansprakelijk is, kan het proces
verbaal van inbeslagneming aan boord aan den 
schipper worden beteekend. 

565. De deurwaarder moet in zijn proces

verbaal van inbeslagneming uitdrukken: 
Den voornaam, naam, het beroep en de woon

plaats van den schnldeischer; 

Den titel uit krachte van welken hij executeert; 
De sommen waarvan hij de bet.aling vordert ; 
De keuze van woonplaats door den schuld-

eischer gedaan , in de plaats waar het schip is 
liggende , en bij eenen procureur in de plaats 

waar de arrondissements-regtbank , voor welke 

de verkoop wordt vervolgd, zitting houdt; 
De namen van den eigenaar of boekhouder, 

indien de een of ander bekend is , en van den 

schipper; 
Den naam, de soort en de ruimte van het schip; 
De a)gemeene beschrijving van de sloepen, boo

ten, tuigage , gereedschappen, wapenen, krijgs
behoeften en levensmiddelen. 

Htj moet voorts eenen bewaarder aan boord 

stellen, na de noodige maatregelen te hebben 

genomen om het vertrek van het schip te beletten. 
566. Het proces-verbaal van inbeslagneming 

van schepen, grooter clan tien lasten, zal worden 

overgeschreven in de registers vermeld in den 
eersten en laatsten titel van het tweede boek 
van het Wet boek van Koophandel. 

Na den dag dier overschrij ving, zullen geene 

nieuwe pand- of verband-brieven op het in beslag 

genomen schip meer mogen worden afgegeven. 
Vroeger afgegeven pand- of verband-brieven 

kunnen na den dag dier overschrijving niet meer 

worden ingeschreven. 
567 . Indien de scheeps-eigenaar of de boek

houder woont binnen het arrondissement van de 
regt bank waaronder het beslag gedaan is, moet 
de arrestant hem binnen drie dagen afschrift 
van het proces-verbaal van beslaglegging doen 

beteekenen. (1) 
Die termijn is van acht dagen, indien hij 

woont binnen een ander arrondissement onder 

het rcgtsgebied vau hetzelfde geregtshof, en van 
veertien dagen, iudien hij binnen het regtsgebiecl 

van een ander geregtshof woont. 
Indien hij buiten het Koningrijk woont of on

bekend is, wordt de beteekcning aan den schipper 
of deszelfs plaatsbekleeder gedaan: 

Bij gebreke van een en ander, wordt de be

teekening aan h et schip aangeplakt. 
568. Er zullen twee afkondi_gingen worden 

(1) De in art. 97 der wet van 7 J nli 1896 
(Staatsblad n°. 103) vastgestelde wijziging van 
art. 567, lste lid, berust op een schrijffout; 
bedoeld is art. 5 57, l ste lid, te wijzigen. Zie 
stukken lste Kamer Staten-Generaiil, zitting 
1895-1896 n°. 4 bladz. 16 en n°. 4a bladz. 22. 
(Officiëele aant.) 
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gedaan en wel van acht tot acht dagen aan de 
beurs, zoo die ter plaatse des verkoops bestaat, 
en op het voornaamste open baar plein van de 
plaats alwaar het schip is liggende. 

Eene kennisgeving wordt daarenboven geplaatst 
in een dagblad van de gemeente, al waar cle regt
bank zitting houclt voor welke de inbeslagneming 
vervolgd wordt en bij gebreke van zoodanig dag
blad , in dat eener nabnrige plaats. 

569. Binnen twee dagen na elke afkondiging, 
moeten biljetten worden aangeplakt: 

Aan den mast van het in beslag genomen schip; 
Aan het gebouw van de regtbank; 
Aan de bems, zoo die aldaar bestaat, en ter 

plaatse waar het schip is liggende. 
5 70. De afkondigingen en biljetten moeten 

inhouden: 
Den voomaam, naam, het beroep en de woon

plaats van dengenen die executeert; 
De t itels uit krachte van welke hij de ver

volging doet ; 
Het beloop der aan hem verschuldigde som; 
De keus van woonplaats door hem gedaan in 

de plaats der zitting van cle regtbank, en in de 
plaats waar het schip is liggende; 

Den naam en de woon plaats van den eigenaar 
of boekhouder van het in beslag genomen schip, 
indien de een of anrler bekend is; 

Den naam van het schip , en indien hetzelve 
uitgerust is, dien van den schipper; 

De scheepsruimte; 
De plaats waar hetzelve is liggende; 
De eerste inzet van den executant; 
De plaats, den dag en het uur, waar en wan

neer de toewijzing zal plaats hebben . 

De dagen van teregtzitting op welke de 01i
biedingen zullen worden ontvangen, en de toe
wijzing zal worden gedaan. 

571. 'fwee dagen na de eerste afkondiging, 
zal degene die de in beslagneming vervolgt, een 
afsch1·ift van de biljetten beteekenen aan cle sch uld
eischers, iagcschreven in het daartoe bestemde 
register, vermeld in den eersten en laatsten titel 
van het tweede boek van het Wetboek van Koop
handel, en wel aal! de door hen bij die inschr ijving 
gekozene woon plaats. 

572. Veertien dagen na de tweede afkondiging, 
zullen cle verkoop en toewijzing voor de arron 
dissements-1·egtbank, ter openlijke teregtzitting 
gedaan worden , op dezelfde wijze als bij den 
verkoop van onroerende goederen plaats heeft. 

De bepalingen van de artikelen 537 a tot en 

met j vm1 dit wetboek zijn ook hiçr van toe

passing. 
573 . Indien het beslag gelegd is op schuiten , 

sloepen of andere vaartuigen van tien lasten of 
minder, zal de verkoop geschieden als van andere 
roerende goederen , na afkondiging op de plaats 
waar het vaartuig is liggencle, gedurende dr ie 
achtereenvolgende dagen, met aanplakking aan 
den mast , of bij gebreke van clien op eene andere 
in het oog vallende plaats van het vaartuig. 

5 74. Degene aan wien een schip, van welke 
grootte ook, is verkocht en toegewezen, is ge
houden rle kooppenningen binnen acht dagen te 
betalen, of zonder kosten in geregtel ijke bewaring 
te brengen ter griffie Vllll de anon clissements
regtbank, op stn1ffe van lijfsclwang. 

Bij gebreke van betaling of van het in bewaring 
brengen, zal het vaartuig weder ten verkoop 
worden aangeslagen, en toegewezen na verloop 
van drie clagen na eene nicmve afkondiging en 

aanplakking, ten laste van den eersten kooper, 
welke insgelijks bij lijfsdwang verbonden is voor 
het te kort, mitsgaders voor de schaden en inte
ressen en de kosten. 

575. Door den geregtelijken verkoop wordt 
het schip ontlast van alle bevoorregte schulden 
waarvoor hetzelve was ve,·bonden. 

576. De eischen tot reclame zullen ter griffie 
van de regtbank worden ingebragt vóór de toe
wijzing. 

Indien deze! ve eerst na de toewijzing worden 
iugebragt, zttllen zij van regtswege gehouden 
wo1·den voor oppositie tegen de uitbetaling der 
kooppenningen . 

5 77 . Hij, die de reclame instelt, of de oppo
sant, vervolgt zijn regt voor de regtbank, indien 
hij zulks verlangt op korten termijn . 

578. Geen verzet van schulcleischers tegen de 
uitbetaling der koo1ipenningen wordt toegelaten 
na de toewijzing of verkoo1i. 

579. De schuldeischers die verzet doen zijn 
gehouden den titel van hunne inschuld ter griffie 
over te leggen, binnen de acht eerstkomende 
dagen nadat zij verzet gedaan hebben, en zonder 
aanm,ining; bij gebreke van dien, zal men voort
gaan tot de nitbctaling der kooppeuningen, zonder 
hen daarin te begrijpen. 

580. De rangschikking der schuldeischers en 
de verdecling der penningen worden gedaan tns
schen de bevoonegte schuldeischers, in de orde 
voorgeschreven in den eersten en den laatsten 
titel van het tweede boek van het Wetboek van 
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Koophandel ; en tnsschen de andere schuldeischers, 
in de evenredigheid hunner inschulden. 

Elk schuldeiscber wordt geplaatst voor cle hoofd
som, intcressen en kosten. 

581 . De bepalingen vervat ·in Je vijfde af
deeling van den derden titel van het tweede boek, 
zijn mede toepasselijk op de vcrdeeling van de 
opbrengst van bij executie verkochte schejlen boven 
de tien lasten. 

Ten aanzien der verdeeling van de opbrnngst 
van kleinere schepen, gelden de bepalingen van 
de derde afdee ling van den tweeden titel van het 
tweede boek. 

582. Een zccschi ]l of zoodanig schip of vaar
tuig dat volgens den laatsten titel van het tweede 
boek van het Wetboek van Koophandel met een 
zeeschip is gelijk gesteld, gereed zijncle om onder 
zeil te gaan, kan niet worden in beslag genomen, 
ten zij voor schulden, gemaakt ten behoeve van 
de reis die hetze! ve gaat ondernemen; en zelfs 
kan zoodanige inbeslagneming belet worden door 
borgstelling voor die schulden. 

Het schip wordt geacht zeilree te zijn, zoodra 

de schipper van de noodige papieren is voorzien 
om te kunnen vertrekken. 

583. Schuldeischers van eenen medereeder van 
een schip of vaartuig, van welken aard het ook 
moge zijn, kunnen hetzelve niet in beslag nemen 

of verkoopen, maar zij kunnen de scheepsportie van 
hunnen schuldenaar in beslag nemen en verkoopen. 

De inbeslagneming van eene scheepsportie ge
schiedt door een exploit, beteekend aan de schulde
naar en aan den boekhouder der rnederij. 

De verkooping van eene scheepsportie zal ge
schieden overeenkomstig de regelen in dezen titel 
voorgeschreven, met inachtneming van het onder
scheid tusschen het bedrag der scheepslasten; 
behoudens dat de biljetten op het vaartuig niet 
zullen worden aangeplakt. 

584. De bepalingen van artikel 500 en 501, 
van het tweede lid van artikel 522, en van 
artikel 529 , zijn ook op het beslag op en den 
verkoop van schepen toepasselijk. 

V IJ F D E T I 1' E L. 

Van lij.fsd,oang en van deszelfs ten uitvoerlegging. 

EERSTE AFDEELING. 

Van lijfsdwang. 

585. Lijfsdwang heeft alleen plaats in de ge
vallen, bij dit en het volgende artikel aangeduid: 

l°. Wegens stellionaat, hetwelk bestaat: 

wanneer men een onroerencl goed, van hetwelk 

men weet de eigenaar niet t e zijn, verkoopt of 
door onderzetting verbinclt; 

wanneer men met onderzetting bezwaarde 
goederen als vrij aanbiedt, of mindem onder
zettingen opgeeft dan die met welke die goederen 
bezwaard zijn; 

2°. In geval van herstelling in het bezit, na 
en ten gevolge van feitelijke ontzetting, vo01· de 
teruggave van vrnchtcn, welke de overweldiger 
wederregtelijk , gedurende het bezit heeft genoten, 
en voor de aan de regthebbenden toegewezene ver
goeding van kosten, schaden en interessen; 

3°. Wegens bewaargeving uit noodzaak; 
4°. Voor de teruggave van 1ienningeu, welke 

gesteld zijn in bewaring van claartoe op openbaar 
gezag aangestelde personen; 

5°. Voor de uitlevering van zaken, welke in 
handen zijn gestelcl van scqnesters, commissarissen 
en andere bewaarders; 

6°. Tegen alle openbare ambtenaren, voo1· de 
vertooning van hunne minuten, wanneer dezelve 
in regten bevolen is; 

7°. Tegen notarissen, deurwaarders en andere 
open hare ambtenaren, voor de teruggave der aan 
hen , ter zake van hunne ambtsvenigtingen, 
toevertrouwde titels, en van de penningen, welke 
zij in deze! ve hoedanigheid voor hnnne meesters 
hebben ontvangen; 

8°. Voor de vergoed ing van kosten, schaden 
en interessen, cle som van een honderd en vijftig 

gulden te boven gaande, waartoe iemand jegens 
de beleeiligde partij is veroordeeld, ter zake van 
een strafbaar feit of eene onregtmatige daad; 

9°. Voo1· het slot van rekening, verschuldigd 
door voogden, curators, geregtelijke bewaarders en 
beheerders van gemeentelijke en andere openb:u:e 
gestichten, die tot het doen van rekening en 
verantwoording verpligt zijn, en voor alle terug
gaven, welke, tengevolge van gemelde rekening, 
moeten plaats hebben; 

10°. Tegen alle vreemdelingen, welke geene 
vaste woonplaats binnen het Koningrijk hebben, 
voor alle schulden, zonder uitzondering, ten be
hoeve van Nederlanders Mngegaan ; 

11 °. In alle gevallen, waarin de wet uitdruk
kelijk den lijfsdwang toelaat; 

Tegen gehuwde of ongehuwde vronwen wordt 
de lijfsdwang alleen toegelaten in de gevallen bij 
n°. 1, 2, 3, 5, 8 en 10, hierboven voorzien; 

Tegen personen welke den vollen ouderdom 
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van zevent ig jaren hebben bereikt, heeft in bur
gerlijke zaken alleen lijfsdwang plaats in de ge
vallen bij n°. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9_ en 10 vermeld. 

586. Lijfsdwang heeft mede plaats: 
1°. Tegen alle kooplieden voo!' handels-schulden, 

zelfs voor de zoodanigen, tot welke zij verbonden 

zrjn jegens personen die geene kooplieden zijn; 
De o!'der-briefjes, assignatien en andere handels

papiel'ell , door eenen koopman onderteekencl, wor
den geacht voor zijnen handel te zijn aangegaan, 
indien daarin geene andern oorzaak is uitgedrukt. 

2°. 'l'egen alle personen zonder onderscheid die 
een en wisselbrief hebben geteekend, als trekkers, 
acceptanten of endossanten , of denzelveu door den 
borgtogt, aval genaamd, gewaat·borgd hebben; 

3°. 'l'cgeu personen, geene kooplieden zijnde, 
welke orderb1·iefjes, assignatien of aurlere handels

papieren hebben getcekend, of wel zoodanige 
wisselbl'ieven, welke, uaar luid van artikel 102 
des Wetboeks van Koophandel, slechts voor ge
wone schuldbekentenissen worden gehouden, doch 
alleen indien de bovengenoemde 1iersoncn zich 
verbonden hebben ter zake van koophandel; 

4°. Tegen alle personen, zonder ondersrheid, 
voor de uitvoering van contracten van zeehandel 
of van dien welke daarmede bij de wet is gel ijk 

gesteld. 
Tegen gehuwde en ongehuwcle vrouwen, geene 

open bare koopvrouwen zijnde, zijn de bepalingen 
van n°. 2, 3 en 4 van dit artikel niet toepasselijk. 

587 . In geen ~eva! wordt lijfsdwang aan kin
deren en verdere afstammelingen toegestaan, tegen 
hunne blom!- c11 aanverwan ten in de opgaande linie. 

588. Behalve in de gevallen bij de twee vorige 
artikels vastgesteld, of die welke in het vervolg 
van tijcl bij de wet mogten worden bepaald, kan 
geen lij fsdwang plaats hebben: alle hiermede 
strijdige overeenkomsten zijn van regtswege nietig, 
zelfs wanneer die buiten 's lands zijn aangegaan. 

589. Lijfsclwang mag nimmer worden ten uit
voer gelegd, dan uit krach te van een vonnis, 
waarbij dezelve is uitgesproken . 

590. Verzet, hoogcr beroep of cassatie, belet 
geenszins het ten uitvoer leggen van den lijfs
dwang uitgesproken bij ceu vonnis, hetwelk bij 
voorraad kan worden ten uitvoer gelegd; mits in 
dit geval zekerheid wotdc gesteld voor de ver
goeding van kosten, schaden en intcressen, waartoe 
de arrestant mogt worden veroordeeld. 

591. Niemand kan ter zake van dezelfde schuld 
langer dan vijf jaren in gijzeling worden gehouden. 

Buiten de gevallen bij het laatste lid van ar-

tikcl 585 van dezen titel vermeld, houdt de lijfs
dwang in burgerlijke zaken op, zoodra de schulde
naar den vollen ouderdom van zeventig jaren 
heeft bereikt. 

592. Bij de ·uitoefening van lijfsdwang is <Ie 
schuldeischer verpl igt ieclere dertig dagen voor 
te schieten eene toereikende som tot onderhoud 
van den schuldenaar, volgens een door den Koning 
vastgesteld tarief. 

Indien de schuldeischer in gebreke blijft voor 
clen een en dertigsten dag aan deze verpligti ng 
te voldoen, zal de schuldenaar zijn ontslag kunnen 
vo!'dcrcn, mits voegende bij zijn verzoek een ge
tuigschrift door ,!en cipier afgegeven, waaruit 
blijkt dat het onderhoud niet voorgeschoten is. 

Indien evenwel de schuldcischer, die in gebreke 
is gebleven om het onderhoud voor te schieten, 
dit Vl'Orschot nog doet voor dat de schuldenaar 
zijn ontslag gevraagd heeft, is die vorclering niet 
meer ontvankelijk. 

593. De schuldenaar kan in gijzeling aanbe
volen worden door ande!'en, die insgelijks regt 
hebben om lijfsdwang tegen hem uit te oefenen. 

Die gevangenisstraf of hechtenis ondergaat of 
zich wegens een strafbaar feit in verzekerde be
waring bevindt , kan ook worden aanbevolen, en 
hij zal, krachtens de aanbeveling, worden aan
gehouden, niettegenstaande zijn ontslag in de 
strafzaak mogt bevolen, of de tijd vc.n zijne 
gevangenis mogt geëindigd zijn. 

594. De nietigheid der gijzeling heeft, om 

welke reden dezelve ook moge zijn nitgespl'okcn, 
geenszins de nietigheid der aanbevelingen ten 
gevolge. 

595 . Die de aanbeveling heeft gedaan, is ge
houden, des gevorderd zijnde, bij gelijke deelcn 
tot de betaling van het onderhoud. van den ge
arresteerde bij te dragen , en, in dat geval, 

mogen de gelden tot onderhou,l verstrekt, niet 
zonder deszelfs toestemming door den arrestant 
worden terug geno1nen. 

Die vordering kan gedaan worden voor de 
regtbank van het a1Tondissement, in hetwelk de 
gegijzelde in gevangenis is gesteld. 

596. De schuldenaar die op cene wettige wijze 
is in gijzeling gesteld, verkrijgt zijn ontslag: 

1°. Door de toestemming van den schulcleischcr 
die hem heeft doen gijzelen, en van degenen 
die hem aanbevolen hebben, indien er zoodanigc 
zijn; 

Deze toestemming tot ontslag van den schulde
naar kan gegeven worden, het zij voor eenen 
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notaris, hetzij in het register waarin de ge• 
gijzelden zijn ingeschreven; 

2°. Door de betaling of geregtelijke bewaar• 
geving der gelden, welke zoo wel aan den schuld• 
eischer, dien den lijfsdwang uitgeoefend heeft, 
als aan degenen die hem minbevolen hebben, 
verschuldigd zijn, mitsgaders van de verschenen 
interessen, van de vereffende kosten, van de 
kosten der gijzeling, en van de gelden tot zijn 
onderhoud voorgeschoten; 

3°. Door boedelafstand. 
597. De schuldenaar wiens gijzeling nietig is 

verklaard of bij gebreke van voorschot tot zijn 
onderhoud is ontslagen, kan voor dezelfde schuld 
niet wederom in gijzeling worden gesteld, dan 
t en minste één dag na deszelfs ontslag. 

598. Door de uitoefening vau den lijfsdwang 
wordt het vervolgen en ten uitvoerl eggen van 
beslag op de goederen geenszins belet, noch ge• 
schorst. • 

Evenmin wordt door de ten uitvoerlegging 
van beslag op goederen, de uitoefening van den 
lijfsdwang belet of geschorst. 

TWEEDE AFDEELING. 

P'an de ten uitvoerlegging van lijfsdwang. 

599. Geen lijfsJwaug kan worden ten uitvoer 
gelegd dan eenen dag na de beteekening van het 
vonnis, wam·bij de opneming in de gijzeling is 
bevolen . 

De president van de arronclissements-regtbank 
kan echter, indien daartoe gronden zijn, verlof 
verleencn tot de dadelijke ten uitvoerlegging van 
den uitgesproken lijfsdwang. 

Deze beteeken i ng zal behelzen een be vel om 
te betalen en de keus van eene woonplaats in 
de gemeente waarin de regtbank, waardoor het 

vonnis gewezen is, zitting houdt. 
600. De schuldenaar mag niet worden gegijzeld: 
1°. In de aan den godsdienstgewijdegebouwen 

gedurende den eercilienst; 
2°. Op de 11laats en gedurende den tijd der 

zittingen van gestelde magten ; 
3°. Op de beurs, gednrende den beurstijd; 
4°. In het huis door hem bewoond, of in eenig 

bijzonder huis, dat niet voor een iegelijk open 
staat, ten ware de deunvaarder vergezeld zij 
door den kanton-regter in de gemeente waar deze 
zijne woonplaats heeft, en in andere gemeenten, 
door het hoofd van het gemeente-bestuur of den• 
genen die hem vervangt; 

5°. Zoo lang een vrijgeleide dnnrt, waarvan 

de tijd moet bepaald worden door den regter die 
hetze! ve heeft afgegeven, ten einde den schulde
naar voor zich te doen verse hij nen. 

601 . De gijzeling kan worden ten uitvoer ge• 
!egel, ook op zondag en op zoodan ige uren , 
waarop anders, volgens artikel 15 vau dit wet· 
boek, het doen van exploiten niet wordt toegdaten. 

602 . Het proces-verbaal v:in gijzeling moet, 
behalve de gewone vereischten van een exploit, 
bevatten : 

1 °. Herhaling van het bevel tot betaling; 
2°. De keus van eene woonplaats in de gemeente 

ahTaar de schuldenaar in de gijzeling wordt gesteld. 
De detuwaarder zal door twee getuigen worJen 

bijgestaan. 
603. In geval van feitelijken wederstand, kan 

de deurwaarder eene wacht aan de deuren Jllaatsen, 
ten einde de ontsnapping van den sch uldenaar 
te voorkomen, en de hulp van de openbare 
burgerlijke magt in te roepen; onverminderd de 
vervolging tot straf, indien daartoe gronden zijn. 

604. In geval de schuldenaar zich tegen de 
wettigheid der gijzeling verzet, en vordert dat 

er eene onverwijlde uitspraak geschiede, zal hij 
dadelijk worden gebragt voor den voorzitter van 
de regtbank van het arrondissement, in hetwelk 
de gijzeling geschied is, dewelke onverwijld en 
bij voorraad uitspraak zal doen . 

Het bevelschrift van den voorzitter moet op 
het proces-verbaal van den deurwaardei· worden 
gesteld, en terstond worden ten uitvoer gelegd. 

605 . De gegijzelde schuldenaar die geen ver· 
zet doet, of wiens verzet wordt afgewezen , zal 
worden overgebragt in de gevangenis der plaats 
zijue1· aanhouding, en indien aldaar geene ge• 
vangenis bestaat, in di~ een er naastbijgelegene 
gemeente, en is de deurwaarder verpligt van de 

in gevangenisstelling dadelijk eene akte op te 
maken en te onderteekenen. 

De deurwaarder en alle anderen die den schul
denaar mogten overbrengen, ontvangen of vast• 
houden in eene plaats , niet wettiglijk tot be• 
waring van gegijzelden verordend, zullen ver• 
volgd worden ter zake van willekemige gevangen· 
houding. 

606. De akte van ingevangenisstelling van de n 
gegijzelde moet vermelden : 

1°. Het vonnis waarbij de lijfsdwang is uit• 
gesproken : 

2°. Den naam, voornaam en de woonplaats 
van den schuldeischer; 
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3°. De keus vau eeue woou plaats in de ge
meente alwaar de schuldenaar in de gijzeling 

wordt gezet; 
4°. De namen en de woonplaats v,m den ge

gijzelcle; 
5°. Het voorschot van onderhoucl voor ten 

cipale, mo,•t gebragt worden voor de regtbank 

welke met de uitvoering van het vonnis belast is. 
· De dagvaarding zal mogen geschieden op korten 

termijn, en tel' woon plaatse, op het register van 
cleu cipier gekozen: de schuldeischer zal kunnen 
veroordeeld worden tot vergoeding van kosten, 

minste dertig dagen; schaden en interessen, indien daartoe gronden 

6°. Eindelijk, de vermelding dat zoo wel vuu aanwezig zijn. 
die akte als van het proces-verbaal van gijzeling 

door den deurwaarder zelven aan den gegijzelde 
afschriften zijn overhandigd, hetgeen onmiddellijk 
zal moeten plaats hebben. 

607. De cipier moet de akte van ingevange
nisstell ing in zijne registers oversehrij ven, mits

gaders een uittreksel van het vonnis waarbij de 
gijzeling wordt bevolen, en het dispositi ef in 
deszelfs geheel. 

Indien de deurwaarder in gebreke blijft om 
dat vonnis te vertoonen, moet de ei pier weigeren 
den schuldenaar te ontvangen. 

608. De . vereischten, voor de gijzeling voor
geschreven, moeten voor de aanbevelingen worden 

in acht genomen; even wel zal de denrwaarder 
van geene getuigen worden vergezeld, en behoeft 

degene die de aanbeveling doet, geen onderhoud 
uit te kceren, indien hetzelve reeds voorgeschoten is. 

609. In het geval van artikel 596, 11°. 2, zal 

de verschuldigde som aan den cipier in bewaring 
worclen gegeven, zonder dat daartoe eenig regter

lijk bevel vereischt wordt. 
In geval van weigering van den cipier om die 

penningen in bewaring te nemen, zal hij op 
kort.en termijn voor de regt bank der plaats worden 
gedagvaard, k,·achtens een daartoe verleend verlof. 

610. In geval het ontslag bevolen is bij ge

breke van voorschot van onderhoud, mag de 
schnldeischer den schuldenaar niet wederom doen 
gijzelen, dan na hem de kosten tot bekoming van 
zijn ontslag gedaan, te hebben vergoerl, of dezelve 
op zijne weigering, onder den cipier in bewaring 
gesteld en tevens zes maanden onderhoud te hebben 
vooruitgeschoten. 

Men zal de formaliteiten welke de gijzeling 
voorafgegaan zijn, niet behoeven te hervatten. 

611. Bij gebreke van inachtneming der hier
boven voorgeschreven formaliteiten, kan de schul
denaar de nietigverklaring der gijzeling eischen, 
en deze vordering zal, even als die tot ontslag, 
gebragt worden voor de regtbank van het a1Ton
dissement alwaar hij in gijzeling is gesteld. 

De vordering tot nietigverklaring, welke ge
grond is op middelen, rakende de zaak ten prin-

Z E S D E T I T E L. 

Van !tet ver~ffenen van leasten, schaden en inte
ressen, mitsgaders van de kosten van den 

proces se. 

612. De regter die eene partij verwijst tot 
vergoeding van kosten , schaden en i nteresscn , 

moet het beloop daarvan in het vonnis bepalen; 
indien hij dit belooy niet heeft kunnen bepalen, 
moet daarvan door de wederpartij worden opge

maakt een staat, en deze! ve ter gekozene woon
plaats der partij w01·den beteekend; de tot bewijs 
strekkende bescheiden zullen tegen recief aan de 
partij worden medegedeeld of ter gri file neder
gelegd. 

613. Binnen veertien ,fagen na cle beteekening, 
is de verweerder gehouden een aan bod van zoo
danige som tot vergoeding van kosten, schaden 
en in teressen te doen, als hij zal te rade worden. 

614. Indien partijen zich niet kunnen verstaan, 

zal het geschil, bij eene eenvouclige akte van 

procureur tot procureur op de teregtzittiug wor
den gebragt. 

615. De vorenstaande bepalingen zijn insgelijks 
toepasselijk op cle taxatie der proces-kosten, waarin 

eene der partijen verwezen is, welke in voege 
voorschreven worden vereffend met uitzondering 

van die, bedoeld in het derde lid van art. 56. 

Z E V EN D E T I TE L. 

Van !,et stellen van zekerheid. 

61 6. Het vonnis, waarbij bevolen wordt zeker
heid te stellen, zal den termijn bepalen, binnen 
welken dezelve zal moeten zijn gesteld, en dien, 
binnen welken dezelve zal moeten zijn aange
nomen of betwist. 

617. De zekerheid zal moeten worden a:mge
boden bij eene enkele akte van procureur tot 
procnreill· beteekend. Dezel ve zal op gelijke wijze 
worden aangeno1nen. 

618. Indien de genoegzaamheid der zekerheid 
betwist worclt, is de partij die tegenspraak doet, 
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verpligt de zaak binnen den bij het vonnis be
paalden termijn ter teregtzitting te brengen , in 
den bij het vorig artikel bepaalden vorm. 

619. Indien de zekerheid bestaat in eenen 
borg, en die borg aangenomen of toegelaten wordt., 
zal bij zich ter griffie schriftelijk verb inden bij 
eene akte, welke op bevelschrift van den president, 
uitgegeven in den vorm, bij artikel 430 voorge
schreven, zal kunnen worden ten uitvoer gelegd. 

DERDE BOE K. 

V an r egt spleging van onderscheiden aard. 

E E R S 'l' E T I 'l' E L. 

Van de uitspraken van sclieidsmanneit. 

EERSTE AFDEELING. 

Van het co11<promis en van de benoeming dei· 
scheidsmannen. 

620. Ieder hu de geschillen omtrent de regten 
waarover hij de vrije beschikking heeft, aau de 
uitspraak van scheidsmannen onder werpen. 

Allen die op regterl ijk gezag zijn aangesteld, 
of die overeenkomstig de bepalingen van het 

Burgerlijk Wetboek, of van clat van Koophandel 
geregtelijke magtiging tot het aangaan eener dading, 
of tot verkoop van goederen behoeven , mogen, 
zonder dergelijke magtigiug, in hunne betrekking 
geene zaken aan cle beslissing van scheidsmannen 
onderwerpen. 

Men kan zich zelfs voomf verbinden om ge
schillen welke iu he1 vervolg mogten kunnen 
opkomen, aan de uitspraak van scheidsmannen 
te onderwerpen . 

621 . Men kan, op straffe van nietigheid, geen 
com1iromi s aangaan ter zake van giften en legaten 
tot levensonderhoud, huisvesting of kleeding, 
van scheidingen tnsschen echtgeuooten, hetzij uit 
den echt, hetzij van tafel eu bed, hetzij van 
goederen, van geschilpunten die den staat van 
eenen persoon aangaan , noch van eenige andere 
geschillen waarover de wet geene dading toelaat. 

622 . Behoudens de bepalingen van artikel 29 
van dit Wetboek kan ieder die lasthebber kan 
wezen ook tot scheidsman worden benoem<!. 

Hiervan zijn uitgezonderd vrouwen en minder
jarigen . 

623 . De akte van compromis moet in geschrifte 
worden gesteld en dom· de partij en geteekend; 

indien de partijen niet teekenen kunnen, zal 

deze! ve voor een en notaris en getuigen worden 
opgemaakt. 

Deze) ve zal bemtten de onderwerpen van ge
schil en de voornamen , namen en woonplaats 
van de partijen , mitsgaders de namen en woon

plaats van den scheidsman of der scheirlsmannen, 
welke steeds in oneffen getal moeten zijn . 

Alles op straffe va,1 nietigheid. 
624. Indien, in het geval bij het derde Jid 

van artikel 620 voo1·zien, cle partijen bij het ont
staan van het geschil niet onderling kunnen over
eenkomen over de keus, zullen de scheidsmannen 
benoemd worden , ten verzoeke van de meest ge
reede partij, door den regter welke bevoeg,1 zonde 
zijn geweest om kennis te nemen van bet geschil , 
bijaldien het compromis geen plaats had gehad. 

625. Het compromis zal den termijn bepalen 
binnen welken cle zaak, aan de scheidsmannen 
onderworpen, zal moeten besli st zijn; en bijaldien 
zulks niet bepaald is geworden, zal de last aan 
de scheidsmannen opgedragen, zes maanden voort
duren, te rekenen van den dag dat zij hunne 
benoeming hebben aangenomen. 

Gedurende dien termijn, kunnen de scheids
mannen niet herroepen worden dan met eenstemmig 
overleg van partijen. 

626. De scheidsmannen welke niet door den 
regter zijn benoemd, kunnen niet worden ge

wraakt, ten zij om redenen na de benoeming 
opgekomen. 

De scheidsmannen door den regter benoemd, 
kunnen, indien de partijen uitdrukkelijk of stil
zwijgend in hunne benoeming hebben berust, 
niet worden gewraakt, tenzij om redenen later 
opgekomen. 

De redenen van wraking zijn dezelfde als voor 
de regters; zij zullen summierlijk worden be
oordeeld door de regtbank bij artikel 624 aan
gewezen. 

627. De aanneming van den last der scheids
mannen geschiedt schriftelijk. 

Dezelve kan op de akte van hunne benoeming 
worden gesteld. 

628. De scheidsmannen welke hunnen last 
hebben aangenomen, kunnen zich daaraan ver

volgens niet meer onttrekken , ten zij om 1·edeuen 
door den regter goecl te keuren. Zij ktmnen 
worden veroordeeld tot vergoeding van schaden 
en interessen jegens de partijen, bijaldien zij zonder 
wettige redenen geene uit spraak hebben gedaan 
binnen den termijn daartoe bepaald. 
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TWEEDE AFDEELING. 

Van !,et geding voor scl1eids,nannen. 

629. Het geding zal gevoerd worden op de 
wijze en binnen de termijnen bij het compromis, 
en, bij gebreke daarvan, door de scheidsmannen 

be11a11ld. 
630. Na afloop van die termijnen, zullen de 

scheidsmannen gehouden zijn alleen op de inge
diende mernorien en stukken regt te doen. 

631. Bijaldien geene cler partij en eenig stuk 
heeft ingediend, kunnen de scheicl smannen ten 
verzoeke van dezelve, eenen nienwen termijn be
palen, of verklaren dat hun last geëindigd is. 

632 . Alle bevelen bij voorraad, door· de scheids

mannen afgegeven, en elke door hen gemaakte 
schikking nopens den aanleg van het geding, 
zullen zoncler verdere fonnal i1eiteu kunnen wm·deu 

ten uitvoer gelegd, te rekenen van den dag waarop 
de scheidsmannen daarvan aan partijen kennis ge

geven hebben. 
633. Indien er geregtelijk onderzoek moet plaats 

hebben over de echtheid of onechtheid van ge
schrift, of indien eenig tnsschengc chi! van eenen 
lijfstraffelijken aard in de zaak voorkomt, zullen 
de scheidsmannen de partijen naar den gewonen 
regter verwijzen. 

In dat geval zullen de termijnen hunnen loop 
hernemen van den dag dat het vonnis of arrest 
op het incident gewezen, in kmcht rnn gewijsde 

zal zijn gegaan.! 
634. De bepaling van het tweede lid van 

artikel 633 is mede van toepassing wanneer door 
scheidsmannen op een incident wordt uitspraak 
gedaan, of door hen eene interlocutoire uitspraak 
wordt gegeven. Zij mogen zelfs in het laatste 
geval den voor de eind-uitspraak gestelden ter

mijn verlengen. 
635. Indien een getuigen-verhoor door de 

scheidsmannen is bevolen, en de getuigen niet 
vrijwillig verschijnen, of weigeren den eed of 
hunne verklaring af te leggen, znl de meest ge
reede partij zich bij reqneste wenden tot de 
regtbank van het arrondissement waarin dat ge
tnigen-ve1·hoor is bevolen, met verzoek om eenen 
regter-commissm·is te benoemen voor wien het 
getuigen-verhoor zal worden gehouden op dezelfde 
wijze als in gewone zaken. 

Inmicldels wordt de loop der termijnen geschorst 
tot dat het getuigen-verhoor zal zijn afgeloopen. 

DERDE Al'DEELJNG. 

Van dr, uitspraak der scl,eidsmamzen. 

636 . De scheidsmannen zullen naar de regelen 
des regts uitspraak doen, ten wm·e het compromis 
hun de bevoegdheid mogt toegekend hebben om 
als goede mannen naar billijkheid te oordeelen . 

637 . De uitspraak moet inbonden: 
De voornamen, namen en woonplaats van de 

partijen; 
De slotsom harer wederz\idsrhe beweringen ; 
De beweegredenen en de beslissing. 
Deze] ve wordt gedagteekend met vermelding 

van de plaats waar de beslissing is gevallen en 
door ieder der scheidsmannen onderteekend. 

638. Bijaldien de minderheid weigert te teekenen 
zullen de andere scheidsmannen daarvan melding 
maken, en de beslissing zal dezelfde kracht hebben 

als of deze! ve doo1· allen getcekend was . 
639. Binnen de acht dagen, te rekenen van 

den dag der beslissing, zal de minuut daarvan 
door een der scheidsmannen worden nedergelegd 

ter griffie van de regtbank van het arrondissement, 
binnen hetwelk de beslissing is gevallen. 

De akte van nederlegging zal geschreven worden 
aan den voet of op den kant van de nedergelegde 
minuut, en geteekend worden door den griffier, 
alsmede door hem welke de nederlegging gedaan 

heeft. 
De griffier zal die akte moeten opmaken ; ge ene 

kosten zoo dier akte als van registratie, noch eenige 
voorschotten te dier zake, mogen van de scheids
mannen worden gevorderd, doch zullen alleen 
door partijen zelve moeten worden verstrekt, of 
op deze] ve kunnen worden verhaald. 

640. De scheidsmannen zijn gehouden om met 
en benevens hunne beslissing tevens ter griffie 
neder te leggen de oorspronkelijke >ikte van hunne 
benoeming, of een authentiek afschrift dam·van. 

641. Geene uitspraak van scbeidsmaunen van 
welken aard ook is voor verzet vatbaar. 

642. De beslissing van scheidsmannen zal wor
den ten uitvoer gelegd uit kruchte van een bevel
schrift van den president der arrondissements
regtbank gemeid bij artikel 639. 

Dit bevel zal geschreven worden op de minuut 
en worden overgeschreven op de uitgifte daarvan. 

643. Indien de beslissing van eene zaak in 
eersten aanleg bij den gewoncn regter behandeld, 
in hooger beroep aan scheidsmannen worclt op
gedragen , zal de uitspraak v:m deze worden neder-
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gelegd ter griflle van het regterlijk kollegie, het
welk in hooger beroep van de zaak had moeten 
kennis nemen, en het bevelschrift zal door den 
president van dat kollcgie gegeven worden. 

644. De beslissing van scheidsmannen, voor
zien met het bevelschrift van den voorzitter der 

· daartoe bevoegde regtbank, zal worclen ten uitvoer 
gelegd langs den gewonen weg van executie. 

645. Het regterlijk kollegie doo1· welks voor
zitter dit bevel gegeven is, zal kennis nemen 
van de geschillen rakende de ten uitvoerlegging 
van de beslissing der scheidsma1men. 

VIEitDE Al!'OEELING. 

Van de voorziening tegen de beslissing van 
scheidsmannen. 

646. Geen beroep van eene beslissing van 
scheidsmannen zal worden toegelaten, zoo het 
vermogen daartoe bij het compromis niet is voor
behouden. 

Deie voorbehouding zal echter nietig zijn, 
wanneer zij mogt plaats hebben omtrent zaken 
in welke de regter, voor wien het geschil ander
zins had moeten gebragt zijn, zonder beroep zonde 
hebben moeten vonnissen. 

64 7. Het beroep van de beslissing van scheids
mannen zal worden gebragt voor den regter die 
over hetze! ve kennis zonde hebben genomen, 

indien de uitspraak was gedaan door den ge
wonen regte,·, ter plaatse waar de nederlegging 
ter griflle is geschied. 

648. Geene voorziening in cassatie, noch het 
i-egtsmidclel van request civiel zullen kunnen worden 
ingesteld tegen eene beslissing van scheidsmannen, 
zelfs niet al hadden cle partijen dit bedongen. 

649. De bes! issing van scheidsmannen kan, 
wanneer zij niet vatbaar is voor beroep, als 

nietig bestreden worden, in de volgende gevallen: 
1°. Indien de beslissing gewezen is buiten cle 

grenzen van het compromis; 
2°. Indien de beslissing gewezen is op een 

compromis hetwelk van on waarde of vervallen is; 
3°. Indien dezelve gewezen is door eenige scheids

mannen welke niet bevoegd waren te vonnissen in 
afwez:endheid van de andere; 

4°. Indien er nits11raak gedaan is over zaken 
welke niet zijn geëischt, of wanneer daarbij meer 
is toegekend dan gevorderd is ; 

5°. Indien de beslissing inhondt tegenstrijdige 
bepalingen; 

6°. Indien cle scheidsmannen hebben nagelaten 

uitspraak te doen over een of meer <ler pnnten 

aan hun oordeel, ten gevolge van het compromis, 
onderworpen ; 

7°. Indien de vormen der procedures welke 
zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid, 
zijn overtreden, ,loch dit alleen in het geval 
wannee1·, bij een uitdrnkkelijk beding bij het 
compromis, de scheidsmannen verpligt zijn ge
worden de regelen der gewone procesorde na te 
komen; 

8°. Indien er beslist is op stukken welke, na 
cle beslissing van scheiclsmanuen, voor valsch 
zijn erkend of als zoo clan ig verklaard ; 

9°. Indien, na de besli ssing, afdoende stukken, 
door toedoen van cle partij terug gehouden, mogteu 
gevonden zijn; 

10°. Indien de beslissing bernst op ontclekt be
drog of arglist, in de procedures gepleegd. 

650. De eisch tot vernietigiug zal niet ont
vankelijk zijn, ten iij dcielve zij ingesteld binnen 
de drie maanden , te rekenen van den dag der 
nederlegging ter griflle van de uitspraak van 
scheidsmannen. 

Echter zal , in cle gevallen opgenoemd onder 
n°. 8, 9 en 10 van het vorige artikel, de termijn 
van drie maanden niet beginnen te loopen dan 
van den dag waarop, het zij de valschheid , het 
zij het bedrog of de arglist, zijn gebleken , of 
de stukken ontdekt zijn, met dien verstande dat 
in deze gevallen geen ander dan schriftelijk bewijs 
ten aanzien van dien dag ia! worden toegelaten. 

651. De eisch tot vernietiging zal gedaan wor
den bij exploit van dagvaarding, houdende verzet 
tegen het bevel van uitvoering. 

652. Deze eisch zal worden gebragt voor de 
regtbank door welker voorzitter het bevel tot 
uitvoering gegeven is. 

De regtbank zal over dien eisch uitspraak docu, 
en de partijen kunnen zich, zoo daartoe gronden 

zijn, tegen dit vonnis voorzien, even als in ge

wone i-egtszaken. 
653. Tnclien de scheidsmannen den lijfsdwang 

tegen de veroordeelde 1iartij in het hoogste ressort 
hebben uitgesproken, en deze vermeent dat de 
wet dit dwangmiddel, in het gegeven geval, niet 
toelaat, kan zij, bij den regter in artikel 652 
vermeld, de vernietiging van dat gedeelte der 
uitspraak vorderen, binnen den termijn en op 
de wijze bij artikel 650 en 651 voorgeschreven 
en zulks niettegenstaande alle daarmede strijdige 
bepalingen, welke bij de akte van compromis 
mogten zijn gemaakt. 
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VIJFDE A~'DEEL!NG. 

Van !tet uiteinde der gedingen voor 
scl,eidsmannen. 

654. De dood van eene der partijen zal de 
gevolgen van het compromis of van het beding 
in het laatste Jid van artilrnl 620 vermeld, niet 
doen ophouden; de magt der scheidsmannen zal 
ook niet geacht worden daardoor te zijn hei-roepen. 

De Joop der termijnen van het compromis, 
zal echter ten aanzien van de erfgenamen van 
den ovel"iedene worden geschorst, tot nà het 
einde der termijnen van boedelbeschrijving en 
van het 1·egt van beraad. 

655. De last der scheidsmannen houdt op door 
derzel ver beslissing. 

656 . Dezelve houdt insgelijks op: 
1°. Door verloop van deu termijn bij het com

promis bepaald, of hangende het ged ing, door 

partijen verlengd; 
2°. Na verloop van zes maánden, te rekenen 

van de dagteekening der akte van aanneming indien 
geen andere termijn bepaald is; 

3°. Door de herroeping der scheidsmannen een

stemm ig door partijen gedaan . 
65 7. De last der scheidsmannen houdt insgelijks 

op door den dood, de aangenomen wraking of het 
ontslag van eenen of meer hnnner. 

Indien echte1· het tegendeel niet is bedongen, 
zullen in die gevallen, of door partijen, of, zoo 
deze deswege niet onderling knnnen overeen komen, 
op de vordering van eene of van beide de partijen, 
door den regter bij artikel 624 aangewezen, nieuwe 
scheidsmannen worden benoemd , met last om het 

geding op de laatste akten voort te zetten. 

TWEE D E T IT E L. 

fTan procedu,·es betrekkel i'fk erfenissen. 

EERSTE .A.FDEEL[NG. 

Van de verzegeling. 

658 . In de gevallen waarin, na overlijden, 
verzegeling moet plaats hebben , geschiedt zulks 
door den kanton-regter van de plaats waarin ver
zegeld moet worden, in tegenwoordigheid van den 
griffier. 

Hij zal zich te dien einde van een daartoe 
bestemd zegel bedienen. 

Hij stelt eenen bewaarder van de gelegde zegels 

aan, en benoemt daartoe bij voorkeur den per
soon door de belanghebbenden aangeboden, indien 
deze hem toeschijnt de vereischten daartoe te be

zitten. 
659. De verzegeling kan worden gevorderd: 
1 °. Door den overgebleven echtgenoot en door 

alle degenen welke mogten beweren eenig regt te · 
hebben tot de nalatenschap of de gemeenRchap ; 

2°. Door de schnldeischers der nalatenschap, 
voorzien van eenen executorialen titel, of anders 
na summier onderzoek van de gegrondheid hunner 
vordering en van hun belang bij eene verzegeling, 
op een verlof van den president der arrondisse
mcnts-regtbank; 

3°. Ingeval de personen onder n°. 1 vermeld 
niet tegenwoordig mogten zijn, door diegenen die 
in dienst waren van den overledene, of met hem 
te zamen woonden ; 

4°. Door de uitvoerders van den uitersten wil; 
5°. Door de naastbestaanden van belangheb

bende minderjarigen, of onder curatele gestelden, 
indien deze van geene voogden of curators voor
zien of hunne voogden of curators niet tegen
woordig zijn. 

660. De verzegeling heeft ambtshalve plaats 
in geval de minderjarige of onder curatele ge
stelde in eene nalatenschap belang- of mede
belanghebbende, geen en voogd of curator heeft, 
of indien de voogd of curator of de echtgenoot 
van den overledene of een der erfgenamen niet 
tegenwoordig is, of indien de overledene is open
bare be waarder van eenige zaken. 

In dit laatste geval, zal de verzegeling geen 
plaats hebben dan ten aanzien der voorwerpen 
in deze bewaarhouding begrepen. 

De verzegeling uit hoofcle van niet tegenwoor
digheid zal echter geen plaats hebben , indien cle 
niet tegenwoordige bij schriftelijke volmagt eenen 
gemagtigde heeft aangesteld , ten einde hem in 
de nalatenschap of nalatenschappen, welke hem 
mogten te bem·t vallen, te vertegen woorcligen, 
en deze zich tegen de verzegeling verzet. 

661. Van de verzegeling moet dooe een proces
verbaal blijken, hetwelk zal inhot1den: 

l°. De vermelding van den dag en het uur, 
mitsgaders van de beweegreden der verzegeling. 

Indien deze mogt gevorderd of gedaan zijn, 
eerst na de begrafenis, moet ook daarvan de reden 
worden opgegeven ; 

2°. Den voornaam, naam en de woonplaats 
van hem op wiens vorderi ng de verzegeling ge
daan mogt zijn, en de keuze van woonplaats in 
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de gemeente waar de verzegeling gedaan is, indien 
hiJ daar niet woont; 

3°. De magtiging vim den voorzitter, indien 
deze! ve verleend is, of wel de vermelding van 
den executorialen titel, uit kracht waarvan de 
vordering is gedaan; 

4°. De verschijning en de vorderingen der 
partijen; 

5°. De opgave der plaatsen en der voorwerpen 
waarop het zegel gezet is, en eene korte be
schrijving der goederen welke buiten verzegeling 
zijn gebleven; 

6°. De namen, cle woonplaats en het beroep 
van den bewaarder; 

7°. Den eed bij de sluiting der verzegeling, 
welke moet worden afgelegd door degenen welke 
het huis bewonen, alwaar de verzegeling is ge
daan, dat zij niets verduisterd hebben, noch gezien 

hebben, noch weten dat er iets verduisterd is, 
het zij middellijk of onmiddellijk. 

662. Indien bij de verzegeling eenige niet 
verzegelde uiterste wil mogt worden gevonden, 
zal daarvan in het proces-verbaal melding worden 
gemaakt, en indien eene zoodanige onderhaudsche 
beschikking wordt gevonden als becloeld is bij 
a1·tikel 982 van het Burgerlijk Wetboek, zal 
bovendien daarmede worden gehandelcl overeen
komstig ,irtikel 983 van hetzelfde Wetboek. 

663 . Bijaldien er bij de verzegeling verzegelde 
1iapieren gevonden zijn, zal cle kanton-regler van 
den uitwencligen toestand daarvan doen blijken, 
gelijk mecle van het zegel en van het opschrift, 
zoo er een is ; hij zeil voorts den omslag met cle 
tegen woorclige partijen waarmerken, bij,ildien de
zelve kunnen schrijven, en dag en uur opgeven 
waarop het pakket cloor hem zal worden geopend. 
Hij zal van alles melding maken in zijn proces
verbaal, hetwelk door de partijen zal worden 
geteekend, zoo niet, zal et· melding gemaakt 
worden van hnnne weigering of on vermogen. 

Indien uit het opschrift of anderzins blijkt dat 
de papieren niet tot de nalatenschap behooren, 
dat derzelver opening is verboden, of dat de ove1·
ledene deswege eene bijzondere bestemming heeft 
aangeduid, zal de kanton-regter na oproeping der 
belanghebbenden, die papieren gesloten aan hen 

overgeven, indien niemand zich daartegen verzet; 
of anderzins bevelen dat dezelve ongeopend ter 
griffie van het kanton-geregt zullen worden over
gelegd, ten einde naderhand te worden uitgereikt 
aan wicn zal bevon,len worden te beh_ooren. 

664. 'ren bepaalclen dage, en zonder dat er 

eenige dagvaarding noodig is, zal de kanton 

regter cle pakketten openen welke niet behooren 
tot clegene waarvan in het laatste lid van het 
vorige artikel wordt gehandeld; hij zal van clen 
staat daarvan doen blijken, en de voorloopige 
overlegging daarvan ter griffie van het kauton
geregt ter beschikking van de belanghebbenclen 
hevelen. 

Alles onverminderd cle formaliteiten hij den 
twaalfden titel des tweeden hoeks van het Burgerlijk 
Wetboek, ten aanzien van het openen van geheime 
uiterste willen voorgeschreven. 

665. Indien iemand zich tegen de verzegeling 
verzet, of indien men bij deze] ve beletselen ont
moet, of ook indien zich, het zij vó~r, het zij 
gedurende de verzegeling zwarigheden opdoen, 
zal d:rnrover in kort geding door den president 
der arronclissements-regtbank worden beslist. Te 
dien einde zal de verzegeling worden gestaakt, 
en zullen door den kanton-regter, buiten of naar 
gelang van omstandigheden zelfs binnen het huis 
bewaarders worden gesteld, en hij zal de zaak 
onmiddellijk aan de beslissing van den president 
onderwerpen. 

De kanton-regter kan echter, indien cle zaak 
geen uitstel gedoogt, bij voorraad daarover be

schikken, behoudens zijne verpligting om dezelve 
naderhand aan de beslissing van den president 

te onderwerpen. 
666. Indien er in den boedel geene roerende 

goecleren hoegenaamd worden gevonden, zal de 
kantun-J"Cgter dam·van bij eene op te maken akte 
doen blijken. 

Wanneer er zich in den boedel roerende goederen 
bevinclen, welker gebruik noodzakelijk is voor de 
hnisgenooten, of die niet gevoegelijk kunnen worden 
verzegeld, zal de kanton-rngter daarvan proces
verbaal opmaken, bevattende eeue summiere be
schrijving dier niet verzegelde voorwerpen. 

I ndien handelpaJiier in clen boedel gevonden 
wordt, hetwelk niet. buiten schade zoude kunnen 
worden verzegeld, zal de kanton-regter daarvan 
eene beschrijving doeu in zijn proces-verbaal, en 
hetzelve aan de belanghebbenden uitreiken. 

TWEEDE AFDEt:LING. 

Van het verzet tegen de ontzegeling. 

667. Diegenen welke regt hebben om tegen
woordig te zijn l,ij het opmaken van den inven
taris, kunnen tegen het ligten der zegels in hunne 
afwezendheid verzet doen. 
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668. Het verzet tegen het ligten der zegels 
zal gedaan worden bij eene geschrevene of monde
linge verklaring van den opposant, ,lewelke hij 
op het proces-verbaal van verzegeling zal doen 
inschrijven, en welke verklaring bevatten zal de 
redenen van verzet en keus van woon plaats in 
de gemeente waar clc verze!(eliug phiats heeft, 

zoo de opposant daar niet woont. 

DERDE A}'DEELJ NG. 

Van ontzegeling. 

669. Het zegel mag niet worden op_geheveu, 
behalve iu het geval van dringende uoollzakelijk
heid, waaromtrent Je kanton-regt er be list, dan 
na drie volle dagen sedert de begrafenis, iu,lien 
hetzelve vóór de begrafenis gelegd is, of sedert 
dat het zegel gelegd is, indien dit eerst na de 
begrafenis heeft plaats gevonden. 

670. Indien de erfgenamen of eenigeu van hen 
minderj,uig en zonder voogden zijn, zal er tot de 
ontzegeling niet mogen worden overgegaan, al
vorens in rlerzelver voogdij voorzien is geworden. 

67 1. Alle degenen welke volgens artikel 659 
van dit Wetboek regt hebben om verzegeling te 
laten doen, kunnen ook rle ontzegeling vorderen; 
nitgezonderd alleen zij welke het zegel hebben 
doen leggen krachtens n°. 3 van dat artikel. 

672. De formaliteiten om tot ontzegeling te 

kunnen overgaan, zijn: 
1 ° De vordering daarvan, op het verbaal van 

verzegeling aangetcekend met keuze van woon
plaats in de gemeente waar de verzegeling gedaan 
is, indien cle verzoeker aldaar niet woont en 

indien zulks niet reeds geschied is; 
2°. Een bevel van den kanton-l"Cgter, den dag 

en het uur voor de ontzegeling bepalende; 
3°. Ecne aanmaning om bij de ontzegeling tegen

woordig te zijn, welke ten minste vier en twintig 
uren voor de ontzegeling gedaan moet worden 
aan den overgebleven echtgenoot, aan de ver
moedelijke erfgenamen, voor zoo verre clie bekend 
zijn, aan de uitvoerders van den uitersten wil, 
aan cle schulcleisehers op wier vordering de ver
,egeling gedaan is, en aan allen welke tegen cene 
ontzegeling buiten hunne tegenwoordigheid zijn 
opgekomen. 

De aanmaning zal gedaan worden aan de ge• 
kozene woonplaats voor de laatstgenoemde schuld
eischers en opposanten, en het zal overigens niet 
noodig zijn dezelve te laten cloen aan de overige 
opgenoemde personen, indien zij buiten het nrron-

dissemunt woonachtig zijn, doch cle kanton-regter 
zal voor hen te hunnen koste, eenen notaris of 
ander vertrouwd persoon stellen om hen, bij 
hunne afwezigheid, bij de opheffing der zegels e,1 
de beschrijving des boedels te vertegenwoordigen. 

673 . De overgeblevene echtgenoot, de ver
moedelijke erfgenamen, of clegene11 die hen ver
tegenwoordigen, en ,Ie uitvoerclers van den uitersten 
wil, kunnen bij alle de zittingen van ontzegeling 
en boedelbeschrijving tegenwoordig zijn . 

Het staat ,lea kantou-regter vrij om na ,le 
eerste zitting, de overige, volgens het voorgaande 
artikel, geroepenen bij de volgende zittingen niet 
anders toe te laten dan gezamenlijk door eenen 
gemagtigde, en te hunnen koste, vertegenwoordigJ, 
omtrent wien zij zonder uitstel zullen overeen

komen of die anders door den kanton-regter zal 
worden benoemd. 

Indien een dezer belanghebbenden echter bij
zondere of tegenstrijdige belangen mogt beweren, 
kan hij op vergunning van den kanton-regtcr, 
in persoon blijven verschijnen of wel zich te 
zijnen koste, door een en bij zonderen gemagtigde 
laten vertegenwoordigen. 

674. lle ontzegeling wordt gedaan door den 
kauton-regter in tegenwoordigheid van den griffier . 

Indien de kantou-regter, na daartoe gedane 
vordering, mogt weigeren de zegels op te heffen, 
zal dit verschil cloor den voorzitter der anon
dissements-regtbank in ko1-t geding worden uit
gemaakt. 

675 . Het proces-verbaal van ontzegeling moet 
bevatten: 

1 °. De vermelding van dag en nm waarop d ic 
gedaan wordt; 

2°. Den naam en woonplaats of gekozene woon
plaats van hem die de ontzegeling gevorderd heeft; 

3°. De vermelding van het bevel tot ontzegeling; 
4°. De vermelding der aanmaning bij n°. 3 van 

artikel 672 voorgeschreven; 
5°. De verschijning en alle de vorderingen of 

beweringen van partijen; 
6°. De herkenning van de zegels, en de be

vinding derzel ve als gaaf en ongeschonden. Indien 
zij dit niet mogten zijn, de vermelding van den 
toestand waarin zij worden gevonden en van de 
maatregelen welke cloor den kanton-regter dien 
ten gevolge noodig geoordeeld en genomen mog
teu zijn; 

7° . De benoeming van eenen notaris en van 
schatters, indien daartoe gronden zijn, door clc 
belanghebb~uden te kiezen, of bij verschil door 
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den kanton-regter te benoemen, mitgaders de eeds
tdlegging der schatters; 

8°. De opgave der zwarigheden en verschillen 
bij Je ontzegeling ontstaan, waarop eene uitspraak 
zal · moeten vallen. r u dat geval verwijst de 

kanton-regter partij en voor den president der 
arroudissernents-regtbank in kort ge,ling. 

Het bevelschrift, houdende diens beslissing, 

wordt 01i het proces-verbaal van ontzegeling ter 
neder geschreven. 

676. Indien bij opheffing der zegels de reden 

van derzelver legging niet is vervallen, en bij 
die opheffing eene boedelbeschrijving moet piaats 

vinden , worden de zegels opgeheven naar gelang 

deze beschrijving gedaan wordt; aan het einde 
van elke zitting worden deze] vc weder op het 

nog niet beschrevene doch reeds ontzegelde, gelegd . 
677 . In geval de reden der verzegeling vervalt 

eer de ontzegeling is geschied of terwijl deze ge
schiedt, worden de zegels in eens opgeheven en 
houdt de verdere tegenwoordigheid op van den 

kaniou-regter bij de boedelbeschrijving, indien 
deze gedaan mogt worden. 

vrnRDE AFD~:ELING. 

Van inventa,·i.,atie of boedelbescl,rijving. 

678. Boedelbeschrijving zal na de opheffing 
der zegels, indien daaromtrent de belanghebbenden 

eenstemmig zijn, onderhands kunnen worden op
gemaakt in alle de gevallen waarin de wet niet 
uitdrukkelijk het tegendeel mogt hebben bepaald. 

De akte van boedelbeschrijving door partijen 
onderteckend, moet ter griffie van het kanton

geregt wo.ar het sterfhuis gevallen is, na door 

partijen voor den kanton-regter beëedigd te zijn , 
worden overgebragt, op dezelfde wijze als dit 
ten aanzien van minclerjarigen bij artikel 444 

van het Burgerlijk Wetboek is vastgesteld. 
679. Alle degenen welke volgens artikel 659 

van dit Wetboek het regt hebben om verzegeling 

te laten doen, hebben het regt om bij ontzegeling 
de inventarisatie of boedelbeschrijving te vorderen, 
uitgezonderd alleen zij welke het zegel hebben 

doen leggen krachtens n°. 3 van dat artikel. 
680. Indien bij de opheffing der zegels tot 

cene boedelbeschrijving wordt overgeg"an, zal dit 
in de tegenwoordigheid geschieden van de personen 

opgenoemd bij n° . 3 van artikel' 672, en op den 
voet gelijk clat aldaax voo1· de ontzegeling is 

bepaald. 
681 . In de gevallen waarin ook buiten ver-
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zegeling, eene boeclelbeschrijving in de wet wordt 

voorgeschreven, of waarin eene boedelbeschrijving 
op cene ontzegeling volgt, zal de boedelbeschrij
ving behlve de formaliteiten van alle openbare 
onderhandsche akten moeten bevatten: 

1 °. De vooruamen, namen en woonplaatsen van 
de tegenwoordige of vertegenwoordigde personen 
en van hunne vertegenwoordigers; van de niet• 
tegenwoordige, indien zij bekend en claartoe op
geroepen zijn, en van de schatters; 

2°. De opgave der plaats waar de beschrijving 
gedaan is, en cle goederen zijn gevonden; 

3°. De korte beschrijving der goederen met de 

vermelding der waarcleering van de roerencle 
goederen; 

4°. De opgave van de muntspeciën , alsmede 
van de hoedanigheden, het gewigt en de keur 
van het goud- en zilverwerk; 

5°. De opgave van aante~ken ings-boeken of 
registers, zoo er die zijn. Indien de beschrijving 
notarieel wordt opgemaakt, znllen clcze op de 

eerste en laatste blaclzijde door den notaris worden 
gewaarmerkt, en indien de boedelbeschrijving 
onderhands is, zal dit door een en der belang
hebbenden, bij overeenkomst daartoe te kiezen, 
worden gedaan ; 

6°. De vermelding der gevondene titels en tle 
schriftelijke verbiudtenissen ten h1ste of bate 
des boedels ; 

7°. De vermelding van den eed bij het slui ten 
der boedelbeschrijving, het zij in handen van den 
notaris het zij in handen van clen kanton-regter 
afgelegd, door hen die vóór deze] ve in het bezit 
der goederen zijn geweest, of het huis bewoond 

hebben, waarin dezelve zich bevinden, dat zij 
niets hebben verduisterd, noch gezien hebben, 

noch weten dat iets verduisterd is; en eindelijk 
8°. Dat gehandeld is met in den boedel ge

vondene testamenten en met papieren niet tot 
de nalatenschap behoorende, overeenkomstig het 
voorschrift van- artikel 662, 663 en 664, en 
de vermelding aan wien de effecten en papieren 

des boedels zijn overgegeven , het zij krachtens 
de wet., het zij volgens overeenkomst der belang
hebbenden. 

682. Indien bij cle boedelbeschrijving zwarig

heden of verschi llen ontstaan, zullen de partijen, 
benevens de notai·is die dezelve mogt opmaken, 
zich vervoegen voor den voor,itter der arron
dissements-regtbank van de plaats waar de boedel
beschrijving gedaan wordt, om daarop in kort 
geding bij voorraad te doen beslissen. 

22 
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VIJliDE AFDEELING . 

Van den verkoop der roerende goederen. 

683. Indien alle de erfgenamen meerderjarig 
zijn, en het vrije beheer hunner goederen hebben, 
zal de verkoop der rom·ende goederen, behoorende 
tot eene nalatenschap, kunnen worden gedaan op 
zoodanige plaats en wijze als de belanghebbenden 

zullen overeenkomen. 
684. Wanneer er verkoo1i moet plaats hebben 

van roerende goederen waarin minderjarigen, 
onder curatele gestelden of afwezigen belang hebben, 
of wanneer de erfgenamen niet eenstemmi"' zijn, 
zal de verkoop in het openbaar door eenen he
voegden ambtenaar worden gedaan, overeenkomstig 

de plaatselijke gebruiken . 
685 . Indien echter alle belanghebbenden daarin 

toestemmen , zal de kanton-rcgter, ook wanneer 
onder de belang ebbeuden minderjarigen of onder 
curatele gestelden zijn, naar gelang der omstandig
heden kunnen toelaten dat de verkoop geschiede 
op eene cle1· andere wijzen voorgeschreven bij 
artikel 447 van h~t Burgerlijk Wetboek. 

686. Wanueer de vedrnop in het openbaar 
moet geschieden, zal de kanton-regter, op ver
zoek van eenc der partijen, kunnen hevelen dat 
tot deze! ve worde overgegaan. 

Hij zal daartoe den dag bepalen, en den open
baren ambtenaar aanwijzen door wien dezelve zal 
worden gedaan, zoo de partijen deswege niet zijn 

overeengekomen. 
Hij zal tevens gelasten dat van dit een en 

ander aan de overige belanghehbenden kennis 
worde gegeven op zoodanige wijze en binnen zoo
danigen tijd als hij naar de omstandigheden zal 

vermeeuen te behoorcn. 
687. De verkoop zal plaats heb beu zoo wel 

iu afwezendheid, als in tegcnwoordig;dheid der 

belanghebbende 1rnrtijen. 
688. In geval er zwarigheden rijzen, zal daar

op door clen voorzitter der arrondissements-regt
bank bij voorraad in kort geding worden beslist. 

ZESDE AFDEELI 'G. 

Van den vei·koop der onroereude goederen. 

689. Bijaldien de onroerende goederen alleen 
aan meerderjarigen toebehooren, die het vrije 
beheer hunne1· goederen hebben, zullen clezelve 
verkocht kunnen worden, op zoodanige wijze als 
deze! ve zullen overeenkomen. 

690. Wanneer er verkoop moet plaats hebben 
van onroerende goederen voor het geheel of ten 
deele toebehoorende aan minderjarigen, ouder 
curatele gestelden of afwezigen, of ook wanneer 
de erfgenamen niet eenstemmig zijn, zal die ver
koop plaats hebben op de wijze voorgeschreven 
bij artikel 4ó3 van het Burgerlijk Wethoek. 

691. Wanneer alle de belanghebbenden er in 
toestemmen, zal, ook in geval dat minderjarigen 
of onder curatele gestelden onder die belangheli
beuden zijn, de arrondissèments-regtbank, naar 
gelang der omstandigheden, kunnen toelaten dat 
de verkoop der onroerende goederen geschiede op 
de wijze, voorgeschre.ven hij artikel 454 van 
het Burgerlijk Wet boek. 

692. Indien de verkoop in het openhaar moet 
geschieden, zal de arrondissements-regtbank, op 
verzoek van eene der partijen, kunnen bevelen 
dat tot deze! ve worde overgegaan. 

Iud ien partijen deswege niet overeengekomen 
zijn, zal zij daartoe rlen dag bepalen en den 
notaris benoemen ten wiens overstaan de verkoop 
zal geschieden. Zij zal tevens gelasten dat van 
dit alles aan de overige belnnghebbenden kennis 
worde gegeven, op zoodanige wijze en binnen 
zoodanigeu tijd als zij naar gelang der omstandig
heden zal vermeenen te behooren. 

693 . De verkoop zal zoo wel buiten als iu 
tegenwoordigheicl der belanghehhende partijen plaats 
kunnen hebben. 

694. In geval er zwarigheden ontstaan, zal 
daarop door den president der arrondissements
regtbank bij voorraad en bij kort geding worden 
beslist. 

Zf!VENDE AFDEELING. 

Van de verdeeling. 

695 . De regtsvordering tot boedelscheiding 
wordt voor de regtbank van het arrondissement 
ingesteld bij clagvaarding in den gewonen vorm. 

696. Het vonnis waarbij eene boedelscheiding 
wordt bevolen, zal inhouden de benoeming van 
eenen notaris, ten wiens overstaan deze! ve zal 
worden tot stand gebragt, indien de belangheb
benden zich over de keuze van den notaris niet 
kunnen verstaan. 

Daarbij kan de dag bepaald worden , waarop 
partijen gehoudèn zullen zijn te verschijnen , 
zonder dat het in dat geval noodig zal zijn de
ze! ve op te roepen. 

697. Bijaldien in den loop der werkzaamheden 
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nn de scheiding zwarigheclen ontstaan, zal de 
notaris daarvan een afzonderlijk proces-verbaal 
opmaken, behelzende de beweringen van partijen. 

Een afschrift van hetze! ve zal door hem gebragt 
worden ter griffie, en de meest gereede partij 
zal hare wederpartij voor cle arrondissements-regt
bank doen dagvaarden. 

698. Wanneer, geclurende de werkzaamheden 
der scheiding, het noodig bevonden wordt, dat 
eenige roerende goederen verkocht worden, wordt 
daartoe overgegaan, overeenkolllstig de voorschriften 
van het Burgerlijk Wetboek en der vijfde afdeeliug 
van dezen titel. 

699. De notarissen zijn verpligt aan elk der 
partijen zoodanige afsch1·iften of extracten van de 
akte van scheiding af te geven als de belang
hebbenden zullen vorderen. 

ACH'fSTE AFDEELING. 

Van het voorregt van boedelbeschrijving. 

700. Bijaldien de erfgenaam die zich beraadt, 
overeenkomstig artikel 1073 des Burgerlijken Wet
hoeks, zich wil doen mngtigen tot den verkoop 
van roerende goederen tot de n:1iatenschap be
hoorende, zal hij te dien einde verzoek doen aan 
de regtbank van het arrondissement, in wier regts
gebied de nalatenschap is opengevallen. 

701. Wanneer er moet worden overgegaan tot 
den verkoop van 1·oerende of onroerende goederen 
van de nalatenschnp, zul :le erfgenaam, welke 
dezelve onder voorregt van boedelbeschrijving zal 
hebben annvaard, gehouden zijn zich te gedrag~n 
naar de voorschriften, vervat in artikel 1080 
van het Burgerlijk Wetboek. 

702. Indien een beneficiaire erfgenaam, op de 
daartoe aan hem gedane sommatie van schulcl• 
eischers of belanghebbenden, weigert of nalaat 
de zekerheid te stellen, vermeld in artikel 1081 
Burgerlijk Wetboek, kan hij daartoe, na verloop 
van acht dagen, in regten worden geroepen, en 
inclien hij alsdan weigerachtig lilijft of niet ver• 
schijnt, zal door de arrondissements-regtbank een 
curator worden benoemd, om te handelen zoo als 
bij het tweede lid van voorschreven artikel is 
voorgeschreven. 

703. De reglsvorderingen welke ccn beneficiaire 
erfgenaam ten laste der nalatenschap mogt heb
ben, zullen door hem tegen de overige erfgenamen 
worden ingesteld, en indien er geene andere erf
genamen zijn, of indien die regtsvorderingen door 
allen worden ingesteld, z:il dit geschieden tegen 

een en curator over de onder voorregt van boedel. 
beschrijving aan vaarcle nalatenschap, die op dezelfde 
wijze zal worden benoemd als de curator over 
eene onbeheerde nalatenschap. 

NEGENDE AFDEELJXG . 

Van den curator over eene onbe!teerde nalatenschap. 

704. De curator van eene onbeheerde nalaten. 
schap, die zal willen overgaan tot den verkoop 
van roerende of om-oerende goederen tot die na
latenschap behoorende, zal gehouden zijn na te 
komen de formaliteiten, ten aanzien van den ver. 
koop van goederen, aan minderjarigen toebehoo
rende, voorgeschreven bij artikel 684, 685 en 
690 hierboven. 

DE R D E T I TEL. 

Van boedelafstand. 

705. Boedelafstand geschiedt, wanneer een 
schuldenaar , die zich buiten staat hevinclt zijne 
schulden te betalen, alle zijne goederen aan zijne 
schnldeischers overlaat. 

706. Boedelafstand behoeft de vrijwillige aan
neming van de schnldeischers. Hij heeft geen 
ander gevolg dan hetgeen voortspruit uit de be
palingen van de overeenkol!lst zelve tnsschen hen 
en den schuldenaar aangegaan; behoudens de be
paling van artikel 708 hier-onder. 

707. ( /' ervallen). 
708. Boeclelafstand draagt den eigendom aan 

de schuldeischers niet over, zij geeft hun alleen
lijk het regt om de goederen ten hunnen voor
deele te doen verkoopen , en er de vruchten van 
te trekken tot de verkooping toe. 

Hetgeen na de voldoening van alle de schuld. 
eischers mogt overschieten van de opbrengst van 
den verkoop zal aan den schuldenaar worden uit
gekeerd. 

709 tot en met 7 20. ( Vervallen). 

V I E R D E 'r I T E L. 

Van middelen tot bewaring van zijn regt. 

EERSTE A1''DEELlNG. 

Van het beslag tot revindicatie van roerende 
goederen. 

721 . Ieder, die regt heeft tot revindicatie of 
reclame van roerend goed, kan dit in beslag nemen. 

22* 
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722. 'l'ot dit beslag mag niet worden over

gegaan, dan krachtens een bevelschrift door den 

voorzitter cler regtbauk uitgevaardigd, op een 
verzoekschrift, waarbij de goederen kortelijk moeten 
zijn omschreven , op straffe van vergoeding van 
kosten, schaden en interessen, zoo wel tegen de 
partij, als tegen den deurwaarder, die tot inbeslag
neming, zonder zoodanig bevelschrift, zal zijn 

overgegaan . 
· 723. De voorzitter kan verlof verleenen om 

dit beslag zelfs op zondag te doen. 
724. Indien degene bij wieu de goederen, 

welke men wil in beslag uernen , zich bevinden, 
de deuren weigert te openen, of zich tegen de 
inbeslagneming verzet, zal men zich onverwij ld 
vervoegen tot den president der arrondissements
regtbauk, en ter plaatse waar geene regtbank ge
vestigd is, tot den kautouregter, doch inmiddels 
het beslng moelen staken , onverminderd de be
voegdheicl van den arrestant om eene wacht aan 
de denr te plaatsen. 

725. Dat besla!!: zal in deuzelfden vorm geschieden 
als de inbeslagnellling bij exectltie van roerende 

goederen. 
726. Binnen acht dagen n:1 het beslag zal er 

een eisch worden ingesteld tot van-waarde ver
klaring van het beslag. Deze eisch, mitsgaders 
de eiseh tot opheffing . van het beslai?, znllen ge
bragt worden voor den bevoegden regter vau den 
persoon tegen wien de inbeslagneming gedaan is. 

De dagvaarding, waarbij de eisch is ingesteld , 
zal , indien deze niet is gerigt tegen hem, bij 
wieu de goederen in beslag zijn genomen, binnen 
acht dagen nadat zij is gedaan, aan laatstge
noemde worden beteekend. 

Indien de eisch tot van-waardeverklaring niet 

is ingesteld en de dagvaarcling, in het geval in 
het vorig !iel bedoeld, niet is beteekend binnen 
de daarvoo1· gestelde termijnen, vervalt het beslag 
van regtswege. 

TW.El<:OR AFDEELlNG. 

Van de inbeslagneming of arrest ut handen van 
den schuldenaar . 

727 . De president van de arroudissements-regt
bank kan aan iedereu schnldeischer, die summierlijk 
van de deugdelijkheid zijner schnlclvordering doet 
blijken, en aantoont clat er gegronde vrees be
staat voor verduisteri ng door den schulclenaar 
van clieus 1·oerende of onroerende goederen, ver
lof verleenen om conservatoir beslag te leggen 

op cle roerende goederen vau dien schuldenaar ; 
hij kan ook, daartoe gronden vindende, laatst
gemelden vooraf in kort gecling in zijn behing 

hooren. 
728. .Bij het verleend verlof, wordt het be

drag der schuld vordering tot welker verzekering 
het beslag verleend wordt, uitgedrukt. 

729. De president kan, dit verlof verleeneude, 
tevens gelasten , dat het beslag niet zal mogen 
geschieclcu dan onder het stellen van zekerheicl 
voor de kosten , schaden en i nteresseu, welke 
door het beslag zonden kunnen W(lrdeu veroor
zaakt. 

In dat geval moet de zekerheid worden aange
boden bij het exploit van in beslagneming, en zal 
het den gearresteerde vrijstaan om, de aangebodene 
zekerheid niet voldoende achtende, zich deswege 
voor den president in kort geding te voorzien. 
Desniettemin zal alsdan het beslag voorloopig 
kunnen worden gelegd. 

730. De formltliteiten, voorgeschreven voor de 
inbeslagneming bij executie van roerende goecleren, 
zijn ook ten deze toepasselijk. 

7 31 . Degeen tegen w ien het verlof tot i u be
slagneming zijner roerende goederen ,,erlcend is, 

kan onverwijld daartegen opkomen, het zij in 
kort geding voor den president, het zij voor cl11 
arrondisse1nents-reglbank. 

732. De opheffing van het beslag zal worden 
gelast, indien door clen schuldenaar genoegzame 
zekerheid wordt gestelcl voor de sehulclvordering, 
waarvoor het beslag is gelegd, alsmede, indien 
na verhoor van partijen, snmmierlijk van <le 
ondeugdelijk heid der vordering of van het onnoodigc 
van het beslag mogt blijken. 

Vau regtswege ve,·valt dit beslag , indien ile 

eisch tot van-waarde verklaring niet is ingestelcl 
bi nneu acht dagen nadat hetze! ve is gelegd. 

In alle deze gevallen kan de arrestant wordeu 
verwezen tot vergoeding van kosten, schaden en 
interessen, indien daartoe gronden aanwezig zijn. 

733. De ten uitvoerlegging der bevelschriften 

en der uitspraken van den president, in cle vo1·ige 
artikelen vermeld, kan worclen bevoleu met of 
zonder borgtogt niettegenstaande verzet, hooger 
beroep of cassatie. 

734. De eisch tot van-wm,rde verklaring vnn 
het beslag zal wot·den gebragt voor de arrondisse
ments-regtbank, welke bevoegd is, om over de 
schuldronler iug, voor welke het beslag geclaau 
is, kennis te nemen. 
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DERDE AFDEELING. 

Van arrest onder derden. 

735. Behoudens het geval in de tweede af
deeling van den tweeden titel des tweeden hoeks 
van dit Wetboek vermeld, kan ieder schuldeischer, 
uit kruchte van authentieke of onderhandsche 
bescheiden , beslag leggen , onder handen van 
derden, op de gelden en goederen aan zijnen 
schuldenaar v~rschuldigd of toebehoorende of zich 
tegen derzel ver afgifte verzetten. 

Indien er geene bescheiden bestaan, kan de 

president der regtbank van het arrondissement, 
waarin de schuldenaar woont, en zelfs die van 
het arrondissement, waarin derden, onder -welke 
gelden en goederen zich bevinden, woonachtig 
zijn, op een verzoekschrift verlof geven tot het 
arrest. 

De bepalingen van artikel 729 zijn in dit 
geval mede toepasselijk. 

Het arrest zal echter kunnen worden opgeheven 
tegen behoorlijke borgstelling voor het bedrag der 
som, voor welke hetze! ve gedaan is . 

736. Ieder exploit van arrest moet bevatten 
de omschrijving van de bescheiden of de vermel
ding van 's regters verlof, mitsgaders de som 
waarvoor de in beslagneming gedaan is. 

Niet vereffende vorderingen en de kosten 
waarin de sch nldenaar zal kunnen worden ver
oordeeld, · worden door den regter voorloopig 
begroot. 

Het exploit moet insgelijks bevatten de ver
kiezing van eene woonplaats ter plaatse alwaar 
de derde, onder wien beslag gelegd is, woon

achtig is, indien de inbeslagnemer aldaar zijne 
woonplaats niet heeft. 

Alles op straffe van nietigheid van het gedaan 
arrest. 

737. Het exploit van eene inbeslagneming onder 
ontvangers of andere bewaarders van openbare 
kassen of gelden , moet gedaan worden aan die 
ambtenaren, of degenen die zich aan het hoofd 
van het kantoor bevinden, en door deze op het 
oorspronkelijke voor gezien worden geteekend. In 

geval van weigering, moet de deurwaarder dam·
van melding maken. 

738. Binnen acht dagen na het doen van het 
beslag, is de arrestant, op straffe van nietigheid 
van het arrest verpligt hetze! ve aan den schnlde
naar te beteekenen, en ilenzelven te dagvaarden 

tot van-waarde verklaring voor de regtbank van 

het arrondissement waarin hij woont, die ook 
kennis zal nemen van den eisch tot opheffing 
van het arrest. 

De bovengemelde termijn zal met acht dagen 
worden verlengd, wanneer de schuldenaar niet 
woont binnen het regtsgebied van het geregtshof, 
waarbinnen de schuldeischer woont. 

De arrestant is daarenboven verpligt, mede 
op straffe van nietigheid van het anest, afschrift 
van ,le dagvaarding tot van-waarde verklaring aan 
deu derden gearresteerde te beteekencn binnen 
acht dagen, nadat die dagvaarding is uitgebragt. 

739. Indien de schuldenaar opheffing van het 
arrest bekomt zal de arrestant worden veroordeeld 
tot vergoeding van kosten, schaden en iuteressen, 
indien claartoe gronden aanwezig zijn. 

740. Indien de inbeslagneming van-waarde 
verklaard is, zal het vonnis aan den derde, onder 
wien het beslag is gelegd, binnen den tijd van 
eene maand, na de nitspraak worden beteekend; 
wanneer de arrestant dien termijn laat verloopen, 
zullen de betalingen door dien derde gedaan, 
van-waarde zijn . 

741. Te gelijk met de beteekening van het 
vonnis, waarbij het beslag is van-waarde verklaard, 
moet de derde geanestèerde voor deszelfs bevoeg
den regter worden gedagvaard, ten einde ver
klaring te doen ,an hetgeen hij van den gearres
teerde onder zich heeft, of aan hem verschuldigd 
is; voorts om te worden veroordeeld, om dat, 

wat dienvolgens blijken zal aan den gearresteerde 
toe te komen, af te geven, of ter execntie over 
te geven, ten behoeve van den arrestant, ten 
einde daaraan diens vordering te verhalen, en 
om, bij gebreke van het doen der voormelde 
verklaring, te worden verwezen tot de voldoening 
van het bedrag der vordering, waarvoor het be

slag is deugdelijk verklaard, met de interessen 
en de kosten, even t1ls ware hij daarvan zuivere 

schuldenaar. 
Hij deze dagvaarding worden de gewone ter

mijnen in acht genomen. 
742. De verklaring zal met redenen moeten 

omkleed zijn; zij zal inhouden: eenen staat der 
gelden of roerende goederen , welke de derde ge

arresteerde onder zich heeft; de vermelding van 
de oorzaak, en van het bedrag van deszelfs schuld; 
van de betalingen op rekening, zoo die mogten 
hebben plaats gehad, en van de wijze van schold
kwijting indien de derde gearresteerde beweert 
niets meer schuldig te zijn, en in allen gevalle 
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de andere inbeslagnemingen welke onder hem 

mogten zij11 gedaan. 
743. Zij wordt ten dage dienende 1er auclientie 

gedaan cu moet schriftelijk, door of namens den 
derden geaJTesteerde onderteekend, worden over

gegeven. 
744. Indien de derde geanesteerde zijne ver

klaring nitbrengt, en deze wordt dengdel(jk be
vonden, en indien hij niet betwist de gevraagde 
veroordeeling tot afgifte, moeten hem alle de 
kosten aan zijne zijde gevallen, worden goedgedaan, 
en hij kan niet verpligt worden tot eenige af- of 
overgifte, dan te!(en voldoening of onder korting 

derzelve. 
745 . Indien de derde gearresteerde vermeent 

wettige gronden te hebben, om het doen der ver
klaring tegen te spreken, zal hij, indien zijne 
gronden worden verworpen, verwezen worden, 
om alsnog, op eenen bepaalden dag, zijne ver
klaring uit te brengen, tevens met verwijzing in 

de kosten. 
746. Indien hij op de dagvaarding ter ver

klaring, of 01i den dag bij het vorige artikel 
vermelcl, nalatig blijft in het uitbrengen der ver
klaring, wordt tegen hem verleend verstek, en 
hij, uit krach te daarvan, verwezen in het bedrag 
der vordering waarvoor het beslag gedaan is, 

met de interessen en kosten; even als ware hij 
daarvan zuivere schuldenaar. 

74 7. Tegen dit vonnis is het hem echter toe
gestaan in verzet te komen, mits aan biedende 
om de kosten te voldoen; en indien alsdan, na 
gedane verklaring, blijkt dat hij aan dengenen, 
tegen wien beslag gedaan is, niets verschuldigd 
is, of dat hij van dezen niets oude, zich heeft, 
zal hij op het verzet worden ontlast van de tegen 
hem gevallene verwijzing in het bedrag der vorde
ring waarvoor het beslag is gedaan. 

748. Indien op dit verzet blijkt dat hij minder 

dan het bedrag der vordering van den arrestant 
onder zich heeft of verschuldigd is, volstaat hij 
met de voldoening of afgifte daarvan, benevens 

de vergoeding der door zijne nalatigheid geledene 
kosten, schaden en interessen. 

749. De arrestant kan den derde, onder wien 
het beslag gelegd is, noodzaken de waarheid zijner 
verklariug met eede te bevestigen. 

750. (Eerste lid vervallen). 
Indien bij betwisting der verklaring de derde 

gearresteerde in het ongelijk gesteld wordt, zal de 
verklaring door den regter worden verbeterd , en 
de derde gearresteerde alzoo worden verwezen tot 

voldoening of afgifte van hetgeen zal zijn ge
bleken door hem verschuldigd te zijn of onder 
hem te berusten. 

Hij kan in dat geval bovendien worden ver
oordeeld tot vergoeding der kosten, schaden en 
interessen . 

751 . De gelden welke alzoo blijken van den 
gearresteerde onder den derde te berusten of door 
dezen aan den geanesteerde verschuldigd te ziju, 
zullen door den derden gearresteerde aan deu 
arrestant worden uitbetaald, tot het bedrag van 
de aan hem bij het vonnis van deugdelijk ver
klaring toegewezene vordering, en des noods op 
den derden gearresteerde , uit krnchte van het 
tegen hem gewezen vonnis, bij executie worden 
verhaald. 

752. Op gelijke wijze kan de derde gearresteerde 
worden gedwongen tot afgifte der gearresteerde 
goederen, welke zijn gebleken onder hem te be

rusten: deze worden bij executie verkocht, en 
de kooppenningen aan den arrestant tot het bedrag 
van het aan hem verschuldigde uitbetaald. 

753. Oppositie tegen de afgifte van de op
brengst van de in beslag genomene goederen wordt 
niet toegelaten. 

754. Indien echter, vóór dat het vonnis tot 
afgifte tegen den derden gearresteerde, overeen
komstig de vordering bij artikel 741 vermeld, is 
gewezen, meerdere inbeslagnemingen cloor anclere 
schuldeischers, onder den derden gearresteerde, 
zijn gedaan, zal het vonnis tot afgifte worden 
geacht, ten behoeve van allen te zijn gewezen, 
en het gearresteerde of de opbrengst van dien, 
onder allen worden verdeeld, naar het bedrag 

waarvoor elke vordering zal zijn deugdelijk ver
klaard, op de wijze, als in de derde afdeeling 
van den tweeden titel des tweeden hoeks van dit 
Wetboek is bepMld. De derde gearresteerde zal 
tot de afgifte niet kunnen worclen verpligt voor 
dat alle de onder hem gedane beslagnemingen 
zullen zijn van-waarcle verklaard of opgeheven. 

Ieder arrestant, wiens arrest is van-waarde 

verklaard, kan, wanneer andere arrestanten hunne 
vordering tot deugdelijk verklaring niet vervolgen 
op de termijnen van regtspleging bij dit Wetboek 
voorgeschreven, in het tot dat einde hangend 
geding tusscheu komen, en incidenteel vorderen, 
dat eeu termijn vau afdoening worde gesteld, na 
verloop waarvan het arrest, voor zoo verre het 
alsdan niet deugdelijk za l ziJn verklaard, als op
geheven zal beschouwd worden. 

755 . Indien deze schuldeischers mogten ver-
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meenen niet te ktrnnen berusten in de verklaring, 
cloor clen derden gearresteerde gedaan, of door 
den regter verbeterd, kunnen zij, behoudens hun 
regt van tusschenkomst , hangende het geding 
nopens de verklaring, den derden gearresteerde 
alsnog oproepen tot nadere verklaring en ver
wijzing, overeenkomstig artikel 741; mits daartoe 
andere gronden en bewijsrui cluelen bij brengende, 
dan in het afgeloopene geding met andere schnld 
eischers zijn gebezigd. 

756. Dit beslag zal niet gelegd mogen worden: 
1 °. Op de goederen, welke de wet verklaard 

heeft voor geene inbeslagneming vatbaar te zijn; 
2°. Op in regten toegewezene gelden tot onder

houd; 
3°. Op gelden en jaarwedden tot onderhoud, 

welke door den erflater of schenker voor geene 
inbeslagneming vatbaar zijn verklaard. 

Evenwel kunnen de voorwerpen, in n°. 2 en 3 
begrepen, worden in beslag genomen wanneer zij 
mogten dienen tot verhaal van onderhoud waarop 
de arrestant zelf aanspraak heeft. 

757. Bezoldigingen en pensioenen wegens ambten 
of bedieningen kunnen niet in beslag worden 
genomen dan voor zoodanig gedeelte, en op zoo
danige wijze , als door de bijzondere wetten wordt 
bepaald. 

757a. Het beslag in deze afdeeling vermeld kan 
door den schnldeischer, uit krachte van authen
tieke of onderhandsche bescheiden, ook gelegd 
worden onder zich zei ven. 

Echter zal het beslag krachtens onderhandsche 
bescheiden niet kunnen worden gelegd, dan na 
op het daartoe ingeleverd verzoekschrift verkregen 
verlof van den president der Regtbank van het 
Arrondissement, waarin de beslaglegger woont. 

Het arrest zal kunnen worden opgeheven tegen 
behoorlijke borgstelling of betaling van het bedrag 
der som, voor welke hetzelve gedaan is. 

757b. Het arrest wordt gelegd bij een exploit 
gedaan aan dengene, ten wiens laste het arrest 
gelegcl wordt. 

Dit exploit moet bevatten de omschrijving van 
de bescheiden en , indien het onderhandsche be
scheiden zijn, bovendien de vermelding van 's regters 
verlof, voorts eene naanwkeurige vermelding van 
cle goederen of schuldv01·deringen 1vaarop, en van 
de som waarvoor de inbeslagneming gedaan wordt. 

Niet vereffende vorderingen en de kosten, waarin 
de gearresteerde zal kunnen worden veroordeeld , 
worden door den regter voorloopig begroot. 

Het exploi t moet wijders inhouden dagvaarding 

voor de Regt bank van het Arrondissement, waarin 
de gearresteerde woont, tot van-waardeverklaring 
van het arrest en tot aanwijzing van hetgeen daar
onder valt. lleze Regtbank zal ook kennis nemen 
van den eisch tot opheffing van het arrest. 

De artikelen 739, 756 en 757 zijn ook op dit 
arrest van toepassing. 

75 7 c. De regter zal over de geheele bij Je 
dagvaarding ~edane vordering bij één vonnis nit
spraak doen, tenzij hij mogt bevinden, ,lat een 
deel daarvan vroeger dan het andere kan worden 
afgedaan, in welk geval zulks zal mogen geschieden . 

Indien de vordering geheel of gedeeltelijk wordt 
toegewezen, zal de arrestant bevoegd zijn op dat
gene wat volgens het vonnis onder het t11-rest valt, 
het hem verschuldigde te verhalen overeenkomstig 
de bepalingen ,ler artikelen 751, 752 en 753 van 
dit wetboek. 

757d. Indien echter, voordat een vonnis ge
wezen is, krachtens hetwelk verhaal kan plaats 
hebben, meerdere inbeslaanemingen door andere 
schnldeischers onder den arrestant zijn gedaan, 
zal dat vonnis ten aanzien van allen gelden, en 
zullen overigens de artikelen 754 en 755 van 
dit wetboek toepasselijk zijn, met dien ver
stande dat aan deze schnldeischers het in artikel 
755 bedoelde regt toekomt , indien zij beweren, 
dat meer dan waar?p de arrestant beslag heeft 
gelegd, oncler hem berust of door hem ver
schuldigd is. 

Even zoo zal, indien voordat het beslag van 
artikel 7 57 a gelegd is, onder den in dat artikel 
bedoelden schuldeischer door andere schnldeischers 
beslag is gelegd, het bepaalde in de artikelen 
754 en 755 ook aan eerstgenoemden schuldeischer 
ten goede komen. 

VIERDE AFDEELING . 

Van pandbeslag voor l1u1·en en pachten. 

758. De verhuurders van gebouwen e11 lande
lijke eigendommen, het zij daarvan eene hunr
cednl is opgemaakt of niet, kunnen éénen dag, 
na gedaan bevel, zonder verlof van den president, 
der arrondissements•regtbank, of ook cladclijk, 
zonder voorafgaand bevel met zoodanig verlof, voor 
verschenen huren in beslag doen nemen, de goederen 
welke bij artikel 1186 en 1188 van het Burgerlijk 
Wetboek voor de huurpenningen verbonden zijn 
verklaard. 

759. De goederen van denzelfden aard, voor 
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zoo veel die aan onder-huurders toebehooreu, 

kunnen in beslag genomen worden voor huren, 
cloor den eersten hnnrder verschtlidigd, maar zij 
zullen opheffing van het beslag bekomen, wanneer 
zij bewijzen dat zij zonder arglist hebben betaald. 

Zij kunnen geene betalingen doen gelden bij 
voorraad gedaan, dttn voor zoo ver zulks geschied 
is overeenkomstig artikel 1618 des Burgerlijken 
Wetbocks. 

760. Het beslag zal gedaan worden op gelijke 
wijze als het beslag op roerende goederen; de 
persoon tegen wien het beslag gelegd is, kan 
worden aangesteld tot bewam·der, ten zij het 
vruchten gelde, welke nog tak- of wortel vast zijn ; 
in welk geval, de veld wachter bij voorkeur tot 
bewltarder zal worden benoemd. 

761. Indien beesten, of werktuigen voor den 
landbouw, of vrncbtcn te velde, welke reeds 
van den grond zijn afgescheiden , of de zooclanige 
welke nog tak- en wortelvast zijn, in beslag zijn 
genomen, kan de kauton-regter , op verzoek van 
den executant, en lllt verhoor of behoorlijke op
roeping van den geëxecuteerde, een en geschikten 
persoon aanstellen, ten einde voor de bebouwing 
en inzameling der vruchten zorg te dragen. 

762. Indien vruchten te velde, het zij dezelve 

reeds van den grond zijn afgescheiden, het zij 
dezelve tak- en wortelvast zijn, in beslag worden 
genomen, zal het proces-verbaal van inbeslagneming 
moet!'n inbonden de opgave van ieder stuk gronds 
waarop dezelve zich bevinden, deszelfs inhoud 
zoo na mogelijk, zijne ligging en ten minste twee 
belendingen, alsmede de soort der vruchten. 

763. De in pandbeslag genomen goederen kunnen 
niet worden verkocht, dan nadat het beslag bij 
vonnis van cle arrondissements-regtbank, en na 
oproeping van den genen tegen wien hetze! ve is 
gelegd, zal zijn vn,n-waarde verklaard. 

Indien het beslag, overeenkomstig artikel 1188 
van het Burgerlijk Wetboek, ouder eenen derde 
is gedaan , zal ook dezen geroepen worden om 
hetzelve van-waarde te hooren verklaren. 

Het beslag vervalt van 1·egtswege, indien de 
eisch tot van-waardeverklaring niet is ingesteld 
binnen acht dagen, nadat het is gelegd. 

VIJ}'DE AFDEELING. 

Van beslag tegen schuldenaren die geene bekende 

woonplaats kebb,,,, en tegen vreemdelingen. 

764. leder schuldeischer, zelfs die geen schrifte
lijk bewijs in handen heeft, kan zonder voorafgaand 

bevel, maar met vergunning van den prnsident 
der reglbank van het arrondissement waarin zich 
de goederen bevinden, en zelfs van den kanton
regter in plaatsen waar geene arrondissements
regtbank zitting heeft, beslag doen leggen op de 
goederen van zijnen schuldenaar indien deze geene 
bekende woonplaats binnen het rijk heeft. 

765 . De formaliteiten, in dit Wetboek voor
geschreven ten aanzien van het executoriaal beslag 
op roerende goetleren, zijn op dit beslag toepasselijk. 

766. De arrestant zelf is van regtswege be

waarder der in beslag geuomene goederen, ingeval 
deze zich ouder hem bevinden: zoo niet, wordt 
daarover een bewaarder aangesteld . 

767. De voorschriften van het eèrste lid van 
artikel 763, gelclen ook voor dit beslag en de 
eisch tot van-waarde verklaring wordt ingesteld 
voor de regt bank, binnen welker 1·egtsgebied het 
beslag gelegd is. 

768. Vreemdelingen, welke geen vast verblijf 
binnen het koni ngrijk hebben, kunnen, zonder dat 

er een vonnis ten hunnen laste bestaat, op bevel 
van den voorzitter der arrondissements-regtbauk, 
bij voorraad worden gegijzeld , ter zake eener ver

vallen en opeischbare schuld jegens eeuen Neder
lander aangegaan. 

De formaliteiten, bij de tweede afdeeling van 
den vijfden titel van het tweede boek van dit 

Wetboek voorgeschreven, zijn ook op deze gijzeling 
toepasselijk. 

769. De opheffing der in beslagneming en 
gijzeling, in deze afdeeling bij de artikelen 7 64 
en 7 68 vermeld , kan worden gevorderd tegen 
het stellen van behoorlijke borgtogt of andere 
voldoende zekerheid voor de schuld met de inte
ressen en kosten. 

770. De in beslagneming en gijzeling houden 
van regtswege op, of de gestelde zekerhejd ver
valt, indien de eisch tot van-waarde verklaring 
niet is ingesteld binnen acht dagen , nadat de 
goederen in beslag zijn genomen, of de schulde
naar is gegijzeld. 

Hetzelfde geldt ten aanzien van de inbeslag
neming , indien zij onder derden is gedaan, 
,vanneer de dagvaarding tot van-waardeverklaring 
niet binnen acht dagen , nadat zij is nitgebragt , 
is beteekend aan dengene, bij wien de goederen 
in beslag genomen zijn. 

ZESDE AFDEELTNG. 

Van !,et beslag op om·oerend goed. 

770a. In de gevallen, voorzien bij de arti-
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kelen 303, 304, 305, 727 en 764 van clit 
wetboek, kan ook verlof verleend worclen om 

beslag te leggen op een of meer bepaalcl aan te 
wijzen onroerende goederen van den schuldenaar. 

Op clit beslag zijn van toepassing de bepa
lingen van de !Mitste zinsnede van artikel 727 
en de artikelen 728, 729, 731, 732, 733 en 
734 van dit wetboek. 

770b. Het beslag worclt gelegd in den vorm 
en met de gevolgen in de artikelen 504, 505 
en 506 van dit wetboek vermeld, met deze uit
zondering, dat de deurwaarler zich niet op 
het in beslag te nemen onroerend goed behoeft 
te begeven en dat in plaats van den titel, in 
artikel 504, 2°. genoemd, het verlof moet worden 
vermeld, uit kraehte waarvan de inbeslagneming 
geschiedt. 

Bovendien moet in het proces-verbaal van 
inbeslagneming op straffe van nietigheicl worden 
aangewezen de regter , voor wien de vordering 
tot van-wanrdeverkhring zal worden ingesteld. 

170c. De arrestant is verpligt om binnen veer
tien dagen, nadat dit beslng is gelegd, de door 
hem ingestelde vordering tot v:m-waardeverkla
ring tegen vertoon der dagvaarding te doen aan

teeke11en ter griffie van het in het proces-verbaal 
van beslag genoemd regterl ijk collegie in een tot 
dat doel te houden register . · 

7 70d. Zoodra na van-waardeverklaring van 
het beslag overgegaan wordt tot uitvoering van 
het vonnis, wordt dat beslag als een executoriaal 
beslag aangemerkt eu geschiedt de verkoop over
eenkomstig de bepalingen van de tweede afdeeling 
van den derden titel van het tweede boek v:iu 
dit wetboek. 

De term ij u van artikel 5 08 gaat in op den 
clag, waarop het vonnis van van-waardeverklaring 
wordt beteekencl. 

770e. Onverminderd het bepaalde in arti
kel 732 van dit wetboek is de arrestant, die 
het gelegd beslag niet binnen den daartoe ge
stelden termijn door eene vordering tot van
waardeverklar ing vervolgt, verpl igt, op straffe 
van vergoeding van kosten, schade en interessen, 
zoo daartoe gronden zijn, de overschrijving in 
de openbare registers te doen doorhalen , binnen 
acht dagen, nadat de term ijn voor het instellen 
der vordering tot van-waardeverklaring is ver
streken. 

770/. Indien de arrestant niet voldaan heeft 
aan het voorschrift van het vorig artikel, wordt 

inbeslagneming in de openbare registers door

gehaald uit kracht van eene verklaring van den 
griffier van het overeenkomstig het tweede lid 
van artikel 770b, in het proces-verbaal van 
beslag aangewezen regterlijk collegie, vermeldende, 
dat binnen den in het vorig artikel vermelden 
termijn bij hem geen aanteekening is geschied 
van het instellen der vordering tot van-waarde
verklal"ing. 

De doorhaling der overschrijving in de open
bare registers zal evenzeer geschieden: 

1 °. uit kracht van cle toestemming tot door-, 
hal in::,: der overschrijving vttu hem , ten wiens 
verzoeke zij is geschied, blijkende in voege als 
bepaalcl in artikel 1240 Burgerlijk Wetboek; 

2°. uit kracht van het vonnis, houdende 
last tot opheffing van het beslag. 

Buiten de toestemming cler belanghebbenden 
w01·dt de overschrijving niet doorgehaald dan met 
inachtneming der bepaling van artikel 432 van 
dit wetboek met cleza wijziging, dat de termijn 
van acht dagen na de beteekening van het vonnis 
vervangen wordt door dien van ééne maand na 
de uitsprnak. 

3°. uit kracht van eene verklaring van den 
gri ffier, vermeldende, dat van de instant ie is af
stand gedaan of dat deze! ve is vervallen. 

Tndien de zaak naar een ander regterlijk 
collegie verwezen is, moet de hier bedoelde ver
klaring, met vermelding van het vonnis der 
ver wijzing, worden afgegeven door den griffier 
van het collegie, waar de zaak ten gevolge der 
ver wijzing behandeld is. 

170g. De akte, waarbij tot cle doorhaling 
wordt gemagtigd of een aLlthcntiek afschr ift van 
zoodanige akte, alsmede de verklaringen, in het 
vorig artikel vermelcl, blij ven onder den hypotheek
bewaarder berusten. 

Een authentiek uittreksel van het vonnis hou
dende last tot opheffing van het beslag wordt hem 
ter hand gesteld. 

V IJ F D E T I T E L. 

Van het doen van rekening en verantwoording. 

77 1. Rekeupligtigen, die nalatig zijn in het 
doen van rekening, worden daartoe door de belang
hebbenden, bij gewone dagvaarding, opgeroepen, 
en het geding wordt op de gewone wijze gevoerd. 

772 . Bij het vonnis, waarbij het doen van 
rekening ge!:tst wordt, moet de t ijd worden be-

de overschrijving van het proces-verbaal van pMld, binnen welken dit geschieden moet, en 



342 16 SE P 1' E MB ER l 8 9 6, 

een regter-commissaris benoemd, te11 wiens over

staan de rekening zal worden getlaan. 
De regter-commissaris bepaalt de11 dag, waarop 

de reken i ug zal worden gedaan. 
Indien de rekenpligtige in gebreke blijft om 

op den bepaalden dag te verschijnen, of rekening 
te doen, zal h ij , indien clit geëischt is, daartoe 
worden genoodzaakt, door de in beslagneming 
en clen verkoop zijner goederen, tot zoodanig 
bedrag, als bij het vonnis zal worden bepaald. 

De lijfsdwang kan ook tegen hem worden nit
esprokcn , indien de regter znlks noodig oordeelt. 

773. Indien in hooger beroep een vonnis wordt 
veruieligcl, waarbij een eisch tot het doen van 
rekening en verantwoording was afgewezen, zal 
de rekening gedaan en beoordeeld worden voor 
den regter, voor wien de eisch is ingesteld ge
weest, of voor zoodanigen anderen reg ter, ,ils bij 
de uitspraak in hooger beroep daartoe zal worden 

aaU!(CWezen. 
774. De rekening moet de wCJ·kelijke ontvang• 

sten en uitgaven bevatten. In gem! de ontvang
sten clc uitgaven te boven gaan, kan degene, aan 
wicn de rekening gedaan wordt, van den regter

commissaris vorderen een bevelschrift tot de uit
betaling van clat meerdere; zonder dat hij geacht 
wordt daardoor de rekening te hebben goedge
keurd. Dit bevelschrift zal worden uitgegeven 

in den vorm vermeld in artikel 430. 
775. De rekening zal aan de wederpartij wor

den beteckend, en de tot bewijs strekkenc1e be
scheiden tegen recief, of door middel v,m cle 
grime, worden medegedeeld. Deze beteekening 
znl binnen een termijn , door den regter-commis
saris bij het doen der reken ing vast te stellen, 
moeten geschieden. 

D~ze bescheiden zullen ongeregistreerd kunnen 
worden overgelegd. 

Ingeval binnen voorzegtlen termijn de betee

keniug niet heeft plaats gehad, zijn op den reken
pligtige van toepassing het derde en het vierde 
]iel vun artikel 772 van dit wetboek. 

776. Indien zij, aan wie de rekening gedaan 
moet worclcn, verschillende procureurs hebben 
gesteld, en echter hetze! fde belang hebben, zal 
de hierboven vermelde beteekening en medecleeling 
alleen arm den oudsten procureur gedaan worden. 

Indien zij echter verschillende belangen hebben, 
zal die mededeeling afzonderlijk geschieden aan 
ieder der door hen gestelde procureurs. 

777. Binnen den tijd van eene maand na de be
teekeoing zal degene, aan wien de rekening gedaan 

worclt, deze! ve goedkeuren, of anders aan zijne weder
p:u·tij eene schriftuur van debat do3n beteekcnen, 
ten zij de regter-commissaris, om billijke redenen, 
aan hem een langer uitstel verleend hebbe. 

Binnen eeucn gelijken termijn, na de beteeke
ning der schriftum van debat zal het aan hem, 
die de rekening gerlaan heeft, vr ijstaan aan zijne 
wederpartij ecno memorie van contra-debat te 
doen beteekeuen tot regtvaardiging van zijne reke
ning en oplos ing van de daar tegen ingebragte 
bedenkingen. De wederzijdsche bescheiden zullen 
aan het slot der memorie worden vermeld , en 
zal daarvan mededeeling worden gegeven, tegen 
recief of door middel van de g,·i ffie. 

Ook deze be cheiden zullen ongeregistreerd 
kunnen worden overgelegd. 

778. Veertien dagen ten langste na de betee
keni ng van deze memorie van contra-debat, of 
dadelijk na het verloop van den daartoe verleen
den termijn, zal de regter-commissar is, ten ver
zoeke van de eerst gereede partij, gelasten dat 
partijen , op den dag en het uur bij het bevel

schrift bepaald , voor hem zullen verschijnen, 
ten einde zich omtrent de betwiste artikelen te 
verklaren, en, ware het moge! ijk, het daar
omtrent eens te worden. Indien partijen niet 
kunnen overeenstemmen, zal de regter-commissaris 
van alles prnces-verbaal opmnken, hij zal op den 
door hem te bepalen dag zijn verslag ter teregt
zitting uitbrengen, en partijen zullen gehouden 
zijn zich, zonder nadere aanmaning, aldaar te 
bevinden, ten einde hare belangen mondeling 
te kannen voordragen. 

779. Bij het vonnis, dat op het debat van 
rekening valt, zal het bedrag van den geheelen 
ontvang en uitgaaf opgemaakt, en het saldo be

paald worden. 
780. Geene herrekening zal toegestaan worden 

op grond vau misslagen van berekening, weg
latingen, valsche of dubbel gebragte posten, maar 
het zal partijen t1lleen vrijstaan daarvan de her
stelling voor dezelfde regters te vorderen. 

781. Indien hij, aan wien de rekening gedaan 
moet worclen, verzuimd heeft zijne schr iftuur 
van debat te doen beteekeneu, of later op de bij 
ar tikel 77 8 bepaalcle wijze, zijne belangen voor 
te dragen, wordt nitsprank gedaan op de overge
legde stukken, zonder clnt tegen deze uitspraak 
verzet wordt toegelaten. 

Indien, ten gevolge vnn deze uitspraak, de 
rekenpligtige eenige ~elden verschnldigd is, zal 
hij deze] ve, tot dat zij worden opgevorderd , 
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zonder daarvoor interessen verschuldigd te zijn, 
onder zich kunnen behouden. 

782. Alle rekcnpligtigen, die verlangen rekening 
te doen, knnnen bij weigering of nalatigheid van 
de belanghebbenden , om deze! ve op te nemen en 
te sluiten, deze op de gewone wijze daartoe doen 
dagvaarden voor den regter waarvoor de rekeu
pligtige tot het doen van rekening zou kunnen 
worden geroepen . 

783. In dit geval, wordt tot het benoemen 
van een en re~tercom1nissaris, ten wiens overstaan 
de rekening kan geschieden, en tot het opnemen, 
debatteren en sluiten ,lerzelve geprocedeerd, op 
de gewone wijze, en met in achtneming der bij
zondere voorschriften van dezen titel. 

784. J ndien echter beneficiaire erfgenamen, 
curators in nalatenschappen , welke onder het 
voorregt van boedelbeschrijving zijn aanvaard, 
cumtors in onbeheerde nalatenschappen of andere 
rekenpligtigen, verlangen rekening te cloen, en 
deze! vc moet gedaan worden , het zij aan eene 
massa van belanghebbenden, het zij aan belang
hebbenden welke slechts ten dcele bekend zijn, 
het zij er eindelijk afwezigen onder dezelve be
hooren, vervoegen zich derekenpligtigcn bij requeste 
tot den regter in artikel 782 vermeld, met ver
zoek om bepaling van eenen bekwamen termijn, 
tegen welken alle, zoo bekende als on bekende of 
afwezige belanghelibenden bij openbare dagvaarding 
zullen worden opgeroepen. 

785. Die termijn wordt, nadat het openbaar 
ministerie is gehoord, bepaald naar gelang van 
den vermoedelijken afstand der woon- of verblijf
plaatsen van de belanghebbenden, en tevens be
volen dat de dagvaarding, naar mate der meerclere 
of minde1·e belangrijkheid der zaak, het zij eens 
het zij meermalen, zal worden geplm,tst in een 
of meer dagbladen, bij het bevel aan te wijzen, 
en tevens, dat afschrift daarvan worde aangeplakt 
aan de vergaderplaats van het regterlijk kollegie. 

786. Het bevel hondt in den last om daaren
boven de bekende belanghebbenden op te roepen, 
bij circulaire brieven, door middel der griffie; de 
verzoeker duidt te dien einde, bij zijn verzoek
schrift, de namen en woonplaatsen derzelve aan. 

787. De rekenpligtige legt zijne te doene rekening 

met de bescheiden, tegen recief gedurende clen 
loop des termijns, ter griffie neder, ter inzage 
der belanghebbenden, en kondigt zulks aan in 
de dagvaarding en in de circulaire. 

Deze bescheiden zullen ongeregistreercl kunnen 
worden overgelegd. 

788. Ten dage dienencle, wordt, t.ot het einue 
bij artikel 7 83 uitgedrnkt, tusschen de ver
schijnende partijen, op de gewone wijze, en met 
in achtneming der venlere bijzondere bepalingen 
van dezen titel, geprocedeerd. 

789. Tegen alle andere zoo bekende als on bekende, 
belanghebbenden, wordt verstek verleend en voor 
het profijt van dien, eene tweede oproeping 
bevolen, op gelijke wijze als bij de artikelen 785 
en 786 is voorgeschreven, en zal ,le zaak ten 
opzigte der gedaagden die verschenen zijn, worden 
aangehouden, tot den dag waarop deze! ve op 
nieuw moet dienen om alsdan tnsschen deze te 
worden voortgeprocedeerd, en tegen alle anderen 
een tweede verstek te erlangen. 

790. Het eind vonnis claarna te vellen is tnsschen 
alle pru·tijen verbindende, en geen verzet daar
tegen wordt aan de defaillanten toegelaten. 

791 . Indien errangregeliug moet plaats hebben, 
geschiedt deze] ve overeenkomstig Je voorschriften 
daaromtrent in dit Wetboek voorkomende. 

792. De rekenpligtigen kunnen zich, hangende 
,le geschillen over de rangregeling, outlasten van 
het onder hen berustende saldo, door overstorting 
in de kas der geregtelijke consignatien, en die 
overstorting kan ook op de vordering van belang
hebbenden bevolen worden. 

793. Indien, in de gevallen bij artikel 784 
vermeld, op de dagvaarding aldaar voorgeschreven, 
niemand verschijnt, wordt verstek verleend, en 
voor het profijt van dien, ecne tweede dagvaarding 
en oproeping bevolen, en indien daarop mede 
niemand verschijnt, de rekening gesloten, en het 
saldo zoodanig bepaald als de regter overeen
komstig de bescheiden rcgtmatig oordeelt. Tegen 
dit vonnis wordt geen verzet toegelaten. 

ZESDE TITEL. 

Van eenige bijzondere reglsplegi11gen. 

1EEHSTE APDEEL0 1G. 

Van aanbieding van betaling en pere_qtelijke be
waarge11ing of consignatie. 

794. Het p1·oces-verbaal vm1 aanbod van be
taling moet de zaken of den aard der geldspecien 
welke men aanbiedt behelzen. 

Hetze) ve moet geschieden aan den persoon of 
de woon1ilaats van den schnldeischer, en in het
ze! ve moet vermeld worden het antwoord van den 
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schnldeischer of indien hij af,vezig is van den 
persoon aan wien het aanbod is gedaan. 

llit antwoord wordt door den schnldeischer of 
bij deszelfs afwezendheid door den persoon die 
het antwoord gegeven heeft onderteekend. 

Indien de schnldeischer of de persoon die het 
antwoord gegeven heeft weigeren te teckenen of 
verklaren znlks niet te kunnen doen, moet daar
van melding worden gemaakt in het proces-ver
baal hetwelk door den notaris of cleurwaarder 
moet worden g~tlagl eekend en geteekend en waar
van afschri ft aan den persoon of de woonplaats 
van den schnldeischer moet worden gch,ten, alles 
op straffe van nietigheid. 

Ingeval de notaris of deurwaarder noch den 
schuldeischcr, noch iemand van diens huisge
nooten aan zijne woonplaats vindt, handelt hij 
als in artikel 2 van dit Wetboek is bepaald. 

795. Indien de aangebodene zaak of geldsom 
cloor den sch ttldeischer niet wordt aangenomen, 
mag de schuldenaar dezelve in gereglelijke be
waring stellen, mits in acht nemende hetgeen 
voorgeschreven is in cle tweede afdeelinp: vau den 
vierden titel des derden hoeks van het Burgerlijk 
Wetboek. 

796. De eisch tot van-waarde of tot nietig
verklaring dei· gedane aanbiedingen of der be
waargeving word t als eene gewone vordering be
handeld. (1) Indien zoodanige aanbieding of be
waargeving in eene hangende zaak voorkomt, 
wordt zij als een incident behandeld. 

797. De vrijwillige of gei·egtelijke bewaargeving 
verkort geenszins de regten welke uit gedane in
beslagneming, zoo die heeft plaats gehad, zijn 
ontstaan, en moet aan de arrestanten en oppo
santen worden beteekend. 

TWEEDE AFDEELIKG. 

Va11 de magtiging eenei· getrouwde vrouw. 

798. ·Indien een man, hetzij omdat hij onder 
curatele gesteld is, of om andere redenen zich 
in de onmogelijkheid bevinclt om zijne vrouw te 
magtigen , of indien hij een t egenstrijdig belang 
heeft, moet de vrouw, die magtiging uoodig 
heeft, om deze te ver la-ij gen een verzoekschrift 
indienen aan den kanton-regter , die daarop zijne 
beschikking stelt. 

(1) Door eene schrijffout komt het woord • be
handeld" volgens art. 112 der wet van 7 Juli 1896 
(Staatsblad n°. 103) tweemalen achter elkaar in 
art. 796 voor. (Officiëele aant.) 

799. Indien de vi·ouw beweert, dat de man 
die de magtiging kon geven dezelve weigert, kan 
de regtbank op het verzoek geen uitspraak doen, 
dan na clen man te hebben gehoord, of nadat 
hij behoorlijk zal zij n opgeroepen. 

800. Wanneer in een regtsgeding tegen eene 
getrouwde vrouw, de man is opgeroepen om haar 
te magtigen, en deze niet verschijnt, zal de regter 
die magtiging verleenen. 

DERDE AFDEELIXG. 

Van het stuiten des lmwe/,ijks. 

801 . Bij stuiting des huwelijks moet het ver
zet gedaan worden bij eene akte , zoo wel aan 
den ambtenaar van den bmgerlijken stand, als 
aan cle partij tegen welke het verzet gerigt is, 
door eenen deurwaarder beteekend. 

Deze akte zal bevatten de gronden van het 
verzet, en de hoedanigheid welke aan den oppo
sant regt geeft om tegen het huwelijk op te komen. 

Dezelve zal insgelijks bevatten de keus van 
eene woonplaats in de gemeente of gemeenten 
waar het huwelijk moest voltrokken worden; alles 
op straffe van nietigheid. 

802. De eisch tot opheffing van het verzet moet 
op de gewone wijze worden aangebragt en be
handeld voor de arrondissements-regtbank, binnen 
welker ressort woon11laats is gekozen, en welke 
daarop met den mees t mogelijken spoed beslissen zal. 

Indien woonplaats is gekozen ouder het ressort 
van meer dan eene arrondissements-regtbank, zal 
de zaak worden aangebragt voor eene dier regt
banken ter keuze van den aanlegger. 

803. Van het vonnis, waarbij op de vordering 
tot opheffing van het verzet tegen het hu wel ijk 
is uitspraak gedaan, kan onmiddellijk het hooger 
beroep geschieden en moet het worden ingesteld 
binnen veertien dagen na de uitspraak; en ook 
voor het hooger beroep geldt de bepaling des 
vorigen artikels . 

VIEltDE AFDEELI NG. 

Van de scheiding van goederen. 

804. Geen regtsgeding tot scheiding Yan goederen 
zal door de vrou w knnuen worden aangevangen, 
zonder autorisatie van den pres ident der regtbank 
van het arrondissement binnen hetwelk haar man 
woonachtig is. 

805. Tot dat einde zal de vrouw welke scheiding 
van goederen vraagt, zich tot den president wenden 
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met een verzoekschrift hare gronden bevattende, 

en zal deze bij bevelschrift op hetze) ve geplaatst, 
partijen gelasten om op cenen bepaalden dag en 
een bepaald uur in persoon voor hem te ver
schijnen, ten einde tusschen dezelve,zoo mogelijk, 

eene bevrediging door zijne tusschenspraak te be
werken. 

Van dit bevelscbrift en verzoekschrift zal ten 
minste drie dagen vóór den bepaalden dag van 
verschiJning een afschrift aan clcn man beteekend 
worden . 

806 . lQgeval cle Vl'ouw ten bepaalclen dage 
niet verschijnt, zoncler van eenige wettige reclen 
te doen blijken, worclt haar verzoek beschon wd 
als vervallen. 

Inclien partijen , beide verschenen Z\jnde, niet 
vereenigd hebben kunnen worden, of indien de 
man behoorlijk geroepen, niet is verschenen, ver
leent de president aan de vrouw cle gevraagcle 
autorisatie tot clagvaarding voor de regtbank. 

Van clen uitslag dezer verschijning wordt een 
prnces-verbaal opgemaakt. 

807 . De eisch tot scheiding zal open baar worden 
bekend gemaakt, door middel van aankondigingen, 
aangeplakt in de gehoorzaal en aan het gebouw 
van de regtbank, en geplaatst in een der dagbladen 
van de ·provincie, of bij gebreke daarvan, in dat 
eener nabtuige provincie. 

Die aankondigingen moeten behelzen: 
1 °. De vermelding van den eisch tot scheiding 

van goederen , en de dagteekening daarvan; 
2°. De namen , voornamen , het beroep en de 

woonplaats cler echtgenooten. 
De aan pakking geschiedt door eenen deurwaarder 

en deze zal daarvan proces-verbaal opmaken. 
808. De maatregelen, welke de vrouw naar aan

leiding van artikel 245 van het Burgerlijk Wet
boek mag in het werk stellen, zijn de verzege
ling, boedelbeschrijving en waardering van goe
deren, conservatoir beslag op de roerende goederen 
van de gemeenschap of van de vrouw, en con
servatoir beslag op de onroerencle goederen der 
gemeenschap, overeenkomstig de bepalingen van 
de tien volgende artikelen. 

808a. Het verlof om een of meer dezer maat
regelen te nemen zal aan den president der Regt
bank kunnen worden gevraagd bij of na het in
dienen van bet verzoekschrift in artikel 805 
bedoeld. 

De 11resident kan alvorens die bewilliging te 
verleenen, indien bij dit noodig oordeelt, den 
man oproepen. 

808b. Op het beslag op cle roerende goederen 
van cle gemeenschap of van de vron w zijn toe
passelijk de tweede zinsnede van het eerste lid 

en het derde lid vau artikel 440, de arti
kelen 443, 444, 447, 448, het eerste lid van 
artikel 450, de artikelen 452 , 453, 454 en 733 
van uit wetboek. 

Tot bewaar,lers vau het goed zullen niet mogen 
worden aangesteld de arrestante, noch de kinderen 
of kleinkinderen der beide echlgenooten of van 
een hunner, tenz ij met uitdrukkelijke toestemming 
van den gearresteerde. 

808c. Oude,· het beslag zullen niet begrepen 
worden de roerende goederen , welke door den 
gearresteerde worden aangetoond, niet tot de 
gemeenschap of niet aan de vrouw te behooren, 
alles behoudens ieders regt, waarover hetzij krach 
tens artikel 808d, hetzij bij de toepassing van 
het laatste lid vtt,n artikel 808e, cle beslissing 
des regter& kan worclen ingeroepen. 

808d. Die eigenaar beweert te zijn der in 
beslag genomene goederen of van een gedeelte 
daarvan, kan tegen de inbeslagneming opkomen 
op de wijze in artikel 456 bedoeld. 

808e. Het vonnis houdende afwijzing van den 
eisch tot scheiding beveelt. tevens de oph.effing van 
het beslag. 

Bij toewijzing der scheiding ho11dt het beslag 
op door lle werkelijke ve1·deeling der goederen 
van de gemeenschap of door de afgifte aan de 
vrouw va,u hare goederen. 

808j'. Op het beslag op de onroerende goe
deren van de gemeenschap is het bepaalcle bij het 
eerste )iel van artikel 770b toepasselijk . 

808g. De overschrijving van het beslag op de 
onroerende goederen wordt in de openbare registers 
doorgehaald: 

1°. uit kracht van de toestemming der vrouw 
tot doorhaling van de overschrijv ing, blijkende 
in voege als bepaald in artikel 1240 van het 
Burgerlijk Wetboek. 

2°. uit kracht mu het vonnis houdende l1f• 
wijzing van den eisch tot schei ding of last tot 
opheffing vltn het beslag. Buiten cle toestemmiug 
der belanghebbenclen wordt de overschrijving niet 
doorgehaald dan met ioacbtueminµ: der bepaling 
van artikel 432 van dit wetboek met deze wijzi
ging, dat de termijn van acht dagen na de bc
teekening van het vonnis vervangen wordt door 
clien van ééne maand na de uitspraak. 

3°. nit kracht van eene verklaring van den 
griffier bij het regterlijk collegie, wam· de eisch 
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tot scheiding laatstelijk aanhangig was, dat van 
de instantie is afstand gedaan of dat dezelve is 

vervallen. 
4°. ambtshalve door den hypotheekbewaarder 

bij de overschrijving van de akte van scheiding 
der hnwelijkEgemeenschap of een uittreksel daarvan. 

Artikel 770g van dit wetboek is ook hier 

van toepassing. 
808/,. Opheffing van het beslag op de roerende 

of onrnerende goederen, hetzij geheel, of ten deele, 
wordt. tegen voldoende zekerheidssteJJing OJJ ver
zoek van den man bevolen door den regter, voor 
wien de eisch tot scheiding aanhangig is. 

Magtiging tot vervreemding of bezwm·ing van 
de in beslag genomen goederen kan door denzelf
den regter worden verleend, onder zoodanige 
voorwaarden, als door hem noodig znllen worden 
geacht om te voorkomen, dat de belangen der 
vron w daardoor worden benadeeld. 

In beide gevallen wordt de vrouw vooraf ge
hoo1·d of moet blijken, dat zij tot dat einde be

hoorlijk is opgeroepen. 
808i. Het beslag op de roerende of onroerende 

goederel! Yerhindert niet de inbeslagneming en 
uitwinning daarvan door derden wegens schulden 
vóór de inbeslagneming aangegaan. 

Het overschot van de opbrengst eener door 
derden vervolgde uitwinning wordt ten behoeve 
van de belanghebbenden geconsigneerd. 

808j . Het beslag op cle roetende of onroerende 
goederen laat ongedeerd het aan den man toe
komend genot der inkomsten, on verminclerd zijne 
vcrpligtingen tegenover zijne vrouw krachtens de 
wet of huwelijksche voorwaarden. 

809. Behoudens de voorzieningen, sti-ekkende 
tot bewaring van regt, mag er op den eisch van 
scheiding geen vonnis worden uitgesproken, dan 
eene maand nadat de hierboven voorgeschrevene 
formaliteiten zullen zijn in acht genomen. 

810. De enkele bekenten is van den man geldt 
niet als bewijs, al ware het ook dat er geene 
schuldcischers mogten zijn . 

811. De scheiding van goedei-en zal openbaar 
worden aangekondigd : 

10. Door een uittreksel van het vonnis, het
welk gedurende een jaar aangeplakt zal zijn iu 
de gehoorzaal der regtbank ran het arrondissement, 
alwaar de man zijne woonplaats heeft; 

2°. Door het aanplakken van een gelijk uittreksel 
in de gemeente ahvam· de man zijne woonplaats 
heeft, op de plaatsen alwaar zulks te doen ge
bruikelijk is ; 

3°. Door de driemaal herhaalde pluatsing van 
zoodanig uittreksel in een der dagbladen der 
provincie, of, bij gebreke van dien, iu een dag
blad van eene naburige provincie , eu zulks met 
tusschenpozing van eene maand telkeu reize. 

Dat uittreksel moet bevatten de dagteekeniug 
van het vonnis en de aanduiding der regtbauk, 
door welke hetze! ve gewezen is; de namen, voor
namen, het beroep en de woonplaats der echt
genooten. 

812. De vrouw mag niet beginnen het vonnis 
ten uitvoer te leggen dan van den dag af, waar
op de bij het voorgaande artikel voorgeschrevene 
formaliteiten zullen vervuld zijn, zonder dat zij 
echter behoeve te wachten tot dat de termijn 
van een jaar, vastgesteld bij n°. 1 van het voor
gaande artikel, verloopen zij. 

813. Indien de vereischten, in deze afdeeling 
voor!l;eschreven, in acht genomen zijn, zal, nadat 
de termijn, waarvan in het voorga:1nde artikel 
gesproken wordt, verschenen is, het vonnis van 
scheiding ook ten aanzien van de sch uldeischers 
van clen man geldig zijn. 

814. De van goederen gescheiden vrouw, die 
van de gemeenschap wil afstand doen, moet des

wege hare verklaring afleggen ter griffie van de 
regtbank, door welke op de eisch van scheiding 
is regt gesproken . 

815. De akte, waarbij de gemeenschap van 
goederen wordt hersteld, moet OJJ dezelfde wijze 
worden bekend gemaakt als bij artikel 811, 
n°. 2 en 3, ten aanzien der scheiding van goederen 
is voorgeschreven. 

VIJFDE AFDEELJNG. 

Van echtscheiding. 

816. De echtgenoot, die eenen eisch tot echt
scheiding wil doen, is verpligt aan de regtbank 
in te dienen een verzoekschrift, bevattende de 

opgave der daadzaken en der te nemen couclnsien, 
met bijvoeging der tot bewijs strekkende stukken. 

Dit verzoekschrift moet aan clen voorzitter, of 
aan den regter die deszelfs plaats vervult, over
handigd worden door den eischendeu echtgenoot 
in persoon, aan welken de voorzitter zoodanigc 
bedenkingen zal voorhouden, als hij zal oordeeleu 
te behoornn. 

Indien de eischer wettiglijk verhinderd is om 
zich bij den president te vervoegen, zal deze 
zich naar deszelfs woonplaats begeven, om hem 
zijne bedenkingen onder het oog te brengen. 
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Indien de eischer woonachtig is buiten de plaats 
alwaar de regtbank is gevestigd, kan de presiclent 
dit aan den kantonrcgter opdragen, welke daar
van een proces-verbaal zal opmaken en dit zonder 
verwijl aan hem inzenden. 

817. Indien de eisch er volhardt, zal de voor
zitter aiin den voet of kant van het verzoekschrift 
gelasten, dat beide echtgenooten op eenen bepaalden 
dug en nur voor hem zullen verschijnen. 

Een afschrift van dat bevel zal door den griffier 
aan den verweerder worden toegezonden. 

818. De echtgenooten zijn gehouden in 11ersoon 
te verschijnen, zonder zich door nabestaanden , 
of raadslieden te kunnen doen bijstaan. 

819. Op den bepaalden dag maakt de president 
aan beide echtgenooten of aan den eischer, indien 
deze alleen verschenen is, zoodanige ,uinmerkingen 
als hij raadzaam oorcleelt om eenc verzoening te 
weeg te brengen. Iugcval de eischer niet verschijnt 
zonder van eenige wettige reden te doen blijken, 
wordt het verzoek van echtscheiding gehouden 
voor vervallen. 

Van den uitslag van deze verschijning wordt 
een proces-verbaal opgemaakt. 

820. De presiuent kan, bij niet-vereeniging, 
de vrouw magtigen in hetzelfde proces-verbaal, 
0111 bij voorraad baren intrek te nemen in zoo
cfanig huis, als partijen zullen zijn overeenge
komen of als hij van ambtswege zal aan wijzen, 
en tevens bevelen dat cle goederen tot haar dagelijks 
gebruik strekkende, aan haar zullen worden ter 
hand gesteld. Insgelijks kan hij bij voorrnad 
bepalen bij wien der echtgenooten de kinderen 
inmiddels zullen verblijven. 

De president zal ook, daartoe gronclen vindende, 
de som kunnen bepalen welke voorloopig cloor den 
echtgenoot zal worden verstrekt, tot onderhoud 
van de vron w en de kinderen welke bij laatstge
melde mogten verblijven. 

Deze beschikkingen behouden gedurende het 
regtsgeding hare kracht, totdat de regter omtrent 
het onderwerp dier beschikkingen mogt hebben 
uitspraak gedaan. 

821 . Indien de president de echtgenooten niet 
heeft kunnen verecnigen, verleent hij aan den 
cischer verlof om bij gewone dagvaarding den eisch 
tot echtscheiding in te stellen. 

Indien de vrouw eischeres is, zal zij dien eisch 
moeten instellen binnen veertien dagen nu het daar
toe verleende verlof; bij gebreke van dien zullen 
de voordeelen vervallen, welke haar krachtens 
het Yorige artikel mogten zijn toegekend. 

822. De zaak zal behandeld worden in den -
zelfden vorm, welke voor andere vorderingen is 
vastgesteld ; zij zal met geslotene deuren worden 
bepleit, doch het vonnis zal in het openbaar 
worden n i tgespro ken. 

823. Inuien er gronden zijn om bewijs bij ge
tuigen toe te laten, zal het verhoor der getuigen 
op de teregtz itting, doch met gesloten denren , 
plaats hebben. 

824. De incidentele vorderingen, gedaan naar 
aanleiding van artikel 268 en 269 van het Bur

gerlijk Wetboek en die tot wijziging of opheffing 
der presidiale beschikkingen becloelcl bij artikel 820 
van dit wetbuek, zullen bij met redenen omkleede 
conclusiën worclen gedaan . 

825. De maatregelen, welke de vrouw naar aan
leiding van artikel 270 van het Burgerlijk Wet
boek mag nemen tot bewaring van haar regt, 
zijn dezelfde als die, welke haar ingeval van aan
gevraagde scheiding van goederen in artikel 808 
van dit wetboek zijn toegekend. Zij zal echter 
tot het leggen van conservatoir beslag al leen verlof 
kunnen bekomen in geval van gegronde vrees voor 
verduistering. 

826. De formaliteiten voor de echtscheiding 
voorgeschreven , zijn mede toepasselijk op de vor
dering tot scheiding van tafel, bed en bijwoning, 
wegens bepaalde oorzaak. 

827. Het voorschrift van artikel 1951 van het 
Burger! ijk Wetboek is toepasselijk, zoo wel bij 
de vordering tot scheiding van tafel, bed en 
bijwoning wegens bepaalde oorzaak, als bij de 
vordering van echtscheiding; met deze bepaling 
echter voor de beide regtsged i ogen, dat de ouders 
en kinderen der echtgcnooten zich van het geven 
van getuigenis znllen kunnen verschoonen. 

828. De vonnissen, waarbij echtscheiding of 
de scheicling van tafel en bed uitgcs11roken wordt, 
moeten openbaar worden gemaakt, op de wijze bij 
artikel 811 hiervoren vastgesteld . 

ZESDF. .-1 l'DEELIXG. 

Van de aanvulling of verbetering van de akten 
van den burgerlijken stand. 

829. Degene die, krachtens artikel 70 van 
het Burgerlijk Wetboek, de aanvulling of ver
beteri ng van eeue akte van den burgerlijken stand 
in 1·cgten wil doen bevelen , moet daartoe aan 
de l'Cgtbank, waarvan in artikel 71 van l1etzelve 

Wetboek is melding gemaakt, een met redenen 
bekl eeu verzoekschrift indienen. 
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830. Indien de regtbank beveelt dat de be
langhebbende partijen zullen opgeroepen worden, 
geschiedt znlks bij dagvaarding, of indien het 
verzoek gedaan wordt in een aanhangig regtsge
ding bij akte van procureur tot procureur. 

831 . De zaak zal op den bepaalden dag ter 
rolle gebragt en als eene gewone vordering be

handeld worden. 
832. !Iet vonnis is aau hooger beroep oncler

worpen, al ware ook de verzoeker van aan vnlling 
of verbetering alleen in het geding. 

In het laatstgemelde geval zal het hooger be
roep wo rden vervolgd op een eenvoudig verzoek
sch ,·ift. 

ZEVE'IDE AFDEEL!è>G. 

Van dwanguitg ifte van akten. 

833. Die zich in clen Joop van een geding 
een afsr.hrift of uittreksel wil doen afleveren van 

cene akte, waarin hij geeue partiJ is geweest, 
moet zijneu eisch tot dwau~u"itgifte doen bij eene 
eenvoudige akte van procureur tot procureur. 

834. De eisch zal ten dage bij de akte bepaald, 
op de tercgtzitting gebragt worden. 

835. De ten uitvoerlegging van het vonnis, 
niettegenstaande verzet of hooger beroep, kan, 
indien cle i-egter claartoe gronden vindt, bevolen 
worden. 

836. Op de vertoonin~ van het vonnis moet 
het af chrift of uittreksel der akte door den 
notaris of bewaarder worden a~,eleverd, en daar
van 1iroces-verbaal do01· hem worden opgemaakt. 

Partijen kunnen bij het opmaken van dat 
proces-verbaal tegenwoordig zijn, en hunne aan
merkingen in hetze! ve bij voegen. 

837. Indien er geschillen deswege mogten ont
staan, znllen dezelve op eenen bij het proces
verbaal bepaalden dag en zonder eenige nadere 
aanzegging ter rolle worden gobragt; de bewaarder 
der akte zal dezelve moeten medebrengen, indien 

gronden daartoe aanwezig zijn. 
De regtbank zal in dat geval, na de oorspronke

lijke akte met het afschrift of het uittreksel 
vergeleken te hebben, deswege uitspraak doen. 

De kosten van het proces-verbaal, en die van 
de reis of verplaatsing des bewaarders, benevens 
die van het afschrift of uittreksel, moeten door 
den eiscber voorgeschoten worden. 

838. De griffiers en andere bewaarders van 
open bare registers moeten daarvan, zonder regter
lijk bevel, tegen betaling der hun toekomende 

regten, afschrift of uittreksel afleveren aan alle 
degenen die zulks vorderen, op straffe van ver
goeding van kosten, schaden en interessen. Niette
min zullen aan hen die geenc partijen in de zaak 
zijn geweest geene uitgiften van anesten of 
vonnissen in strafzaken kunnen worden uitgereikt, 
zonder magtiging van den voorzitter van het 
hof of de re ,tb,iuk, welke dezelve geveld heeft, 
en het verzoek daartoe zal alleen worden toege
staan op het bewijs, dat de verzoeker daarbij 

belang heeft. 
839. De notari ssen of andere bonders van 

minuten of akteu moeten daarvan tegen betaling 

der kosten afsch,·ift uitreiken, zoo wel aan de 
onmiddellijk belanghebbende personen, als aan 
hunne er fgenamen of regtverkrijgenden. 

In geval van weigering, kunnen zij daartoe 
veroordeeld worden, met vergoeding van kosten, 
schaden en interessen, indien daartoe gronden 

aanwezig zijn, en zelfs bij lijfsdwang. 
840. Het geschil deswege worclt als eenc ge

wone vordering behandeld, en de regter kan, 
indien hij daartoe gronden vindt, de ten ui t
voerlegging van het vonnis bij voorraad bevelen, 
niettegenstaande verzet of hooger beroep. 

Ten aanzien van de schadever15oeding echter is 
dit laatste alleen toegestaan tegen voldoende 
zekerheid. 

841. De partij, welkr. zich eene tweede of 
veruere grosse wil doen afgeven, zal tot dat 
einde een verzoekschrift indienen bij de regthauk 
van het arrondissement waarin de bewaaruer 

zijne woonplaats heeft; zij moet, krachtens het 
bevelschrift dat daarop vallen zal, bevel doen 
aan den bewaarder om op eenen bepaalden dag 
en nnr de afgifte te doen en aan de belanghebbende 
partijen, om bij de afgifte tegenwoordig te zijn; 
aan den voet van de tweede grosse moet melding 
worden gemaakt van dat bevelschrift, mitsgaders 
van de som voor welke het st11k ten uitvoer 

kan worden gelegd, indien de sch,lldvordering 
gedeeltel ijk is voldaan of afgestaan. 

842. In geval van tegenspraak wordt het ge
schil voor de regtbank gebragt . 

843. Aan dezelfde partij mag geene tweede of 
verdere uitgifte in executorialen vorm van een 
vonnis gedaan worden, dan krachtens een bevel
schrift van den voorzitter der rcgtbank, doo,· 
welke hetzelve gewezen is; en moeten hieromtrent 
daarenboven worden in acht genomen de vormen 
welke voorgeschi-even zijn ter bekoming van tweede 
grossen van akten. 
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ACHTSTE Af'DEEL!NG. 

Vttn regtsweigeri,zg. 

844. Er besttuit regtsweigering, indien de 
regters weigeren op verzoekschriften te beschikken, 

of een voor hen aanhangig regtsgeding te be
slissen. 

845. Het bewijE van regtsweigering wordt daar

gesteld door twee geregtelijke mmmaningen aan 
de r egte1·s gedaan iu den persoon van den griffier, 

eu beteekend van drie tot d1·ie dagen ten minste, 
ten aanzien Vllll cle kanton-regters, en van acht 

tot acht dagen ten minste, ten aanzien der anclere 

regters. Alle deurwaarders, daartoe verzocht, 

zijn gehouden deze aanmaningen te doen , op 

straffe van afzettin". 
De regter kan, zes dagen na de tweede aan

rnan ing, tot vergoeding van kosten, schaden en 

interessen worclen vervolgd. 

846 . De reg:tsvordering u it hoofde van regts• 

weigering tegen eenen kanton-regter, tegen eene 
arrondissements-regtbank, of tegen iemand van 

hare leden, zal gebragt worden in het eerste en 

hoogste ressort voor het gcregtshof. 
De regtsvm·dering tegen een geregtshof, of 

tegen een van deszelfs leden, mitgaders tegen 

een lid van clen boogen raad, zal gebragt worclen 

voor clen hoogen raacl. 
84 7. De voorgeschreven regtRvorclering zal 

worden aangelegcl bij wege van een verzoekschrift 

ingecliencl bij het hof hetwelk er kennis van moet 

nemen. 
Het verzoekschrift zal, beha! ve door clen pro

cureur ook geteekend worden door clen verzoeker 
of zijnen bij authentieke en bijzondere volmagt 

daartoe gemagtigde eu welke volmagt bij het 
verzoekschrift zal worclen gevoegd; alles op straffe 

van nietigheicl. 
De bewijsstukken, indien er eenige zijn, zullen 

er worden bijgevoegcl, en cle verzoeker zal woon• 

plaats kiezen in cle plaats daar het hof zitting 

honclt. 
848. Het hof zal bevelen clat het verzoekschrift 

worde medegedeeld aan den regter tegen wien 
het gerigt is. Daa.rtoe zal een afschrift van dat 
bevel en van het verzoekschr ift , met de da:n-bij 
gevoegde bewijsstukken, binnen eenen termijn 
van veertien dao-en, ter griffie van dien regter 

worden beteekend. 
849. Binnen veertien dagen na die beteekening, 

is deze regter gehouden zijne middelen van vcr-

1896. 

dediging in te brengen bij een schriftelijk ant• 

woord ter griffie van het hof, dat over de aan• 
klagte oorcleelt, eu clat antwoorcl aan den verzoeker 
te beteekenen. 

850. De regters, tegen welke cle vordering 
gerigt is , zullen zich , geel nrende het onderzoek 
claarvan, onthoncleu van de kennisneming van 
het bij hen aanhangig gecling, waarin de beweerde 
regtswe igering heeft plaats gehad, mitsgaclers van 

alle zaken, welke hij, clie vo,·clering heeft gedaan, 
bij hunne regtbank mogt aanhangig hebben, op 
straffe van nietigheid der vonnissen. 

Zij zullen zich, op gelijke wijze en mcrle op 
straf van nietigheid, moeten onthouden van de 

kennisneming cler bij hunne regtbank aanhangige 
zaken waarin naastbestaanden in de regte linie 

van hem clie de vorclering gedaan heeft of deszelfs 

echtgenoot partij zijn, inclien zulks door deze 
wordt gevorderd. 

851 . Het hof, waarvoor cle vordering wegens 
regtsweigering aanhangig is gemaakt, zal op de 
stukken, na den afloop van de hiervoren bepaalde 
termijnen, uitspraak doen, ten zij hetzelve het 

indienen van nadere memorieu mogt toelaten. 
Die memorien zullen beteekencl worden op 

dezelfcle wijze als bij de artikelen 847 en 848 
is voorgeschreven. 

852. Indien de regtsvordering gegrond is, zal 

de regter worden veroordeeld tot vergoeding van 
kosten, schaden en interesseu jegens den verzoeker. 

Het geding waarin eene regtsweigering heeft 

plaats gehad , zal, zoo daartoe gronclen zijn, naar 

ecnen anderen regter worden verwezen . 
853. (Vervttllen). 

1'EGENDE AFDEELING. 

Van overtredi,zge,z va,z ttmblenaren vaii den burger· 
liJken stand, ,zotarissen en andere ambtenaren. 

854. De overtreclingen van ambtenaren van clcn 

burgerlijken stand, notarissen en anclere ambte

naren, waarvan , volgens cle wet, de burgerlijke 
regter kennis neemt, znllen, zoo wel in eersten 

aanleg als in hooger beroe1i, op dezelfde wijze 
als strafzaken ter kennisneming van de arron
dissements•regtbu.nk worden vervolgt en beregt. 

TIENDE AFDEELJNG. 

Va11 de toelating om kosteloos te procederen. 

855 . Aan zoodanige personen, welke, eischende 
of verwerende, in regten mogten willen optreden, 

23 
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en die van hun onvermogen om proces-kosten te 
dragen kunnen doen blijken, kan door den regter, 
bij wien het regtsgeding of geschil moet worden 
aangevangen of hangende is, vergunning worden 
verleend om kosteloos te procederen. 

Arme of onvermogende vreemdelingen, mits
gaders bnitenland sche armen-directien of kerk
besturen zijn hiervan uitgesloten, ten zij bij nit
ilrukkelijke overeenkomst anders mogt zijn be
dongen. 

856. Die vergunning wordt verzocht, bij requeste 
op ongezegeld papier geschreven, en door eenen 
procureur, des noods door den president daartoe 
aangewezen, onderteekend, indien het verzoek aan 
een hof of aan eene arrondissements-regtbank is 

gerigt. 
857. Hetzelve bevat de voordragt der daad

zaken en summiere opgave van de gronden der 
vordering of verdediging des verzoekers. 

858. Bij hetzelve moet worden overgelegd een 
certificaat van het onvermogen des verzoekers, 
afgegeven door het hoofd van het bestuur zijner 
woonplaats, op het getuigen is , het zij van wijk
of buurtmeesteren, het zij van ten minste twee 
bekende en geloofwaardige manspersonen. 

859. Het hof of de regt bank beveelt, bij een
voudig appointemcnt op het rcquest, de oproe
ping van cle wcderpai·tij cles verzoekers tegen eenen 

bekwamen termijn, voor twee commissari ssen uit 
haar iuidden, bij het appointement benoemd, en 

voegt, naar gelang cler zaak, aan den verzoeker, 
een en procureur of eenen ad vokaat en procureur 
toe, om hem op de comparitie bij te staan . 

860. Het req nest en appointement wordt van 
wege den verzoeker, door eenen deurwaarder ten 
minste vier dagen vóór den bepaalden dag der 
comparitie, aan den persoon of aan de woon
plaats der wederpartij , kosteloos beteekend, met 
achterlating van een afschrift van hetzelve. 

Dit exploit zal gratis worden g~registrecrd en, 
even als het daarvan te geven afschrift, vrij van 
zegel zijn. 

861 . Indien de gcroe1iene partij op den be
paalden tijd voor commissarissen verschijnt, zal 
zij het verzoek kunnen tegenspreken. 

862. Het Hof of de Regtbank onderzoekt, op 
rapport van commissarissen, of genoegzaam van 
het onvermogen des verzoekers blijkt, en staat in 
dat geval het verzoek toe, tenzij de regtcr reeds 
bij voorraad mogt bevinden, dat de voorgenomene 
vordering of verde,liging klaarblijkelijk van allen 
grond is ontbloot. 

863. (Vervallen) . 
864. Bij toewijzing wordt aan den verzoeker een 

proctu-eur of een advokaat en een procure nr toe
gevoegd, indien hij daarvan niet reeds voorzien 
is , ten einde hem kosteloos bij te staan. 

865. Indien de verkrijger der kostelooze toe

lating in r.ersten aanleg is in het ongelijk gesteld, 
zal hij in hooger beroep of in cassatie, niet koste
loos kunnen procederen , alvorens van den hoo
geren regter op nieuw daartoe te zijn toegelaten, 
op dezelfde wijze als voor den eersten aanleg is 
voorgeschreven. 

·Indien hij echter in eersten aanleg in het gelijk 
is gesteld, behoeft hij geene nadere toelating om 

in hooger beroep of cassatie kosteloos te proce
deren , en wordt hem alleen op zijn verzoek een 
ad vokaat en procureur toegevoegd. 

866. Alle exploi ten zullen worden gedaan door 
eenen deurwaarder, woonachtig iu het kanton, 
binnen hetwelk het cxploit moet geschieden, of 
indien er geen is, door eeuen deurwam·der ui t 
een nabij gelegen kanton. 

867. Het vonnis van toelating om kosteloos 
te procederen, mi tsgaders al de akten, welke 
hetzelve zijn voorafgegaan, zij n vrij van zegel en 
zullen gratis worden geregistreerd; ook znlleu 
claarvan geene salarissen van deurwaarders , pro
cureurs of aclvokaten kunnen worden berekend, 
noch in eenig geval, het zij op den verzoeker, 
het zij op de wederpartij, kunnen worden verhaald. 

868. Het gevolg van de verleende toelating 
om kosteloos te prucedeeren, is, dat de geregtelijke 
akten van de zijde des verkrijgers iu debet voor 
zegel zullen worden gev iseerd en gere0 istreerd, 
en dat ook de daarop verschuldigde griffie-regten 
en judiciële boeten in debet zullen worden ·gesteld, 
mitsgaders dat aan hem, die de toelati ng ver
kregen heeft, geen salaris van praktizij us of deur
waarders, aan zijne zijde gevallen, kan worden 
in rekening gebragt. (1) 

869. Indien de wederpartij van hem die de 
toelating verkregen heeft in het ongelijk gesteld, 
en dicnvolgende iu de kosten ver wezen word t, 
zullen de salarissen van praktizijns en cleurwaarders, 
mitsgaders de griffie-, zegel- en rngistrntie-regtcn 
en jtldici ële boeten op deuzelven knnnen worden 
verhaald, even als of er niet kosteloos ware ge-
1irocedeerd. (1) 

(1) Bij de wet van 31 December 1856 (Staats
blad n". 165) zijn de grillie-regten afgeschaft eu 
ten gevolge van de wet van 7 April 1869 (Staats -
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870. Indien daarentegen de verkrijger der toe
lating bij eindvonnis in het ongelijk gesteld, en 
in de kosten verwezen wordt, staat het de weder
partij vrij, om de kosten van hare zijde gevallen, 
op hem, zoo mogelijk, te verhalen. 

871 . Indien ei· grond is, om bij eenen kanton
regter kosteloos te procederen , gelden ook daar 
de vorenstaande bepalingen, onder de navolgende 
wijzigingen: 

1 °. Dat het verzoekschrift alleen door of namens 
den verzoeker behoeft te zijn onderteekend ; 

2°. Dat de wederpartij voor den kanton-regter 
wordt opgeroepen, en door dien wordt gehandeld 
en besl ist overeenkomstig de artikelen 860, 861, 
862 en 863; 

3°. Dat geene toevoeging van praktizijn, bij 
artikel 864 vermeld, plaats heeft. 

872. Indien in het algemeen behoeftigen in 
dezen titel omschreven, buiten eigenlijk regtsge
ding, eenige geregtelijke magtiging, goedkeuring 
of andere regterlijke beschikking op eenvoudige 
xequesten of andere aanvragen behoeven, kunnen 
zij, voorzien van het bewijs van onvermogen, bij 
artikel 858 vermeld, hunne requesten daartoe 
strekkende, met overlegging van dat bewijs, op 
ongezegeld papier indienen, en zal de beschikking 
vrij zijn van zegel en gratis worden geregistreerd, 
en wijders vrij van alle andere kosten aan hen 
worden uitgereikt. 

Ook kan aan behoeftigen vergunning worden 
verleend tot het kosteloos tennitvoerleggen van 
regterlijke beschikkingen en execnteeren van 
grossen. 

873. Zoo noodig wordt aan de behoeftigen, 
indien zij niet van eenen procureur voorzien zijn, 
door den president een procm·eur aangewezen en 
toegevoegd. 

874. Armen-inrigtingen, besturen van gods- en 
gasthuizen, benevens de kerkbesturen der ver
schillende godsdienstige gezindheden binnen het 
rijk, kunnen op gelijke wijze met gelijk gevolg 
als in dezen titel; ten aanzien van onvermogenden 
is bepaald, kostelooze toelating vragen en erlangen , 
zonder verpligt te zijn tot overlegging van een 
hewijs van onvermogen . 

blad n°. 55) zijn judiciële boeten niet meer in 
onze regtspleging bekend. 

Hoewel de in de artikelen 868 en 869 voor
komen,le woorden betreffende gritfie-regten en judi
ciële boeten niet uitdrukkelijk zijn ingetrokken, 
moeten de daarin vervatte voorschriften als ver
vallen worden beschouwd. (Ofliciëele aant.) 

875. De uitsp1·aken der hoven, regtbanken en 
kanton-regters, aangaande de toelating om kosteloos 
te procederen , zijn aan geen hooger beroep on der
worpen. 

ELFDE AFDEELING. 

Van voorloopig getuigen-verhoor. 

876. Wanneer in de gevallen, waarin bij de 
wet het bewijs door getuigen is toegelaten, vóór 
dat nog een geding aanhangig is of vóór dat in 
een aanhangig geding het verhoor kan plaats 
hebben, gevaar bestaat, dat dit bewijsmicldel 
zonde verloren gaan, hetzij uit hoofde van ouderdom 
of ziekte der personen, die als getuigen zonden 
moeten worden gehoord, hetzij uit hoofde dat 
zij hebben voorgenomen het land te verlaten , 
hetzij om andere dergelijke, door den regter te 
beoordeelen, redenen, kan de belanghebbende bij 
verzoekschrift vragen, dat onverwijld een getuigen
verhoor zal worden bevolen. 

877. Het verzoek wordt gedaan aan de regtbank 
van het arrondissement waarin de personen, die 
men als getuigen wil doen hooren , of het grootste 
getal van dezelve woonachtig zij n. 

Het verzoekschrift hot1dt in: 
1°. De redenen, welke een voorloopiggetn igen

verboor noodzakelijk maken; 
2°. De daadzaken , welke men wil bewijzen; 
3°. De -namen en woonplaatsen der personen, 

die men als getuigen wil doen booren. 
878. Imlien de regtbank het verzoek toestaat, 

bepaalt zij den dag en het uur, waarop het ge
tuigen-verhoor zal plaats hebben , en benoemt 
een harer leden als reg.ter-commissaris, voor wien 
hetze! ve zal moeten worden gehouden. 

879. De bepalingen van artikel 105, 107, 108, 
109, 111, 113 , 114, 116, 117, 118, 119, in 
verband met ai-tikel 214, zijn mede op dit ge
tuigen-verhoor toe1iasselij k, met uitzondering van 
hetgeen aldaar teu aanzien van de wederpartij is 
bepaald. 

880. De verklaringen der getuigen, in een 
voorloopig verhoor afgelegd, mogen niet als bewijs 
worden r.angenomen, zoolung het mogelijk is, hen 
op de gewone wijze .in het geding te hooren. 

881 . Indien zulks cloor overlijden of afwez ig
heid der getuigen, of uit hoofde van andere der 
gelijke redenen, niet meer mogelijk mogt zijn, 
zal het proces-verliaal ingevolge artikel 879 op
gemaakt, in het geding mogen worden overge
legd. Ar.n hetzelve zal zoodanige bewijskracht 

23* 



352 24- 26 SEPTEMBER 1896. 

worden toegekend, als de regter naar de om
standigheden zal vermeenen te behooren. 

Het tegenbewijs wordt van regtswege toegelaten. 

Z E V E N D E T IT E L. 

( Vervalle,1). 

24 ·september 1896. BESLUIT, tot aanvulling van 
het bij Koninklijk besluit van 22 J 1,li 1893 
(Staatsblad n°. ll8) gewijzigde Koninklijk 
besluit van 30 J nli 1886 (Staatsblad n°. 125), 
houdende aanwijzing van de buitenlandsche 
instellingen en getuigschriften, bedoeld in 
art. 85 bis der wet re~elende het hooger onder
wijs, vastgesteld bij de wet van 23 Juli 1885 
(Staatsblad n°. 141). S. 157. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELM! A, ENZ. 
WrJ EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Binnen

landsche Zaken van 7 Augustus 1896, n°. 4801 3 , 

afdeeling Onderwijs ; 
Gelet op art. 85 bis der wet van 28 April 1876 

(Staatsblad n°. 102), gewijzigd bij de wet van 
23 J nli 1885 (Staatsblad n°. 141) ; 

Gezien de Koninklijke besltliten van 30 Juli 1886 
(Staatsblad n°. 125) en 22 Juli 1893 (Staats
blad n°. ll8); 

Gezien de adviezen van ieder der senaten cler 
Rijksuniversiteiten ; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
8 September 1896, n°. ll) ; 

Gelet op het nader rapport van voornoemden 
Minister van 21 September 1896, n°. 5632, 
afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden én verstaan, te bepalen: 
Art. 1. In artikel 1 A van het bij Koninklijk 

besluit van 22 Juli 1893 (Staatsblad n°. ll8) 
gewijzigde Koninklijk besluit van 30 Juli 1886 
(Staatsblad n°. 125) wordt na het sub 5°, be
paalde ingevoegd, als volgt : 

• 6°. het getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd eindexamen der afdeel ing A van het 
Staatsgymnasium te P1·etoria; 

7°. het getuigschrift van met goed gevolg af
gelegd .examen de maturité des étndes gymna
siales (Reifeprüfung für Gymnasialstudiën) in 
het Groot-Hertogdom Luxemburg." 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na zijne afkondiging. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit , hetwelk 
gelijktijdig in het Staatsblad en in de Neder-

landsche Staatscourant zal worden geplaatst en 
waarvan afsehri ft zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den 24sten September 1896. 
(get.) EMMA. 

De .tlinister van B innenlandsclle Zaken, 
(get.) VAN HOUTEN. 

( Uitgeg. 3 Oct. 1896 .) 

25 September 1896. BESLUIT, tot schorsing van 
het besluit der Staten van Groningen del. 

10 September jl., n°. 5, waarbij Mr. H . C. 
A. 'l'HTEME A.CzN. is benoemcl tot lid van 
Gedeputeerde Staten van dat gewest. S. 158. 

Geschorst tot 10 November 1896 . Zie !,et be
sluit van 29 October 1896 , S. 167. 

26 September 1896. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van den 15den Oc
tober 1885 (Staatsb lad n°. 187) houdende 
vaststell ing van voorschriften omtrent het 
vervoer, den in- , uit- en doorvoer, verkoop 
en opslag van buskruit en andere ontplofbare 
stoffen, zooals het is gewijzigd bij het Konink
lijk besluit van den l0den October 1894 
(Staatsblad n°. 162). S. 159. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA ' ENZ. 
Overwegende, dat het wensehelijk is een igc 

bepaling van het Koninklijk besluit van 15 Oc
tober 1885 (Staatsblad n°. 187) houdende vast
stelling van voorschriften omtrent het vervoer, 
den in- , uit- en doorvoer, verkoop en opslag 
van ontplofbare stoffen, zooals het is gewijzigd 
bij het Koninklijk besluit van 10 October 1894 
(Staatsblad n°. 162) te herzien; 

Op de voordracht van de Ministers van Water
staat, Handel eu Nijverheid, van 13 Maart 1896, 
L•. Z, afdeeling Handel en Nijverheid; 

van Jnstitie van 13 Maart 1896, n°. 1315, 
(2de afdeeling A); 

van Oorlog van 13 Maart 1896 , n°. 3, (IV,le 
afdeel ing) ; 

van Mar ine van 13 Maart 1896, n°. 20, 
Bureau D), en 

van Financiën van 13 Maart 1896, n°. 43, 
(afdeeling Invoerrechten en Accijnzen); 

Gelet op art. 1 der wet van 26 April 1884 
(Staatsbla d n°. 81); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
12 Mei 1896, n°. 17); 

Gezien cle nadere voordracht van de voornoemde 
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Ministers van 13 Augustus 1896 , n°. 171 , af
deeling Handel en Iijverheid; van den l0den 

September 1896, n°. 94, 2de afd. A; van den 
15den eptemher 1896, IV de afd., n°. 53; van 

18 Septemher 1896, Burean D, n°. 29, en van 

23 September 1896, n°. 59, Invoerrechten en 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen 

als volgt: 

Eenig artikel. 

In het Koninklijk besluit van 15 October 1885 

(Staatsblad u0
• 187), zooals het is gewijzigd bij 

het Koninklijk besluit van 10 Octoher 1894 (Staats 
blad n°. 162), worden de volgende wijzigingen 

gebracht: 

I. In het eer ste Jid van art. 5 wordt achter 

.4" ingevoegd : .en behoudens hetgeen in art. 6 

1, is voorgescltreven ," . 
JI. Art. 6 wordt gelezen als volgt: 
§ 1. Met zeeschepen, zoo wel stoom- als zeil

schepen, is vervoer van ten hoogste 30,000 K.G. 
ontplofbare stof toegelaten . Zijn die schepen 

tevens openbare middelen tot vervoer van personen, 
dan geldt die toelating alleen voor buskruit en 

munitiën, waarin buskruit voorkomt. 

§ 2. Met stoomvaartuigen, geen zeeschepen, 

zijnde, is, wanneer zij niet zijn openbare middelen 

tot vervoer van personen, vervoer van ten hoogste 

100 K.G. ontplofbare stof toegelaten. Echter is 
met deze schepen geoorloofd, het vervoer, van 
metaalpatronen voor handvuurwapenen, bevattende 

ten hoogste 30,000 K.G. ontplofbare stof, mits 

die patronen zijn gehorgen in eene daartoe af
zonderlijk afgeschoten bergplaats of krnitkamer, 
welke ten minste vier meter van de stookplaatsen 

en de ketelruimte verwijderd en behoorlijk afge
schoten is, en welke in geval van brand ge

makkelijk onder water kan gezet worden. 
III. Het eerste 1 id van art. 7 wordt vervangen 

door het volgende: 
De bc1mlingen vervat in hoofdstuk lI, §§ 2 

en 3 en in de artikelen 44, 45, 46, 47 en 48, 
en in hoofdstuk III zijn niet van toepassing op 

het vervoer van ontplofbare stoffen met zeeschepen 
tusschen clc zee en de plaatsen door den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid aange
wezen, (1) noch gedurende het verblijf dier schepen 
op die plaatsen zelve. 

(1) Bij beschikking van genoemden Minister van 
17 October 1896 zijn aangewezen: A. Buiten-

Bij lading of lossing van ontplofbare stoffes, 
in of uit zeeschepen, op de in het vorig lid be

doelde Jl laatsen of tusschen deze plaatsen en de 
zee,· behooren echter de voorschriften betreffende 

vergnnning en geleide te worden in acht ge
nomen . 

IV. In art. 10 wordt in plaats van : 

.alsmede de ambtenaren en beambten der rivier-, 

kanaal- en havenpolitie en de opzieners en 
schippers van de visscherijpolitie op de Schelde 
en de Zeeuwsche stroomen", gelezen : 

.alsmede de ambt.enaren van den Rijkswater
staat, die van het loodswezen , de opzieners en 
schippers van de visscherijpolitie op de Scl1elde 

en de Zeeuwsch e stroomen en de havenmeesters 
in dienst van het Rijk". 

V. Achter het eerste lid van art. 18 wordt 
een nieuw lid ingevoegd van dezen inhoud: 

Onder transport is in dit artikel en in de 
artikelen 22, 24, 25 en 26 ook te verstaan 
overlading. 

VI. H et opschrift van hoofdstuk IV worclt 
gelezen: 

• Van den in-, uit- en doorvoer van ontplofbare 
stoffen." 

VII. Art. 62 wordt gelezen als volgt: 

• Van en naar zee is de in- , uit- en door voer 

van ontplofbare stoffen alleen vergund langs de 

plaatsen en wegen door den Minister van Water

staat, Handel en Nij verheid aangewezen". (1) 

De Ministers van Waterstaat, Handel en N ij ver
heid, van Justitie , van Oorlog, van Marine en 
van Financiën zijn belast met de uitvoering van 

dit besluit, dat in het Staatsbtad zal worcj.en 

huizen; B. de Oostpunt van Jlozenburg; C. Ámster
dam en Jlotterdam. 

Beide laatstgenoemde plaatsen even wel alleen 
voor zooveel betreft het vervoer van buskruit en 
munitiën, waarin buskruit voorkomt naar zee, 
mits deze stoffen zijn geborgen in eene ten ge
noege van den Commissaris der Koningin in de 
betrokken provincie, behoorlijk ingerichte kruit
kamer, welke in geval van brand gemakkelijk 
onder water kan worden gezet, en onverminderd 
voorts de bepalingen bij _ algemeene of bijzondere 
politiereglementen voor die havens vastgesteld. 

(l ) Als voren, IJelfzijl, Helder, IJmuiden, 
Hellevoetsluis, den nieuwen waterweg van Jlotter
dam naar zee, het kanaal van 1'erneuzen, de 
Westerschelde. 

Beide laatstgenoemde wegen echter alleen voor 
zooveel betreft doorvoer zonder overlading van 
B elgië naar zee en omgekeenl. 
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gl)pla,1tst en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raacl van State. 

Het Loo, den 26sten September 1896 . 
(get.) EMMA.. 

De JJfin. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) VAN DElt SLEYDEN. 

De JJiinister van Justitie, (get.) VAN DElt KAAY. 
De JJ[inister van Oorlog, (get.) SCHNEIDER. 
De JJf inister van JJfarine, (get.) VAN DER WIJCK. 

De JJfinister van Financiën, 
(get.) SPUENGER VAN EYK. 

( Uitgeg. 13 Oct. 1896.) 

28 September 1896. BESLUIT, bepalende de pbatsing 
in het Staatsblad van de den 20sten Septem
ber 1893 te Bem onderteekende additoneele 
verklaring tot de internationale overeen
komst van den 14den October 1890 betref
fende het goederen vervoer op spoorwegen. 
S. 160. 

IN NAAM VAN H. M. WJLHELMI A, ENZ. 
w IJ EMMA' ENZ. 
Gezien de den 20sten September 1893 te Bern 

onderteekende additioneele verklaring tot de in
ternationale overeenkomst van den 14den Octo
ber 1890 bet"reffende het goederen vervoer op spoor
wegen, waarvan de Fransche tekst alsmede eene 
vertaling daarvan in afdruk aan dit besluit ge
hecht zijn; 

Overwegende dat gezegde additioneele verklaring 
is goedgekeurd bij de wet van 13 Juli 1896 
(Staatsblad n°. 113); 

Gezien het den 2lsten September 1896 te Bern 
onderteekeude proces-verbaal betreffende de neder
legging der akten van bekrachtiging van Neder
hlnd en van Duitschland van voorzegde add itio
neele verklaring in de archieven van den Zwit
serschen Bond; 

Gezien het den 16den Juli 1895 te B ern 
onderteekende proces-verbaal der nederlegging in 
voornoemde Staatsarchieven van de akten van 
bekrachtiging der voorzegde additioneelc ve rklaring 

van de andere Staten; 
Overwegende dat die verklaring, blijkens laatst

genoemd proces-verbaal, in werking treedt op 
den dag der onderteeliening van eerstgenoemd 
proces-verbaal dat is op den 2lsten September 1896; 

Op de voordracht van den Minister van Buiten
landsche Zaken van den 25sten September 1896, 
n°. 9942, .Afdeeling Algemeen ecretariaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan, de bekend
making van meergenoemde additionecle verklaring 

met de vertaling daarvan te bevelen door plaatsing 
van dit besluit in het Staatsblad. 

De Ministers, Hoofden van Departementen van 
Algemeen Bestnnr worden belast, ieder voor 
zooveel hem betreft, met de uitvoering der bepa
lingen in bedoelde additioneele verklaring van 
den 20s!en September 1893 vervat. 

Het Loo, den 28sten September 1896. 
(get .) EMMA. 

De JJf inister van Buitenlandse/te Zaken, 
(get .) J. RöELL. 

(Uitgeg . 30 Sept. 1896. ) 

VERTALING. 

A.DDITIONEELE VERKLARING tot 
de Internationale Overeenkomst van den 
l4den October 1890 omtrent !tet goederen
vervoer op spoorwegen. 

Vermits de Regeeringeu van Nederland, van 
Duitschland, van Oostenrijk-Hongarije, van België, 
van Frankrijk, van Italië, van Lnxembnrg, van 
Rusland en van Zwitserland het doelmatig hebben 
geacht, met nau wkenrigheid de wijze van toe
treding tot de overeenkomst, geteekend te Bern 
den 14den October 1890, te bepalen, zijn de 
ondergeteekenden, daartoe door hunne Regeeringen 
behoorlijk gemachtigd, omtrent het volgende over
eengekomen : 

De Staten, die geen deel genomen hebben aan 
de overeenkomst van .den 14den October 1890 , 
omtrent het goederenvervoer op spoorwegen, kunnen 
verzoeken daartoe toe te treden . Zij zullen zich te 
dien einde wenden tot de Zwitsersche Regeering. 

Gezegde Regeeri ng zal dit verzoek o vei-brengen 
aan het Centmal Bnl'Cel, ten onderzoek en zij 
zal vervolgens deszelfs voorstellen mededeelen 
aan de toegetreden Staten. 

Indien overeenstemming verkregen wordt, zal 
Je Zwitsersche Regeering aan den belanghebbende 
Staa.t ukte geven van de aanvaarding der toe

treding, die zij eveneens ter kennis znl brengen 
van de toegetreden Regeeringen. 

De toetreding zal van kracht worden eene maand 
na den datnm van de kennisgeving, door de 
Zwitsersche Regecring. Zij brengt van rechtswege 
aanvaarding van al de bepalingen der overeenkomst 
met zich. 

De tegenwoordige verklaring zal worden be
krachtigd en de uitwisseling der akten van be
krachtiging zal plaats hebben te Bern, zoodra 
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dit cloenlijk zal zijn, in den vorm Mngenomen, 
voor de overeenkomst zelve. Zij zal in werking 
treden te clagteekenen van clen clag van de uit
wisseling der akten van bekrachtiging en zal 
denzelfden duur hebben als de overeenkomst. 

Ter oirkonde waarvan de ondergeteekendeu de 
tegenwoordige akte hebben opgesteld, die zij van 
hunne zegels hebben voorzien. 

Gedaan te Bern, in negen exemplaren, den 
20sten September 1893. 

voor Nederland (L.S.) (get.) JAN ScHOLTEN. 

" D11itschland 
,, Oostenr.-Hongarije ,, 

" België 
" 1''rankrijk 

Italië 

" Luxemburg 
Rusland 
Zwitserland 

Busce . 
UE SE TLLElt. 

Jooms. 
AllAGO. 

PETROLERI. 

F1tANCK. 

A. HAMBURGER. 

LACHEN AL. 

28 September 1896. M1ssrVE van den Minister 
van J nstitie aan de procurenrs-genemal bij 
de gerechtshoven , betreffende uitvoering van 
art. 14 der Failli ssementswet. 

Bij art. 14 der Faillissementswet wordt aan de 
griffiers bij de rechtbanken de verpli chting opge
legd om van elke faillietverklaring onverwijld 
kennis te geven aan de administratie cler poste
rijen en der tclegraphie. Het is mij gebleken 
dat niet door alle griffiers aan die verplichting 
op gelijke wijze uitvoering wordt gegeven. Terwijl 
door sommige hunner de kennisgeving wordt ge
richt tot het hoofdbestuur der posterij en en tele
graphie, 1·ichten andere griffiers haar rechtstreeks 
aan het postkantoor en het telegraafkan toor van 

de woonplaats des gefailleerden. Daar uit de 
bewoordingen der wet evenmin als uit hare ge
schiedenis blijkt op welke dier beicle wijzen aan 
genoemde verplichting moet worclen voldaan , en 
eene kennisgeving rechtstreeks aan het postkantoor 
en bet telegraafkantoor waaronder de woonplaats 
des gefailleerden i-essorteert, mij voorkomt het 
best te beantwoorden aan het blijkens art. 99 
der genoemde wet beoogde doel, sch ijnt het mij 
raaclzaam dat voortaan door alle griffiers ook op 
die wijze aan gemelde hunne verplichting worde 
voldaan. Alleen dan wanneer de gefailleerde hier 
te lande geene woonplaats heeft, zal, ter vol
doening aan het wettelijk voorschrift, de kennis
geving behooren te worden gericht tot het hoofd
bestuur der posterijen en telegraphie. 

lk verzoek U W.E.G. de griffiers bij de recht
banken binnen Uw ressort met het bovenstaande 
in kennis te stellen. 
De Jfin. van Justitie' (get .) ,AN DER K AAY. 

12 October 1896. BESCHIKKING van den Minister 
van Binuenlanclsche Zaken, houclende vast
stelling van voorschriften. en modellen, in 
zake voorschot-declarat.iën, voortvloeiende uit 
de toepassing der wet van 20 Juli 1870 
(Staatsblad n·• . 131) laatstelijk gewijzigcl bij 
de wet van 15 April 1896 (Staatsblad n°. 68). 

Deze voorsc!triften vervangen die welke in No
vember 1890 zijn gegeven. 

VOORSCHRIFTEN aangaande de verreke
ning der kosten, voortvloeiende uit de fo.:
passing der wet van 20 Juli 1870 (Staats
blad n° . 131), laatstelijk gewijzigd bij 
die van 15 .Ápi·it 1896 (Staatsblad u0

• 68), 
tot ,;oorziening tegen besmettelijke vee
ziekten, voor zoover die kosten ten laste 
van liet Rijk kom.en, e,i aangaande de ver• 
antwoording tJalt de opbrengst van uit kracltte 
van die wet te !toude,i verkoopingen. 

De ziekten van het vee, welke voor besmettelijk 
worden geho,1den en waarop de wet van 20 Juli 
1870 (Staatsblad n°. 131), laatstelijk gewijzigd 
bij die van 15 April 1896 (Staatsblad n°. 68) 
van toepassing is, zijn, volgens het Koninklijk 
besluit van 10 Juli 1896 (Staatsblad n°. 104) 
de volgende : 

1°. cle veepest dee herkauwende clieren; 
2°. de longziekte (pleuro-pneumonia contagiosa) 

der 1·underen; 
3°. het mond- en klauwzeer (besmettelijke blaar

uitslag van de11 mond en cle klauwen) bij de her
kauwende dieren en de varkens; 

4°. de kwade droes en de huidworm bij de een
hoevige dieren; 

5°. de schurft (sarcoptcs-schnrft en dermatocoptes
schurft) bij de eenhoevige dieren en cle schapen; 

6°. de schaapspokken bij de schapen en de 
geiten; 

7°. het rotkreupel der schapen; 
8°. de vlekziekte der varkens; 
9°. de trichinenziekte bij de varkens; 

10°. het miltvuur bij alle vee; 
11°. cle hondsdolheid bij alle vee. 
Dat besluit bevat tevens de maatregelen die bij 

het dreigen of heerschen van elk dier ziekten 
moeten worden toegepast. 
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Uitgaven. 

§ 1. De uitgaven, die een gevolg zijn van de 
toepa sing van bovenbedoelde maatregelen, komen, 
voor zoover uit /!:emeld besluit het tegendeel niet 
blijkt, ten laste van het Rijk. 

'rot die waarvan de betaling plaats vindt cloor 
tusschenkomst der gemeenten bchooren o. a.: 

l°. de schadeloosstelling voor onteigend vee en 
011teige11de voorwerpen ; 

2°. de kosten van taxatie van onteigend vee 
en voorwerpen ; 

3". de kosten van het afmaken en verbranden 
of op andere wijze vernietigen van onteigend vee 
en die van het ".erbranden of op andere wijze 
vernietigen van onteigende voorwerpen ; 

,1°. schrijfloon van hoogstens f 2 per onteige• 
ning, indien het schrijfwerk niet door den blll'ge• 
meester is verricht; 

5°. de kosten der werktuigen voor het merken 
van vee en van de kentcckenen bedoeld in art. 17 
der wet; 

6°. de kosten van ontsmetting en afrastering; 
7°. de kosten voor aanschaffing van brand

stoffen en andere bcnoocligdheden voor het ver
branden van aan ecne besmettelijke ziekte ge
storven vee en van de bij het begraven te gebruiken 
ontsmett ingsmiddelen , benevens de kosten voor 
verleende hulp en gehouden toezicht bij dat ver
branden en begraven; 

8°. cle kosten van vemietiging van zieke en 
verdachte dieren, die door den eigenaar geslacht 
zijn, van niet voor ziek of verdacht gehouden 
dieren, waarvan nà slachting blijkt, clat zij door 
eenc besmettelijke ziekte waren aangetast, in beide 
gevallen wanneer het vleesch voor eonsnmtie niet 
geschikt geoordeeld wordt, zoomede van de over
blijfselen van zoodanige dieren die voor consumtie 
zijn goedgekeurd; 

9°. de door den l\fiuister van Binnenlandsche 
Zaken, op voorstel van deu districtsveearts, te 
bepalen gedeeltelijke schadeloo stelling voor de 
huid van het dier , dat aan eene besmettelijke 
ziekte is gestorven; 

10°. vergoeding aan den eigenaar, in bijzonclere 
gevallen, tot een door den Mini ter van Binnen
landsche Zaken, op voorstel van den districts
veearts, te bepalen bedrag vo01· een dier, dat is 
ingeënt en binnen een door den Minister gestelden 
termijn is gestorven aan de ziekte waartegen het 
was inge~nt , volgens de verklaring van een ge
examineerden veearts; 

11 °. de door den Minister van Binnenlandsche 
Zaken krachtens de artt. 31 en 41 van het 
Koninklijk •be luit van 10 J uli 1 96 (Staatsblad 

n°. 104) toe te kennen gedeeltelijke schadeloos
stelling voo1· de, uit het opstallen of ophokken 
van vee voortvloeiende, buitengewone kosten van 
veevoeder; 

12°. bij inbeslagneming van vee en voorwerpen, 
de kosten van taxatie, en zoo vemietiging heeft 
plaats gehad, ook de kosten dier vernietiging; 

13°. cle schadevergoeding voor het gebruik van 
grond voor het begraven of verbranden van aan 
eene besmettelijke ziekte gestorven of wegens zoo
clanige zie1.1.e afgemaakt vee, indien de begraving 
of verbranding onmogelijk is op het erf of op het 
land waar het dier gestorven of afgemaakt is, of 
indien het in een stal of in eene schnlll' is ge
.torven of afgemaakt en geen gemeentegrond voor 
het verbranden of begraven beschikbaar is; 

14°. de ko ten voortvloeiende uit het optreden 
van den kantonrechter hij verschil omtrent het 
bedrag . der vorenbedoelde schadevergoedingen . 

§ 2. Ter betaling van gemelde uitgaven worden 
aan den burgemeester op zijne aanvrage de noodige 
gelden nit ,le gemeentekas voorgeschoten. 

Ter terugbekoming daarvan zendt de burge
meester zoo s11oedig mogelijk een voorschot-decla
ratie, volgens model A, in triplo aan 's Konings 
Commissaris in de provincie. Twee exemplaren 
dier declaratie worden, na door 's Konings Com
missaris van eene verklaring van onderzoek en 
goedkeuring te zijn voorzien, gezonden aan het 
Departement van Binnenlandsche Zaken. 

Indien de burgemeester ten genoege van 's Konings 
Commissaris aantoont, dat de gemeentekas ontoe
reikend is tot het doen der bij sub 1 °.-4°., 
6°., 7°. en 13°. van § 1 bedoelde betalingen, 
dan worden hem de daarvoor noodige gelden ter 
goede rekening uit 's rijks kas verstre~t (art. 28 
der wet). Na ontvnng van het zooeven bedoeld 
bericht van den hnrgemeester, zendt 's Konings 
Commissaris aan den Minister van Binnenlandsche 
Zaken een aanvrage om crediet, vermeldende de 
som die benoodigd is en de gemeente die het 
geldt. 's Konin!!;s Commissaris ontvangt daarna 
zoo spoedig mogelijk van genoemden Minister 
bericht, dat het crediet is geopend ten kantore 
van den betrokken betaalmeester, waarna door 
's Konings Commissaris aan den burgemeester 
een mandaat van betaling wordt uitgereikt. Van 
zoodanige verstrekking van geld wordt door den 
burgemeester binnen twee maanden rekening en 
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verantwoording afgelegd , rechtstreeks aan de 

Algemeene Rekenkamer bij aanvrage om décharge, 

in triplo opgemaakt, volgens model !•. B' , met 

overlegging van een verzamelstaat, model !•. B •, 

hier bijgevoegd. Zijn niet alle t er goede reke

ning ontvangen gelden gebruikt, dan is het over

schot bij den betaalmeester te storten, en cle 

deswege te ontvangen qnitantie van storting in 

de aanvrage in uitgaaf te brengen en daarbij 

over te leggen. 

Door 's Konings Commissaris wordt elke maancl 

aan den Minister van Binnenlandsche Zaken op

gave gedaan van de in de vorige maand gedane 

verstrekkingen. 
§ 3. Bij declaratiën of aanvragen om déchm·ge, 

uitgaven bevattende in zake onteigening, moeten 

worden overgelegd : 

1 °. het advies in originali van den districts

veearts of van een zijner plaatsvervangers of bij 

ontstentenis van dezen van een geëxamineerden 

veearts, tot onteigening en de verder te nemen 

maatregelen; 

2°. het besluit van den burgemeester tot ont

eigening, dat tot benoeming van den deskundige 

en het proces-verbaal van beëediging (modellen 

!•. C, Den E); 
3°. de verklaring van taxatie (model l•. F); 
4°. het proces-verbaal van aanbieding engenoegen

neming (model l•. G); 
5°. de quitantie der betaalde schadeloosstelling 

(model !•. H ); 
6°. eene verklaring van den burgemeester of 

van een gemeentebeambte (model l•. I) waaruit 

blijkt, dat met het onteigende is gehandeld over

eenkomstig het advies van den districtsveearts of 

van hem door wien hij vervangen is; 

7°. bijaldien desinfectie is voorgeschreven, eene 

verklaring van den districtsveearts of van zijn 

plaatsvervan_gcr, waaruit blijkt, dat de desinfectie 

behoorlijk heeft plaats gehad; 

8°. de quitnutiën tot staving der uitgaven; 

9°. bij niet gcnoegenneming met de taxatie de 

stukken (modellen !•. J en K) benevens de be

noeming van deskundigen door den kantonrechter. 

Mocht cle uitbetaling der schadeloosstelling niet 
kunnen plaats l1cbbcn, omdat de eigenaar van 

het onteigenJc den getaxeerden prijs bij aan bieding 

heeft geweigerd of omdat de cigenaa1· afwezig is 
(in welk geval hij, ten opzichte der bepalingen 

van art. 24 der wet, vervangen wordt door zijnen 

gemachtigde of zoo deze ontbreekt door den honder 
of hoeder van het vee) of op grond van oYer-

treding van bepalingen der wet, hetzij wegens 

verzuimde aangifte of afzondering, hetzij dat de 

eigenaar zijn vee opzettelijk in verdachten toe

stand heeft gebracht of doen brengen, dan wordt 

de getaxeerde waarde tegen quitantie bij den ge

meenteontvanger gedeponeerd en die som op de 

declarntie in rekening of in de aanvrage om 

décharge in uitgaaf gebracht. 

Vervolgens wordt in vorenbedoelcle gevallen 

gehandeld overeenkomstig het daaromtrent bepaalde 

in de artikelen 26 en 27. 

Bij overtreding van de bepalingen gesteld bij 

de artikelen 13 en 14 der wet, moet niet alleen 

de schadeloosstelling voor het vee waarmede de 

overtreding heeft plaats gehad bij den gemeente

ontvanger worden gesequestreerd, maar ook die 

voor daarmede samenhangende onteigeningen, zoo

wel van vee als van goederen van denzelfden 

eigenaar. 

§ 4. Bij inbeslagneming vau voorwerpen en vee 

moet in de gevallen, in de artt. 36 en 37 der 

wet genoemd , de waarde worJen gelaxeerd. 

Worden in beslag genomen vee of voorwerpen 

vernietigd, dan wordt de getaxeerde waarde, uit 

de gemeentekas voorgeschoten, hij den gemeente

ontvanger in bewaring gegeven en het bedrag 

voorts bij ,leclaratie aan het Rijk in rekening 

gebracht. 

Ingeval het vee of de voorwerpen worden vrij 

gegeven tegen betaling door den eigenaar van de 

getaxeerde waarde, en van hetgeen voor het onder

houd van het vee besteed is, dan wordt het 

bedrag daarvan bij den gemeenteontvanger ge
deponeerd. 

De kosten van taxatie, vernietiging en desin

fectie worden, op de wijze als hiervoren ter zake 

van onteigening is voorgeschreven, van het Rijk 
ternggevorderd. 

Bij declaratiën wegens uitgaven in zake inbe

slagneming zijn over te leggen : afschrift van het 

procesverbaal van inbeslagneming; het advies van 

den districtsveearts, van diens plaatsvervanger of 

van een geëxamineerden veearts, hoe met het in 

beslag genomene gehandeld moet worden; de ver

klaring van taxatie; zoo de waarde in rekening 
wordt gebracht, d.e quitnntie van d.en gemeente

ontvanger, en zoo vernietiging heeft plaats gehad 
eeue verklaring van den burgemeester of vau een 

gemeentebeambte, waaruit zulks blijkt. 

§. 5. Bij het honden van verkoopingen van 

vleesch en huiden, afkomstig van onteigend en 

in beslag genomen vee, en van onteigend e en in 
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beslag genomen voorwerpen, uit krach te der 
Koninklijke besluiten van 11 Juli 1871 (Staats

blad n°. 75) en 11 Juli 1874 (Slaatsbladu0
• l09), 

is daarvan geen aangifte uoodig bij den ont
vanger der registratie en domeinen. 

De verkoopingen worden zoo mogelijk in het 
openbaar gehouden. Van de verkooping wordt 
opgemaakt eeu proces-verbaal , waarvoor is te 
bezigen gezegeld p,ipier van minstens 50 cents in 
hoofdsom. 

Is eene openbare verkoo1iing, om welke reden 
ook, niet gewenscht, dan geschiedt de onder
handsche verkoop bij een gezegelde en geregis
treenle overeenkomst, en zoo geen schriftelijke 
overeenkomst kan worden gesloten, dan wordt de 
verkoop en de opbrengst daarvan dooi· den burge
meester geconstateerd bij eene verklaring, onder 
aanbod van eede, welk stttk vrij is van zegel en 
van de formaliteit van registratie. Die verklaring 
is in te richten volgens mo,lel l• . L. 

l n alle gevallen worden tot goedmaking der 
kosten opcenten op de hoofdsom bedong~n. 

Van alle verkoopingen moet door den burge
meester rechtstreeks aan de Algemeene Reken
kamer rekening en verantwoording worden afge
legd, volgens bijgevoegd mo,lel l•. M, in te 
zenden in triplo. 

Ten aanzien van de opbrengst. van in beslag 
genolllen vee en voorwerpen is te handelen over
eenkomstig de voorschriften vervat in de artikelen 
36, 37 en 38 der wet. Bij die artikelen is 
tevens bepaald hoe gehandeld moet worden met 
de getaxeerde waarde, die aan den gemeente
ontvanger in bewaring is gegeven. 

Indien de eigenaar van in beslag genomen en 
verkocht vee en in beslag genomen en verkochte 
,oorwerpen, na vrijspraak of ontslag van rechts
vervolging, het te zijner beschikking liggende 
ge_ld niet heeft opgevorderd, is van toepassing 
het voorschrift van art. 38 der wet. 

§ 6. Uitgaven in zake onteigening en die in 
zake verkoop mogen niet vermengd worden , zoo
dat in declaratiën of aan vrngen om décharge 
niet mogen worden in rekening gebracht kosten, 
die op den verkoop betrekking hebben, en daar
tegenover ook niet in de rekening en verant
woording wegens verkoop, kosten in zake ont
eigening. 

Bewijzen van uitgaaf. 

§ 7. De in declaratiën in rekening en in aan-

vragen om décharge en rekening en verantwoor
ding in uitgaaf gebracht wordende uitgaven van 
/ 3 en daarboven wegens leverantiën of bewezen 
diensten, moeten door quitantiën worden gestaafü. 

Bij het gebruik van een plakzegel voor qui
tantiiin boven de / 10 moet de handteekening 
over het zegel worden geschreven en is tevens 
daarop te stellen het tijdstip waarop het is ge
bruikt, door vermelding van dag, maand en jaar. 

Q,nitantiën en alle andere stukken moeten door 
belanghebbenden onclerteekend worden. Indien 
belanghebbenden niet kunnen schrijven en de uit
betaling de som van / 300 te boven gatit, clan 
moet de betaling, zoomede de minnelijke schikking 
bij schadeloosstellingen , ten koste der belang
hebbenden bij notariëele akte plaats hebben. 

Beloopt de schadeloosstelling / 300 of minder 
dan kan de handteekcning door een + merk 
worden vervangen, gesteld in tegenwoordigheid 
van en gewaarmerkt door twee personen, vreemd 
aan de aanbieding en bett.Jing. 

Bij ouderteekening van stukken door derden 
moet eene gezegelde, gelegaliseerde en geregis
treerde procuratie worden overgelegcl, waarnit de 
bevoegdheid tot teekenen blijkt. 

Q,uitantiën wegens leverantiën of werkzaamheden 
zijn steeds zoodanig te spccificeeren met vermel
ding van eenheidsprijzen, clat het in rekening 
gebrachte bcdrng voor verificatie vatbaar is; het 
jaar waarin en de dagteekening waarop de leve
rantiën of werkzaamheden zijn gedaan, is mede 
iu die stukken te vermelden. 

Eene getrouwde vrouw kan zonder bijstand van 
haar man geen bewijs van kwijting geven, be
houdens de uitzonderingen bij het Burgerlijk 
Wetboek gesteld. 

In schrift mag geen ratme plaats hebben en 
geene veranderingen worden gemaakt, tenzij met 
behoorlijke waarmerking. 

Elke declaratie moet bevatten aÎ!e tot het 
daarin bedoelde onderwerp betrekkelijke uitgaven. 

De stukken krachtens de wet van 20 Juli 1870 
(Staatsblad n°. 131), laatstelijk gewijzigd bij die 
van 15 April 1896 (Staatsblad n°. 68), opge
maakt, zijn vrij van zegel- en registratierecht; 
onder die Vl"ijstelling zijn echter niet begrepen 
de processen-verbaal en onderhandsche overeen
komsten in zake ve1·koopingen en evenmin qui
tantiën wegens bewezen diensten en gedane leve
rantiën, indien ,ij het bedrag van / 10 te boven 
gaan. 
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MooEt A. 

DECLARATIE va,i 
Burgemeester der gemeente 
ten laste van !,et Rijlc, wegens gedane 
1•oorscl1otten uit de gemeentekas, uit krachte 
van de wet van den 20 Juli 1870 (Staats
blad n°. 131), laatstelijk gewijzigd hij die 
15 Ápril 1896 (Staatsblad n°. 68). 

BETAAto: 

Aan (a) 
wegens schadevergoeding voor aan 
hem bij besluit van den 
onteigend (b) en voor-
werpen, blijkens bijlage n°. 

Aan 
wegens waardeering van voormeld (b) 

en voorwerpen, blijkens 

quitantie- bijlage n°. 

Te zamen f 

Aldus opgemaakt door mij Burgemeester der 
gemeente tot een bedrag 
van , verklarende ondergetee -

kende deze declaratie te zijn deugdelijk eu on ver
golden, zoomede dat 

, den 18 

De Bu,-gemeester voornoemd, 

Bovenstaande declaratie gezien en 
goed,gekenrd tot een bed1·ag van 

cloor mij Commissaris 
in de provincie den 

(a) Naam en woonplaats. 
(b) Vee of paarden. 

na onderzoek 

des Konings 
18 

MooEt B 1 • 

Departement van 
Binnenlandsche Zaken. 

Hoofdstuk V. 
DIENST 18 

Art. 
Aanvrage om Déeharge. 

(1) 

(2) 
erkent ter goede rekening ontvangen te hebben 
tot het doen van uitgaven tot afwering van het 
gevaar, waarmede besmettelijke veeziekten den 

veestapel bedreigen, de Assignatie n°. 

groot. • f 
Dienst (3) 

Totaal bedrag der ontvang f 
Terwijl de 

gespecificeerd 
ingevolge de 
dragen. 

door hem gedane uitgaven, 
op bijgaande verzameling 
bijgevoegde bewijzen , be-

(*) Quitantie van 
dd. 

storting 

n•. 

1 N°. Dienst 18 
Hoofdstuk V. 
Art. 

Zoodat is 

18 
(4) 

./ 

Quitto. 

De Algemeene Rekenkame1· ontlast den 
rendent, tengevolge der bovenstaande aan

vrnge en 01> grond der overgelegde bewijzen, 
voor de som van 

's Gravenhage, 18 

IJe Álgemeene Rekenkamer , 

Ter ordonnantie van de Kamer, 

In te vullen : 
(1) Naam. 
(2) Kwaliteit. 
(3) Dienstjaar. 
( 4) Onderteekening. 
(*J NB. Indien niet het geheele verstrekte 

bedrag is gebruikt, moet het overige gedeelte 
worden gestort bij een der betaalmeesters en de 
qui tau tie van storting worden overgelegd, zooals 
hier blijkt. 
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MODEL B•. 

VERZAMELSTAAT van 1eitgaven tot afwe
ring van het gevaar, waarmede de besmet
telijke veeziekten den veestapel bedreigen, 
en gekweten uit ter goede rekening ont
vangen gelden. 

AARD 1 
DER VOll.DERJNG. 

Totaal. f 

BEDRAG. 

1 

1 

NUMMElt DElt 

Q,UJ'fANTJE. 

Aldus opgemaakt door mij, Burgemeester 

der gemeen te 

MODEL C. 

De BURGEMEESTER der gemeente 
Overwegencle, dat hem uit het verslag yau den 

veearts gebleken is 
clat (a) 

toebehoorencle aan 
van beroep veehouder, wonende te 
ten aanzien van welk vee aan de bij artt. 13 en 
14 der wet gegeven voorschriften omtrent aan
gifte en afzondering is voldaau. 

Gelet op de wet van den 20 Juli 1870 (Staats
blad n°. 131), laatstelijk gewijzigcl bij clie van 
15 A11ril 1896 (Staatsblad n°. 68); 

Besluit en beveelt tevens, boven omschreven (b) 
te onteigenen, 

oumiddellijk in beslag te nemen en te cloen afmaken. 
, den 18 

IJe Burgemeester voornoemd, 

. (a) cloor b.v. longziekte aangetast of van long
ziekte verdacht is (omschrijving van het vee of 
de paarden). 

(b) vee of paarden en, zoo er voorwerpen moe
ten worden on t.eigend , ook deze te noemen . 

MODEL D. 

De BURGEMEESTER der gemeente 
Gezien zijn besluit van heden, waarbij (a) 

daarin genoemd en 
toebehoorende aan 

te is 
zijn onteigencl; 

Gelet op m·t. 24 der wet van 20 J uli 1870 
(Staatsblad n°. 131), zooals dat is gewijzigd bij 
de ~et van 15 April 1896 (Staatsblad n°. 68); 

Benoemt als deskundige den persoon van 
te 

om genoemd (b) 

te waardeeren en daarbij in acht te nemen: 
1 °. dat voor verclacht vee cle volle waai·de 

wordt berekend; 
2°. dat voor vee, door eene be mettelijke ziekte 

aangetast, overeenkomstig artikel 105 van het 
Koninklijk Besluit van 10 Juli 1896 (Staatsblad 
n°. 104) 50 pCt. en bij moncl- en klauwzeer 
90 pCt. der waarde, die het in gezonden toestancl 
zou hebben, wordt berekend. 

Gedaan te den 

IJe Burgemeester voornoemd, 

(a) het vee, de paarden en voorwerpen. 
(b) vee, paarden en voorwerpen. 

MODEL E. 

PROCES-VERBAAL 
VAN BE:Î,:EDIGING VAN EENEN DESKUNDIGE. 

Op heden 
is voor mij, Burgemeester der gemeente 
verschenen 

18 

bij besluit van clen benoemd als 
deskundige om (a) 
ter afmaking en vernietiging, te waardeeren, die, 
ter voldoening aan art. 24 der wet van den 
20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 131), laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 15 April 1896 (Staats
blad n°. 68), in mijne handen heeft afgelegd (b) 

, van naar zijn beste 
weten die waardeering te zullen doen. 

En is hiervan het tegenwoordig proces-verbaal 
opgemaakt ten dage en jare als boven . 

IJe Burgemeester der gemeente , 

(a) het vee of de paarden , en cle voorwerpen. 
(b) den eecl of de belofte. 
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MODEL F. 

De ondergeteeke11de 

als desknndige daarvoor door den Burgemeester 
der gemeente benoemt, verklaart op 
heden te hebben gewaardeerd, overeenkomstig de 

bepalingen van art. 24 der wet van den 20 Juli 
1870 (Staatsblad n°. 131), zooals dat is gewijzigd 

bij de wet van 15 April 1896 (Staatsblad n°. 68), 
en met inachtneming van het bepaalde bij art. 105 
van het Koninklijk besluit van 10 Juli 1896 
(Staatsblad n°. 104), het navolgende (a) 

vee, als: 

(b) 

welk (c) 

aan 

, toebehoorende 
, veehouder 

volgens besluit van den Burge-te 

meester van den ~ onteigend 
ZlJ ll 

en in beslag genomen, om te worden afgemaakt 

en vernietigd. 
, den 

(a) door (benaming der ziekte) aangetast. 
van ( " • • ) verdacht. 

Bij de waardeering moet worden in acht ge
nomen, dat voor verdacht vee en de onteigende 
voorwe1·pen de volle waarde en voor vee, door 
eene besmettelijke ziekte aangetast, overeenkomstig 
art. 105 van het Koninklijk besluit van 10 Juli 
1896 (Staatsblad n°. 104), 50 pet. en bij mond
en klauwzeer 90 pCt. der waarde, die het in 
gezonden toestand zou hebben, wordt berekend.. 

(b) de navolgende voorwerpen, als : 
(c) vee of paarden, of 

vee en voonverpen of paarden en voorwerpen. 

MODEL G. 

PROCES -VERBAAL. 

De BURGEMEESTER der gemeente 
heeft op heden aan den veehouder 
wonende te , overeenkomstig art. 24 
der wet van den 20 Juli 1870 (Staatsblad n°. l3l), 
zooals dat is gewijzigd bij de wet van 15 April 1896 

(Staatsblad n°. 68), aangeboden de som van (a) 

, eu zulks voor aan hem bij besluit 
van den 
10. 

onteigend (b) als: 

geschat op 

Voor de navolgende onteigende 
voorwerpen, als: 

1 o. geschat op 

f 

Makende tezamen de genoemde som vanf 
zijnde (c) der waarde van 

en het volle bed.rag van de waarde ,Ier voorwerpen, 

waarop zij door den daartoe benoemd.en deskundige 
bij proces-verbaal van den zijn geschat, 

met welke aanbieding de ondergeteekend.e heeft 
verklaard. genoegen te nemen. 

, den 
De Veehouder, De Burgemeester , 

(a) Het berlrag in letiers uit te drukken. 
(b) Aantal stuks vee of paarden. 
(c) Het volle bedrag of 50 of 90 pCt. 

MODEL H. 

Ik ondergeteekend.e 

van beroep veehouder, wonencle te 
verklaar bij deze te hebben ontvangen van clcn 

Burgemeester der gemeente 
som van 

eene 

in voldoening van de (a) waarde van 

stnks en van de volle waarcle 
van de navolgende voorwerpen, als: 

op dat bed.rag geschat dooi· (b) 

welk als (c) 

(d) onteigend., in beslag genomen 
is 

en afgemaakt zijn ' volgens besluit van den Burge-

meester van den , dienende 
deze tot kwitantie zonder re erve. 

, den 

(a) volle of 50 of 90 pCt. der 
(b) den d.eskuncl ige 

de deskundigen 
de eerste daartoe door clen Burgemeester , 
cle beide laatsten daartoe door den Kanton
rechter te benoemen. 

(c) door (benaming der ziekte) aangetast. 
van ( " " " ) verdacht. 

(d) met de boven omschreven voorwe1·1ien (zoo 
die er zijn). 
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MODEL l. 

De ondergeteekende , Burgernee•ler (ler gemeente 
Veldwachter 

verklaart op den eed hij den aanvang 

zijner bediening gedaan, dat op heden in zijne 

tegenwoordigheid (a) 

welk vee en voorwerpen toebehoord hebben aan 

d d hem B veehon er te , en oor den nrge-

meester dezer gemeente bij besluit van den 
] 8 , op grond der wet van 20 Juli 1870 

(Staatsblad n°. 131), laatstelijk gewijzigd bij die 
van 15 April 1896 (Staatsblad n°. 68), zijn in 
beslag genomen en onteigend. 

den 18 

(a) In te vullen op welke wijze vee en voor
werpen zijn vernietigd. 

MODEL J. 

De BURGEMEESTER der gemeente 

Overwegende, dat 
te geen genoegen heeft genomen 
met de waardeering van het bij besluit van den 

onteigend en ter afmaking en ver

nietig ing in beslag genomen (a) 

toebehoorende aan 
van beroep veehouder, wonende te 

zijnde (b) 

Gelet op art. 24, 4de lid , der wet van den 
20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 131), zooals dat 
artikel is gewijzigd bij de wet van 15 April 1896 
(Staatsb lad n° . 68); 

Verzoekt den Kantonrechter te 
te willen benoemen twee deskundigen, om met 
den door hem, Burgemeester , aangewezen des
kundige bij meerderheid 
te besli ssen over de waarde van bovenbedoeld vee. 

, den 18 
De B urgemeester voomoemd, 

(a) door (benaming der ziekte) aangetast. 
van ( ,, ,, ,, ) verdacht. 

(b) omschrijving van het vee en de voonverpen. 

MODEL K. 

De ondergeteekende 
als deskundige daarvoor cloor den Burgemeester 
der gemeente en de mede-onder

geteekenden 
als deskundigen daarvoor door den Kantonrech ter 
te benoemd, verklaren op heden te 
hebben gewaardeerd, overeenkomstig de bepalingen 

van m·t. 24 der wet van den 20sten Juli 1870 
(Staatsblad n°. 131), zooals dat is gewijzigd bij 
de wet van 15 April 1896 (Staatsblad n°. 68) 

en met inachtneming van het bepaalde bij art. 105 

van het Koninklijk besluit van 10 Juli 1896 
(Staatsblaà n°. 104), het navolgende (a) 

vee, als: 

(b) 

welk (c) , toebehooi-ende 
aan 

veehouder te , volgens besluit 
is van den Burgemeester van den 

zijn 

onteigend en in beslag genomen, om te worden 
afgemaakt en vernietigd. 

, den 

(a) dour (benaming der ziekte) aangetast. 
van ( ,, ,, • ) verdacht. 

Bij de waardeering moet worden in acht ge
nomen, dat voor verdacht vee en de onteigende 
voorwerpen de volle waarde en voor vee , door 
eene besmettelijke ziekte aangetast, overeenkomstig 
art. 105 van het Koninklijk besluit van 10 Juli 
1896 (Staatsblad n°. 104), 50 pCt. en bij mond
en klauwzeer 90 . pCt. der waarde, die het in 
gezonden toestand zou hebben, wordt berekend. 

(b) de navolgende voorwerpen, als: 
(c) ,ee of paarden, of, vee en voorwerpen, of, 

paarden en voorwerpen. 

MODEL L. 

De BURGEMEESTER der gemeente 

verklaart op den eed bij den aanvang zijner be
diening afgelegd, dat (omschrijving van !tetgeen 

verkocht is) door hem uit de hand ~ verkocht 
zijn 

voor eene som van 
den 18 

(Handteckening.) 
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MODEL M. 

REKE ING E VERANTWOORD! rG 

welke bij deze aan de Algemeene Rekenkamer is doende 
(1) 

Burgemeester der gemeente (2) 
wegens den verkoop (3) 

In te vutten : 
(4) 

363 

(l) Naam van den B1ll'gemeester. (2) raam der gemeente. (3) Hetgeen verkocht is. 
(4) Waarvan afkomstig. 

18 ONTVANG. 

De rendant brengt in ont
vangst wegens de opbrengst 
van: 

TO'rAAL. f 

De rendant brengt in uitgaaf: 
Áan 

voor 

Gestort bij den betaal
meester te blijkens bij
gevoegde q uitnntie van stor-
ting dd. n°, 

TOTAAL . . f 

UITGAAF. 

N.B. Indien het verkoop betreft van in beslag genomen vee, goederen, dan heeft de storting van 
het zuiver overschot niet plaats bij een betaalmeester, maar - zoo het vee betreft, na aftrek 
der kosten van onderhoud - wordt het gedeponeerd bij den gemeente-ontvanger tegen qui
tantie, die bij de rekening en verantwoording moet worden overgelegd. 

.f 

BORDEREL. 

ONTVANG 

De ontvang bedraagt / 

" uitgaaf 

f 

Dus gelijk. 

UITGAAF 

Verklarende ik ondergeteekende, op den eed bij de aanvaarding mijner bediening aan den lancle 
gedaan , dat in deze i-ekening is in ontvang gebracht al hetgeen door mij is ontvangen of moeten 
ontvangen en verantwoord worden, zonder te dezer zake iets te hebben verzwegen of achtergehouden; 
cht verder in deze rekening niets wordt in uitgaaf gebracht ter kwader trouw of hetgeen niet alzoo 
werkelijk door mij is uitgegeven; terwijl ik verder verklaar, voor de gedane betalingen geen giften 
of gaven te hebben genoten of te zullen genieten, di.rectelijk of indireetelijk, maar zoodanig te 
h ebben betaald, als zulks volgens de orclers van den lande behoort te geschieden. 

, den 1 
(Handteekening.) 
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19 October 1896. BESLUIT, houdende bepaling 
vau den dag, waarop de StoomweL (Wet van 

15 April 1896, Staatsblad 11°. 69) in wer

king treedt. S. 162. 
B epaald op 1 December 1896. 

19 October 1896. BESLUIT, tot uitvoering der 
Stoomwet (Wet van 15 April 1896, Staats
blad 11°. 69). S. 163. 

IN NAAM VAN H. M . WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA' ENZ. 

Op de voordracht van deu Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid van den 14den Juli 
1896, n°. l 86, afdeeling Arbeid en Fabriekswezen; 

Gezien de Stoomwet (Wet van 15 April 1896, 

Staatsblad n°. 69) ; 
Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

18 Angnstus ] 896, n°. 18); 
Gezien het nader rapport van genoemden Mi

nister van 10 October 1896, n° . 185, afdceiing 

Arbeid en Fabriekswezen; 
Hebben goedgevonden en verstaan, met in

trekking van het Koninklijk besluit van 24 Sep
tember 1869 (Staatsb lad n°. 154) tot uitvoering 
der wet van 28 Mei 1869 (Staatsblad n°. 97): 

HOOFDS'l'UK I. 

Van de vergunning tot het in werking brengm 
van stoomketels. 

Art. 1 . Hij , die eene vergunning tc,t het in 

werking brengen van een stoomketel verlangt, 

wendt zich schriftelijk tot den Minister van Water

staat, Handel en Nijverhei,l. 

De aanvraag behelst eene opgaaf van: 

a. den naam en de woonplaats van den ver

vaardiger; 
b. het doel, waartoe de ketel zal gebruikt 

worden; 
c. het materiaal, wanrnit de ketel vervaardigd is; 

d. de uitgestrektheid van het verwarmings
oppervlak van den ketel, waaronder gerekend 
wordt te behooren het oppervlak boven de roosters 
gelegen en dat waarlangs de verbrandingsproducten 
naar den schoorsteen gaan ; 

e. de afmetingen der veiligheidskleppen of veilig
heidsbuizen en de wijze van belasting der kleppen; 

j. de toestellen , dienenrle om het waterpeil 
waar te nemen en op behoorlijke hoogte te houclen; 

g. de toestellen, dienende om watergebrek aan 

te kondigen ; 
!,. de grootste werkelijke stoomdmkking, clat is 

h ut verschil tusschen de drukking, welke de stoom 
ell die, welke de dampkring tegen de wanden 

van clen ketel uitoefenen, uitgedrukt in kilo

grammen op den vierkanten centimeter, waaroncler 

de aan vrager den ketel wenscht te J.oen werken; 

i. de plaats, waar de ketel voor het onderzoek 
en de beproeving gereed staat. 

Bij de aanvraag moet eene duidelijke teekening 
zijn gevoegcl, tevens vermeldende de afmetingen 

en de wanddikte van den ketel. 

2. Voor het gebruik van ketels, die geheel of 

ten deele van gegoten ijzer zijn vervaardigt!, 
wordt geene vergunning verleend. 

3. Wanneer de aanvrager het onderzoek en de 
beproeving in het buitenland wenseht te doen 
geschieden, dan kan de Minister tot dat onder

zoek en die beproeving een ambtenaar aanwijzen. 

De kosten van het onderzoek en de beproeving, 

te berekenen naar een door den Minister vast te 

stellen tt1rief, worden door den aanvrager geclragen. 

· 4. Het onderzoek en de beproeving geschieden 

voor dat de ketels ingrmetseld of bekleed zijn. 
Zij moeten in een voor onderzoek en beproeving 
geschikten toestand geplaatst zijn. 

De ambtenaar is bevoegd om, ingeval van twijfel 
omtrent den aard van het materiaal eene proef

neming voot· te schrijven, tenzij de aard van het 
materiaal blijkt uit eene verklaring, waarmede 
de am btenanr genoegen neemt. 

5 . De beproeving geschiedt door waterpersing 

en duurt zoolang als r.oodig is om de verschil

lende deelen van den ketel behoorlijk te kunnen 
onderzoeken. 

6. De beproevingsdruk bedraal(t bij de eerste 
beproev ing: 

a. voor eene gewenschte werkelijke stoom

drukking van niet hooger dan vijf kilogram op 
den vierkaiiten centimeter het tweevoud van die 
drukking, met dien verstande dat het verschil 

tusschen den beproevingsdruk en de gewenschte 
werkelijke stoom,lrukking niet kleiner zij · dan 

een half kilogram op den vierlrnnten centimeter; 
b. voor eene gewenschte werkelijke stoom

drukking van vijf tot tien kilogram op den vier
kanten centimeter vijf kilogram daarboven; 

c. voor eene gewenschte werkelijke stoom
drukking van tien kilogram of hooger op den 
vierkanten centimeter anderhalf maal die drukking. 

7. 'l'ot de 1·edenen, wanrom de uitkomsten v,in 
het onderzoek en de beproevingonvolcloendekunncn 
worden verklaard, behooren de gevallen, dat cle 
ketel gedurende de beproeving eene zichtbare ver-
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vorming heeft ondergaan of dat er andere belang
rijke gebreken aan den dag zijn gekomen. 

8. De ketel moet voorzien zijn van een merk, 
bestaande uit eene met vier koperen bontjes met 
verzonken kopjes vastgehechte koperen plaat -
van acht bij veertien centimeter - waarop duide
lijk en duurzaam zijn uitgedrukt: 

a. de cijfers, die aanwijzen de grootste werke
lijke drukking in kilogrammen op den vierkanten 
centimeter, waaronder de ketel mag werken; 

b. zoo mogelijk het jaar, waarin de ketel ver
vaardigd is , cle naam en de woonplaats van clen 

vervaardiger. 
Zijn de uitkomsten cler beproeving gunstig, zoo 

stempelt de ambtenaar cle bevestigingsboutjes met 

het Rijkswapen. 
9. Hebben het onderzoek en cle beprneving eene 

voldoende uitkomst opgeleverd en is ook het toe
behooren van den ketel in orde bevonden , zoo 
wordt door den ambtenaar aan den gebruiker 
namens den Minister eene voorloopige akte van 

vergunning uitgereikt. 
10. Levert, hetgeen ontbreekt aan den ketel 

of zijn toebehooren, geen dadelijk gevaar op, zoo 
kan de ambtenaar in de voorloopige akte van 
vergnuning den termijn bepalen, binnen welken 
aan door hem te stellen voorwaarden moet zijn 

voldaan. 
Wordt door den gebruiker binnen den bepaal

den termijn niet voldaan aan de voorwaarden, 
dan is de ambtenaar bevoegd, de ,ikte in te t!-ekken 
of in bijzondere gevallen den termijn te verlengen. 

11. De akte van vergunning vermeldt: 
a. clen naam en de woonplaats van den gebri1iker; 
b. bet cloel, waartoe de ketel zal gebruikt 

worden; 
c. zoo mogelijk het jaar, waarin de ketel ver

vaardigcl is, den naam en de woonplaats van den 

vervaardi11:er; 
d. de werkelijke drukking in kilogrammen, die 

cle stoom in clen ketel op den vierkanten centi 
meter niet mag te boven gaan; 

e. den vorm, de afmetingen en de wanddikte 

van den ketel ; 
/. de uitgestrektheid van het verwarmings

oppervluk; 
g . de micldcJlijn en het aanhll der veiligheids

kleppen of veiligheidsbuizen, de wijze van be
lasting der kleppen en de hoogte dei· buizei;i; 

!, . het aantal en den aard der voedingstoestellen; 
i. de toesteJlen, dienende om het waterpeil , 

een watergebrek en de stoomdrukking aan te geven ; 
1896. 

k. den dag, waarop het onderzoek en cle be
proeving, krachtens welke de akte wordt uit
gereikt, hebben plaats gehatl ; 

l. zoo noodig, de toepassing , die van art. 71 
is gemaakt. 

Bij de akte wordt eene aanteekeningslijst ge
voegd, waarop de ambtenaar bij een later oniler• 
zoek den toestand van den ketel en diens toe
behooren vermeldt. 

12. Wanneer een stoomketel aan een anderen 
gebruiker overgaat, dan wordt op aan vraag de 
akte van vergunning op diens naam overgeschreven. 

Deze bepaling is niet van toepassing op ver
voerb,ire stoomketels, die tijdelijk verhtturcl zijn. 

Bij beschadiging of verloren gaan eener akte 
van vergunning wordt op aanvraag eene nieuwe 
akte uitgereikt. 

13. Voor nieuw vervaardigde stoomketels, die 
buiten het Rijk in Etuopa zullen gebruikt worden 
of waarvan de plaats, waarop zij zullen gebruikt 
worden, nog onbekend is, wordt indien het onder
zoek en de beproeving een voldoenden uitslag 
opgeleverd hebben in plaats van eene akte van 
vergunning een bewiJs uitgemikt van den uitslag 
van het onderzoek en de beproeving. Dit bewijs 
geeft geen recht den ketel in werking te brengen. 

De in dit artikel bedoelde ketels moeten op 
de stempelplaat, bedoeld bij art. 8, voorzien zijn 
van een volgnummer. 

14. Omler vervoerbare stoomketels worden in 
dit besluit verstaan ketels van werk- , tram- en 
straatlocomotieven, brandspuiten , ba11:gervaartni -
gen, heitoestellen, kranen en die, welke slechts 
tijdelijk gebruikt en gemakkelijk verplaatst kunnen 
worden. 

Op deze ketels moet bevestigd zijn eene koperen 
plaat, waarop duiclelijk en duurzaam is uitgedrukt 
een volgnummer en den naam van hem, aan wien 
de akte van vergunning is verleend. 

Vervoerbare stoomketels, in een~ inrich ting als 
vaste geplaatst, worden niet meer als vervoer
bare beschouwd. 

15. Hij, die een aan een derde toebehoorenden 
vervoerharen stoomketel in werking wenscbt te 
brengen, vraagt daartoe verlof aan den Burge
meester der gemeente, waarin de ketel zal ge
bruikt worden. 

Deze verleent clat verlof indien: 
a. hem is overgelegd de voor den ketel uit

gereikte sikte van vergunning en aanteekeuings
lijst; 

b. uit de snb a becloelde lijst bl\jkt, dat de 
24 
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ketel bij een , binnen de laatste twaalf maanden 
ingesteld onderzoek in orde is bevonden; 

c. de ketel is voorzien van de plaat, bedoeld 
bij art. 14. 

16. Meerdere ketels in ééne inrichting moeten 
elk van een volgnummer voorzien zijn. 

HOOFDST U K II. 

Van !,et toebehooren van stoomkete1.s. 

17. Elke stoomketel moet voorzien zijn van 
ten minste twee veiligheidskleppen of veiligheids
buizen. 

Een der kleppen of een der buizen is afge
sloten en alleen voor den gebruiker of diens 
gemachtigde toegankelijk. 

De kleinste waarde voor de middellijn van de 
openingen der kleppen en der buizen mag niet 
kleiner z~n dan twee centimeter en wordt be
rekend volgens de formule : 

w 
in = 2.6 V d + 0.62' 

In deze formule is: 
in. de middellijn in centimeters, 
w. het verwarmingsoppervlak in vierkante 

111eters, 
d. de werkelijke stoomdrukkingin kilogrammen 

op den vierkanten centimeter, behoudens dat deze 
stoomdrukking nooit hooger dan 8.3 kilogrammen 
genomen wordt. 

Het gebruik eener klep, waarvan de middellijn 
der opening kleiner is dan de waarde volgens 
bovenstaande formule, kan worden toegestaan in
dien blijkt, dat met volle stoomdrukking, volle 
vuren, volle Inch taan voer en met gesloten voeding 
en stoomafsluiters in twintig minuten de stoom
drukking in den ketel niet hooge1· oploopt dan 
tien teu honderd boven de toegestane drukking. 

De hoogte der veiligheidsbuizen boven den ge
middelden wale1·stnnd wordt geregeld volgens de 
werkelijke stooindrukking en bedraagt tien meter 
voor een kilogram werkelijke stoomdrukking 011 

den vierkanten centimeter. 
18. Is een ketel van meer dan twee veil igheids

kleppen voorzien, dan, moet de som van de ge
zamenlijke doorsneden der klep-openingen ten 
minste gelijk zijn aan de som van de doorsneden, 
die de openingen moeten hebben, wanneer een 
ketel van slechts twee veiligheidskleppen voor
zien is. 

Het 5de lid van art. 17 blijft in dit geval van 
toepassing, behoudens dat in plaats van één , 

twee der kleppen beurtelings te zamen genomen 
voldoende zijn om den stoom te doen ont nappen. 

Ten minste één der kleppen moet afgesloten 
zijn. Een afgesloten klep of, bijaldien meerdere 
kleppen zijn afgesloten, deze kleppen te zamen, 
moeten voldoen aan de bepalingen van art. 17. 

19. Voor ketels , die een gemeenschappelijken 
stoomhouder hebben, niet afzonderlijk kunnen 
gebrnikt worden en toereikende gemeenschap 
hebben, zijn twee veiligheidskleppen voldoende. 
Voor de berekening van de middellijn van de 
openingen der kleppen, wordt dan in de formule 
van art. 17 voor w genomen de som der ver
warmingsoppervlakken der ketels. 

20. De veiligheidskleppen en zittingen moeten 
uit een doelt.reffend metaal of allooi zijn ver
vaardigd. 

De breedte der zittingen moet ten hoogste het 
twintigste ged~elte van de middel] ijn der opening 
bedragen, maar mag niet grooter zijn dan vier 
millimeter. 

Bij schuine zittingen mag de helling geene 
klemming kunnen veroorzaken. 

21 . De veiligheidskleppen moeten door ge
wichten worden ·gedrukt, hetzij rechtstreeks, het
zij door middel van een hefboom. 

Wordt een klep door twee of meer gewichten 
gedrukt, dan moeten deze uit gelijkvormige 
schij ven bestaan. 

Wanneer naar het oordeel van den ambtenaar 
het gebruiken van één gewicht niet weuschelijk 
is, dan moeten twee of meer schijven worden 
gebezigd. 

De afgesloten kleppen moeten door den machinist 
of stoker gemakkelijk kunnen worden gelicht. 
Voor ketels van vaartuigen moet dit in de machine
kamer of in de stookplaats kunnen geschieden. 

Bij het berekenen van de 01, de kleppen aan 
te brengen drukking wordt de middellijn ,ler 
opening twee millimeter grooter aangenomen dan 
zij werkelijk is. 

22 . Uitzonderingen ten 01,zichte van het be
lasten met gewichten zijn toegelaten: 

a. voor ketels van zeevaartuigen of van vaar
tuigen hoofdzakelijk bestemd om in de zeegaten 
dienst te doen, van werk-, tram- en straatloco
motieven , van brandspuiten of voor dergelijke 
vervoerbare ketels, die hoofdzakelijk onder stoom 
moeten vervoerd worden; bij deze ketels is het 
geoorloofd de veiligheidskleppen door middel van 
veeren te drukken, hetzij rechtstreeks, hetzij door 
middel van een hefboom ; 
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b. voor niet in aline.-i a genoemde vervoerbare 
ketels, bij welke het geoorloofd is een der veilig
heidskle11pen door middel van een veer, doch 
niet rechtstreeks te belasten. 

Kleppen , rechtstreeks met veeren gedrukt, 
moeten voldoen aan ile in m-t. 17 bepaalcle stoom
proef; zij moeten voorzien zijn van een lossen 
hefboom met gewicht om de belasting of het 
spanningsvermogen der veer op de klep te kunnen 
onderzoeken en regelen, tenzij bij kleppen van 
kleine middellijn of waarvan de veeren eene ge
ringe spanning hebben, znlks rechtstreeks met 
gewicht kan geschieden. 

De kleppen moeten zoodauig ingericht zijn, dat 
zij bij het breken der veer niet weggeslingerd 
kunnen worden. 

23 . Al de veiligheidskleppen en vei ligheids
bnizen moeten zoodanig ge11laatst zijn, dat zij, 
wanneer de ketel in werking is, gemakkelijk 
kunnen onderzocht worden. 

Indien de middellijn der kleppen kleiner is 
dan vier centimeter, moet de geleicling boven de 
zitting zijn aangebracht. 

24. Voor ketels, waarvan de inhoud kleiner is 
dan zeshonderd kubieke decimeter en waarvan de 
werkelijke drukking iet meer bedraagt clan een 

half kilogram op den vierkanten een ti meter, is 
één veiligheidsklep of één veiligheidsbnis vol

doende. 
Het tweede lid van art. 17 is alsdan niet van 

toepassing. 
25 . De kleppen, hefboomen en lichttoestellen 

moeten zoodanig ingericht zijn, dat zij gemakke
lijk beweegbaar zijn en dat de kleppen, wanneer 
zij voldoen aan het bepaalde in het 3de Jid van 
art. 17, ten minste vier millimeter kunnen lichten. 

Voor kleppen, waarvoor eene kleinere middel
lijn wordt toegestaan, wordt de Jichthoogte ge

regeld bij de stoomproef. 
Worden de kleppen door veeren gedrnkt , dan 

moet de veerkmcht dezer zoodanig zijn, dat de 
kleppen twee millimeter knnnen lichten voor dat 

de drukking op de klep met een kilogram op 
den vierkanten centimeter toeneemt. 

De vceren moeten zoodauig ingericht zijn, dat 
zij niet hooger dan tot de in de akte van ver
gunning toegestane spanning knnnen aangeschroefd 

worden. 
26. Het is verboden bij veiligheidskleppen ge

brnik te maken van gewichten, veeren of hef
boomen, die niet onderzocht en goedgekeurcl zijn . 

27 . Is aan een stoomketel geen veiligheidsbuis 

aanwezig en bedraagt de grootste werkelijke ge

oorloofcle stoomdrnkking minder dan een half 
kilogram op den vierkanten centimeter, dan moet 
de ketel voorzien zijn van eene luchtklep of van 
een ander toestel, waardoor de bniten lucht toe
gang tot den ketel verkrijgt zoodra de drnkking 
van den stoom minder dan die van den damp
kring bedraagt. 

28. Elke ketel moet voorzien zijn van een 
manometer, die de drukking van clen stoom 
duidelijk en juist aanwijst. 

Dit toestel moet, indien het een kwikmano
meter is, ten minste één halve dampkringsdrnkking 
en, indien het een metallieke manometer is, ten 
minste twee dampkringsdrukkiugen hooger kunnen 
aanwijzen, dan de in de akte van vergunning 
vermelde maximum stoomdrukking. 

De manometer moet door middel van een ge
bogen en waterhoudende pijp met clen ketel ver

bonden zijn, maar mag niet aan eene stoom
afvoerbuis zijn aangebracht. 

Hij, die den ketel bedient, moet den mano
mete1· gemakkelijk kunnen raadplegen; het num
mer der schaal, dat door den wijzer niet mag 
overschreden worden, moet duidelijk geme,·kt 
zijn . 

Ketel , die voor en achter gestookt worden, 
moeten op elke stookplaats van een manometer 
zijn voorzien. 

29 . Elke ketel moet voorzien zijn van een haan 
met flens van veertig millimeter middellijn en 
vijf millimeter dikte, zoodanig dat cle manometer 
van den ambtenaar met den ketel in verbinding 
kan gesteld worden. 

De verbinding van de kraan aan den ketel 
moet plaats hebben door middel van een gebogen 
of waterhoudende pijp. 

Het is geoorloofd de kraan met fl ens aan een 
der manometers aan te brengen. 

30. Voor ketels, die een gemeenschappelijken 
stoomhouder hebben , niet afzonderlijk gebruikt 
kunnen worden en toereikende gemeenschap hebben, 
is één manometer voldoende. 

31 . Er wordt geen manometer vereischt voor 
ketels, die van eene veiligheidsbnis voorzien zijn. 

32 . Elke ketel moet voorzien ziju van: 
a. een waterpeilglas met koperen afsluit- en 

doorblaaskranen of kleppen en voorzien van een 
schermpla<Lt of koker, zoodanig ingericht, clat het 
waterpeil goed waarneembaar blijft; 

b. twee proefkranen, tenzij er twee waterpeil 
glazen aanwezig- zijn; 

24* 
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c. een zelfwerkend middel, wam·door water
gebrek in den ketel wordt kenbaar gemaakt. 

33 . De oncler a en b van het vorige artikel 
vermelde toesteJlen moeten van elkander onaf
hankelijk zijn, tenzij de gemeenschappelijke buis 
en de opening in den ketel elk eene middellijn 
van ten minste vijftig millimeter heeft. 

De openingen der kranen of kleppen moeten 
ecne middellijn hebben van ten minste zes miJli
meter en onder stoom doorgestoken kunnen worden. 

Hebben zij afzonderlijk gemeenschap met den 
ketel door middel van pijpen, dan moeten deze 
zooveel mogelijk recht zijn en eene middeJlij,1 
van ten minste dertig millimeters hebben. 

De stand van het waterpeilglos moet zoodanig 
zijn, dat het watei· niet lager dan vijftig milli
meter boven de in art. 36 vermelde strook zicht
baar bi ij ft : de eene proef kraan of klep moet 
halverwege die strook en het waterpeil en de tweede 
evenveel boven dat waterpeil zijn geplaatst. 

Ketels, die voor en achter gestookt worden , 
moeten op elke stookplaats van een waterpeilglas 
en twee 1woefkraneu of kleppe11 zijn voorz ien. 

34. Ketels met inwendige vnnrplaatsen moeten 

boven elk dezer zijn voorzien van een koperen 
bout, met lood of een ander metaal of alJooi ge
vuld , dat smelt al vorens de pla::it gevaarlijk over
hit wordt; de bout 1;10et aangebracht worden waar 
de vlam het felst is of op ongeveer drie vierde 
cler roosterlengte, en indien de vuurtoppen hellend 
zijn dt111 op het hoogste punt. 

Voor ketels met ecne inwendige vuurplaats en 
met verhoogde vlamkast moet de bout aangebracht 
zijn in het midclen van den vlamkasttop; en in
dien er meer<lere vnurpluatsen zijn, clan moet in 
elk uiteinde der gemeenschappelijke vlamkast of 
in elk der uiterste vlamlrnsten een bout geplat1tst 
worden. 

De kleinste doorsnede van de vulling moet 
ten minste een vierkante centimeter zijn voor eiken 

vierkanten meter roosteroppervlakte , doch mag 
niet kleiner zijn clan een halve vierkante centi
meter. 

Kettls met uitweuclige vnurplaatsen of van eene 
bijzoude,·e inrichting moeten van een ander doel- · 
treffencl mid<lel zijn voorzien. 

35 . Het in m-t. 32 sub b voorgeschrevene is niet 
van toepassing op stoomketels, waarvan de inhoud 
niet grooter is dan zeshonclerd kubieke decimeter. 

36. Het hoog;ste deel van den ketel, clat met 
de producten der verbrancling in aanraking komt, 
moet op den ketel nabij het peilglas door een 

koperen strook aangegeven worden; bij stoom
vaartuigen moet deze strook dwarsscheeps aan 
weerszijden van den ketel zijn aangebracht. 

Onder het hoogste deel van clen ketel is niet 
begrepen het opgaande gedeelte, waarlangs de 
verbrandingsproducten naar den schoorsteen wor
den geleid. 

De bovenvermelde strook behoeft niet aange
bracht te worden op ketels, die eene zoo geringe 
hoeveelheid water kunnen bevatten, dat eeuc 

scheuring geene ernstige gevolgen kan hebben. 
37. Alle stoomketels zijn met ten minste ééu 

zelfwerkend voedingstoestel verbonden beho uclens 
die, waarvan het verwarmingsoppervlak minder 
dan vijf vierkante meter bedraagt. Voor dezr. 

ketels is eene handperspomp voldoende. 
Bovenstaande bepaling is niet van toepassing 

op ketels van: 
a. locomotieven , die met twee zelfwerkemle 

voedingstoestellen moeten zijn verbonden, waar
van een in werking moet knnuen blij ven als het 
werktuig stil staat; 

b. stoomvaartuigen, clie van minstens twee dici· 
toesteJlen, als onder a vermeld, moeten voorzien 
zijn en van eene handpomp, tenzij een cler zelf
werkende voedingstoestellen tevens als handpomp 
kun gebruikt wo,·deu of dat er een ,i[zonclerl ijkc 
ketel aanwezig is, waardoor het zelfwerkend toe
stel kan worden gedreven om den hoofdketel of 
de ketels, indien deze buiten werking zijn, tot 
op het vereischte peil van water te voorzien. 

-Is het verwarmingsoppervlak minder dan vijf 
vie1·kante meter, zoo zijn één zelfwerkend voeding;
toestel en ééne hand pomp voldoende. 

De zelfwerkencle voedingstoestellen van ketels 
in vaartuigen moeten elk afzonderlijk met den 
ketel gemeenschap hebben. 

Ouder zelfwerkende voedingstoestellen worden 
verstaan stoompompen, injectenrs en toestellen, 
welke niet uitsluitend met de hand bewogen worden . 

38. Elk der in het vorige artikel bedoelde 
zelfwerkende voedingstoestellen en handpompen, 
behoudens de handpompen sub b van het vorige 
artikel vermeld, moet iu staat zijn, alleen we,·
kende clen ketel of de ketels van eenc voldoende 
hoeveelheid vloeistof te voorzien. 

39. Elk voeclingstoestel of elke voecliugspijp 
moet onmiddellijk aan den ketel verbonden zijn 
met eene kraan en zelfsluitencle klep, beide vau 
koper vervaardigd. De kraan moet tnsschen ketel 
en klep zijn geplat1tst. 

Worclen verschiilende ketels door één voediugs-



] 9 OCTOBER 1896. 369 

toestel gevoed zoo is elke ketel van een dergelijke 
1.,-aan en klep voorzien . 

Het gebruik van afsluitkleppen in plaats van 
kranen, is geoorloofd, mits tusschen de afsluit
en zelf )uitende klep een proef kraan is aangebracht. 

40. Elke ketel moet ·voorzien zijn van een 
koperen pakkingsspuikraan, hetzij onmiddellijk, 
hetzij cloor een koperen buis met den ketel ver
bonden. Deze buis moet vrij en zichtbaar zijn. 

41 . Elke stoomafvoerpijp moet aan den ketel 
voorzien zijn van een afsluiter, bij voorkeur zoo
clanig inp;ericht, dat deze op de stookplaats of in 
clc machinekamer of op het dek van stoomvam-

tuigen kan gesloten worden. 
De stoomverbindingspijpen van de ketels onder

ling en clie van den ketel met het stoomwerktuig 
moeten zoodanig ingericht zijn, dat de uitzetting 
geen nadeel kan toebrengen; zij moeten van · een 
of meer aftapkranen zijn voorzien. 

Stoompijpen van ketels in stoomvaartuigen 
mogen niet van gegoten ijzer zijn . 

42 . De spui-, voedings- of andere kranen aan 
den ketel moeten zoodanig zijn ingericht , dat de 
plnggen bij het breken der pakking- of opsluit
bonten niet weggeslingerd ktlllnen worden. 

Deze bepaling is niet van toepassing op kranen, 
waarvan de middellijn der aanvoeropening niet 
grooter tlan dertig millimeter is. 

43 . Elke ketel moet behalve van de noodige 
slijkgaten, zoo de inrichting dit toelaat, voorzien 
r.ijn van een mangnt, ten minste veertig bij dertig 
centimeter groot, en versterkt door een geslagen 
ijzeren of stalen 1·ing. De deksels der man- of 
slijkgaten moeten, zoo mogelijk, inwendig aan
gebracht zijn en zoodanig sluiten, dat tot dicht
making slechts zeer dunne stof wordt vereischt. 
Zij mogen niet van gegoten ijzer zijn. 

44. Van ingemetselde ket.els moeten de zij 
kanalen zoo mogelijk voorzien zijn van openingen 
v,in gelijke doorsneden als de,e. 

45 . Het rnim, waarin de stoomketels van 
stoomvaartuigen zijn geplaatst, moet door dichte 
ijzeren schotten van de voor de reizigers bestemde 
afd eeliu o-eu zijn afgesloten. 

Deze bepaling is niet van toepassing op vaar
tuigen, die geen dek hebben. 

H O O 1<' D S T U K III. 

Van de re,qelen, bij het gebruik van stoomketels 
in acht te nemen. 

46. De gebruiker van een stoomketel draagt 
zo1·g: 

a. dat de ketel met toebchooren in behoorlijken 
staat van onderhoud verkeert; 

b. dat er steeds een of meer "lazen buizen ter 
vervanging van het waterpeilglas beschikbaar zijn 
voor hem, die den ketel bedient; 

c. dat het smeltbaar meta:il of allooi van het 
zelfwerkend middel, bedoeld onder c van art. 32 
ten minste eenmaal ' sjaars vernieuwd wordt; 

d. dat de akte van vergunning en de aantee
keningslijst te allen tijde ter inzage van den 
ambt.enaar zijn voor een vasten ketel op eene 
zichtbare plaats in de nabijheid van den ketel, 
voor een ketel van een stoomvaartuig in een der 
kajuiten en ,oor een vervoerharen ketel onder 
berusting van hem, die den ketel bedient. 

Hij , die den ketel bedient, draagt zorg: 
1 °. clat de veiligheidskleppen gemakkelijk be

weegbaar blijven , dat zij niet vastgezet worden 
en dat de belasting er van niet overschrijde die, 
welke vermeld is in de akte van vergunning; 

2°. dat het waterpeil gehouden wordt ten 
minste tien centimeter boven de in art. 36 ver
melde strook en voor stoomvaartuigen ten minste 
vijftien centimeter daarboven. 

4 7. De gebruiker van een stoomketel is ve1·
pl icht den bevoegden ambtenaar kennis te geven 
van: 

a. den aard van elk gebrek, dat aan den ketel 
is ontstaan; 

b. elke wijziging en van den aard van elke 
herstelling, die de ketel heeft ondergaan; 

c. het tijdstip, waarop de ketel zal worden 
ontbloot of, indien het een ketel van een stoom
vaartuig betreft, het tijdstip, waarop deze zal 
gelicht worden; 

d. het zinken en het l ichten van het stoom
vaartuig, waarin cle ketel geplaatst is; 

e. het afbranden van het gebouw, waarin de 

ketel geplaatst is. 

HOOFDSTUK IV. 

Van !,et op stoomketels uit te oefe11en toezicl,t . 

48. De ambtenaren , belast met het toezicht 
op en het onderzoek en de beproeving van stoom
toestel1cn ~ clragen den titel van hoofclingenieur, 

ingenieur, adspirant-ingenieur of opzichter voor 
het stoomwezen. 

Het toezicht op den dienst wordt onder den 
Minister van Waterstaat, Hanclel en Nij ve1·heid 
opgedragen aan een hoofdingen ienr. 

De opzichters zijn werkzaam onder de bevelen 
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van den hoofdingeniem·, de ingenieurs of adspirant
ingenieurs. Zij on tleenen de bij de Stoomwet en 
de bij dit besluit aan hen toegekende bevoegd
heid aan een schriftelijken of mondelingen last 
van den hoofdingenieur, ingenieur of adspirant
ingenieur , onder wiens bevelen zij werkzaam zijn. 

49. Om benoembaar te zijn tot ingenieur of 
tot adspir,mt-ingenienr moet men het na te noemen 
examen met goed gevolg hebben afgelegd, een 
leeftijd hebben bereikt, die voor een ingenieur 
drie en twintig jaar en voor een adspirant-inge
nieur twintig jaar bedraagt, en lichamelijk ge
schikt zijn bevonden. 

50. Het in het voorgaand artikel bedoeld examen, 
af te nemen door eene door Ons te benoemen 
Commissie, omvat: 

a. grondige kennis van de rederlandsche taal; 
b. de wiskunde, zoo ver als deze gevorderd 

wordt bij het examen B, art. 64 der wet van 
2 Mei 1863 (Staatsblad n°. 50); 

c. de beginselen van de theoretische en toe
gepaste mechan ika , waaronder ook de leer van 
den wederstand der boLtwstoffen; 

d. de natuur- en scheikunde en hare voor
naamste toepassingen , meer in het bij zonder de 
leer der tl.nm pen; 

e. kennis van stoom- en andere werktuigen, 
meer in het bijzoncler theoretische en 1irnktische 
kennis van stoomtoestellen ; 

f. theorcti che en practische kennis der mate
rialen, waaruit stoom toestellen worden vervaardigtl; 

g. het werktuigkundig teekenen, meer in het 
bijzonder het teekenen van stoom toestellen; 

!,. kennis van de Stoomwet en van de ter uit
voering daarvan genomen wettelijke verordeningen. 

51. Zoo noodig kan door Ons tijdelijk in de 
behoeften van clen dienst worden voorzien door 
het aanstellen van tijdelijke ingenieurs of adspirant
ingenieurs. 

52. Om benoembaar te zijn tot opzichter moet 
men niet ouder zijn dan dertig jaar, lichamelijk 
geschikt zijn bevonden en ten overstaan van eene 

door den Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid te benoemen commissie blijken hebben 
gegeven van eene voltloende practische kennis 
van stoorutocstellen. 

53. Elke in gebrn ik zijude stoomketel wordt 
ten minste eenmaal in de twee jaren inwendig 
onderzocht; bij welk onderzoek <le ketel buiten 
werking gebracht moet worden en deze opnieuw 
kan worden beproefd. 

Het in weudig onderzoek van stoomketels van 

stoomvaartuigen geschiedt ten minste eenmaal 

's jaars. 
54. Aan den gebruiker worclt ten minste drie 

weken te voren schriftelijk kennis gegeven van 
den dag, waarop het inwendig onderzoek of de 
beproeving van den ketel zal plaats hebben. 

De kennisgeving van bet inwendig onderzoek 
of der beproeving wordt zoo noodig door clen 
Burgemeester uitgereikt. 

Bestaat er bij den gebruiker bezwaar tegen 
het tijdstip van het inwendig onderzoek of van 
de beproeving , dan is deze bevoegd zijn bezwaar 
ten minste twee weken te voren schriftelijk _ter 
kennis te brengen van den bevoegden ambtenaar . 
Meent deze geen anderen dag te kunnen aan
wijzen, zoo kan de gebruiker zich tot den Mi
nister wenden , die alsdan bes! ist. 

55. Indien een stoomvaartuig of een vervoer
baar stoomtoestel gedurende een langer tijdsver
loop buiten 's lands is geweest dan de termijn, 
bepaald bij art. 53, zoo is de gebruiker verplicht, 
zoodra het vaartuig of het stoomtoestel hier te 
lande is teruggekeerd, den bevoegden ambtenaar 
daarvan zoo spoedig mogelijk kennis te geven. 

56. De ambtenaar is l,,evoegd den ketel te duen 
lichten en het metsel werk of de bekleeJ.ing , zoo
mede de pijpen of steunen geheel of gedeeltelijk 
te doen verwijderen. 

De lastgeving daartoe geschiedt schriftelijk. 
5 7. J s een stoomketel eenmaal beproefd en 

goedgekeurd, zoo geschieden de latere beproe,·in
gen onder eene werkelijke drnkking, die anderhalf 
maal de in de akte nn vergunning toegestane 
werkelijke drukking bedraagt, met dien verstande 
dat het verschil tnsschen den beproevingsdruk en 
de toegestane werkelijke drukkinµ: niet kleiner zij 
dan een halfkilogram op den vierkanten centimeter . 

Is de am1tenaar van meening, dat de herstel
ling van den ketel zoodanig is geweest, dat deze 
als een nieuwe beschonwd en als zoodanig be
proefd moet worden, dan deelt hij zulks den 
gebruiker schriftelijk m ede. 

58. Moet eene herbeproeving van den ketel 
plaats hebben of een onderzoek, waarbij de stoom
ketel buiten werking gesteld moet worden, dan 
draagt de gebruiker zorg: 

a. dat alle deelen van den ketel, zoo van bin
nen als van bui ten, alsmede de omringende rook
kanalen voldoende gereinigd zijn en dat rooster
ijzers , vnnrbrnggen en dergelijke voorwerpen, 
die het onderzoek zouden kunnen belemmeren, 
verwijderd zijn; 
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b. dat de ketel met het oog op de gezondheid 

van den ambtenaar voldoende is afgekoeld; 
c. dat, indien de ketel in verbinding is met 

een of meer onder stoom zijnde ketels, de stoom
en spuiafslnitingen zoodanig zijn voorzien, dat 
geen gevaar voo1· den ambtenaar kan ontstaan; 

d. dat een schoon ketelpak voorhanden is. 
59. Blijkt bij het onderzoek of bij eene her

beproeving van een goedgekeurden stoomketel, 
dat deze niet meer onder de toegestane drukking 
veilig kan werken en blijft de gebruiker in ge
breke binnen den door den ambtenaar te bepalen 
termijn de noodige herstellingen aan te brengen, 

clan wordt de akte van vergnnning door den 

Minister ingetrokken. 

60. Een ketel wordt geacht dadel ijk gevaar 

op te leveren indien : 
a. de dikte van een of meer platen of der 

steunen aanmerkelijk is afgenomen; 
b. er scheuren zijn ontstaan; 
c. dé°ketel eene vervorming heeft ondergaan; 
d. de wijze van sluiting der man- of slijkgaten 

geen genoegzamen waarborg voor cle veiligheid 
oplevert; 

e. de ketel belangrijk met ketelsteen of zout 

is bezet ; 
/. de veiligheidstoestellen in slechten toestand 

of in strijd met de bestaande voorschriften ver

keeren. 

HOOFDSTUK V. 

Van stoomtoestellen, andere dan stoomketels. 

61 . De in art. 1 der Stoomwet bedoelde stoom
toestellen andere dan stoomketels zijn: 

a. voor warmers, dienende om de temperatuur 
van het voedingswater te verhoogen en waarvan 

de midclellijn der pijpen, waaruit zij zijn samen
gesteld, meer dan vijftien centimeter bedraagt; 

b. stoom verhitters, dienende om de temperatuur 

van den stoom te verhoogen ; 
c. stoom vaten, waarin stoom uit een stoom

ketel wordt aangevoerd en waarvan de inhoud, 
uitgedrukt in kubieke decimeters, vermenigvuldigd 
met de drukking, die d e stoom tegen de wanden 

uitoefent, uitgedrukt in kilogrammen op den vier
kanten centimeter, het· getal zeshonderd over

schrijdt. 
Het gebruik der onder a en b vermelde toe

stellen, geheel of gedeeltelijk van gegoten ijzer 
vervaardigd, is verboden, behouilens het geval, 

dat de middellijn der pijpen minder dan twintig 
centimeter bedraagt. 

62. Hij, die eene vergtmning tot het in werkin11: 
brengen van een der in art. 61 bedoelde toestellen 
verlangt, wendt zich schriftelijk tot den Minister. 

Ten aanzien van het toestel behelst cle aan
vraag eene opgaaf van : 

a. hetgeen sub a, b, c, e en i van art. 1 ten 

aanzien van een ketel is bepaald; 
b. de grootste werkelijke stoomdrnkking in kilo

grnmmen op den vierkanten centimeter, waaronder 

de stoomketels, waarmede cle toestellen verbonden 

zijn, werken alsmed.c cle grootste werkelijke stoom

drukkin~, waaronder de aanvrager de toestellen, 

sub c art. 61 vermeld, wenscht te doen werken. 
Bij de aanvraag moet eene duidelijke teekening 

gevoegd zijn , tevens vermeldende de afmetingen 
en wanddikte van het toestel. 

63 . Op het onderzoek en de beproeving vcin 
een in art. 61 bedoeld toestel zijn de artikelen 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 57 van toepassing, be
houdens dat de afmetingen der stempelplaat, be

doeld in art. 8, acht bij vijf centimeter moeten 
zijn, dat deze plaat met twee koperen boutjes 

bevestigd moet worden en dat de plaat cler sub c 
van art. 61 bedoelde toestellen tevens van een 
volgnummer, door den ambtenaar op te geven, 
voorzien moet worden. 

64. De in art. 61 bedoelde toestellen moeten 

van de volgende veiligheidstoestellen zijn voorzien: 

a. de voorwarmers rnn: 
1 °. een veiligheidsklep van ten minste vijf cen

timeter middellijn, met gewicht belast, 
hetzij rechtstreeks, hetzij door m idclel van 
een hefboom ; 

2°. een koperen pakkingsspuikraan; 

3°. een zelfsluitende klep aan de voedinginlaat

opening; 
4°. de noodige man- of slijkgaten; 

b. de stoomverhitters van : 
1 °. een veiligheidsklep als sub a ve1·meld, wan

neer het toestel kan afgesloten worden van 

den stoomketel; 
2°. een of meer wateraftapkranen; 
3°. de noodige man- of slijkgaten; 

c. de stoom vaten van: 

1 °. één veiligheidsklep of veiligheidsbuis, wan
neer de toegestane werkelijke stoomdruk
king minder is clan die van den stoomketel, 
waaruit de stoom aangevoerd wordt, tenzij 
de inhoud van het toestel grooter is dan 
twee kubieke meter of dat de toegestane 
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stoomdrnkking minder is dan de helft van 
die in den stoomketel, in welk geval het 
toestel vau twee veiligheidskleppen ofveilig
heidsbtlizen moet voorzien zijn. 

De middellijn der kleppen moet zQo groot 
zijn, dat bij volledige opening van den 
afsl niter en bij de hoogst toegestane stoom
drnkk iog in den ke1el de spanning in het 
toestel niet hooger kan rijzen dan tien ten 
honderd boven die waaronder het mag wer
ken. Dit wordt geacht het geval te zijn 
wanneer de vrije doortocht der klepopening 
ten minste een vierde grooter is, dan de 

nauwste doortocht der stoomaanvoerpijp; 
2°. een manometer; 

De manometer en de sub c 1°. bedoelde 
veil igheidsklep of kleppen moeten op het 
toestel zelf of op de stoomaanvoerpijp zijn 
aaugebracht en de mondingen zoo noodig 
beschermd worden, zóó dat de in het toestel 
aanwezige stoffen geene verstopping kunnen 
veroorzaken. 1Yorde11 verschillende toestel
len door ééne stoomleiding gevoed, dan is 
een manometer en een of twee veiligheids
kleppen naar gelang vau den iuhoud of 
van de stoomdrukking, waaronder zij wer
ken , voldoende; 

3°. man- en kleinere gaten, zoo de inrichting 
het vereischt; 

4°. de in art. 27 bedoehle lnchtklep, indien 
er aan het toestel geen veiligheidsbuis aan
wezig is eu indien de toegestane werke

lijke stoomdrukkiug minder bedraagt dan 
een half kilogram op den vierkanten centi
meter. 

65. De veiligheidstoestellen moeten voldoen 
aan de voorschriften van de ai-tikelcn 20, 21, 
23, 25, 26, 28, 29 en 43, behoudens dat die 
van stoom toestellen, als bedoeld in art. 61, aan 
boord van zeevaartuigen in gebruik, overeen
komstig de bepalingen van art. 22 met veeren 
mogen gedrukt worden, en dat de manometer 
slechts ééne dampkringsdrnkking meer behoeft 
aan te wijzen dan de in de akte van vergunning 
toegestane stoomdrukking. 

66. Elk in gebruik zijnd stoomtoestel, als be
doeld in art . 61, wordt ten minste eenmaal in 
de vie1· jaar inwendig onderzocht, indien de 
inrichting het toelaat; is zulks niet het geval 
of gesch iedt het onderzoek na eene belangrijke 
herstelling of acht de ambtenaar het om andere 
redenen noodig, zoo wordt het toestel herbe11roefd. 

De a1-tikelen 54, 56, 57, 58 en 59 zijn dan van 
toepassing. 

67. De gebruiker van een stoom toestel, als be
doeld in art . 61 , zorgt dat. 

a. de toestellen met toebehooren in behoorlijken 
staat i,an onderhoud verkeeren; 

b. de akte vao vergunning en de aanteekenings
lijst te allen tijde ter inzage van den ambtenaar 
aanwezig zijn ; 

c. wanneer aan een stoomtoestel een belangrijk 
gebrek is ontstaan, daaraan eene belangrijke her
stelling geschied of eene wijziging aangebracht 
is, den bevoegden ambtenaar daarvan kennis 
wordt gegeven. 

68. Hij, die een stoomtoestel, als bedoeld in 
art. 61, bedient, zorgt dat de veiligheidskleppen 
gemakkelijk beweegbaar blij ven, fat die nooit 
vastgezet worden en dat de belasting ervan de 

in de akte van vergunning vermelde niet over
schrijdt. 

69. De akte van vergunning vermeldt~ 
a. rleu naam en woonplaats van den gebruiker; 
b. het volgnummer vao het toestel; 

c. het doel, waartoe het toestel zal gebruikt 
worclen; 

d. het jaar, waarin het toestel vervaardigd is, 
en den naam en de woonplaats van den ver
vaardiger; 

e. de werkelijke drukk ing in kilogtammen, die 
de stoom in het toestel op den vierkanten centi
meter niet mag te boven gaan; 

f. de in den ketel, waaruit de stoom wordt 
aangevoerd, toegelaten stoomdrnkking; 

g. de kleinste middellijn der stoomaanvoerpijp; 
/,. de veiligheidstoestellen, waarvan het toestel 

is voorzien, alsmede de middellijn en de wijze 
van belasting der veiligheidskleppen; 

i . den dag, waarop het onderzoek en de be
proeving, krachtens welke de akte wordt uitge
reikt. hebben plaats gehad: 

k. de afmetingen, de wanddikte en den vorm 
van het toestel en ten aanzien van een toestel, 
als bedoeld sub c van art. 61, bovendien den 
inhoud eveneens in kubieke decimeters. 

Bij de akte wordt eene aanteekeningslijst ge
voegd, waarop de ambtenaar bij een later onder
zoek den toestand. v11n het stoomtoestel met toe
behooren vermeldt. 

IIO Ol<' DSTU K VI. 

,11gemeene bepalingen en uitzondei·ingen. 

70. Inclien blijk1, dat een stoomtoestel buiten 
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dienst is gesteld , dat het meer dan drie jaar 
buiten 's lands is geweest of dat de gebruiker 
weigert te voldoen aan de voorschriften van dit 
besluit, dan kan de Minister de akte van ver
gunning intrekken. 

71 . Geeft na onderzoek van een stoomtoestel 
de ambtenaar of de in art. 7 der Stoomwet ge
noemde Commissie aan den Minister te kennen, 
dat om de bijzondere imichting of bestemming 
van een stoomtoestel of van een vaartuig, of 
dat om andere gegronde redenen geheele, gedeelte
lijke of voorwaardelijke ontheffing van een of 
meer der in dit bes luit, krachtens art. 6 der 
Stoomwet, voorkomende bepalingen wenschelijk 
is, dan is de Minister bevoegd die te verleenen. 

72. Voor stoomvaa1·tuigeu, welke den lsten Oc
tober 1869 in de vaart waren, kan de Minister 
geheel, gedeeltelijk of voorwaardelijk vrijstelling 
verleenen van het be11aalde in het eerste lid van 
art. 45 . 

73. Dit besluit is niet Vllll toepassing op uit
.sluitend tot huishoudelijk gebruik dienende stoom
toestellen, waarvan de inho11d, uitgedrnkt in 
kubieke decimeters, vermen igv11ldigd met de 
drukking, die de stoom tegen de wanden uit
oefent, uitgedrukt in kilogrammen op den vier
kanten centimeter, het getal zes honderd niet 
overschrijdt . 

74. Het bepaalde in art. 8 is niet van toe
passing op stoomketels, voor het gebruik wa:ir
vau vóór den l sten April 1870 eene :ikte van 
vergunning was uitgereikt. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit be_sluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den l 9den October 1896. 
(get.) E MM A. 

JJe llfin. van Waterstaat, Handel en Nijverlteid, 
(get.) VAN DER SLEYDEN. 

( Uzt!l.eg. 11 Nov. 1896.) 

19 October 1896. BESLUIT, tot aanvulling der 
bepalingen betreffende het groot-am bteuaars
examen voor den Indischen dienst, behoorende 
hij het Koninklijk besluit van 20 Juli 1893 
(Staatsblad n°. 117). S. 164. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELM! A, ENZ. 

WIJ EMMA' ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Koloniën 
van 12 September 1896, Litt. D, n°. 24; 

Den Raad van Stale gehoorcl (ad vies van den 
6 October 1896 n°. 24); 

Gezien het nader rapport van den Minister van 
Koloniën van 15 Octoher 1896 , Litt. D, n°. 12; 

Hebben goedgevonden cu verstaan: 
Met aanvulling der bepalingen betreffende het 

groot-ambtenaarsexamen voor den Indischen dienst, 
behoorende bij het Koninklijk besluit van 20 Juli 
1893, n°. 29 (Nederlandsclt Staatsblad n°. 117 en 
Indisch Staatsblad n°. 257), te bepalen als volgt: 

Voor elke maal dat een candidaat zich voor een 
der beide gedeelten van het groot-ambtenaars
examen voor den Indischen dienst aanmeldt, moet 
hij een examengeld van vijf en twintig gulden 
in 's lands kas storten. 

Het bewijs der storting moet bij hetrequestom tot 
het examen te worden toegelaten worden overgelegd. 

Dit examengeld wordt het eigendom van den 
Lande, tenzij de candidaat op grond der daarvoor 
geldende bepalingen niet tot aflegging van het 
examen wordt toegelaten, in welk geval de som 
wordt teruggegeven. 

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

Het Loo, den 19den Octoher 1896. 
(get.) EMMA. 

De Minister van Koloniën, (get.) BEnGSMA. 
( Uitgeg. 23 Oct. 1896.) 

19 October 1896. BESLUIT van den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, houdende 
vaststelling van een nieuw tarief na:ir '.t welk 
bij vervoer of overlading van ontplofbare 
stoffen door particulieren, vergoeding voor 
het toezicht door geleiders aan het Rijk is 
verschuldigd. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij
.erheid: 

Gelet op het bepaalde bij art. 26, eerste lid, 
van het Koninklijk besluit van 15 Octoher 1885 
(Staatsblad n°. 187), gewijzigd en aangev uld bij 
de Koninklijke besluiten van 10 October 1894 
(Staatsblad n°. 162) en 26 September 1896 (Staats
blad n°. 159), houdende vaststelling van voor
schriften omtrent het vervoer, den in-, uit- en 

doorvoer, verkoop en opslag van buskruit eu 
andere ontplofbare stoffen: 

Heeft goedgevonden: 
met intrekking van het tarief, vervat in de 

beschikking van 29 December 1893 , n°. 171 , 
Afdeeling Handel en Nijverheid, lste onde1:af-
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cleeling, vast te stellen het navolgende tarief, 
volgens hetwelk bij vervoer of overlading van 
ontplofbare stoffen door p:irticulieren, vergoeding 

voor het toezicht door geleiders aan het Rijk 
verschuldigd is. 

In geval van vervoer over een afstand van 
minder dan honderd vijf en twintig (125) kilometer 
een gulden (/ 1) ,oor elke hoeveelheid van zeven
honderd (700) kilogram (brnto) ontplofbare stof, 
met een minimum van vijf gulden (/ 5), en bij 

vervoer per scheepsgelegenheid met een maximum 
van zestig gulden (/ 60) per schip. 

In geval van vervoer over een afstand van 
honclerd vijf en twintig (125) kilo meter en daar
boven, één gulden vijf en zeventig cents (/ 1.75) 
voor elke hoe veelhe id van zevenhonderd (700) kilo
gram (bruto) ontplofbare stof, met een minimum 
rnn tien gnlden (/ 10), en bij vervoer per scheeps• 
gelegenheid met een maximum van zestig gulden 
(/ 60) per schip. 

In geval van ove1·lading, tenzij reeds voor het 
daaraan voorafgaand of daarop volgend vervoer 
van de over te laden ontplofbare stof vergoeding 
verscht1ldigd is, vijftig cent (/ 0.50) voor elke 
hoeveelheid van zevenhonderd (700) kilogram 
(bruto) ontplofbare stof, met een minimum van 
twee gulden vijftig cents(/ 2.50) en een maximum 
van dertig gulden (/ 30). 

Onderdeelen van bovengenoemde gewichten 
worden gerekend voor het volle gewicht. 

De afstanden tusscben begin- en ei ndpunten 
van het vervoer worden berekend overeenkomstig 
clen afstanclswijzer, vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van 4 Maart 1862 (Staatsblad n°. 27) en 
de daarbij behoorende, door den Minister van 

Oorlog vastgestelde afstandstafelen. 
Dit tarief treedt in werking 2 November 1896. 
's Gravenhage, 19 October 1896. 

lJe 1Jfi11isfer voornoemd, 

(get .) VAN DEI{ 8LEYD.EN. 

19 October 1896. BESCHIKKING van den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid, hou
dende nadere vastetelling van eene algemeene 
instructie voor de geleiders van ontplofbare 
stoffen, in verband met het besluit van 
26 September 1896 (Staatsblad n°. 159). 

ALGE 1EENE INSTRUCTIE voor de ge• 

leiders van ontplofbare stojj'ell. 

Art. 1. De geleiders zijn belast met den dienst 
Yan de transporten ontplofbare stoffen , waarvoor 

op grond van art. 18 van het Koninklijk besluit 
van 15 October 1885 (Staatsblad n°. 187) ge. 
wijzigd en aangevuld bij de Koninklijke besluiten 
van 10 October 1894 (Staatsblad n°. 162) en 
26 September 1896 (Staatsblad n°. 159) door 
den Commissaris cl.er Koningin in de betrokken 
provincie vergunning is verleend. 

Zij zijn mecle belast, ingevolge art. 8 der wet 
van 26 April 1884 (Staatsblad n°. 81), met het 
opsporen van overtredingen van die wet en van 
het Koninklijk besluit, overeenkomstig het aange
haalde wetsartikel en de aanwijzingen die zij als 
beambten der Rijkspolitie vau de bevoegde autoriteit 
zullen onLvangen. 

Ingeval van inbeslagneming van ontplofbaré 
stoffen of van vervoermiddeleu , overeenkomstig 
art. 3 clcr wet dragen zij zorg dat het in beslag 
genomene onverwijld ter beschikking worde ge
steld van den burgemeester der plaats, waar de 
inbeslagneming geschiedt, onverminderd hunne 
verpl ichting om van hunne bevinding dienaan

gaande proces-verbaal op te maken en in te leveren 
ter plaatse waar zulks behoort. 

2. De geleiders zijn verdeeld in geleiders der 
eerste en der tweede klasse. 

Één hunner kan den titel hebben van hoofd

geleider. 
3. De jaarwedde cler geleiders wordt door den 

Minister geregeld. 
Ter zake vau dienstreizen ontvangen zij ver

goeding voor kosten van reis- en verblijf, behoudens 
de beperkingen die daaromtrent zijn of nader 
zullen worden vastgesteld. 

Ingeval van dienstverrichting aan boord van 
schepen hebben zij recht op huisvesting aan boord 
daarvan. 

Voeding gedurende de transporten en bewaking 
blijft steeds te hunnen laste. 

4. De geleiders staan onder bevel van een 
commandant, die den dienst regelt en wiens 
aanwijzingen daaromtrent stipt worden opgevolgd. 

5 . De geleiders zijn gevestigd te Arnhem, 
met uitzouclering van twee hunner d ie te Maas
sluis zijn gestationneerd. 

Zonder toestemming van den commandant mogen 
zij zich, niet anders dan voor diens17,akeu, van 
hunne standplaatsen verwijderen; voor ecne langere 
verwijdering dan 2 dagen wordt, voor de geleiders 
te Arnhem de toestemming van den Commissaris 
der Koningin in Gelderland en voor de geleiders 
te Maassluis, die van den Commissaris der Koningin 
in Zuidholland vereischt. 
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6. De bevelvoerende geleider zorgt, dat hem 
vóór den aanvang der rei s of der overlading van 
wege den afzender worde ter hand gesteld de 
qnitantie waaruit blijkt, dat do ter zake van het 
transport verschuldigde ve1·goecling is voldaan, 
tenzij bij averij of onverwachte begeleidingen 
de vergoeding daarvan door den betrokken Com
missaris der Koningin nader dient to worden 
geregeld. 

7. De geleiders honden zich gedurende het be
geleiclen en bewaken onafgebroken op in de nabij heid 
der te vervoeren stoffen . Zij gedragen zich overeen
komstig het Koninklijk besluit en de voorwaarden 
van vergnnning door den Commissaris der Koningin 
afgegeven en zien toe, dat deze door de vervoer
ders worden nageleefd. In het bijzonder wordt 
aan de naleving hunnerzijds van de artt. 5, 
laatste alinea, 16, 5de alinea, 28 en 38 van 
h et Koninklijk besluit de hand gehouden. 

Overigens worden de aanw~zingen van den 
bevel vocrenden geleider stipt opgevolgd. 

Deze overtuigt 'zich, nà elke overlading, dat in 
,le gelecligde vervoermiddelen geene ontplofbare 
stoffen zijn achtergebleven . 

8. Zij bejegenen de schippers en voer! ieden 
waarmede zij in aamaking komen op gepaste 
wijze , doch dragen zorg dat bij de overladingen 
,loor hen en ook door het werkvolk de grootste 
voorzichtigheid worde in acht genomen. 

9. Zij dragen op de dienstreizen de voorge
schreven dienstpet en zorgen voor eene voeg'tame, 
zoo mogelijk uniforme kleeding. 

10. Na alloop van een transport of nà over
gave daarvan aan de te Maassluis gestationneerde 
geleiders, keeren de geleiders uit Arnhem zoo 
spoedig mogelijk naar hunne stand ph,ats terug. 

11. De bevel voerende geleider is voorzien van 

een exemplaar der wet van 26 Mei 1884 (Staatsblad 
n°. 81), en van het Koninklijk besluit van 15 Octo
ber 1885 (Staatsbladn°. 187) zoo:\ls het luidt na de 
daarin bij de Koninklijke besluiten van 10 October 
1894 (Staatsl,Jad n°. 162) en 26 September 1896 
(Staatsblad n°. 159) gebrachte wijzigingen, van de 

instructie en van de door den Commissaris der 
Koningin verleende vergnnning. Hij zorgt tevens 
voor do noodige schrijfbehoeften. 

12. Het in art .. 25 van het Koninklijk besluit 
bedoelde verslag wordt door den bevel voeren den 
gelei,ler u"itgebracht binnen 12 uren, nadat hij 
in de standplaats is teruggekeerd of na ontvangst 
van het bericht, dat de overlading heeft plaats 

gehad. 

De indiening van dit. verslag heeft plaats door 
tusschenkomst van den commandant. 

13. Het is den geleiders verboden giften vau 
welken aard ook, aan te nemen van de afzenders 
van transporten of van hunne gemachtigden, van 

de bij de transporten gebezigde voerlieden en 
schippers of van hunne onderhoorigcn. 

14. Misbruik of veelvuldig gebruik van sterken 
drank is den geleiders verboden. 

Het is hun evenzeer verboden sterken drank 
bij de transporten mede te nemen. 

15. Op wangedrag of plichtverzuim volgt schor
sing of ontslag. 

16. Heeft, ingevolge art. 24, laatste alinea 
van het Koninklijk besluit, een transport plaats 
onder militair geleide, zoo i daarop toepasselijk 
het bepaalde in de artt. 7, 8, 11, 12, eerste 
alinea, 13 en 14 van deze instructie. 

17. Bij gemengd b,1rger- en militai,· geleide, 
is het bevel over het geheel aan den cerstaan
wezenden burgergeleider, tenzij het militair ge
leide onder bevel staat van eenen officier , iu 
welk geval het bevel over het geheel aan dezen is. 

18. Behoudens het bepaalde bij a1t. 7 dezer 
in tructie, wordt door de geleiders in het bij
zonder gelet op de volgende bepalingen: 

1°. dat ook in de zeeschepen, waarin wordt 
overgeladen, beha! ve wanneer zij zich bevi nden 
tusschen de zee en de plaatsen door den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid aangewezen 
of op die plaatsen zelve (1) geene ontstekings
middelen of licht ontvlam bare stoffen aanwezig 
zijn, waarvan het gelijktij dig vervoer, met het
zelfde vel'Voermiddcl bij artt. 30 en 31 van het 
Koninklijk besluit is verboden; en dat met zee
schepen, welke tevens openbare middelen tot ver
voer van personen zijn, geen andere ontplofbare 
stoffen mogen worden ve,·voe,·d, dan buskruit en 
munitiën waarin bnsJ..-ruit voorkomt; 

2°. dat langs Rotterdam de schepen met ontplof
bare stoffen, van 100 Meter boven de fabriek te 
Feijenoor,l tot 100 Meter beneden het petroleum
entrepot te Charlois, gesleept worden; dat zij 
voor de gemeente Rotterclam niet vertoeven en 
niet door de Koningshaven, maar onder de vaste 
Spoor- en Willeiusbrng doorvaren; 

3°. dat transporten van Muiden over de Zuider
zee niet eerder van de busJ..-ruitfabriek vertrekken, 

(1) Zie de aanteekening op het besluit van 
26 September 1896, S. 159. 
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vóórdat de zekerheid is verkregen, dat men zich 
in die µ:emeentc niet meer behoeft op te honden; 

dat, indien bij hoog bniten water niet kan 
worden geschut, de vaartuigen naar de ligplaats 

Vastgesteld bij beschikking van den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid van den 
15 Januari 1892, n°. 174 en 19 October 1896, 
Litt. E (Afdeeling Handel en Nijverheid, l • Ouder-

bij Hoogerl nst moeten worden ,,ervoerd, evenals afdeeling). 
reeds gcschnt zijnde schepen, die bij opkomend Mij bekend, 

slecht weder bezwaar maken zee te kiezen , wan
neer althans gelegenheid bestaat ze weder naar 
binnen te schntten; 

dat krnitschepen, waarvoor de gelegenheid niet 
bestaat om ze weder naar binnen te schutten en 
over het algemeen alle binnenkomende kruitschepen, 
die niet dadelijk naar binnen geschut kunnen 
worden, bij ongunstig weder geenc andere veilige 
ligplaats knnnen vinden, dan die binnen de groene 
wallen tegenover het Mniderslot (ook genaamd in 
den hoek achter de West-batterij), daarvoor alleen 
bij bepaltlde noodzakelijkheid . door den Burge
meester aangewezen; 

dat bij gunstig weder binnenkomende kruit
schepen, die niet dadelijk naar binnen geschut 
worden, ligplaats nemen binnen de uiteinden cler 
leidammen van den mond der haven van Mniden, 

011 de plaats aldaar door borden aangewezen ; 
dat, van Naarden komende kruitschepen, die 

niet dadelijk op de Vecht kunnen geschut wor
clen, moeten blijven liggen aan de Noordzijde 
der vaart, langs de kade van den Noord polder, 
omstreeks 100 M. ten westen van den water
molen van den Zuid polder ; 

4°. dat de bepalingen vervat in hoofdstuk II 
§ § 2 en 3 en in de artikelen 44, 45, 46, 47 
en 48 en in hoofdstuk III niet van toepassing 

zijn op het vervoer van ontplofbare stoffen met 
zeeschepen tusscheu de zee en de plaatsen door 
den Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid aangewezen, (1) noch gedurende het verblijf 
dier schepen op die plaatsen zelve ; 

dat echter bij lading of lossing van ontplof
ba.re stoffen in of uit zeeschepen, op de in het 
vorige lid bedoelde plaatsen of tusschen deze 
1>lnatsen en de zee, ae voorschriften betreffende 

vergunning en geleide moeten worden in acht 
genomen . De geleiders mogen bij inlading van 
ontplofbare stoffen in de zeeschepen, die schepen 
niet verbteu vóór dat zij zich overtuigd hebben, 
dat alle toegangen tot die gedeelten der schepen, 
waarin de ontplofbare stoffen geladen zijn, be
hoorlijk zijn gesloten of verzegeld. 

(1) Zie de aanteekening 01, het beslnit van 
26 September 1896, S. 159. 

De Secretaris-Generaal, (get.) DE BoscH KEMPElt. 

20 October 1896. BESLUlT, houdende beschik
king op het beroep, ingesteld door F. G. 
Baron v AN LIJ NDE!'! VAN HEMMEN, t.e Hemmen 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Gelderland, dd. 31 October 1894, n° . 24, 
betreffende den ligger der wegen en voetpaden 
van de gemeente Heteren . S. 165. 

IN NAAM VAN H . M . WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EM:MA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

F. G. Baron VAN LIJNDEN VAN HEMMEN, te Hemmen 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland, dd. 31 October 1894, n°. 24, be
treffende den ligger der wegen en voetpaden van 
de gemeente Heteren; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord (advies van 27 No
vemher 1895 , n°. 113); 

Op de voordracht van .Jen Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid van 15 October 1896, 
n°. 121, afdeeling Waterstaat ; 

Overwegende, dat tegen den ligger A der 
wegen en voetpaden in de gemeente Heteren, 
door F. G. Baron VAN LIJNDEN VAN HEMMEN 

cle volgende bezwm·en zijn ingediend: 
1 °. dat. van den op dien ligger onder n°. 8 

omschreven weg, genaamd de Hemmensche Zand
weg, geen onderhoudsplichtige is vermeld; dat toch 
blijkens de, invulling van kolom 14 van den ligger, 
deze weg over zijn geheele lengte- ter breedte van 
2,5 M. met grind is verhard en dat nu wel is 
waar, volgens kolom 19, het onderhoud berust 
op de dorpspolders Indoornik, Lakemond en Rand
wijk , elk voor een aangewezen gedeelte doch ,ht 

blijkens de invulling van kolom 27 het onder
houd van den weg door de besturen der genoemde 
dorpspolders slechts omvat het gewoon onderhoud 
van den weg, zoonls die vóór het jaar 1769 
bestond, dus niet van den weg, zooals deze 
tl,ans verhard bestaat, maar toen de weg een 
kleiweg was, nu bijna l½ eemv geleden; 

2°. dat in kolom 27 betreffende den genoemden 
weg mede is vermeld, dat de slooten voor de 
helft behooren tot den weg, terwijl het pootrecht 
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der aangrenzende eigenaren op den weg pleit voor 
het vermoeclen, dat de sloot.en eigendom zijn cler 

aangrenzende eigenaren en dat dit eigendom zich 
uitstrekt tot aan en voorbij de bepoting; 

dat Burgemeester en Wethoutlers van Heteren, 

ten aanzien van het eerste bezwaar, hebben op
gemerkt, dat, aangezien in kolom 10 van den 
bestaanden ligger A betrekkelijk het onderhoud 
van den Hemmenschen Zandzoeg is aangeteekend: 
• De dorpspolderbestnren van RandzoiJk, Lakemond 
en Indoornik zijn tot het gewoon onderhoud ver
plicht, zooals dezelve vó6r 1769 bestond," Bur
gemeester eu Wethouders van meening zijn, dat 

die bepaling weder in den door hen opnieuw 
ontworpen ligger A moet worden opgenomeu, en 
wat het tweede bezwaar betreft, ,lat de bedoelde 
slooten ook in den bestaanden ligger A voor de helft 
bij den Hemmenschen Zandweg zijn gemeten en 
Burgemeester en Wethouders mitsclien achten dat 
zij tot den weg behoorende gerekend moeten 

blijven worclen, tenzij het tegendeel worde bewezen; 

dat , naar aanleidi ng van deze opmerkingen 
van Burgemeester en Wethouders, de reclamant 
in een nader bij Gedeputeerde Staten ingediend 
bezwaarschrift heeft aangevoerd, dat het opmaken 
van de nieuwe ligger; toch niet is voorgeschreven 
om daarin alles uit de bestaande over te nemen 
en dat waar vroeger alleen het resultaat der 
meting van de slooien werd vermelcl , th<tns een 
stap verder wordt gegaan en op grond dier ver
melding nn de conclusie wordt getrokken, dat 
het eigendom van het p:emetene niet toekomt aan 
de aangrenzende eigenaren, maar bij den weg be
hoort; dat in een stnk als de ligger vooral ook 
met het oog op art. 18 van het Wegenreglement, 
het gemeentebestuur niet als uitgemaakt heeft 
te constateeren, wat op zijn minst genomen voor 
tegenspraak vatbaar is en met meer recht van 
het gerneentebestnnr het bewijs van het vermelde 
in kolom 27 kan worden gevraagd dan van re
clamant; 

dat Gedeputeerde Staten bij hun besluit van 
31 October 1894, n°. 24, wat het eerste be
zwaar betreft, overwegen, dat noch het gemeente
bestuur van · lleteren noch een der dorps polders 
verplicht i s den weg als gr indweg te onderhouden; 

dat de bewering als zonde thans ingevolge art. 19 , 
2de lid, van het Wcp:enrcgelement de gemeente 
Heteren onderhouàsplichtige zijn van den weg 
als g1·iu,lweg onjuist is, daar het geval, bij de 
aangehaalde bepaling van het reglement bedoeld, 
zich in casn niet voordoet; dat toch, nn bij Konink-

lijk besluit van 26 April 1868, n°. 28, is beslist, 

dat de eigenaar van ile heerlijkheicl Hemmen niet 
verplicht is den weg als grindweg te onderhouden, 
daarmede tevens is beslist dat er gecu verplichting 
bestaat om den weg als grind weg te onder honden 
• waardoor de dorpspolders, R,andwijk, La!.:emond 

en Indoornik, als Yau ouds weer onderhouds
plichtigen v<tn den weg zijn, maar natuurlijk 
als zand weg"; dat al zoo ook met het oog op 
de eerste alinea van art. 19 vnn meergemeld 
reglement cle oudcrhondsplicht in den ontworpen 
ligger A jnist is omschreven; en wat het tweede 
bezwaar aangaat, dat reclamant in de verweiding 
op den l igger, dat de slooten voor de helft tot 
den weg bchooreu, teu onrechte eene beslissini( 
ziet omtrent den eigendom der slooten, daar de 
ligger niet vermeld, wie eigenaar is van den 
weg en dus bedoelde vermelding oumogel ijk kan 
beslissen, wie eigeMar van de sloot en is; dat 
dan ook die vermelding geen andere bedoeling 
heeft dan te doen uitkomen dat de slooten voor 

de helft op den ligger zijn gebracht en dus in 
zoover zijn beschouwd als te behoorcn tot den 
weg, doch geenszins pmejudiciëeren op der, eigen
dom der slootcn ; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien bij huu voor
meld besluit hebben verklaard, dat aan het in
gediende bezwaarschrift voor zooveel betreft de 
boven omschreven bezw:u·en niet kan wordeu 
voldaan; 

dat reclamant tegen cleze beslissing bij Ons in 
beroep is gekomen, verzoekende met vernietiging 
van het besluit van Gedeputeerde Staten, voor 
zoove1· claarbij aan zijne bezwaren niet is vol
daan, alsnog die bezwaren gegroncl le verklaren 
en dienovereenkomstig den ligger te wijzigen; 

Ov erwegende omtrent het eerste bezwmir, dat 
de verplichting tot onderhoud van den llemmeu
schen Zandweg van ouds rust 01> de Dorpspolders 
R,andwiJk, Lakemond en Ii,doornik, welke ver
plichting destijds bestond in het onderhouden 
van den weg als zand weg; 

dat wel is waar op dien weg herhaaldelijk 
door anderen dau de onderhoudsplichtigen vrij 
willig griud is gebracht en wel in die mate, 
dat de ligger van die verharding melding behoort 

te maken, zooals ook is gesch ied , doch <lat door 
het feit dier begrinding de verplichting tot onder
hand niet is opgeheven, noch in haren aard en 
omvang verandering heeft ondergaan; 

dat derhalve terecht cloor Gede1rnteerde Staten 
de drie genoemde dorpspolders als ondcrhonds-
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plichtigen van den weg zijn aangewezen met de 
vermelding dat het onderhoud omvat het gewone 
onderhoud van deu weg, zooals die vóór 1769 
bestond; 

dat niet gezegd kan worden dat met deze ver
melding geen onderhondsplfohtige is aangewezen 
van den weg, zooals die thans bestaat, omdat 
al moge door de bedoelde begrinding de aarde
baan zijn verhard geworden, daarmede voor de 
aanwijzing van den onderhoudsplichtige geen 
rekening mag worden gehouden, nu die begrin
ding geheel vrijwillig tloor anderen dan de onder
houdsplichtigen is geschied en dus voor de toe
passing van het Geldersche Wegenreglement als 
een tijdelijke toestand is te beschouwen; 

dat echter te dien opzichte de teo-enwoordige 
ligger niet geheel volledig is, immers behoort 
te constateeren , dat de op den weg aanwezige 
grind claarop onverplicht door anderen dan de 
onderhoudsplichtigen is aangebracht; 

dat mitsdien de vermeldin11; in kolom 27 om
trent dit punt aauvnlling behoeft; 

Overwegende omtrent het tweede bezwaar, dat 
Gedeputeerde Staten terecht overwegen dat de 
ligger niet beslist omtrent den eigendom in casu 
cler slooten; 

dat het echter juist om <lie reden geen zin 
heeft in den ligger te vermelden, dat de slooten 
voor de helft tot den weg behooren en die ver
melding mits<lien behoort achterwege te blijven; 

Gezien het Reglement op de wegen, voetpaden 
en tramwegen in Gelderland, vastgesteld door 
de Staten dier provincie bij besluit van 21 No
vember 1888, goedgekeurd bij Koninklijk besluit 
van 10 April 1889, n•. 52 en afgekondigd in het 
provinciaal blad van Gelderland van 1889, n°. 59; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met gedeeltelijke vernietiging van het besluit 

van Gedeputeer<le Staten van Gelderland van 
31 October 1894, n°. 24, te bepalen, dat uit 
kolom 27 van den ligger A der wegen en voet
pad en van de gemeente Heteren , voor zooveel 
betreft den weg, daarop onder n°. 8 omschreven, 
de vermelding, dat de slootcn voor de helft tot 
den weg behooren, vervalt en in die kolom als
nog zal worden aangeteekend dat de op den weg 
aanwezige grind daarop onverplicht door anderen 
clan cle onderhoudsplicbtigen is aangebracht. 

De Minister van W<iterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad en tegelijk met het rapport 
van voornoemden Minister in de Staatscourant 

zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worclen gezonden aan den Raad van State, Af
deeling voor de geschillen van bestuur. 

Het Loo, den 20sten October 1896. 
(get .) E M M A. 

De JJ[in. van Waterstaat, Handel en Nijver heid, 
(get.) VAN DER SLEYDEN. 

( Uitgeg . 3 Nov. 1896.) 

20 October 1896. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Commis
sarissen der Koningin in de provinciën, be
treffende franco verzending van dienstbrieven. 

Stukken, die door N ederlandsche consulafre 
ambtenaren ten behoeve van in het buitenland 
vertoevenden worden aangevraagd, worden door
gaans door de autoriteiten hier te lande onge
frankeerd verzonden. De dientengevolge in het 
buitenland geheven strafporto's worden door cle 
consulaire ambtenaren voldaan, maar kunnen door 
hen niet worden verhaald, wanneer de stukken 
strekken ten behoeve van onvermogeuden . In dat 
geval worclen die porto's door hen aan den Staat 
in rekening gebracht. 

Ten einde dergelijke noodelooze kosten in het 
vervolg te voorkomen, acht de Minister van 
Bnitenlandsche Zaken het wenschelijk, dat stukken, 
die door ederlandsche consulaire ambtenaren 
worden aangevraagd ten behoeve van in het bui
tenland vertoevende onvermogendeu, gefrankeerd 
worden verzonden. 

De te dien einde gemaakte kosten kunnen aan 
het Departement van Buitenlandsche Zaken in 
rekening worden gebracht. 

Ik heb de eer U H.Ed.Gestr. te verzoeken m 

het vervolg dienovereenkomstig te handelen en 
den inhoud dezes ter kennis van de burgemees
ters in Uw gewest te brengen. 

De llfinister van Binnenlandsche Zaken , 

Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (get .) DIJCKMEESTEJ!. 

20 October 1896. BESLIJlT van den Minister 
van Waterstaat , Handel en ijverheid, be
treffende vaststelling van het goedkeurings
merk voor den ijk en herijk cler maten en 
gewichten enz. voor 1897. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid; 

Gelet op de Koninklijke besluiten van 9 No
vember 1869 (Staatsblad n°. 167) en 15 Octo-



21 0 CT OBER 1 8 9 6. 379 

ber 1873 (Staatsblad n°. 137), waarbij de stem
pelmerken en het afkeu.ringsmerk voor den ijk 
der maten en gewichten zijn vastgesteld en op 
art. 9 van het bij Koninklijk besluit van 12 Sep
tember 1874 (Staatsblad n°. 128) vastgestelde 
reglement betreffende de samenstelling, het onder_
zoek en den ijk der gasmeters. 

Heeft goedgevonden: 
1 °. te bepalen, dat het goedkeuringsmerk ge

durende het jaar 1897 te bezigen, zal zijn: 
bij den ijk en herijk der maten en gewichten 

de letter g in den gewonen schrijfvorm; 
bij den ijk en herijk van gasmeters de Konink

tij ke K 1·0011 ; 

2°. ter algemeene kennis te brengen, dat het 
merk van het ijkkantoor, waar de eerste stempeling 
heeft plaats gehad, volgens de Ministerieele be
schikkingen van 25 Januari 1873, u0

• 174 en 
22 November 1878 , n°. 47 beide, afdeeling 
Handel en Nijverhei,l, lste onderafdeeling, voor 
de nagenoemde ijkkantoren bestaat uit het cijfer 
achter den naam van elk kantoor uitgedrukt: 

's Hertogenbosch 1, Breda 2 , Arnhem 3, Nij
megen 4, 's G1:avenhage 5, Rotterdam 6, Leiden 7, 
Dordrecht 8, Amsterdam 9, Alkmaar 10, Middel
burg 12, Utrecht 14, Leen warden 15, Zwolle 16, 
Groningen 17, Assen 18, Maastricht 19. 

's Gravenhage, den 20 October 1896. 

Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (get.) ni.; Bo CH KEMPER. 

21 October 1896. BESLUIT, lietrekkelijk de lich
ting der nationale militie van het jaar 1897. 
S. 166. 

ÎN NAAM VAX H. JIL WILHEL~II1 A, ENZ. 
WrJ EMMA , EXz. 

Op de voordmcht van de Ministers van Oorlog, 
van Binnenlandsche Zaken en van Marine, van 
14 October 1896, VII• Afd., n° . 52, van 16 Oc
tober 1896, n°. 1543 M, afdeeling Militie en 

Schutterijen , en van 17 October 1896, Bureau B, 
n°. 30; 

Gelet op de wet van 19 Augustus 1861 
(Staatsb lad n°. 72), betrekkelijk de nationale 
militie; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. De lichting der militie van het jaar 

1897 bedraagt 11,000 m:m, waarvan 600 man 
voor den dienst ter zee bestemd worden. 

2. De hoegrootheid van het aandeel, door elke 
provincie in die lichting te dragen, wordt aan
gewezen in de vierde kolom van den staat, bij 
dit besluit behoorende. 

3. De lotelingen, voor den dienst ter zee te 
bestemmen, worden claartoe gekozen uit degenen, 
die zich overeenkomstig artikel 150 van voren
genoemde wet, zooals dat artikel tijdelijk is ge
wijzigd bij · de wet van 4 April 1892 (Staats
blad n°. 56), waarvan de duur der werking is 
verlengd bij de wet van 20 April 1895 (Staats
blad n°. 68), aangemeld hebben om bij de zee
militie te dienen . 

Het aantal, do01· 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 tnsschen 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 
geheele Rijk zich daarvoor hebben opgegeven. 

De Ministers van Oorlog, van Binnenhmdsche 
Zaken eu van Marine zijn, ieder voor zooveel 
hem beti·eft, belast met de uitvoering van dit 
besluit , ,lat iu het Staatsblad zal worden geplaatst . 

Het Loo, den 2lsten October 1896. 
(get.) EMMA. 

De :l!finister van Oorlog, (get .) ScRNElDER. 
De :Minister van B innenfandsche Zaken, 

(get.) VAN HOUTEN. 
De :Minister van Alarine, (get .) VAN DElt W°JJCK. 

( Uitgeg. 3 Nov. 1896.) 
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Behoort bij het Koninklijk besluit van 21 October 1896 (Staatsblad 11°. 166). 

STAAT, aamoijzende !tet door elke provincie te dragen aandeel in de 
licltting der uationale militie van 1897, ten bedrage i;an 11,000 man. 

Aantal 
ingeschrevenen, 

wna rn a.a.r UITSLAG trEH. GLOBALY. Ol•GELEGll 
Prtnu:;-..:c.:n: . het aandeel der 

provincie, 
llEltEKF.NI:-<G. AA:N'DEEl .. 

volgens art. 2 
de r wet, is 
berekend. 

~ oordbrnbaul . 5165 1251~~· 
46383 

1252 

Gelclerlan cl 5336 129316781 
45383 

1293 

Znidholland . 9407 
3760 

2280
453S3 2280 

~ oordholland . 330 2019 l 723 
45383 

2019 

Zeeland 2030 492 1564 
46383 

492 

l;trecht 2071 50144117* 502 
45383 

Friesland 3286 9621132* 7 
45383 797 

Overijssel 2993 725203;'5 
46383 

725 

Groningen . 2813 68137177* 
45383 682 

Drenthe . 1301 31515355 315 
45383 

Limbm·g 2651 64225114* 643 
45~8~ 

TOTAAL 45383 10995226915 
4ii388 

11000 

Ons bekend, 
De Jfinister va,i Oorlog, (get.) 

De .~I inister van B innenlandsche Zaken, 
De Minister van jJfarine, 

Opmerkinge11, 

. Deze breuke 
zij n , als de !,oogst 
elk voor eeti gehe 
gerekend , tot 

Il 

c, 
el 

t he 
vinden van de bij d 
globale berekenin 
te kort komend 
manschappen . 

SCHNEIDER. 

VA N HOUTEN. 

VAN DElt WJJCK 

g 

21 Octob1r 1896. BESLUIT, houdende vaststel

stelling van een reglement voor de winter• 

scholen (Landbouwonderwijs). 

Ix NAAll VAN H. M. WILl-fELMJNA' ENZ. 

W1J EMllIA, F:Nz. 

besluit vastgestelde Reglement voor de winter• 

scholen, ten behoeve dier inrichtingen vast te 

stellen het Reglement. , zooals het hiernevens is 
gevoegd . 

Op de voordracht van den Minister van Binnen

laudsche Zaken van 19 October 1896, n°. 6029, 
afd . Onderwij ; 

Gezien het Koninklijk besluit van 10 Augus

tus 1893, u0
• 16; 

Hebben goedgevonden en ve1·staan : 

met intrekking van het bij genoemd Koninklijk 

De Minister van Binnen lnndsche Zaken is be
last met de uit,,oeriug van dit besluit , dat in 

de Nederla11dscl1e Staatscourant zal worden ge• 

plaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

H et Loo , den 2 l steu October 1896. 

(get .) EMMA. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
(get .) VAN HOUTEN . 
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Reglement voor de winterscholen. 

§ 1. Van !,et onderwijs. 

Art.. 1. Het doel van het onderwijs, dnt op 
de winterschool wordt verstrekt, is, om aan

komende landbouwers in de gelegenheid te stel 
len op weinig kostbare wijze de noodige theore

tische kennis van het lanubou wbed.rijf te verkrijgen. 

2. Het onderwijs draagt in hoofdzaak den 
stempel van vakonderwijs. Er zal daarbij rekening 
worden gehouden met de behoeften van de 
provincie, waai· de school is gevestigd. 

3. De cursus op de winterschool dmu-t twee 
winterhalfjaren . Deze vangen aan in de maand 

October en eindigen in de maand Maart of April. 

§ 2. Van !,et toezicht. 

4. Door den Minister van Binnenlandsche 

Zaken wordt, op voordracht van Gedeputeerde 
Staten van het gewest, binnen hetwelk de win
terschool is gevestigd, eene plaatselijke commissie 

van ten minste vijf leden benoemd, welke met 

het toezicht op clie inrichting is belast. 
Deze commissie bezoekt ten minste tweemaal 

's jaars, hetzij gezamenlijk, hetzij door eene commis
sie uit haar midden, de winterschool. Zij verschaft 
den inspecteur van het middelbaar onderwijs, 
belast met het toezicht op de landbouwscholen, 

alle inlichtingen die hij verlangt, en richt aan 
den Minister van Binnenlandsche Zaken de voor
stellen, die zij in het belang van het onderwijs 

noodzakelijk acht. 
Zij doet jaarlijks, bij het einde van den cursus, 

aan den Minister van Binnenlandsche Zaken een 
beredeneerd. verslag toekomen van den toestand. 
der winterschool en zendt afschriften daarvan 

aan Gedeputeerde Staten van het gewest en het 
bestuur der gemeente, waar de winterschool is 

gevestigd, alsmede aan den inspecteur van het 
middelbaar ondenvijs, belast met het toezicht op 

de landbouwscholen. 

§ 3. Van den directeur en de leeraren. 

het middelbaar onderwijs, belast met het toez icht 

op de landbouwscholen, de verlangde inlichtingen 
en uit eigen beweging steeds kennis van hetgeen 
meldenswaardigs voorvalt. 

7. J aarlijks vóór 15 Mei doet de directeur 
den voornoemden inspecteur een beredeneerd ver

slag toekomen van den staat der school, gedurende 
het laatste schooljaar. 

8. Bij ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis 
van den directeur, wordt hij vervangen door den 
leeraar in de landbouwkundige vakken, tenzij de 
Minister daai·toc een anderen leeraar aanwijst. 

Voor afwezigheid van langer dan d rie dagen 
behoeft de directeur verlof van den Minister. 

De directeur doet van zijne vervanging mede
deeling aan den inspecteur van het middelbaar 

onderwijs, belast met het toezicht op de lanclbouw

scbolen en aan de commissie van toez ich t. Is 
hij daartoe door eene of andere red.en buiten 
staat, dun geschieclt dit door den gene, die hem 

krachtens het eerste lid van dit artikel vervangt. 

9. De leeraren gedragen zich in zaken, die 
op de schooltucht of op de inwendige huishouding 
der school betrekking hebben, naar de beslissing 

van den directe ur, behoudens beroep op den 
Minister. Het beroep beeft geen schorsende kracht 
ten aanzien van de bevelen van den directeur . 

10. Is een der leeraren door ongesteldheid. of 
andere wettige rnden verhinderd onderwijs te 

geven, dan verwittigt h ij daarvan onverwij ld den 

directeur. Deze neemt ten spoedigste maatregelen 
om hem tijdelijk te doen vervangen. 

Om geen andere reden mag het onderwij s worden 

nagelaten, zonder vergunning van den directeur. 
Voor eene afwezigheid. van een leeraar, gedurende 

lange1· dan eene week, wordt de vergunning van 
den Minister geëischt, welke door tusscbenkomst 
van den directeur wordt gevraagd. 

11. Bij ontstentenis van een leeraar, gedurende 

langer dan eene week, worden de rnlgens het 
programma aan hem opgedragen lesuren zooveel 
doenlijk door de andere leeraren vervuld. De 
clirecteur maakt daarvan eene regeling op, waar

aan de leeraren verplicht zijn zich te houden, be-

5. Aan het hoofd der winterschool staat, houd.ens beroep op den Minister. 
met den titel van directeur, cle Rijkslandbouw

leeraar of Rijkstninbouwleeraar in het gewest, 
binnen hetwelk die inrichting is gevestigd. Onder 
toezicht van den inspecteur van het middelbaar 
onderwijs, belast met het toezicht op de landbouw

scholen, voert hij het beheer der school. 
6. De directeur ~eeft aan den inspecteur van 

1896. 

12. De directeur en de leerareu behoeven cle 

vergunning van den Minister tot het bekleeclen 
van openbare of bijzondere betrekkingen en tot 
het geven van privaat onderwijs. 

13. Ieder jaar in de maand April wordt het 
programma der lessen voor het volgend schooljaar 
door den directeur in overleg met de leeraren 

25 
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vastgesteld en vóór 1 Mei aan de goedkeuring 
van den Minister onderworpen. 

H et programma vermeldt het getal lesuren, 
wekelijks in iedere klasse aan elk vak te wijden, 
de namen der leernren, die het onderwijs geven, 
de daarbij te gebruiken boeken, en zooveel doen
lijk, voor elke klasse den omvang van het onder
wijs in elk vak. 

14. Het programma wordt tijdig afgedrukt. 
Afdrukken worden gezonden aan den Minister van 
Binnenlandsche Zaken, den inspecteur van het 
middelbaar onderwijs, belast met het toezicht op de 
landbouwscholen, en aan de leden der commissie 

van toezicht. 
15. Uiterlijk veertien dagen na den aanvang 

van den cursus wordt een door den directeur vast
gestelde rooster van lesuren voor belanghebbenden 

verkrijgbaar gesteld en aan den Minister van Bin
nenlandsche Zaken, den inspecteur van het middel
baar onderwijs , belast met het toezicht op de 
landbouwscholen, en de leden van de commissie 
van toezicht toegezonden . 

16. De directeur houdt een register der leer
lingen, waarin onder meer aanteekening wordt 

gehouden van den tijd, dien zij aan de school 
onderwijs hebben genoten en, zoo mogelijk, vau 
clc betrekking waarin zij, na het verlaten der 
school, werkzaam zijn. 

1 7. De zorg voor de verzamelingen en hulp
uiiddelen, welke bij sommige vakken van onder
wijs dienen, is opgedragen aan den leeraar met 
dit onderwijs belast. 

Ingeval dezelfde hulpmiddelen door meer dan 
één leeraar bij het onderwijs worden gebruikt, 
beslist de clirecteur, wie met de zorg daarvoor 
zal zijn belast. 

De leeraren houden een nau wkeurigen catalogus 
hij van de verzamelingen en verdere hulpmiddelen 
aan hunne zorgen toevertrouwd. 

18. De directeur heeft het algemeen toezicht 
over het gebouw, schoolmeubelen, ve1·zamelingen 

en andere hulpmidde len bij het onderwijs. 
Geen aankoop of bestellingen geschieden dan 

door bemiddeling of op last van den directenr, 
na voorafgaande machtiging van den Minister. 

19. De directeur stelt, onder goedkeuring van · 
den Minister van Binnenlaudsche Zaken, een huis
hou,lelijk reglement vast, waarin zoodanige voor
schriften, ook betreffende belooning en straf der 
leerlingen en heoordeeling hunner vorderingen, 
worden opgenomen, als ter uitvoering van dit 
reglement noodig worden bevonden. 

§ IV. Van de leerlingen. 

20. Tot ile school worden alleen toegelaten zij, 
die bij den aan vang van het schooljaar, waarin 
zij tot die inrichting toegang erlangen, den leef
tijd van zestien jaar hebben bereikt en die door 
het afleggen van een openbaar examen, afgenomen 
door den directeur en de leeraren, de bewijzen 
leveren, dat zij de kundigheden bezitten, vereischt, 
om het onderwijs met vr-.i.cht te knnnen volgen. 

Eenige kennis van de practijk van den land

bouw wordt vereischt. 
Geen leerling wordt tot het tweede studiejaar 

bevorderd, clan ten gevolge van een hij het einde 
van het eerste schooljaar door den directeur en 
de leerareu der school te houden open baar examen, 

waaruit blijkt, fat hij voldoende knndigheden 
bezit om het onderwijs in het tweede studiejaar 
te kunnen volgen. 

De dagen, waarop deze examens worden gehou
den, worden door den d irectenr tijdig bekend 
gemaakt. De leden der commissie van toezicht 
worden door hem tot bijwon ing uitgenoodigd. 

Aan het einde van het tweede studiejaar wordt, 
ten overstaan van de leden der commissie van 
toezicht en van den inspecteur van het middel
baar onderwijs, belast met het toezicht op de land
bouwscholen, van de leerlingen een examen afge
nomen, ter verkrijging van een diploma, waaruit 
blijkt, dat zij het onderwijs op de winterschool, 
tot het einde toe, met vrucht hebben gevolgd. 

21 . Zij, die het onderwijs in slechts enkele 
vakken wenschen bij te wonen, kunnen door den 
directeur, in overleg met de betrokken leeraren , 
van de in het voorgaande artikel vermelde examens 
worden vrijgesteld. 

Zij worden in dat geval als toehoorders be
schouwd. 

22. Niemand wordt tot de lessen toegelaten , 
dan na door den directeur te zijn ingeschreven. 

De inschrijving geschiedt kosteloos en wordt 
bij den aanvang van ieder schooljaar herhaald. 

Den directetu- wordt overgelaten, on verminderd 
het bepaalde in artikel 20, in bijzondere gevallen 
binnenstijds tot de inschrijving van nieuwe leer
lingen over te gaan. 

Bij de inschrijving ontvangt ieder een exemplaar 
van het gedrukte programma der lessen. 

Ieder ingeschrevene geeft aan den directeur op, 
of hij het volledig onderwijs dan slechts enkele 
lessen wenscht te volgen . 

23. Het bedrag van het schoolgeld wordt vast-
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gesteld door den Minister van Binnenlandsche 

Zaken, met dien verstande, dat het per cnrsns 
niet meer dan / 20 bedraagt. Het wordt door 
iederen leerling betaald bij zijne inschrijving, be

nevens f 0.221 voor zegelrecht van het bewijs 
der inschrijv ing. 

Eenmaal betaalde bijdragen worden niet terug
gegeven. 

Leerlingen die zicb door bijzonderen aanleg 
onderscheiden, doch onvermogend zijn schoolgeld 

te betalen, kunnen daarvan door den l\linister van 

Binnenlandsche Zaken worden vrijge teld op de 

voorwaarden betreffende de kostelooze toelating 
van leerlingen op de Rijks hoogere burgerscholen, 
behoorende bij Koninklijk besluit van 9 April 1892 

(Staatsblad n°. 85). 

24. Voor kost en inwoning moet door de leer

lingen zelf worden gezorgd. De directeur licht 
hen daarbij voor. 

25. De directeur treedt met ouders en voog

den in overleg omtrent de plaats waar de leer 

lingen, op de voor hen meest cloelmatige wijze 
de zomermaanden zullen doorbrengen. Zij worden 
daar, zoo mogelijk, door den directeur bezocht 

en staan met hem in briefwisseling. 
Van hunne bevindingen gedurende de zomer

maanden honden zij aanteekening en bij terugkomst 

op de school dienen zij een uitvoerig verslag in. 
26. De leerlingen zijn gehoorzaamheid verschnl

d igd zoo wel aan den directeur als aan de andere 
leeraren. In geval van wangedrag kunnen zij 
tijdelijk of voor goecl worden verwijdercl door den 

directeur , in overleg met de commissie van toe
zicht. Hiervan worclt mededeeliug gedaan aan 

clen inspecteur van het middelbaar onderwijs, be
last met het toezicht op de landbouwscholen, die 

op zijn beurt hiervan kennis geeft aan clen Minister 

van Binnenlandsche Zaken. 

§ V. Van d,e vacantiën. 

27. Er is slechts ééne vacantie en wel van 

Kerstmis tot Nieuwjaar. 
Behoort bij Koninklijk besluit van 21 Octo

ber 1896, n°. 36. 
Mij bekend, 

.De Jfinister van Binnenlan.dsche Zaken, 

(get.) VAN H OUTEN. 

26 October 1896. MISSIVE van den Minister 
van J nstitie aan de procureurs-generaal bij 
de gerechtshoven , betreffende bespoediging 
der berechting van zaken. 

Herhaaldelijk is zoowel in den boezem der ver 

tegenwoordiging als daarbuiten de vrnag gerezen 
of bij de verschillende rechtbanken en kantonge

rnchten de zaken met bekwamen spoed worclen 
behandeld en afgedaan, en of wijziging hetzij 
van m-t. 27 van het bij Koninklijk besluit van 
14 Sept. 1838 (Staatsblad n°. 36) vastgesteld 

Reglement I, hetzij van de ingevolge die bepaling 

vastgestelde bijzondere reglementen, aan eene be
spoediging van de berechting der versehi llende 
zaken, zoowel burgerlijke als strafzaken, bevor

derlijk zon kunnen zijn. Het valt toch niet te 

ontkennen, dat zoo wel gemeld art. 27 als de 
bedoelde bijzondere r eglementen het mee rendeel 
sedert tal van jaren ongewijzigd geldt en vele 
zelfs sedert het jaar 1877 geene wijziging hebben 
ondergaan, en zulks niettegenstaande sedert dien 

bij de rechtbanken het aantal zaken cenigermate 
en bij de kantongerechten hoogst belangrijk is 

vermeerderd. In het bijzonder treft het daarbij 
de aandacht, dat in vele der bij zo nu ere regle

menten wel is bepaald welke dag der week tot 
het honden van de terechtzittingen voor de bur
gerlijke, en welke tot het honden van de terecht

zittingen voor de strafzaken is bestemd, maar daar
in geen voorschrift voorkomt krnchtens hetwelk 
iedere week zoowel voor burgerlijke als voor 

strafzaken eene zit.ting behoort te worden ge
honuen, indien er zaken ter behandel ing zijn. 
Het gevolg daarvan is dat bij sommige collegiën 

niet iedere week twee zittingen, de ccne voor 
de behandeling van burgerlijke , de andere voor 
cle behandeling van strafzaken bestemd , worden 
gehouden , en dat somtijds zaken die voor be
rechting vatbaar zijn, tot een later tijdstip worden 
uitgesteld, hetgeen niet alleen niet vei·cenigbaar 

schijnt met de onmiskenbare bedoeling van het 
eerste lid van meergemeld ai·t. 27, dat zoowel 

in burgerlijke als in strafzaken iedere week ten 
min te één zitting zal worclen gehouden, indien 
er zaken te behandelen zijn, maar bovenclien 
weinig bevorderlijk is aan den vooral bij straf. 
zaken zoo gewenschte spoed in de behandeling 

en afdoening. 
Ik verzoek U W.E.G. de aandacht van de tot 

Uw ressort behoorende rechtbanken en kantonge
rechten op het bovenstaande te vestigen en cleze 
colleges uit te noodigen om, zoo zij ter bevorde
ring van eene snellere berechting der zaken, in 
de bijzondere reglementen voor hunne colleges 
wijzigingen noodig of wenschelijk achten, mij daar
mede door Uwe tusschenkomst in kennis te stelJen . 

25* 
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Tevens houd ik mij aanbevolen voor eene 
mededeel ing van de veranderingen die hun ter 
bevordering van gemeld doel , in meergemeld 
m·t. 27 wenschelijk mochten toeschijnen. 

Ten slotte noodig ik U W.E.G. uit mij de be
schouwingen mede te deelen, waartoe een en 
ander U aanleiding zon mogen geven. 

Een enz. 
De JJ[inistervan Justitie, (get.) VAN DER KAAY. 

29 October 1896. Bir.sLUIT, tot vernietiging van 
het besluit der Staten van Groningen van 
10 September 1896, n°. 5, wam·bij Mr. H. 
C. A. THIEME A.CzN. is benoemd tot lid van 
Gedeputeerde Staten van <lat gewest. S. 167. 

IN NAAM VAN H . M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 
Op de voordacht van den Minister van Binnen

landsche Zaken van 2 October 1896, n°. 4547, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur, tot vernietiging 
van het bes! nit der Staten van Groningen, van 
10 September 1896, n°. 5, waarbij Mr. H. C. 
A. THIElfE A.CzN. is benoemd tot lid van Gede
puteerde Staten van dat gewest; 

Overwegende dat die benoeming heeft plaats 
gehad bij eene herstemming tusschen de heeren 
Mr. THIEME voornoemd en SMIT; 

dat met inbegrip der beide in herstemming 
komende leden ter vergadering aanwezig waren 
44 leden, die alle, met uitzondering van den 
heer TmEME, aan de stemming hebben deelge
nomen en dat van de 43 stemmen 22 op den 
heer THIEirn, 21 op den heer SMIT bleken uitge
bracht te zijn; 

dat artikel 73 der Provinciale wet den leden 
der Staten verbiedt mede te stemmen over zaken, 
die hem persoonlijk aangaan; 

dat het in dat artikel bedoelde persoonlijk be
lang ook geacht moet worden aangewezen te zijn 
bij eene benoeming, waarbij bepaald aangewezen 
personen in aanmerking komen, wat bij eene hei·
stemming het geval is; 

dat de heer SMIT alzoo in strijd met m·tikel 73 
der Provinciale wet uau cle herstemming heeft 
deelgenomen, en dat zijne deelneming aan de 
stemming op den uitslag daarvan invloed heeft 
kunnen hebben ; 

dat derhalve ae vernietiging van het genomen 
besluit nooazakelijk is; 

Gelet op artikel 166 der Pl'ovinciale wet; 
Den Raad van State gehoord (acl vies van den 

20 October 1896, n°. 20); 

Gezien het nader rapport van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 27 October 1896, 
n°. 4952, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermeld besluit van de Staten van G,·oningen 

van 10 September 1896, n°. 5, te vernietigen 
wegens strijd met de wet. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, h~twelk 
in het Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den 29sten October 1896. 

(get.) EM MA. 

De JJfinister van Binnenlandsc!,e Zaken , 
(get .) VAN HOUTEN. 

(Uitgeg. 31 Oct. 1896.) 

29 October .1896. BESLUIT, bepalende de plaat
sing in het Staatsblad van de op 19 Mei 1894 
te Lissabon tnsschen Nederland en Portugal 
gesloten overeenkomst tot regeling der weder
zijdsche uitlevering van misdad igers. S. 168. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WJJ EMMA' ENZ. 
Gezien de op 19 Mei 1894 te Lissabon tus

schen Nederland en Portugal gesloten overeen
komst tot regeling der wederzijdsche uitlevering 
van misdadigers; 

Overwegende dat genoemde overeenkomst door 
Ons, namens de Koningin, den 2den J uni 1896 
is bekrachtigd, alsmede dat ae akte, houdende 
die bekrachtiging, den 19den Augustus daaraan• 
volgende te 's Gravenhage is uitgewisseld tege,1 
de akte van gelijke strekking van den Koning 
van Portugal; 

Op de voordracht van den Minister van l3ui
tenlandsche Zaken van den 26sten October 1896, 
n°. 10999 , Algemeen Secretariaat ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, de bekend
making van be,loelde overeenkomst met hare ver

taling te bevelen door plaatsing van dit beslnit 
in het Staatsblad. 

De Ministers, Hoofden van Departementen van 
Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voor 
zooveel hem betreft, met de nitvoering der be
palingen in meergenoemde overeenkomst vervat. 

's Gravenhage , den 29sten October ] 896. 
(get.) EMMA. 

De i11inister v,w Buitenlandse he Zaken, 
(get .) J. RöELL. 

( Uitgeg. 30 Oct. 1896.) 
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VERTALING, 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en in Hoogstderzelver naam Hare Majesteit de 
Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk, 
en Zijne Majesteit de Koning van Portugal en 
der Algarven, in gemeenschappelijk overleg over
eengekomen zijnde een nieuw verdrag te sltliten 
betreffende de uitlevering van misdadigers, hebben 
te dien einde tot Hnnne gevohnachtigden be
noemd , te weten : 

Hare Majesteit de Koningin ,ler ederlan<len, 
en in Hoogstderzel ver naam Hare Majesteit de 
Koningin-Wedu we, Regentes van het Koninkrijk: 
clen heer J ACOB DmK CAREL BAltON VAN HEEC
KEREN VAN KELL, Hoogstderzel ver Minister-Re
siclent bij Zijne Zeer Getrouwe Majesteit; Zijne 
Majesteit cle Koning van Poitugal en der Al
garven: den heer ERNST RUDOLF 1-ItNTtE Rr
llEIR0, behoorende tot clen Raacl van Zijne Zeer 
Getrouwe Majesteit, Staatsraad, Grootkruis der 
Orcle van den •roren en het Zwaard, van de 
Militaire Orde van Christus , der Orde van den 

ederlandschen Leeuw euz., enz., enz. , Voor
zitter van den Raad en Minister en Staatssecre
taris bij de Departementen van Finunciën en van 
B~itenlanclsche Zaken; die, na elkander hnnne 
volmachten te hebben medegedeeld, welke in 
goeden en behoorlijken vorm zijn bevonden, om
trent cle nuvolgencle bepalingen zijn overeenge
komen: 

Art. 1. De Regeering der Nederlanden en cle 
Regee1·ing van Portugal verbinden ûch, volgens 
de voorsch1·iften bij de volgende artikelen vast
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 vermelcl, ge
pleegd buiten het gronclgebied van den Staat 
aan welken de uitlevering wordt aangevraagd: 

1 °. a. aanslag tegen het leven of de vrijheid 
van den Koning, van de regeerende Koningin, 
van den Regent, of van een ander Hoofd van 
een bevrienden Staat of ondernomen met het 
oogmerk Hen tot rege,eren ongeschikt te maken; 

b. aanslag tegen het leven of de vrijheid van 
de niet-regeerende Koningin, van den vermoede
! ijken Troonopvolger , of van een Lid van het 
Vorstelijk Huis ; 

2°. doodslag of moord, kinderdoodslag of kin
dermoord; 

S0
• bedreigingen schriftelijk en onder eene be• 

paalde voorwaarde gedaan, in de gevallen voor
zien bij de wetgeving cler beide landen; 

4°. het opzettelijk veroorzaken van de afdrij 
ving der vrucht van eene vrouw door haar zelve 
of door anderen; 

5°. mishandeling die zwaar lichamelijk letsel 
of den dood ten gevolge heeft, mishandeling met 
voorbedachten rade of zware mishandeling; 

6°. verkrachting; feitelijke aanranding van de 
eerbaarheid; het feit van buiten echt vleesche
lijke gemeenschap te hebben met een meisje of 
eene vrouw beneden den leeftijd van zestien jaren 
of met eene vrouw boven dien leeftijd, wanneer 
de schuldige weet dat zij in staat van bewnsle
loosheid of onmacht verkeert; ontuchtige hande
lingen, wanneer de schuldige weet dat de persoon 
met welke hij ze pleegt in staat van bewuste
loosheid of onmacht verkeert, of wanneer die 
persoon den leeftijd van zestien jaren niet heeft 
bereikt; verleiding van een persoon beneden dien 
leeftijd tot het plegen of dulden van ontuchtige 
handelingen of buiten echt van vleeschelijke ge
meenschap 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, strafbaar volgens de wetten der 
beide landen ; 

8°. dubbel huwelijk ; 
9°. oplichting of wegvoering, verbet·ging, weg

making of onderschuiving van een kind; 
10°. oplichting of wegvoering van minderjarigen; 
11°. het namaken of vervalschen van munt

speciën of mnntpapier met het oogmerk om die 
muntspeciën of dat muntpapier als echt en on
vervalscht nit te geven of te doen uitgeven of 
het opzettelijk in omloop te brengen van valsche 
of vervalschte muntspeciën of muntpapier; 

12°. het namaken of vervalschen van van Rijks
wege nitgegeven zegels en rijksmerken of van 
meesterteekenen door de wet gevorderd, in de ge
vallen voorzien bij de wetgeving der beide landen; 

13°. valschheid in geschriften en het met opzet 
gebruik maken van het valsche of vervalschte 
geschrift, voor zoover de wetten der beide lauden 
op dien grond uitlevering toelaten; het in voor
raad hebben of invoeren nit het buitenland van 
biljetten eener krachtens wettige verordeningen 
opgerichte circnbtiebank met het oogmerk om 
die als echt en onvervalscht uit te geven, inge
val de dader, toen hij die stukken ontving, met 
de valschheid of vervalschi ng bekend was ; 
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] 4°. meineed; 
15°. omkooping van openbare ambtenaren in 

de gevallen voorzien bij de wetgeving der beide 
landen; knevelarij; verduistering door ambtenaren 
of daarmede gelijkgestelden; 

16°. opzettelijke brandsticbting, indien daarvan 
gemeen gevaa1· voor goederen of levensgevaar voor 
een ander te duchten is; brnndstichting met het 
oogmerk om zich of een ander, ten nadeele van 
den verzekeraar of van den wetti.~en 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 
gebonw of getimmerte, indien daarvan gemeen 
gevaar voor goederen of levensgevaar voor een 
ander te duchten is; 

18°. openlijk geweld met vereenigde krachten 
tegen· personen of goederen ; 

19°. het opzettelijk en wedenechtelijk doen 
zinken of doen stranden, vernielen, onbruikbaar 
maken of beschadigen van een schip , indien 
daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is; 

20°. muiterij en verzet van passagiers aan boord 
van een schip tegen den schipper en van mindere 
schepelingen jegens hunne meerderen in rang; 

21 °. het opzettelijk doen ontstaan van gevaar 
voor een spoortrein; 

22°. diefstal; 
23°. oplichting; 
240. misbrnik van ecne hamlteekening in blanco; 
25°. verduistering; 
26°. bedriegelijke bankbreuk. 
Onder de voorgaande q ualificatiën zijn begrepen 

de poging en de medeplichtigheid , voor zoover 
zij stmfbaai· gesteld zijn bij de wetgeving van 
het land, aan hetwelk de uitlevering wordt ge

vraagd. 
2. De uitlevering zal geen plaats hebben: 
1 °. ingeval het feit in een derden Staat is ge

pleegd en de Regeeriug van dien Staat de uit
levering aan vraagt; 

2°. wanneer de aanvrage danrtoe geschiedt op 
grond van hetzelfde feit, waarvoor de opgeëischte 
persoon in het land, waaraan de uitlevering wordt 
aaógevruagd, heeft terecht gestaan en ter zake 
waarvan hij aldaar is veroordeeld, van rechts
vervolging ontslagen of vrijgesproken; 

3°. indien de vervolging of de opgelegde straf 
naar de wetgeving des Lands, waaraan de uit
levering wordt aangevraagd, verjaard is vóór de 

aanhouding l'an den opgeëischteu persoon of, zoo 
er nog geeue aanhouding heeft plaats gehad, vóór 
de oproeping om door de rnchtbank te worden 

gehoord. 
3. De uitlevering zal geen plaats hebben zoo

lang de opgeëischte persoon in het land, waaraan 
de uitlevering wordt aangevraagd, •,ervolgd worclt 
ter zake van hc1zelfde feit. 

4. Indien de opgeëischte persoon vervolgd wordt 
of straf onclergaat wegens een ander misdrijf, dan 
dat waarvoor zijne uitlevering wordt aangevraagd, 
zal zijne ui tie vering niet worden toegestaan, dan 
na afloop der vervolging ingesteld in het Land 
waaraan de uitlevering wordt aangevraagd en, 
ingeval van veroordeeling, nadat hij de hem 
opgelegde straf zal hebben ondergaan of hem 
daarvan gratie zal zijn verleencl. 

Indien even wel, volgens de wetten van het 
land dat de uitlevering aanvmagt, dat tijdsver
loop de verjaring der vervolging ten gevolge zou 
kunnen hebben, zal zijne uitlevering worden toe
gestaan, tenzij er bijzondere redenen mochten aan
wezig zijn clie er zich tegen verzetten en onder 
gehoudenheid tot terng-,ending van den uitgele
verde, zoodra de vervolging in genoemd land 
zal zijn afgeloopen . 

5. De uitgeleverde persoon zal niet mogen worden 
vervolgd noch gestraft in het Land, waaraan de 
uitlevering is toegestaan, ter zake van een straf
baar feit niet in het tegenwoordig verdrng ge
noemd en vóór zijne uitlevering gepleegd, noch 
aan een derden Stmit uitgeleverd zonder de toe
stemming van den Staat, die de uitlevering heeft 
toegestaan, tenzij hij de vrijheid heb be gehad om 
het eerstgenoemde land weder te verlaten gedu
rende ééne maand nadat de tegen hem ingestelde 
vervolging zal zijn afgeloopen en hij , in geval 
van veroordeeling, de hem opgelegde straf zal 
hebben ondergaan of hem daarvan gratie zal zijn 
vedeend. 

Hij zal evenmin mogen worclen vervolgd of 
gestraft ter zake van eenig strafbaar feit in het 
tegenwoordig verdrag genoemd en vóór de uit
levering gepleegd zonder de toestemming der Re
geering, die den uitgeleverde heeft overgegeven, 
en die, indien zij zulks wensehelijk acht, de 
overlegging zal kunnen vorderen van een der 
bescheiden in art. 7 van het tegenwoordig ve1·
drag vermeld. Intnsschen zal die toestemming 
"niet noodig zijn, wanneer de beklaagde uit eigen 
beweging zal hebben verzocht terecht te staan of 
zijn straf te onilergaan oî wanneer hij binnen 
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den bovengenoemden term\in het grondgebied van 
den Staat, waaraan hij is uitgeleverd, niet zal 
hebben verlaten. 

6. De bepal ingen van het tegenwoordig ver
drag zijn niet toepasselijk op staatkundige mis
d1·ijven. Hij die, ter zake van een cler in artikel 1 
genoemde gerneene feiten, is uitgeleverd , kan 
derhalve in geen geval worden vervolgd of ge
straft in den Sta:it, waaraan de uitlevering is 
toegestaan, ter zake van een staatkundig misdrijf 
door hem gepleegd vóór zijne uitlevering, noch 
van eenig feit met zoodanig staatkundig misdrijf 
samenbangende, tenzij hij de Vl'ijbeid hebbe ge- . 

had het land weder te verlaten "'edurendc ééne 
maand nadat de tegen hem ingestelde vervolging 
zal zijn afgeloopen en hij, in geval van veroor
deeling, de hem opgelegde atraf zal hebben on
dergaan of hem daarvan gratie zal zijn verleend. 

7. De uitleverin.g zal worden aangevraagd laugs 
diplomatieken weg en alleen toegestaan worden 
op vertoon van het oorspronkelijke of van een 
gewaarmer\t afschrift hetzij vau een vonnis van 
veroordeeling, hetzij van een beschikking tot in 
staat van beschuldigingstelling of van eene be
schikking waarbij rechtsi ngang is verleend met 
bevel tot gevangenneming, hetzij van een bevel 
van gevangenneming, afgegeven in de vormen voor
geschreven door de wetgeving van den Staat, die 
de aanvrage cloet, en waarbij het feit waarvan 
sprake is op zoodanige wijze wordt omschreven 
dat de Staat, waaraan de nitleveriug wordt ge
vraagd, in staat zij te beoordeelen of het volgens 
zijne wetgeving een geval daarstelt in het tegen
woordig verdrag voorzien, alsmede vermeldende 
de op het feit toepasselijke strafbepaling. 

8. De op en bij .den opgeëischte in beslag ge
nomen goederen zullen worden overgegeven aan 
den opeischenden Staat, indien de bevoegde macht 
van den Staat, waaraan de uitlevering wordt 

aangevraagd, de overgave daarvan heeft bevolen . 
9. In afwachting van de aanvrage om uitleve

ring laugs diplomatieken weg zal de voorloopige 
aanhouding van den persoon , wiens uitlevering 
volgens het tegenwoordige verdrag kan gevraagd 
worden, kunnen verzocht worden; 

van de zijde van Nederland, door elkeu officier 

van justitie of door eiken rechter van i nstrnctie 
(rechter-commissaris); 

van de zijde van Portugal, door iederen rechter 
in eersten aanleg. 

De voor!oopige aanhouding is onderworpen aan 
de vormen en de 1·egels voorgeschreven door de 

wetgeving van den Staat, waaraan de uitlevering 

gevraagd wordt. 
10. De vreemdeling, die krachtens de bepalingen 

van het voorgaaud artikel voorloop ig is aange
houden, zal, ten ,vare hli uit anderen hoofde 
behoorde in hechten is te blijven , in vr ij heid 
worden gestel,l , indien niet binnen twintig dagen 
na de dagteekening van het bevel Vátl voorloopige 
aanhouding de aanvrage tot uitlevering langs 
diplomatieken weg geschied is, onder overlegging 
der bescheiden bij het tegenwoordig vel'llrag voor
geschreven. 

11. Wanneer bij vervolg ing ter zake van een 
gemeen misdrijf eene der Regeer ingcn het hooren 
van getnigeu, die zich in den anderen Staat be
vinden, noodig oordeelt, zal daartoe cene rogatoire 
commissie langs diplomatieken weg gezonden 
worden en zal daaraan gevolg gegeven worden 
met inachtneming der wetten van het land, waar 
de getuigen zullen worden uitgcnoodigd te ver
schijnen. Intusschen zal in spoedeischende ge
v~llen eene rogatoire commissie rechtstreeks door 
de rechterlijke overheid in den eencn Staat kunnen 
worden toegezonden aan de rechterl ijke ove1·heid 
in den anderen Staat. 

Elke rogatoire commissie strekkende tot aan
vrage van een getuigen verhoor zal van eene 
Fransche vertaling vergezeld moeten g~an. 

12. Indien, in eene strafzaak een gemeen mis
drijf betreffende, de persoonlijke verschijning van 
een getuige in het andere land noodig is of ver
langd wordt, zal zijne Regeering hem verzoeke·u 
aan de tot hem te r ichten nitnoodiging gevolg 
te geven en, in geval hij daaraan voldoet, zullen 
hem reis- en verblijfkosten worden toegekend 

volgens de tarieven en reglementen van kracht 
in het land, waar het verhoor zal moeten plaats 
hebben, behoudens het geval dat de aanv1·agende 
Regeering het noodig zal achten hoogere schade
vergoeding: aan den getuige toe te kennen. 

Een getuige van welke nationaliteit ook, die 
in een van beide Staten opgeroepen vrij willig 
voor de rechters van den an<leren Staat verschijnt, 
zal aldaar niet kunnen worclen vervolgd of aan
gehonden ter zake van vroeger door h em begane 
stmfbare feiten of tegen liem wegens misdrijf 
uitgesproken veroordeelingen, 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 
misdrijf betreffende, de confrontatie van mis-
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dadigers, gedetineerd in den anderen Staat, of 
wel de merledeeling van overtuigingsstukken of 

van bescheiden, welke zich in handen bevinden 

der autoriteiten van het andere land, nuttig of 
noodig zal worden geoordeeld, zal de daartoe 
strekkende aanvraag langs diplomatieken weg ge
schieden en zal daaraan gevolg gegeven worden, 

tenzij er bijzondere redeu en mochten bestaan die 
e1· zich tegen verzetten en onder gehoudenheid 

tot terugzending van cle misàa,ligers en van de 

stukken. 
14. De rloorvoer over het grondgebied van een 

der contracteerende Staten, van een door eene 

derde Mogendheid aan de andere Partij nitge

leverJ en persoon, die niet behoort tot het land 
door hetwelk cle doorvoer plaats heeft, zal worden 

toegestaan op het eenvoudig vertoon hetzij van 
het oorspronkelijke hetz ij van een gewaarmerkt 
afschrift, van een der stukken genoemd in art. 7, 
mi1s het feit, waa rop de uitlevering gegrond is, 
in het tegenwoordig verdrag vermeld zij en niet 
valle onder de bepal ingen voorzien bij de artt. 2 

en 6, en mits de doorvoer, wat het medegeleide 

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

gebiecl heeft toegestaan. 
De kosten van doorvoer ztlllen komen voor 

rekening van den Staat die de uitlevering heeft 

aangevraagd. 
15. De wederzijdsche Regeeringen doen over 

en weder afstand van alle aanvrage om terug

betaling van de kosten van onderhoud, van ver

voer en andere die, binnen de . grenzen van haar 

wederzijdsch g,·ondgebied, zouden kunnen voort
vloeien uit de uitlevering van beklaagde, in 

staat van beschuldiging gestelde of veroordeelde 

personen, evenals van die voortvloeiende uit de 
tenuitvoerlegging van rogatoire commissiën, uit 
het vervoer en de terugzending van misdadigers 
ter confrontatie en uit 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 overgebracht naar de haven aan te wijzen 

door den diplomatieken of consulairen agent van 
den Staat, die de uitlevering heeft aangevraagd, 
en op wiens kosten hij zal worden ingescheept. 

16. De bepalingen der tegenwoordige overeen
komst zullen toepasselijk zijn op de koloniën en 
buitenlandsche bezittingen der beide Hooge Con
tracteerende Partijen, doch, gegrond zijnde op 
de wetgeving van het Moederland, zullen die 

bepalingen wederzijds slechts worden opgevolgd 

voor zooverre zij vereenigbaar zullen zijn met 
de wetten in die koloniën en bezittingen van 

kt-acht. 
De aanvrage tot uitlevering van den misdadiger, 

die cle wijk genomen heeft naar cene kolonie of 

buitenlandsche bezitting van . de andere Partij, 
zal ook rechtstreeks kunnen gericht worden tot 

den Gouverneur of eersten ambtenaar der andere 

kolonie of bezitting, voor zoo verre de beide kolo

niën of bnitenlandsche bezittingen gelegen zijn in 
Azië of iu Oost-Afrika . 

De genoemde Gouverneurs of eerste ámbtenaren 

zullen de bevoegdheid hebben om hetzij de uit
levering toe te staan, hetzij de aangelegenheid 
aan hunne Rcgeering te onderwerpen . 

1 7. Het tegenwoordig verdrag zal eerst in 
werking treden te rekenen van den twintigsten 

dag na zijne afkondiging in de vormen bij de 
wetten der beide landen voorgeschreven. 

Te rekenen van zijne inwerkingtredin~ zal het 
verdrag van 3 April 1878 ophouden, van kracht 
te zijn en vervangen worden door het tegenwoordig 

verdrag, dat van 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 te 's Gravenhage binnen den 
termijn van tien maanden of, zoo mogelijk, eerder 
worden uitgewisseld. 

Ten blijke waarvan de weclerzijdsche gevol

machtigden het tegenwoordig verclrag hebben 

onderteekend en van hunne zegels voorzien. 

In dubbel opgemaakt te Lissabon den negen
tienden dag der maand Mei van het jaar onzes 

Heeren achttien honderd vier en negentig. 

(get. ) ÜAREL VAN HEECKEREN. (L.-S.) 

ERNESTO RoDOLPHO HL'!TZE 

RIBEIRO. (L.-S.) 

3 November 1896. BESLUIT, houdende nadere 

bepalingen omtrent het vervoer van geme• 
thyleerd gedistilleerd. S. 161. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Finan
ciën, dd. 3 Octobe1· 1896, n°. 88, Invoerrechten 
en Accijnzen ; 

Gezien art. 2 der wet van 7 Juli 1865 (Staats 
blad n°. 80); 
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Herzien het Koninklijk besluit van 14 ep 

tember 1872 (Staatsblad n•. 89); 
In aanmerking nemende, dat het wenschcl ijk 

is, de formaliteiten te vereenvoudigen, die bij 
het vervoer van gemethyleerd gedistilleerd zijn in 

acht te nemen ; 
Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

27 October 1896, n°. 16); 
Gelet op het nader rapport van den Mini ter 

van Financiën van den 2 November 1896, n°. 25, 

Invoerrechten en Accijnzen; 

!·lebben besloten en besluiten: 
Art 1. In het tweede lid van art. 19 van het 

Koninklijk besluit van 14 September 1872 (Staats
blad n°. 89) wordt in de plaats van .één liter" 
gelezen .vijf liter." 

2. Aan evengemcld art. 19 wordt het volgende 
toegevoegd: 

" A.an handelaren en neringdoenden, die de bij 
het vorig artikel bedoelde aangifte hebben gedaan 
wordt toegestaan met gemethyleerd gedistilleerd 

te venten of door hnn bedienden te doen venten 
zoncler gelei bi !jet voor het vervoer, mits de vol
gende voorschriften worden in acht genomen. 

De vervoerder moet zijn voorzien van een zak
boek, waarin de medegen.omen hoeveelheid ge

methy leerd gedistilleerd is vermeld en waarin 
cladelijk elke aflevering door hem wordt inge
schreven met opgaaf van hoeveelheid en van den 
naam van den kooper. 

Het zakboek wordt ingericht en bij~ehonclen 
overeenkomstig de voorschriften van den Minister 

van Fim1nciën en moet gedurende het vervoer op 
aan vraag ebde! ijk aan ambtenaren der accijnzen 
vertoond worden. 

De hoeveelheid, die tegelijk wordt meêgeno

men, mag niet minder dan vijftig liter en niet 

meer dan twee honderd liter bedragen. De Mi

nister van Financiën kan in bijzondere gevallen 

afwijking hiervan toelaten. 
Zakboeken, waaromtrent de voorschriften niet 

zijn in acht genomen of waarmede de vervoerd 
wordende hoeveelheid gemethyleercl ged istilleerd 

niet overeenstemt, knnnen niet dienen tot dek

king van het vervoer." 
3. Aan het slot van art. 23 van voormeld 

Koninklijk besluit wordt in plaats van .of voor

handen te hebben" gelezen : " , voorhanden te 
hebben of overeenkomstig art. 19 met zakboek 
te vervoeren of te doen vervoeren ." 

De Minister van l<'iuanciën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats-

blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 3den November 1896. 
(get.) E M M A.. 

De JJ[inister van Financiën, 
(get.) SPRENGE!t VAN EYK. 

(Uitgeg. 10 Nov . 1896 .) 

9 November 1896. BESLUIT, betreffende de han_d
having van de reglementen van politie voor 
de rivieren, kanalen, havens, sluizen, bruggen 
en daartoe hehoorende werken onder beheer 
van het Rijk. S. 169. 

I ' NAAM VAN H. M. WILHELM! A., ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid van 7 October 1896, 
n°. 128 , afdeeling Waterstaat; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staats
blad n°. 69) tot vaststelling van bepalingen om
trent '8 Rijks Wate1·staatswerken; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
27 Oetober 1896, n°. 1 ) ; 

Gelet op de nadere voordracht van den voor
noemden Minister van 4 ovember 1 96, n°. 130, 
afdeeling Waterstaat: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

Eenig artikel. 

Waar in het Algemeen Reglement van politie 
voor cle rivieren, kanalen, havens, slui zen, 
bruggen en daartoe hehoorende werken , onder be

heer van het Rijk, vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van ] 3 Augustus 1891 (Staatsblad n°. 158) 
zooals dit door latere besluiten is of zal worden 
gewijzigd, en in andere reglementen van politie 
voor de genoemde waterstmitswerken, de handhaving 
dier reglementen krachtens de wet van 28 Febru
ari 189] (Staatsblad n°. 69) is opgeclragen aan 
.ambtenaren van clen Waterstaat" zijn daaronder 

ook te verstaan : de adjunct-opzichters van den 
Rijks-Waterstaat. 

De Minister van Waterstaat, Handel en N ijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad geplaatst en aan den Raad 
van Stute in afschrift medegedeeld zal worden. 

Pngny-les-Corbières, clen 9den November 1896. 
(get.) E M .MA. 

De JJ[in. van Waterstaat, Jiandet en Nijverheid, 
(get.) VAN DER SLEYDEN. 

( Uitgeg. 19 Nov. 1896.) 
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11 November 1896. BE LUIT, tot vernietiging 

van art. 24 van het op den 8sten Febru
ari 1896 door den gemeenteraad van Áarden

burg vastgestelde rnglement van politie. S. 170. 
IN NAAM VAN H. M . WILHELMINA, E z. 
WIJ E~1MA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 12 October 1896, 
n°. 4630, afdeeling Binnenlandsch Bestuur , tot 
verniet iging van art. 24 van het op 8 Febru
ari 1896 door den gemeenteraad van Áardenburg 

vastgesterde reglement van politie voor die ge
meente ; 

Overwegende, dat genoemd artikel luidt: 

»Behoudens de stipte inachtneming van de 
maatregelen, door het open baar gezag voorge
schreven ter verzekering van de veilii.;heid van 
verkeer, zijn cle ondernemers verplicht, te 
zorgen, clat bij het doorrijden van de treinen van 
den stoomtram cloor wijk stad in cle ri chting 
naar Maldegem van af 100 meters vóór de West

poort tot 100 meters voorbij den weg naar 
St. Krui s en bij het doorrijclen in cle richting 
naar Breskens van af 100 meters vóór clen weg 

naar St. Krni s tot 100 meters voorbij cle West
poort, onmiddellijk voor den trein een geschikt 

manspersoon uitga. 
,, Het is verboden om in wijk stad wagons -

niet cloor een locomotief voortbewogen -, langs 
de trnmlijnen te laten loopen, tenzij onmiddellijk 
voorafgegaan door een geschikt persoon"; 

dat art . 29 van het Reglement op de tram

wegen in Zeeland aan bestuurders van tramwagens 
voorscbrij ft, voetgaugers, ruiters, bestuurders 

van rij- en voertuigen, geleiders of clrijvers van 

paarden of ander _vee, wier paarclen, vee, rij 
of voertuigen of die zei ven zich bewegen bij, op 
of tnsschcn cle spoorstaven, bijtijds te waar
schuwen; 

dat art. 30 , § 4, van dat reglement bepaalt , 
dat Gedeputeerde Staten, op verzoek van den 
ondern em er, zullen voorschrijven welke s ig nalen 

nis wanrscht1wingsteekenen zullen gelden; 
clat mitsdien het geven van voorschriften 

nopens cle veiligheid van verkeer langs de tram
banen is erkend een zaak van provinciaal belang 
te zijn en als zoodan ig in genoemd provinc iaal 
reglement is geregeld; 

dat art. 150 der Gemeentewet verbiedt, dat 
de plaatselijke verorcleningen treden in hetgeen 
van provinciaal belang is; 

dat bovenvermeld artikel van het reglement 

van politie van de gemeente Aardenburg derhalve 
in strijd is met art. 150 der Gemeentewet; 

Gelet op artt. 153- 155 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (ad vies van 

30 October 1896, n°. 7) ; 
Gezien het nader rapport van den Minister 

van Binnenlandsche Zaken van 6 November 1896, 
n°. 6022, afdecling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
art. 24 van het op 8 Febrnari 1896 door 

clen raacl vast~estelde reglement van poli tie van 
de gemeente Áardenbu,·g te vernietigen wegens 
strijcl met de wet. 

De Minister van Binncnlandsche Zaken is 
belast met clc uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblarl geplaatst en in afsch1·ift aan 

den Raad van State medegedeeld zt1! worden. 
Pngny-les-Corbières, clen llclen November 1896. 

(get .) EMMA. 
JJe Minister van Binnenlandscl,e Zaken, 

(get .) VAN HoU1'EN. 

( Uitgeg . 18 Nov. 1896.) 

11 November 1896 . BESLUIT, hondencle aan
wijzing van de ambtenaren en beambten, 
belast met de handhaving van het Regle

ment , an politie voor de scheep- en vlot

vaar t op cle Jferwede, cle Noord en cle Nieuwe 
Jl,[aas, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 

6 Mei 1892 (Staatsblad n°. 97), zooals di t 

door latere besluiten is of zal worden ge
wijzigd. S. 171. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELll'II A , ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid van clen 7den Octo
ber 1896, n°. 127, afdeeling Waterstaat; 

Gezien cle wet van 28 Februari 1891 (Staats
blad n°. 69) tot vaststelling van bepalingen om
trent ' s Rijks waterstaatswerken ; 

Den raad van State gehoorcl (acl vies van den 
30 October 1896, n°. 8); 

Gelet op cle nadere voordracht van den voor
noemden Minister van 6 November 1896, n°. 121, 
afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonclen en verstaan: 
Art 1. De handhaving van het Reglement van 

politie voor cle scheep- en vlot vaart op cl e Merwede, 
de Noord en cl'e Nieuwe j)faas, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 6 -Mei 1892 (Staatsblad 
n°. 97), zooals dit door latere besluiten is of 
zal worden gewijzigd, is opgedragen aan: 
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de ambtenaren en beambten der Rijks- en ge
meentepolitie, de ambtenaren van den Waterstaat 
uie van het loodswezen, van de ambulante recharche 
te water, die, belast met · het toezicht op de 
visscherij en de kanaalbeambten. 

In bovenstaande aanwijzing woruen verstaan: 
onder ambtenaren van den Waterstaat: ue in

specteurs, hoofü-ingenieurs, adspirant-ingenieurs, 
opzichters en adjunct-opzichters van den Rijks
waterstaat, zoom ede de Rij ksbakenmeesters; 

onder kauaalbeambten: de havenmeesters, sluis
en hulpsluismeesters, sluis- en hulpsluis-, brug-, 
pont-, kanaal- en dijkwachters, sluis- en brug
knechten, in dienst van het Rijk . 

2. De in art. 1 genoemde ambtenaren en be
ambten . zijn bevoegd tot de handelingen, om
schreven in art. 6 uer wet van 28 Februari 1891 
(Staatsblad n°. 69); de ambtenaren van den Water
staat en de havenmeesters tot die, omschreven 
bij art. 3 van genoemde wet. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij ver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad geplaatst en aan den Raad 
v,m State in afschrift medegedeeld zal worden. 

Pugny-les-Corbières, den llden Tovember 1896. 
(get .) E MM A. 

De JJ[in. van Waterstaat, Handel en Nijverl,eid, 
(get.) VAN DER SLF.YDEN. 

( Uitgeg. 19 Nov. 1896.) 

16 November 1896. BESLUIT , houdende mach
tiging tot uitgifte van schatkistbiljetten en 
schatkistpromessen volgens de wetten van den 
4 April 1870 (Staatsblad n°. 62) eu van 
5 December 1881 (Staatsblad n°. 185). S.172. 

1G November 1896. BESLUIT, houdende wijziging 
van het Koninklijk besluit van den 26sten 
Juli 1885 (Staatsblad n° . 168) tot vaststelling 
van gewijzigde bepalingen ter voorkoming 
van aanvaringen op zee. S. 173. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA' ENZ. 

Op de voordracht van de Ministers v11n Marine 
van 15 Januari 1896, Bureau B, n°. 26; 

van Waterstaat, Handel en Nijverheid van 
5 Februari 1896, L•. B, Afdeeling Handel en 
Nijverheid; 

van Buitenlandsche Zaken van 5 Februari 1896, 
Afdeeling II, n•. 514; 

van Financiën van 5 Februari 1896, n°. 73, 
Invoerrechten en Accijnzen; en 

van Justitie van 30 Januari 1896, n°. 193, 
2de Afdeeling A; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
5 Mei 1896, n°. 19); 

Gezien de nadere rapporten van voornoemde 
Ministers van 16 October 1896, Bureau H, n°. 46, 
van 26 September 1896, n°. 160 , afdeeling Handel 
en Nijverheid, 2 November 1896, 2de afdeeling, 
n°. 10658, 10 November 1896, 2de afdeeling A 
n°. 146, (i November 1896, n°. 96, Invoerrechten 
en Accijnzen; 

Gelet op art. 1 de1· wet van 11 J nli 1882 
(Staatsblad n°. 86); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Artikel 10 van het Koninklijk besluit van 

26 Juli 1885 (Staatsblad n°. 168) wordt gelezen 
als volgt: 

§ 1. Visschersvaartuigen onder stoom of zeilende, 
zijn, behoudens het bepaalde in § 7 hierna, ver
plicht de lichten te voeren in de artikelen 3, 
4 en 6 voorgeschreven . 

§ 2. Een vissehersvaartuig bezig met de uit
oefening der · drijfnetvisscherij, moet, zoolang de 
netten in h,rn geheel of gedeeltelijk te water zijn, 
twee helder witte lichten voeren, zoodanig inge
richt, dat zij rondom een gelijkmatig en onafge
broken licht doen schijnen, hetwelk bij donkeren 
nacht en goed zicht op een afstancl van ten minste 
3 zeemijlen (van 60 in 1 graad) zichtbaar is . 

Eén daarvan moet geplaatst zijn op een hoogte 
boven den TOlllp gellleten van niet minder dan 
6 meter en niet meer dan 7 .80 meter, terwijl de 
verticale afstand tnsschen dit licht en het lager 
geplaatste niet minder mag bedragen dan 1.80 
meter en niet meer dan 3 meter. 

De horizontale afstand tusschen heide lichten, 
waarvan het lagere vóór het hoogere moet zijn 
geplaatst, gemeten in de richting van de kiel, 
mag niet minder dan 1.50 meter en niet meer 
dan 3 meter zijn. 

Bovendien mag, ter voorkoming van aanvaring, 

aan de zijde van het vaal'tnig, waar de netten 
meer uitstaan dan recht voor het schip, een 
groen of rood pyrotechnisch licht worden getoond, 
dat .gedurende ten minste 30 seconden moet branden, 
met dien verstande evenwel, dat het groene licht 
alleen aan stuurboords- en het roode licht alleen 
aan bakbooTdszijde mag worden getoond. 

De in cleze § bedoelde vaartuigen moeten van 
de in het vorige lid genoemde pyrotechnische 
lichten voorzien zijn. 

Het bij de uitoefening der drijfnetvisscherij 
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vereischte arbeidslicht bij de haringkribben mag 

niet hooger ge1ilaatst zijn dau op 1.50 meter 

boven clen romp. 
§ 3. Een visschersvaartuig, bezig met de uit

oefening der beugvisscherij, moet voereu : 
a. terwij l het de beug schiet: 
cle lichten, in de artikelen 3 en 6 voorge

schreven, · naar gelang het een stoom- of zeilschip 
is benevens een helder wit licht, niet hooger 

geplaatst dan 1 meter boven den romp; 

b. terwijl het cle beug overzeilt: 
de lichten in cle artikelen 3 en 6 voorge

schreven ; 
c. terwijl het cle beug inhaalt of daaraan op 

speellijnen verbonden is: 
de onder letter a van deze § voorgeschreven 

lichten, benevens nog een helder wit licht, niet 

hooger geplaatst clan ter hoogte van de zijcl e

lichten. 
De in cleze § voorgeschreven witte lichten 

moeten rondom een gelijkmatig en onttfgebroken 

licht doen schijnen, hetwelk bij donkeren nacht 
en goed zicht op een afstand van ten minste 

3 zeemijlen (vnn 60 in 1 graatl ) zichtbaar is. 
§ 4 . Een visschersvaartnig, bez ig met de uit

oefening der kolvisscherij, moet de lichten voeren 
in § 3, c. van dit artikel vastgesteld. 

§ 5, Een visschersvaartnig dat bezig is met 

eene korre of schrobnet te visschen, waaronder 
verstaan wordt een vischtuig, dat over den 

bodem cler zee gesleept wordt, moet voeren: 

I. Wanneer het een stoom vaartuig is : 
a . aan of voor den top van clen voormast een 

lantaarn, toonende een wit licht vooruit, een 

groen licht aan stuurboordszijde en een rood licht 

aan bakboordszijcle. 
Deze lantaarn moet zoodanig zijn ingericht en 

aangebracht, dat het witte li cht- gelijkmatig en 

onafgebroken schijn t over een boog van den hori
zon van 4 streken (van recht vooruit tot 2 streken 
aan elke zijde); het groene licht aan stuurboords
zijde gelijkmatig en onafgebroken schijnt over 
een boog van den horizon van 8 streken [ van 
2 streken van voren tot 2 streken achterlijker 

dan cl wars J ; het roode licht aan bakboordszijde 
gel ijkmatig en onafgebroken schijnt over een boog 
van den horizon van 8 streken [ van 2 streken 
van voren tot 2 streken achterlijker dan dwars]; 

b. ten minste 2 meter en ten hoogste 4 meter 
beneden de driekleurige lantaarn , een helder wit 
licht, zoodanig ingericht, dat het rondom een 
gelijkmatig en onafgebroken licht doet schijnen. 

II. Wanneer het een zeilvaartuig is: 
een helder wit Jicht, zoodanig ingericht, dat 

het ronclom een gelijkmatig en onafgebroken Jicht 

doet schijnen. 
Bovendien moet, wanneei· gevaar voor aanvaring 

bestaat , aan de zijde van het vaartuig waar het 

net uitstaat, een groen of rood pyrotechnisch 
Jicht worden getoond, dat ten minste 30 seconden 

moet branden, met dien verstande evenwel, dtit 

het groene licht alleen aan stuurboords- en het 
roode alleen aan bakboordszijde mag worden 

getoond. 
D e in deze sub II bedoelde vaartuigen 

moeten van de in het vorige lid genoemde pyro

technische lichten voorzien zijn. 
De in deze § genoemde lichten, met uit

zondering van de pyrotechnische, moeten bij 

donkeren nacht en goed zicht op een afstand 
van ten minste 2 zeem~len (van 60 in 1 graad) 

zichtbaar zijn. 
§ 6. F.en visschersvaartuig ten anker liggende, 

of wam·rnede, ten gevolge van het in het onge

reede raken van h et viscbtuig of door eenig 

ander ongeval niet kan gemanoeuvreerd worden , 

moet, waar dit het best gezien kan worden, 

doch niet hooger dan 6 meter boven den romp, 
een helder wit licht voeren, zoodanig ingericht, 

dat het rondom een gelijkmatig en onafgebroken 

licht doet schijnen en bij donkeren nacht en goed 
zicht op een afstand van ten minste 1 zeemijl 

(van 60 in 1 graad) zichtbaa1· is. 
Bovendien mag het, indien hulp verlangd 

wordt, twee schitterlichten te gelijk vertoonen . 
§ 7. Blazers, botters, schokkers en on over

dekte vaartuigen - zoowel visschersvaartuigen 

als andere - zijn niet verpli cht de lichten te 
voeren in de artikelen 3 en 6 voorgeschreven. 

Zij zijn, indien zij ze nochtans voeren, bevoegd 

dit te doen op cle wijze in artikel 7 voorge
schreven, en indien zij ze niet voeren, verplicht 
om bij het naderen van of tot eenig schip een 
helcler brandende lanta:1rn, met een groen glas 
aan de eene en een rood glas aan de andere 

zijde, tijdig genoeg te vertoonen , om eene trnn
vm·ing te voorkomen, en zoodanig, dat het 
groene licht niet aan bakbo01·dszijde en het roode 
licht niet aan stnnrboordszijde gezien kan worclen. 

Indien zij hunne visscherij uitoefenen, ten 
anker liggend, of door eenig ongeval niet kun nen 
manoeuvreeren, moeten zij een helder wit licht 
voeren , zoodanig ingericht, dat het rondom een 
gelijkmatig en onafgebroken licht doet schijnen 
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en bij donkeren nacht en goed zicht op een af
stand van ten minste 1 zeemijl (van 60 in 1 
graad) zichtbaar is . 

§ 8. Visschersvaartnigeu en de andere in de 
vorige § genoemde vaartuigen mogen , beha! ve 
de lichten welke volgens deze voorschriften ge
voerd moeten worden , nu en dan een schitter
licht toonen , indien zij dit noodig achten , om 
de aandacht te trekken. 

§ 9. Een visschersvaartuig moet, wanneer het 
ouder stoom of zeilende is en bezig met visscheu, 
dit bij tlag aan naderende schepen kenbaar maken 
door het voeren van eene mand ter plaatse, 
waar deze het best gezien kan worden. 

De Ministers van Marine, van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid, van Buitenlandsche Zaken, 
van Financiën en van Justitie zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en aan den Raad 
vau State medegedeeld. 

Pugny-les-Corbières, den 16den November 1896. 
(get.) EMMA. 

De Minister van JJfarine, (get.) VAN DER. WucK. 

De Minister va,i Waterstaat, Handel e,i Ni.Jverlteid, 
(get.) VAN DER SLEYDEN. 

De JJ[i,i . van Buitenlandsche Zaken, (get .) J. H öELL. 

De JJ[inister van Financiën, 
(get .) SPRENGER VAN EYK. 

De JJ[in. van J,tstitie, (get.) VAN DER. K AAY . 

(Uitgeg . 12 Dec. 1896.) 

16 November 1896. BESLUIT, houdende het ver
leenen van vrijstelling van port voor de 
briefwisseling over dienstzaken van den 
hoofdofficier belast met de mandateering, 
met de gemeentebesturen enz. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WTJ EMMA' ENZ. 

Gelet op artikel 1 van het Koninklijk besluit 
van 19 December 1892 (Staatsblad n°. 284); 

Op de voordracht van den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 10 'o
vember 1896, n°. 29ö2 E, Post. en Tel.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Vrijstelling van port te verleenen voor de 

briefwisseling over dienstzaken van den lwofd

o.fficier belast ,net de mandateeri11g met de ge
meentebesturen, cle betaalmeesters en de provin
ciale directeuren der directe belastingen, invoer
reclden en accijnzen. 

De Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is belast met de uitvoering van dit 

besluit, waarvan afschrift zal worden toegezonden 

aan de Ministers van Oorlog, Financiën en 
Binnenlandsche Zaken. 

tugny-les-Corbières, den 16den Novemberl896. 
(get.) E M M A. 

De JJ[in. »an Waterstaat , Handel en Nijverheid, 

18 

(get .) VAN DER. SLEYDEN. 

November 1896. 
pina tsing i u het 
16den Juli 1895 

BESLUIT, bepalende de 
Staatsblad van de op den 
te Bern onderteekende ad-

ditioneele schikking tot de internationale 
overeenkomst van den 14den October 1890, 
betreffende het goederen vervoer op spoor
wegen (Staatsblad 1892, n°. 258), alsmede 
van het JH'Otocol en van het proces-verbaal 
van onderteekening, beiden behooreude bij 
die schikking en mede gedagteekend van 
den 16deu Juli 1895. S. 174. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WrJ EMMA, ENZ. 

Gezien de (a) additioneele schikking dd. Bern 
16 Juli 1895, tot aanvulling van § 1 tler uit
voeringsbepalingen der internationale overeenkomst 
van den 14tlen October 1890 betreffende het 
goederenvervoer op spoorwegen en tot vervanging 
van bijlage I dier uitvoeringsbepalingen (Staats
blad 1892, n°. 258 , bi. 244, en bi. 252-268) 
het (b) protocol en het (c) proces-verbaal van onder
teeken ing, beiden behoorende bij voorzegde schikking 
en mede geda11:teekend van den 16den Juli 1895, 
van welke schikking, protocol en proce -verbaal 
de tekst met vertaling in afdruk aan clit besluit 
gehecht is; 

Overwegende, dat voorzegde akten zijn goed
gekeurd bij de wet van den 13deu Juli 1896 
(Staatsblad n°. 113); 

Overwegende, dat de ederlanclsche akte van 
bekrachtiging van voorzegde akten den 2lsteu Sep
tember 1896 in de archieven van den Zwitser
schen Bond is nedergelegd; 

Gezien de van den 23sten October 1896 ge
dagteekende kennisgeving van den Zwitserschen 
Bondsraad, waarbij ,vordt medegedeeld in de 
eerste plaats, dat thans al de betrokken Staten 
hunne akten van bekrachtiging in de Staatsarchieven 

te Bern hebben nedergelegd en in de tweede 
plaats , dat voorzegde drie akten op 23 ovem
ber 1896 in werking zullen treden; 

Op de voordracht van den Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den lllden Novem
ber 1896, n°. 11224, A. S.; 
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Hebben goedgevonden en verstaan, de bekend
making van bedoelde drie akten met hare ver
tiiling te bevelen door plaatsing van dit besluit 

in het Staatsblad. 
De Ministers, Hoofden van Departementen 

rnn Algemeen Bestuur, worden belast, ieder 
voor zoo veel hem betreft, met de ui tvoering der 
be1ialingen in meergenoemde akten vervat. 

Pngny-les-Corbières, den 18den November 1896. 
(get.) E MM A. 

De jfinister van B uitenlandscl,e Zaken , 
(get .) J. Ro:itLL. 

(Uitgeg . 20 Nov. 1896 .) 

VE RTALING. 

ADDITIONEELE SCHIKKING tot de Inter
nationale Overeenkomst van den l 4den 
October 1870, betreffende de bijvoeging 
Vlln aanvullingsbepalingen aan § l van de 
Uitvoeringsbepalingen en de herziening van 
bijlage 1 der gezegde Uitvoeringsbepalingen. 

De Regeeringen van België, van Dnitschland, 
van Oostenrijk-Honga1·ije, van de Fransche Repu
bliek, van Italië, van Lnxembmg, van Nederland, 
van Rusland en van Zwitserlanu hebben de 
nuttigheid erkend om, met gemeen goedvinden, 
minder strenge bepalingen aan te nemen dan zijn 
vastgesteld voor het vervoer der voorwerpen ver
meld in § l der Uitvoeringsbepalingen van de 
JnternatiÓnale Overeenkomst van den 14den Octo
ber 1890 omtrent het goederenvervoer op spoor
wegen, en in de bijlage l der gezegde bepalingen. 

Dientengevolge z~n de ondergeteekenden, be
hoorlijk gemachtigd, omtrent het volgende over
eengekomen : 

Art. I. § 1 der Uitvoeringsbepalingen van de 
In ternationale Overeenkomst van den l 4den Oc

tober 1890 zal aangevuld worden door de volgende 
voorschriften, die ingevoegd zullen worden tnsschen 
3°. en 4°. van genoemde paragraaf: 

Evenwel zullen goud en zilver in baren, platina, 
geldswaa,·den hetzij in rnunt of in papier, docu
menten, edelgesteenten, echte paarlen, kleinoodiën, 
en andere kostbare voorwerpen , kunstvoorwerpen, 
als schilderijen, bronzen , oudheden , tot het inter
nationale verkeer worden toegelaten , vergezeld 
van ,len in de Bernsche Conventie voorgeschreven 
internationalen vrachtbrief, en wel hetzij over
eenkomstig eene tusschen de Regeeriugen der be
trokken Staten gemaakte schikking, hetzij volgens 
tariefsbepalingen door de daartoe gemachtigde 

spoorwegbesturen ontworpen en door alle bevoegde 

autoriteiten goedgekemd. 
Onder de kostbare voorwerpen zijn bijv. be

grepen kanten en borduurwerken. 
Eveneens worden lijken, ve1·gezeld van den 

internationalen vrachtbrief, onder de volgende 
voorwaarden tot het internationale verkeer toe

gelaten: 
a . Het ver voer geschiedt als ijlgoed. 
b. De vracht moet bij de aanbieding ten ver

voer betaald worden. 
c. Het lijk moet geilurende het vervoer door 

een daartoe aangewezen persoon begeleid worden. 
d. Het vervoer van lijken is binnen het ge

bied van eiken Staat aan de alclaar bij de wet 
of verordening vastgestelde politievoorschriften 
onderworpen, voor zoover niet ten aanzien van 
dit vervoer tusschen de betrokken Staten bij 
zondere regelen getroffen zijn. 

2. De bijlage 1 der Uitvoeringsbepalingen zal 

voortaan het volgende inhouden: 

BIJLAGE 1. 

Bepalingen aangaande de goederen, 
welke voorwaardelijk ten vervoer 

worden toegelaten. 

1. Knalseinen voor spoorwegen moeten vast in 
papiersnippers, zaagsel of gips gepakt of op eenige 
andere wijze zoo vast en afzonderlijk nevens 
elkander gelegd zijn, dat de blikken hulzen noch 
elkander, noch andere voonverpen kunnen raken·. 
De kisten, waarin zij gepakt zijn, moeten bestaan 
uit sterke, ten minste 26 m.M. dikke, goed 
aaneengeploegde planken , door houtschroeven ver
bonden; deze kisten moeten geplaatst zijn in eene 
tweede kist, even stevig als de eerste; daarbij 
mag de buitenste kist geen grootere ruimte in
nemen dan 0.06 M 3 • 

De aanneming ten vervoer geschiedt slechts 
dan, wanneer ,le vrachtbrieven voorzien zijn van 
eene ambtelijke verklaring, dat de verpakking is 
geschied overeenkomstig deze voorschriften. 

Il. Staghoed_jes voo,· vuurwapenen, zundspiegels, 
niet ontplofbare ontstekingsmiddelen , en patroon
hulzen voorzien van !,et ontstekingsmiddel moeten 
zorgvuldig in stevige kisten of vaten gepakt zijn. 
Elk collo moet van buiten duidelijk gemerkt zijn 
met het woord "slaghoedjes" of "zundspiegels" 
enz. al naar gelang van den inhoud. 

III. Strijkhout_jes of lucife,·s en andere strijk
ontstekingsmiddelen (als strijkwasjes of kaar.jes , 
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-strijkzwam enz.) moeten zorgvuldig gepakt zijn 

in emballage van zwaar ijzerblik of in zeer stevige 

honten kisten, beide van niet meer dan 1.2 M 3 • 

i nhoud en zóó vast gepakt, dat de ruimte der 

emballage geheel gevnld zij. Op de houten kisten 

moet de inbond van buiten duidelijk zijn aan

geduid. 

Bij strijkl,outjes of lucifers, welker koppen 
een mengsel van gelen plwsphorus en cltloor:::ure 
potascl, bevatten, mag het gehalte der ontvlam

bare massa, in chemisch drogen toestand, aan 

phosphorus niet meer dan 10 pct. en aan chloor

zure potasch niet meer dan 40 pct. bedragen. 

Bij elke zending van zoodanige lucifers moet 

eene verklaring va~ den fabrikant gevoegd zijn, 

dat deze grenzen niet zijn overschreclen. 

IV. Voor zekerl,eidslonten, d. i. vuurkoord , 

dat uit eene dunne dichte slang bestaat, die 

slechts ecne betrekkelijk geringe hoeveelheid bus

kruit bevat, gelden de voorschriften in III 

(l ste zinsnede) vermeld. 

V. Buchersclte extincteurs in blikken hulzen 

worclen slechts ten vervoer toegelaten in kistjes, 

inhoudende ten hoogste 10 K.G. aan gewicht en 

die van binnen rnet papier beplakt en boven

clien in eveneens van binnen beplakte grootere 

k isten besloten zijn. 

V L Gewone (witte of gele) phosplwrus, moet in 

gesolcleerde bl ikken bussen, met water aangevuld, 

clie ten hoogste 30 K.G bevatten, vastgepakt zijn 

in stevige kisten . Dili kisten moeten bovenclien 

twee stevige hauclvatten hebben, mogen niet meer 

clan 100 K.G. wegen en behooren uitwendig ge

merkt te zijn met de woorden: .ge wonen, gelen 

(witten) phospborns" en .boven". 

Ámorp!te (roocle) plwsphorus moet gepakt zijn 

i n goecl gesolcleerde blikken bussen, welke geplaatst 

zijn in stevige kisten met zaagsel opgevuld. Deze 

kisten mogen niet meer clan 90 K.G. wegen en 

moeten van buiten gemerkt zijn met cle woorden: 

.rooden phosphorus". 
VIL Ongezuiverd, on.gekristalliseerd zwavelna

t,·iwn wordt slechts ten vervoer aangenomen, wan

neer het gepakt is in volkomen clicht blikken vaat

werk; gezuiverd gekristalliseerd zwavel-natrium, 
wanneer het in waterdicht vaatwerk gepakt is . 

I J zer of mangaanhoudende stoffen, die tot gas

zuivering hebben gediend, worden, voor zoover 
zij niet in clik blikken vaatwerk gepakt ten ver

voer worden aangeboden, slechts in ijzeren wagens 

ten vervoer aangenomen . Voor het geval die 

wagens niet van goed sl nitenfo ijzeren deksels 

voorzien zijn, moet cle lading geheel gedekt 7.ij n 

met dekkleeden, welke zoodanig zijn geprepareerd, 

dat zij bij rechtstreeksche aanraking met vlammen, 

niet ontbranden. De afzender en de gead.rnsseerde 

moeteu zei ven voor het laclen en lossen zorgen. 

Bovendien moet de afzender, op verl angen van 

cle spoorwegonclerneming, zelf de clekkleeclen ver

strekkén. 

Onder gelijke voorwaarclen als ongezuivercl, 

ongekristalliseerd zwavel-natrium worden natron
cokes (een bij cle bei·eiding van koolteeroliën ver

kregen nevenproduct) ten vervoer aangenomen. 

VIII. Celloïdine, een door onvolkomen ver

damping der in collodium aanwez ige alcohol ver

kregen preparaat, dat het aanzien heeft van zeep 

en in hoofclzaak nit collodinmwol bestaat, wordt 

slechts ten vervoer aangenomen, wanneer cle af

zonderlijke stukken of 11laten zoodanig ingepaU 

zijn, clat het verdrogen volkomen verhindercl wordt. 

VILia. Zwavelaetl,er worclt slechts vervoerd 

hetzij in: 

1°. clichte emballao-e uit sterk, behoorlijk ge

klonken of geweld plaatijzer van een inbond van 

ten hoog,te 500 KG. of 

2°. volkomen clicht gesloten metalen of glazen 

flesschen, van ten hoogste 60 K.G. bruto-gewicht, 

bij welke inpakking het volgende moet in acht 
genomen zijn: 

a. worden meer clan één flesch in één collo 

vereen igcl, dan moeten zij in stevige houten 

kisten met stroo, hooi, zemelen , zaagsel , berg

meel of andere dergelijke los samenhangende stoffen 

vastgepakt zijn ; 

b. bij inpakking van slechts één flesch moet 

deze in eene stevige man cl of kuip gepakt zij n , 

clie van handvatsels en van een goed bevestigcl 

cleksel voorzien en 

teriaal gevuld i s. 

het uit stroo , riet , 

bestaat, met leem-

met voldoend inpakkingsma

Het deksel moet, wanneer 

biezen of clergelijk mateJ"ieel 

of kalk water of eene gelijk-

soortige stof, onder bijvoeging van waterglas, 

geclrenkt zijn . 

P laatijzeren of andere metalen vaatwerk mag 

op elke 1.55 liter iuhoucl slechts 1 K.G. vloeistof 

bevatten. Zoo mag bijv. eene metalen flesch, die 
15 .50 lite1· kan inhouden, n iet meer dan 10 K.G. 

zwavelaether bevatten. 
Omtrent de samenpakking met andere goederen, 

zie n°. XXXV. 
IX. Vloeistoffen, die zwavelaef.lter in groote 

hoeveelheid bevatten (Hoffman's clroppels en col

lodium) mogen slechts verzonden worden in vol-
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komen dicht gesloten metalen of glazen flesscben, 
bij welker inpakking het volgende moet in acht 
genomen zijn: 

1 °. worden meer dan ééne flescb met deze 
praeparaten in één collo vereenigd, dan moeten 
zij in stevige houten met stroo, hooi , zemelen, 
zaagsel, bergmeel of an<lere dergelijke los sttmen-
hangende stoffen vastgepakt zijn; · 

2°. bij inpakking van slechts ééne flesch, moet 
cleze in eene stevige mand of kuip gepakt zijn, 
die van band vatsels en van een goed bevestigd 
deksel voorzien en met voldoend inpakkingsmate
rieel gevuld is. Het <leksel moet , wanneer het 
uit stroo, riet, biezen of dergelijk materieel 
bestaat, met leem- of kalkwater of eene gelijk
som·tige stof, ouder bijvoeging van waterglas ge
drenkt ziju. Het bruto-gewicht mag per collo 
niet meer bedragen dan 60 K.G. 

Omtrent de samen pttkking met andere goederen, 

zie n° . XXXV. 
X. Zwavelkoolstof (zwavelalcohol) wordt uit

si uiten<l in open wagens -zonder dekkleeden ver
voerd en slecb ts : 

1°. in dichte emballage uit sterk, behoorlijk 
geklonken plaatijzer van een inhoud van ten 

hoogste 500 K.G. ; 
2°. of in blikken embt,llage van ten hoogste 

75 K.G. bruto, welke van boven en van onderen 
met ijzeren banden versterkt is. Die voorwerpen 
moeten of door gevlochten manden of cloor kuipen 
omgeven of in kisten met stroo, hooi, zemelen, 
zaagsel, bergmeel of andere los samenhangende 
stoffen gepakt zijn; 

3°. of in glazen flesschen , die in stevige houten 
kisten , geplaatst en met stroo, hooi, zemelen, 
zaagsel, bergmeel of dergelijke los samenhangende 
stoffen vast omringd zijn. 

.Blikken emballage mag op elke 0.825 liter 
inhoud slechts 1 K.G. vloeistof bevatten. 

Zwavelkoolstof mag, tot eene hoeveelheid van 
ten hoogste 2 K.G., met andere, onvoorwaarde
lijk tot het vervoer per spoorweg toegelaten goe
deren tot één collo vereenigd w01·den, indien de 
zwavelkoolstof zich in clicbt gesloten blikken fles
scben bevindt, die met de andere voorwerpen in 
eene stevige kist door middel van siroo, hooi, 
zemelen, zaagsel of andere dergelijke los samen
bnngende stoffen vastgepakt zijn. Zulk een collo 
mag slechts in 01ien wagens zonder dekkleeden 
vervoerd wo1·den en in den vrachtbrief moet uit
drukkelijk vermeld zijn, dat het collo zwavel
koolstof bevat. 

XI. IIoutgeest, gezuiverd of ongezuiverd, en 
aceton worden, voor zoover zij niet in bijzonder 
daarvoor gebouwde wagens (ketelwagens) of in 
vaten ten vervoer worden aangeboden, slechts in 
metalen of glazen emballage ten vervoer toege
laten. Die metalen of glazen pakmiddelen moeten 
iugepakt zijn op de wijze, als onder IX bepaald is. 

Omtrent de samenpakking met andere goederen, 
zie n°. XXXV. 

XII. Bries (kalk uit de zuiveringskisten der 
gasfabrieken) worclt slechts op open wagens ver
voerd. 

XIII. C!tfoorzu,·e kali en andere c!ttoorzure 
zouten moeten zorgvuldig gepakt zijn in dichte, 
inwendig met papier beplakte vaten of kisten. 

XIV. Pikrinezuur wordt slechts dan vervoerd, 
wanneer een bij de spoorwegonclerneming bekende 
scheikt1ndige op den vrachtbrief eene verklaring 
heeft gesteld, houdende dat het aangeboden pikri
nezuur niet gevaarlijk is. 

Lood mag voor het inpakken van pikrineznur 
niet gebezigd worden, noch met pikrinezuur ge
lijktijdig in een wagen vervoerd worden . Wagens, 
die van binnen met lood zijn bekleed of daar
mede gedekt zijn, mogen voor dit vervoer niet 
gebezigd worden. 

XV. Voor vloeibare minerale zu,·en van allerlei 
aard (in het bijzonder zwavelzuur, vitrioololie, 
zoutzuur, salpeterzuur, koningswater) zoowel als 
voor cltloorzwavel gelden de volgende voorschriften: 

1 °. wanneer deze stoffen in ballons, flesscben 
of kruiken verzonden worden, moeten die voor
werpen dicht gesloten.., goed isepakt geplaatst zijn 
in daarvoor bijzonder ingerichte, van sterke en 
gemakkelijke handvatsels voorziene kuipen· of ge
vlochten manden. 

Wanneer zij in metalen, bouten of caoutchouc 
verpakking verzonden worden, moeten deze pak
middelen volkomen dicht en van goede sluitingen 
voorzien zijn; 

2°. behoudens de bepalingen van n°. XXXV 
moeten deze stoffen steeds afzonderlijk geladen 
worden en mogen zij niet in denzelfden wagen 
met andere chemicaliën worden vervoerd; 

3°. de voorschriften van 1 en 2 gelden ook 
voor die pakmiddelen, WMrin de genoemde voor
werpen vervoerd zijn . Zoodnnige pakmidclelen be
booren steeds te worden opgegeven, als gediend 
te hebben voor het vervoer van die zuren. 

XVI. Voor bijtende loog (bijtende natronloog , 
sodaloog, bijtende knliloog, potascbloog) voor 
bezinksel uit de olieraffinaderijen en voor bromium 
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gelden ,lc bepalingen van n°. XV , 1 en 3 (met uit

zondering van de ii1 3 aangehaalde bepaling van 2). 
Omtrent de samenpakking met anclere goederan, 

zie n°. XXXV. 

XVII. Voor het vervoer van rood rookend sal
peterwur gelden de bepalingen van n°. XV, met 

dien verstande dat de b"llons en üesschen in 
hunne verpakking omgeven moeten zijn met ge
clroogd berg meel, of andere daarvoor gesch ikte 
droge poeclcrachtige stof tot eene hoeveelheid, 
welke ten minste gelijk staat aan clen inhoud 
der ballons of flesschen. 

XVIII. Waterrrij zwavelzuur (auhyclr ide of 
vaste vitrioololie) mag slechts vervoercl worden; 

1 °. in goed gesoldeerde, sterke bus en van 
ijzerblik; 

2°. of in sterke ijzeren of koperen fl esschcn, 
waarvan de halzen luchtdicht met stopverf ge
sloten en bovendien met een omhulsel vnu klei 
voorzien zijn . 

De bnssen en flesschen moeten omgeven zijn 
van eene fijn verdeelde anorganische stof als slak
ken wol, bergmeel, aseh of iets dergelijks en voorts 
in stevige honten ki sten vastgepakt zijn. 

Overigens geleien de bepalingen van n°. XV, 
2 en 3. 

XIX . Voor vernissen en vernislwudende verf, 
zoomede vluchtige en vette oliën en voor alle 
soorten van aetlters, met uitzondering van zwa
velaether (zie n°. VIII a) en van petrelenmaether 
(zie n°. XXII) voor absoluten alcohol, wi:Jngeest 
(spiri tus), voorloop en andere dergelijke niet iu 
n°. XI genoemde geestrijke vochten of mengsels 
gelden, wanneer zij in ballons, flesschen of kruiken 
aangeboden worden, de bepalingen van n°. XV, 1, 
eerste zinsnede. 

Omtrent cle samenpakking met andere goederen, 
zie n°. XXXV. 

XX. Petroleum, ongezuiverd en ge::uiverd, voor 
zooverre zij bij 17 .5° Celsius een specifiek gewicht 
van ten minste 0.780 heeft of bij een barometer
stand van 760 millimeters (herleid tot den ge
middelden zeesp iegel) in het toestel vun ABEL, 

beneden 21° Cclsins geen ontvlambare gassen_ 
ontwikkelt (testpetrolenm); de oliiin ,eit bruinko
lenteer bereid, voor zoover zij ten minste het 
bovengenoemd specifiek gewicht hebben (zooge
naamde solarolie, photogeen enz.); 

Steenkolenteeroliiin (benzol, toluol, xylol, cumol, 
enz.) zoomcde valsclte, bittere amandelolie (essence 
de mirbanc of nitro-benzol); zijn aan de volgende 

onderworpen : 
1896. 

1 °. Deze stoffen mogen, voor zoo verre daartoe 

geen bijzonder gebonwde wagens (ketelwagens) 
gebruikt worden, slechts vcrvo~rd worden: 

a. iu bijzondere, goede duurzame vaten, 
b. of in dichte en wederstaud biedende metalen 

pakmiddelen, 

c. of inpakmiddelen van glas of steen; in d it 
geval echter met inachtneming van de volgencle 
voorschriften: 

aa. worden meer dan ééne flesch of kruik in 
één collo vereenigd , clan moeten zij in stevige 
houten kisten met stroo , hooi , zemelen, zaagsel, 
bergmeel of andere dergelijke los samenhangende 
stoffen vastgepakt zijn; 

bb. bij inpakking van slechts ééne flesch of 
kruik moet deze in eene steviue mand of kuip 
gepakt zijn , die van handvatsels en van een goed 
bevestigd deksel voorzien en met voldoend inpak
kingsmatcriaal gevuld is; het deksel moet , wan
neer het uit stroo, riet, biezen of dergelijk 
materiaal bestaat. , met leem- of kalkwater of eene 
gelijksoortige stof, onder bijvoeging van water
glas gedi·enkt zijn. Het bruto-gewicht mag per 
collo niet meer bedrngen dan 60 K.G. wanneer 
van glazen pakmiddelen wordt gabrnik gemaakt, 
en dan 75 K.G., indien pakmiddelen van steen 
gebezigd worden. 

2°. De gedurende het trnnsport beschadigde 
colli worden onverwijld gelost en met den nog 
voorhanden inhoud voor rekening van clen af
zender zoo goed mogelijk verkocht. 

3°. Het vervoer geschiedt slechts op open 
wagens. Eene inklaring op vracht-, volg- of 
clool'Voerlijst of wel op transito-paspoort, welke 
het vervoer onder dekkleeclcn en het plombeeren 
derzelve noodig maakt, wo,·dt niet toegelaten. 

4°. De bepalingen van 3°. hierboven gelden 
ook voor de vaten en andere 1iakmiddelen, waarin 
deze stoffen vervoerd zijn. Deze pakmiddelen 
moeten steeds als zoodanig aangegeven worden . 

5°. Omtrent de samenpakking ruet andere 
goederen, zie n°. XXXV. 

6°. Uit den nachtbrief moet blijken, dat de 
stoffen in de zinsnecleu 1 en 2 genoemd, een 
specifiek gewicht hebben van ten minste 0.780 
of dat de petrolenn1 aan de in cle zinsnede ve1·
melcle bepaling betreffende het outvlamrningspunt 
voldoet . Ontbreekt clie verklaring iu den vracht
brief, dan gelden de voorwaarden van vervoer 
van n°. XXII (betreffende petrolenmaether enz.) 

XXI. Petroleum , ongezuiverd en gezuiverd, 
pet,·oleum-naphta en distillatie-producten uit pe-

26 
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ti-oleum en petroleuin-napltta, voor zoo verre deze 

stoffen bij 17.5° Celsins een specifiek gewicht 

van minder dan 0.780 en meer dan 0.680 hebben 

(benz ine, ligroine, en poetsolie) gelden de vol

gende bepalingen: 
1 °. Deze stoffen mogen, voor zoo ver daartoe 

geen bijzonder gehon wde wagens (ketel wagens) 

gebruikt worden, slechts ver voerd worclen : 

a. in bijzonder goede, duurzame vaten, 

b. of in dichte en weerstandbiedende metalen 

pakmidt1elen, 
c. of in pakmiddelen van glas of steen; in 

dit geval echter met inachtneming van de vol

gencle voorschriften: 
aa. worden meer dan ééne flesch of kruik in 

één collo vereenigd, dan moeten zij in stevige 

honten kisten met stroo, hooi, zemelen, zaagsel, 

bergmeel of andere clergelijke los samenhangende 

stoffen ingepakt ,ijn; 
bb. bij inpakking van slechts ééne flesch of 

krnik, moet deze in eene stevige mand of knip 

gepakt zijn, die van handvatsels en van een 

goed bevestigd deksel voorzien en met voldoende 

inpakkingsmateriaal gevuld is. Het deksel moet, 

wanneer het nit stroo, riet, biezen of clcrgelijk 

materiaal bestaat, met leem- of kalkwater of 

eene gelijksoortige stof, onder bijvoeging van 

waterglas, gedrenkt zijn. Het bruto-gewicht mag 

per collo niet meer clan 40 K.G. beclragen. 

2°. De geclurende het transport beschadigde 

colli worden on verwijl cl gelost en met den nog 

voorhanden inhoud , voor rekening van den af

zender, zoo "Oed u10gelijk verkocht. 

3°. Het vervoer geschiedt slechts met open 

wagens . Eene inklaring op vracht-, volg- of 

doorvoer! ijst of wel op transito-paspoort, welke 

het verl'oer onder dekkleeden en h et plombceren 

derzelve noodig maakt, wordt niet toegelaten . 

4°. De bepalingen in 3 h ierboven, geleien ook 

voor de vaten en andere pakmiddelen, waari n 
de,e stoffen vervoerd zijn . Deze pakmiddelen 

moeten steeds als zoodanig aangegeven werden. 
5°. Omtrent de samenpakking met anclere 

goederen, zien°. XXXV. 

6°. Bij het laden en lossen mogen manden of 

kui1ien met glazeu flesschen niet op wagens ver

voerd noch op den schouder of op den rug, 
maar slechts aan de handvatten, die aan de 

pakmiddelen aanwezig zijn, gedragen worden. 

7°. De manden en de kuipen moeten op ecne 
veilige wijze in de spoorwegwagens worden ge

plaatst en aan de wanclen bevestigd. Zij mogen 

niet op of boven elkt1udcr, maar slechts in eene 

laag naast elkander worden geladen . 

8°. E lk afzonderlijk collo moet van een duide

lij k op rooden grond gedrukt opschrift: . Gevaar 

voor brand" voorzien zijn. De manden en 

kuipen met flesschen of kruiken moeten boven

dien uitwendig voorzien zijn van het opschrift: 

.Moet met de hand gedragen worden", Tegen 

den wagen moet een roode etiquette, waarop 

vermeld staat : ,, Voorzichtig rangeeren" geplakt 

worden. 

9°. Uit den Vl'achtbrief moet blijken dat de 

in de lste zinsnede van dit nummer vermelcle 

stoffen bij 17 .5° Celsius een specifiek gewicht 

van mind er dan 0.780 en meer dan 0.680 

hebben. Ontbreekt die verklaring op den vracht

brief, dan gelden de voo~waarden van vervoer 

van n°. XXII (betreffende pctrolenmaether enz.). 

XXII. Voor petroleumaether (gasoline, neoline, 

enz.) en de andere uit peti-oleum-napltta of bruin
kolenteer bereide liclit ontvlambare stoffen, voor 

zooverré die bij 27 .5° Celsius een specifiek gewicht 

van 0 .680 of minder hebben, gelden de volgende 

bepalingen: 

1°. Deze stoffen mogen slech1s vervoerd worden: 

a. in dichte en weerstandbiedende metalen pak

middelen, 

b. of in pakmiddelen van glas of steen; doch 

alsdan slechts met inachtneming van de volgende 

voorschriften: 

aa. worden meer dan ééne flesch of kruik in 

één collo vercenigd, dan moeten zij in stevige 

houten kisten met stroo, hooi, zemelen, zaagsel, 

bergmeel of andern dergelijke los samenhangende 

stoffen vastgepakt zijn; 

bb. bij inpakking van slechts ééne tlesch of 

kruik, moet deze in een stevige mand of kuip 

gepakt zijn, die van handvatsel, en van een goed 

bevestigd deksel voorzien en met voldoend in 

pakkingsmateriaal gevuld is . Het cleksel moet, 

wanneer het uit stroo, riet, biezen of dergelijk 

materiaal bestaat, met leem- of kalkwater of eene 
geJijksooTtige stof, ouder bijvoeging van water

glas, gedrenkt zijn. Het bruto-gewicht mag per 
collo niet meer bedragen dan 40 K.G.; 

c. in 1 uchtdicht gesloten ketel wagens . 

2°. De gednrencle het transport beschadigde 
colli worden onverwijld gelost en met den nog 

voorhanden inhoud voor rekening van den afzencleJ" , 
zoo goed mogelijk vel"kocht. 

3°. Het vervoer geschiedt slechts op open wagens. 
Eene inklariug op vracht- , volg- of doorvoerlijst 
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of wel op transito-paspoort, welke het vervoer 
onder dekkleeden en het plombeeren derzel ve 
noodig maakt, wordt niet toegelaten. 

4°. De bepalingen in 3 hierboven, gelden ook 
voor de pakmiddelen, waarin deze stoffen ver• 
voerd zijn. Deze pakmiddelen moeten steeds als 
zoodanig aangegeven worden. 

5°. Omtrent de samenpakking met andere 
goederen, zie n°. XXXV. 

6°. Bij het laden en lossen mogen manden of 
kuipen met glazen flesscben niet op wagens ver
voerd, noch op den schouder of op den rug, 
maar slechts aan de hand vatten, die aan de pak
middelen aanwezig zijn, gedragen worden. 

7°. De manden en de kuipen moeten op eene 
veilige wijze in de spoorwegwagen worden ge
geplaatst en aan de wanden bevestigd. Zij mogen 
niet op of boven elkander, maar slechts in eene 
laag naast elkander worden gelaueu. 

8°. Elk afzonderlijk collo moet van een duide
lijk op roodcn grond gedrukt opschrift: .Gevaar 
voor brand", voorzien zijn. De manden en kuipen 
met fl esscben of krniken moeten bovendien uit
wendig voorzien zijn van het opschrift: .Moet 
met de hand gedragen worden." Tegen den wagen 
moet eene roode etiq nette, waarop vermeld staat: 
"Voorzichtig rangeeren" geplakt worden. 

XXIII. Het vervoer van terpentijnolie en andere 

kwalijk riekende oliën, alsmede geest van salmo
niak heeft slechts in open wagens plaats. Deze 
bepaling geldt ook voor de vaten en andere pak
middelen, waarin deze stoffen vervoerd zijn. Van 
die pakmiddelen moet steeds worden opgegeven, 
dat zij tot vervoe1· van die stoffen gediend hebben. 

Omtrent de samenpakking met andere goederen, 
zie n°. XXXV. 

XXIV. Niet vloeibai·e arsenikpraeparaten, met 
name arsenikzuur of rattenkruid, gele arsenik of 
operment (Koningsgeel), roode arsenik of realgar, 
schervenkobalt of vliegensteen enz., worden slechts 
dan ten vervoer aangenomen , wan neer : . 

1 °. op elk collo in leesbare letters met zwarte 
olieverf de woorden: . Arsenik (vergif)" zijn aan
gebracht, 

2°. en de inpakking als volgt heeft plaats gehad: 
a. in dubbele kisten of vaten, waru·bij de bodems 

der vaten van binnen met hoepels en de deksels 
der kisten van buiten met hoepels of ijzeren 
banden voorzien zijn . De binnenste kisten of 
vaten moeten van sterk, droog hout gemaakt en 
van binnen met dicht geweven linnen of eene 
andere dergelijke dicht geweven stof beplakt zijn, 

b. of in zakken van geteerd linnen, die in 
enkelvoudige vaten van sterk en droog hout ge
pakt zijn, 

c. of in gesoldeerde blikken bussen, die met 
stevige houten mantels bekleed zijn, waarvan de 
bodems van binnen met hoepels zijn voorzien. 

XXV. Voor vloeibare arsenikpraeparaten , in 
het bijzonder opgelost ai-senikzuur, gelden de be
palingen van XXIV, 1 en van XV, 1 en 3 (met 
nitzouclering van de in 3 aangehaalde bepaling 
van 2). 

XXVI. Àndere vergiftige metaalpraeparaten 
(vergiftige metaalverven, metaalzouten enz.), waar
onder in het bijzonder gerekend worden, kwik

zilverpraeparaten, als: sublimaat, calomel, wit 
en rood precipitaat, cinnaber of vermiljoen, 
wijders koperzouten en koperkleurstojfe11 als: koper
vitriool, spaausch groen, groene en blauwe koper
verfstoffen, verder loodpraeparaten, als: loodglit 
(massikot), menie, loodsuiker en andere lood
zouten, loodwit en andere lood verven, ook stof
zink of zinkgrijs, zoomede zinkascl, en antimoo11-

ascl, mogen slechts ten vervoer worden aangeboden 
in dichte, van sterk en droog hout vervaardigde 
kisten of vaten met hoepels of ijzeren banden 
versterkt. Deze hoepels of banden moeten zoo
danig zijn, dat door de bij het vervoer niet te 
vermijden schokken, stooten enz. verstuiving der 
stoffen niet plaats heeft . 

XXVII. Gist, zoowel vlueibaar als droog, moet 
in niet ILtchtdicht gesloten verpakking ten ver
voer worden aangeboden. l ndien een spoorweg
bestnnr de aanbieding in andere verpakking ver
oorlooft, is het er toe gerechtigd van den afzender 
te verlangen, dat hij zich verbinde : 

1 °. van elke vordering tegen den spoorweg 
af te zien, voor het geval dat zulke zendingen 
door aansluitende spoorwegen niet aangenomen 
worden; 

2°. alle schaden, die andere goederen of het 
spoorwegmaterieel ten gevolge van deze wijze 
van vervoer mochten lijden, voor zijne rekening 
te nemen, en zulks na overlegging eener een vou
dige rekening van kosten, welker juistheid hij 
in ieder opzicht bij voorbaat erkent; 

3°. geene vorderingen in te dienen wegens be• 

schadiging of verliezen , ten gevolge van de be
doelde wijze van vervoer, hetzij aan de verpakking 
hetzij aan den inbond overkomen. 

Op geperste gist zijn bovenstaande beperkende 
voorschriften niet van toepassing. 

XXVIII. Zwai·tsel en andere poederac!ttige roet-
26* 
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soorten wordet1 slechts ten vervoer toegelaten in 
dichte verpakking (zakken, vaten, kisten en soort
gelijke), clie zekerheid tegen doorstui ven aanbieclt. 

Bevindt zich het roet in versch gegloeideu 
toestand, dan moet als verpakking gebezigd worden 
kleine tonnetjes of klein vaatwerk, van binnen 
dichtgeplakt met 11apier, linnen of soortgelijke 
stoffen en gepakt in dtrnrzame manden. 

Uit den vrachtbrief moet blijken of het roet 
zich al dan niet in versch gegloeiden toestand 
bevindt. I s dienaangaande niets vermeld, zoo 
wordt het als versch gegloeid behandeld. 

XXIX. Gemalen lwutskoot en lwutskoot in korrels 
wordt slechts ingepakt vervoerd. 

Is zij versch gegloeid, zoo moeten voor het 
inpakken gebruikt worden : 

a. luchtdicht gesloten verpakking van zwaar 

ijzerblik; 
b. of luchtdichte mten, vervaardigd uit onder

scheiden lagen zee1· sterk en stijf gevernisd bord
papier (zoogenaamde Amerikaansche vaten), waar
van de beide einJ.en van ijzeren hoepels voorzien 
zij n , en waar van de bodems , bestaande uit sterk 
afgedraaicl hout, door middel van ijzeren hout
schroeven aan de ij ze ren hoepels geschroefd zijn , 
en waarvan de voegen met papier of linnen 
strooken zorgnlldig zijn beplakt. 

Wordt gemalen houtskool of houtskool in korrels 
ten vervoer aangeboden, dan moet uit den vracht
brief blijken of zij al of niet verseh gegloeid is. 
Ontbreekt zoodanige opgave in den vrachtbrief, 
dan wordt het eerste aangenomen en het vervoer 
alleen iu de voorgeschreven verpakking toegelaten. 

XXX. Strengen zijde , sterk bezwangerd 11let 
zwavellood en andem dergelijke praeparaten en 
doorgaande onder den naam van cordonnet-, souple-, 
bourre de soie- en chappe-zi,jde , worden slechts 
in kisten gepakt ten vervoer aangenomen. Bij 
kisten van meer dan 12 cM. hoogte binnen
werks, moeten de zich daarin bev indende lagen 
zijde vnn elkander gescheiden zijn door eene 
ledige ruimte van 2 cM. hoogte. Deze ledige 
ruimte wordt gevormd door houten rnostcrs , 
samengesteld uit latten van 2 cM. breedte en 
even zoo veel hoogte, die zich op 2 cM. afstancl 
van elkander bevinden en door iwee dnnnedwai-s
latten aan de einden verbonden zijn. In de zij
wanden der kisten behooren gaten te zijn, die 
ten minste 1 c}'L breed zijn en op de ledige 
ruimte tusscben de latten uitkomen, zoodat men 
eene stang door cle kist heen kan steken. Opd:it 
die gaten niet bedekt en daardoor buiten werking 

geraken kunnen, moeten aan den buitenrand aan 
elke zijde twee latten vastgespijkerd worden. 

Wordt zijde ten vervoer aangeboden , dan moet 
uit den vrachtbrief bl ijken of zij al of niet tot 
de bovenbedoelde soorten behoort. Ontbreekt deze 
opgave in den vrachtbrief, dan wordt het eerste 
verondersteld en wordt het vervoer slechts toe
gelaten in de voorgeschreven verpakking. 

XXXI. Wat, haar, kunstwol, katoen, zijde, 
vlas, hennep, jute, in ruwen toestand, in den 
vorm van afval van spin- en weef werk, als lompen 

of poetslappen; voorts touw, drijfriemen van 
katoen en van hennep, arcaden of l,arnastussen 
en waJJenlussen (omtrent gebrnikt poetskatoen zie 
de derde zinsnede) worden, wanneer zij met vet 
doortrokken of vernist zijn , slechts in gesloten 
wagens of onder dekkleeden in open wagens ver

voerd. 
De genoemde goederen worden steeds als met 

vet doortrokken of vernist behandeld, indien het 
tegendeel niet uit den vrachtbrief blijkt. 

Gebruikt poetskatoen wordt slechts in stevige, 
dichtgesloten vaten , ki sten of dergelijke verpak
king ten vervoer toegelaten. 

XXXII. Àan bede1f onderlteoige dierlijke af
t'at, zooals : ongezouten versche !tuiden, vet,pee,en, 
beenderen, horens, !weven, ongekatkt verse!, li:fm
teder, zoo wel als alle andere goederen , die een 
bijzonder onaangenamen reuk verspreiden of walging 
wekken - met uitzondering echter van de onder 
n°. LII en LIII genoemcle - worden slechts 
onder cle volgende bepalingen aangenomen en 
vervoerd: 

1°. Voldoend gereinigd en drooge beenderen, 
geperste talk, hoornen zonder kern, d. i. zonder 
het hoomachtige uitwas van het voorhoofdsbeen, 
in drogen toestand, hoeven - dat wil zeggen 
de hoornen schoenen van herkauwende dieren en 
zwijnen zonder beenderen en weeke deelen -
worden indien zij in stevige zakken gepakt zijn, 
ten vervoer als stukgoed aangenomen . 

2°. De hierboven in 1 °. niet genoemde goederen 
van deze soort worden ten vervoer als stukgoed 
alleen toegelaten, wanneer zij in sterke, dicht
gesloten vaten, kuipen of kisten gepakt zijn. De 
vrachtbrieven moeten nauwkeurig de in de vaten, 
kuipen of kisten gepakte goederen aanwijzen. 
Het vervoer heeft slechts in open wagens plaats . 

3°. Versche peezen, on gekalkt versch lij mleder, 
zoo mede de afval van beide, voorts ongezouten 
versche huiden en ongereinigde, niet van huid
en vleeschvezels ontdane beenderen zijn, bij 
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wagenladingen ten vervoer aangeboden , aan de 
volgende bepalingen onderworpen: 

a. in het tijd perk van 1 Maart tot en met 
31 October moeten deze goederen in stevige, 
onbeschadigde zakken gepakt zijn, die zoodanig 
met verdund karbolzLrnr bevochtigd zijn, dat de 
rottige stank van den inhoud niet bespeurd wordt. 
Elke zending moet gedekt zijn met een kleed van 
stevige stof (zoo11:enaamd hoplinnen) clat met ver
dund karbolznur gedrenkt is, terwijl dit met 
een groot, waterdicht, niet geteerd dekkleed ge
heel overdekt moet zijn. Deze kleeden moeten 
door den afzender geleverd worden; 

b. in de maanclen November, December, Januari 
en Februari behoeven de goederen niet in zakken 
gepakt te zijn . De zendingen moeten echter even
eens met een kleed van stevige stof (hoplinnen) 
en dit weder met een groot, waterdicht, niet 
geteerd dekkleecl geheel bedekt zijn. Het onderste 
kleed moet, zoo noodig, op zoodanige wijze met 
verdund karbolzuur gedrenkt zijn, dat rottige 
stank niet bespenrcl wordt. De kleeden moeten 
door den afzender geleverd worden ; 

c. zendingen, waarbij de verspreiding van stank 
niet cloor het gebruik van karbolznur kan worden 
voorkomen, moeteL1 op zoodanige wijze in stevige, 
dicht gesloten vaten of kuipen gepakt worden, 
dat de rnnk van den inhoud niet door de em
ballage kan heendringen. 

4°. Het vervoer bij wagenladingen van de hier
boven in 3°. niet genoemde goederen van deze 
soort geschiedt in open wagens onder dekkleeden . 
De dekkleeden moet de afzender leveren. 

5°. De spoorwegonderneming kan voorrtitbe
taling der vracht vorderen. 

6°. De zakken, vaten en kleeden, waarin en 
waaronder goederen van deze soort vervoerd zijn, 
worden tot het vervoer slechts toegelaten, wan
neer zij door volkomen behandeling met karbol
znnr ontsmet zijn. 

7°. De kosten van mogelijk noodige ontsmet
ting komen ten laste van den afzender of den 
geadresseerde. 

XXXIII. Zwavel wordt alleen vervoerd in ge
sloten wagens of in open wagens onder dekkleeden . 

XXXIV. Voorwerpen, welke door vonken uit 

de locomotief licht kunnen ontbranden, zooals: 
hooi, stroo (ook mais-, rijst- en vlasstroo), biezen, 
riet (beha] ve Spaansch riet of bind-rotting), schors, 
turf (beha! ve zoogenaamd machinale of geperste 
turf) , houtskolen in (ongebroken) stukken (zie 
n°. XXIX), plantaardige spinstoffen en afval van 

dergelijke stoffen, papiersnippers, houtmeel (zaagsel), 
houtstof voor het maken van papier, houten 
spaanders enz., zoomcde de waren die door ver
menging van petroleum afval, harsen en dergelijke 
stoffen met los samenhangende brandbare stoffen 
verkregen zijn; verder gips, ongebluscJ,t" kalk en 
tras worden, on ingepakt, niet anders dan vol
komen gedekt tot het vervoer toegelaten, en 
onder voorwaarde dat cle afzender en de geadres
seerde zei ve voor het laden en lossen zorgen. 
Daarenboven moet de afzender, indien de spoor
wegonderneming het verlangt, zelve het noodige 
voor de bedekking dier waren verschaffen. 

XXXV. Wanneer de in VUia, IX, XI, XV , 
XVI, XIX, XX, XXI, XXII en XXIII, zoo
mede in L genoemde scheikundige praeparaten 
in hoeveelheden van niet meer dan 10 K.G. van 
elke soort verzonden worden, is het geoorloofd 
de in VIIla, I X, XI, XVI (met uitzondering 
van bromium), XIX, XX, XXI, XXII en XXIII, 
zoomede de in L genoemde goederen eenerzijds, 
en de in XV (met inbegrip van bromium tot een 
gewicht van 100 gram) anderzijds, zoo wel met 
elkander als met andere, on voorwaardelijk ten 
vervoer toegelaten goederen, in één collo te ver
eenigcn. Die goecleren moeten in dicht gesloten 
glazen of blikken flesschen met stroo, hooi, 
zemelen , zaagsel, bergmeel of andere los samen
hangende stoffen vast in lagen gepakt zijn en in 
den Vl'achtbrief met name genoemd worden. 

XXXVI. Gevulde patronen voor handvuurioapenen, 
die zwart of ander buskruit bevatten , voor zoo
ver die andere bnskrnitsoorten in de aan het 
spoo1·wegvervoer deelnemende Staten toegelaten 
worden en wel : 

1 °. Metaal,patronen, waarvan de J,ulzen uit
sluitend van metaal zijn vervaardigd; 

~
0

• en Patronen, waarvan de hulze1t sleclits 
gedeeltelijk uit metaal bestaan, worden onder 
de volgende voorwa,mlen vervoerd: 

a . Bij de metaal patronen moeten de projectielen 
zoo vast aan de metalen hulzen verbonden zijn, 
dat zij niet kunnen loslaten en de ontplofbare 
stoffen niet uitgestort kunnen worden. Patronen, 
waarvan de hulzen bestaan uit bordpapier en een 
inwendigen of uit.wendigen mantel van 1nctaal, 

behooreu zoo te zijn samengesteld, dat cle geheele 
hoeveelheid der ontplofbare stof in het metalen 
benedendeel is · en afgesloten cloor een prop of 
spiegel. Het bordpapier der patronen moet van 
zoodanige hoedanigheid zijn, dat van breken ge
durende het vervoer geen sprake kan zijn. 
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b. De patronen moeten in de eerste plaats 
vastgepakt zijn in blikken emballage, kleine houten 
kistjes of stevige kartonnen doozen en wel zóó, 
dnt zij daarin niet kunnen verseb.ui ven. Die 
afzonderlijke pakmiddelen moeten vervolgens vast 
naast en boven elkander gepakt worden in goed 
bewerkte, stevige houten kisten, met cene wand
dikte V!in ten minste 15 mM. en open gebleven 
ruimten moeten met bordpapier, papierafval, 
werk of houtwol - alles volkomen droog - zoo 
vast aangevuld worden, dat van schncldeu gedu
rende het vervoer geen sprake kan zijn. Zijn 
de kisten inwendig met blik bekleed, zoo behoeven 
de houten wanden slechts 10 m}f. dik te zijn. 

c. Het gewicht van eene met patronen gevulde 
kist mag niet meer bedragen dan 100 K.G. Ki sten, · 
waarvan het bruto-gewicht meer dan 10 K.G. be
draagt , moeten, ten einde beter gehanteerd te 
kunnen worden, voorzien zijn van handvatsels 
of lij sten . 

d. De kisten mogen niet met ijzeren spijkers 
gesloten zijn. Zij moeten van een, den inhoud 
duidelijk aan wijzend op8chrift voorzien zijn. Boven
dien moeten zij voorzien zijn van afsluiting door 
middel van looden zegels of van een op twee 
schroefkoppen van het deksel aangebracht zegel, 
of . van een teekeu houdende het fabrieksmerk, 
en geplakt over het deksel en de zijwanden van 
de kist. 

e. De afzender moet in den vrachtbrief eene 
door hem ondcrteekeude verklaring stellen, waarin 
ook het merk der loocleu of andere zegels of het 
fabrieksmerk moet voorkomen. 

De verklaring moet lniden: 

.De ondergeteekende verklr,art, dat de in dezen 
vrachtbrief vermelde, met het merk . . . . ge
sloten zending, wat den aarcl en de inpakkings 
wijze betreft, voldoet aan n°. XXXVI rnn Bijlage 
1 van de internationale overeenkomst omtrent 
het goederenvervoer op spoonvegen." 

XXXVII. Slag /wedjes voorzien van kogels of 
hagel (Flobertpati-onen). 

1°. Flobert-patronen , voorzien van kogels, 
moeten in bordpapieren of blikken doozen, in 
houten kistjes ofin stevige linnen zakje, gepakt zijn. 

2°. Flobert-patrnneu, voorzien van hagel, moeten 
in blikken emballage, bonten kistjes of stevige 
kartonnen doozen zoodanig vastgepakt zijn, dat 
zij claarin niet kunnen verschuiven . 

De afäonderlijke pakken, Flobert-patronen in
houdende, moeten zorgvuldig gepakt zijn in stevige 
kisten of vaten, terwij l elk collo naar gelang van 

den inhoud voorzien moet zijn van een etiq nette 
met het opschrift: Flobert-kogelpatronen" of 
.Folbert-hagelpatronen". Het gewicht van eene 
kist of van een vat mag niet meer bedragen dan 

100 K .G. 
Voor Flobert-slaghoedjes zonder kogels of hagel 

gelden, wat de wijze van iupakking betreft, de
zelfde voorschriften als voor Flobert-patronen 

met hagel. 
XXXVlII. Vuurwerk, vervaardigd van geperst 

meelpulver en soortgelijke mengsels, wordt onder 

de volgende voorwaarden vervoerd: 
1 °. Het mag geen mengsels van chloorzure 

zouten met zwavel en salpeterzure zouten noch 
van ehloorzure kali met forro-cyankali (bloedloog
zout) bevatten; het mag evenmin bijtend slnbli
maat, eenigerlei ammoniakzout, stofzink, magne• 

siumpoeder, of in het algemeen eenige stof be
vatten, die door wrijving, door drukking of door 
een slag licht tot ontvlammen gebrncht kan worden, 
of die voor zelfontbranding vatbaar is. Het mag 
integendeel slr.chts uit geperst meelpulver of uit 
dergelijke hoofdzakelijk uit salpeter, zwavel en 
kool bestaande men::i;seh, eveneens in geperste 
toestand, samengesteld zijn. Elk stuk vuurwerk 
mag niet meer dan 30 gram aan korrelig buskruit 

bevatten. 
2°. Het gezamelijk gewicht van de ontvlambare 

stoffen, die het in één collo te zamen gepakt 
vuurwerk mag beva_tteu, ma" niet meer bedragen 
dan 20 K.G., terwijl het daarin aanwezige buskruit 
in korrels niet mag te boven gaan 2.5 K.G. 

3°. Elk stuk vuurwerk moet afzonderlijk gepakt 
zijn, hetzij in eene kartonnen doos, die met 
stevig papier omwikkeld is, hetzij in bordpapier 
of stevig pakpapier: de ontstekingsplaats van elk 
stuk vuurwerk moet. zÓÓ met pa:Pier of katoen 
beplakt zijn, dat het verstuiven van de lading 

onmogelijk is. De voor het vervoer gebruikte 
kisten moeten geheel volgepakt zijn; daarin open
geblel'en ruimten moeten zóó met strooi, hooi, 
werk , papierafval of dergelijke stoffen aaugevul,l 
zijn, dat ook in gev:il van schudden van ver
plaatsing der pakken geen sprake kan zijn. DJ 
voor de aanvulling gebruikte stoffen moeten vol
komen rein en droog zijn, daarom mag verseh 
gemaaid hooi of vettig werk bij voorbeeld niet 
voor het vastleggen der stukken vumwerk gebruikt 
worden. Anclere voorwerpen mogen niet met het 
vnurwerk in één kist gepakt worden. 

4°. De kisten moeten vervaardigd zijn van 
stevige planken, ten minste 22 mM:. dik; de 
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zijwanden moeten met zwaluwstaarten aan elkander 

verbonden zijn, de bodem en het deksel moeten 

ilaarentegen met voldoend lange houtschroeven 
bevestigd zijn, van binnen moeten de kisten ge

heel beplakt zijn met stevig, taai papier. De 
buitenkant der kisten moet geheel vrij zijn van 

sporen of overblijfselen van de lading vun het 

vuurwerk. De inhoud der kisten mag niet meer 

bed ragen dan 1.2 M: 3 . , het bruto gewicht niet 

meer dan 75 K.G. per kist. Uitwendig moeten 

de kisten voorzien zijn van het opschrift: "Vuur
werk van meelpulver" en van den naam van den 

afzender. Ook moeten bij de zendingen ver
klaringen gevoegd zijn aangaande de soort vuu 

het daarin aanwezige vuurwerk, als: vuurprjleu, 
vuurradcren, kamervuurwerk, enz. 

5°. Bij elke zending moet eene door den af
zender opgestelde, van overheidswege gelegaliseerde 
verklaring gevoegd zijn, waaruit blijkt, dat de 
hierboven m 1-4 gegeven voorschriften zijn 
nageleefd. 

XXXIX. Geperst scl,ietkatoçn met ten minste 
15 pCt. watergehalte, wordt onder de volgende 
voorwaarden vervoerd : 

1 °. Het moet in waterdichte, duurzame embal
lage, met stevige wanden, vastgepakt zijn . De 
emballage moet voorzien zijn van het duidelijke 

opschrift: "Nat geperst-schietkatoen". Het brnto
gewicht van elk collo mag niet mee1· dan 90 K.G. 
bedragen. 

2°. Schietkatoen wordt niet ten vervoer als 

ijlgoed aangenomen. Met personentreinen mag 
het nooit vervoerd worden en met gemengJ.e treinen 

slechts op die lijnen, wam· gecne goederentreinen 

loopen. 
3°. Op den vrachtbrief moet de afzender, wiens 

haudteekening van overheidswege gelegaliseerd 

moet zijn, de verklaring stellen , dat tle aard en 

de wijze van iupakking van het te verzenden schiet

katoen aan bovenstaanile voorschriften voldoen. 

4°. !Iet schietkatoen mag slechts met zulke 
goederen in één wagen vervoerd worden, welke 

niet licht ontvlambaar zijn . · 

5°. Patronen voor handvirnrwapenen, vuurwerk, 

vuurkoord of lonten mogen niet met schietkatoen 
in denzelfden wagen geplaatst worden ; 

6°. Indien voor het vervoer Yan schietkatoen 
open wagens gebruikt worden, zoo moeten deze 

van dekkleeden voorzien zijn. 
XL. V lofcvorniig scltietkatoen en collodiu,nwol 

worden ten vervoer aangenomen, indien zij een 
watergehalte van ten minste 35 11Ct. bezitten en 

gepakt zijn in luchtdichte emballage die ·op hare 

beurt vastgepakt is in stevige houten kisten. 

Op clen vrachtbrief moet door den afzencler en 
door een aan cle spoorwegonclerneming bekenden 

scheiknnclige, wier handteekeningen van overheids

wege gelegaliseerd moeten zijn, ecne verklaring 
gesteld zijn dat de aard en de wijze van inpak

king der goederen aan bovenstaanile voorsehri ften 
voldoen. 

XLI. Knalbonbolls(zoogenaamde pistach es) wo1·den 
ten vervoer toegelaten, indien zij zich bij 6 tot 

12 stuks te zamen in kartonnen doozcn he1'i nden, 
welke ven,olgens in houten kisten te zamen ge

pakt zijn . 

XL II. Jlfet sr.!tella/c bereid Bengrralsc!t vuur 
(Be11gaalscl, kamervuurwerk) zollder lonte1t, ge

nitreerd pa11ier, salonkaarsen, lic!ttg.ei'ende slangen , 
lucifers met Bengaalse!, 0 V1t1tr Cll soortgely'!.: vuur
werk moet iu emballage van stevig ijzerulik of 
van vastgeploegd. hout, van geen grootercn in

houd dan 1.2 M 3 • met zorg en zoo vastgepakt 
zijn, dat er in de pakmiddclen geen open ruimte 
blijft. Buiten op de emballage moet de inhoud 

vermeld zijn . 
XL[II. Klappers worden vervoercl met inacht

neming van de volgende voorschrifteu: 

1 °. Zij moeten bij ten hoogste 1000 stuks 
samen tusschen zaagsel gepakt worden , in kar
tonnen doozen, die met papier omwikkeld moeten 
zijn. Zij mogen per 1000 stuks niet meer dan 

0.5 gram knalzil ver bevatten. 
2°. De doozen moeten in pakmiddelen van 

sterk ijzerblik of in stevige houten 1.-isten, beide 
van niet meer dan 0.5 if 3 • inhoud, zonder bij

voeging van andere voorwerpen op zoodauige 
wijze gepakt zijn, dat tnsschen de wanden van 

het pakmiclclel en zijn inhond een afstand blijft 

bestaan van ten minste 30 mM., welke ruimte 
met zaagsel, stroo, werk of eene soortgd ijke 

stof opgevtlld moet zijn, zoodat beweging of ver
schuiving cler doozen, zelfs in geval van schokken, 

onmogelijk is. 
3°. Op de emballage moet, naast de vermel

ding van den inhoud, eene duidelijke aan wijzing 

voorkomen van den afzender en van de fabriek . 
4". Bij elke zending moet eene verklaring ge

voegd zijn, inhoudende dat de hierboven in 1- 3 
gegeven voorsch1·iften opgevolgd zijn; deze ver
klaring moet door den fabrikant en cloor een bij 
de fipoorwegonderneming uekend scheikundige 

onderteekend zijn. 
XLIV. Vloeibaar gemaakte gassen-koolzuu1·, 
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stiÏ,stofo.,·idule, ammoniak, c!tloo1· watervri,j zwa
veligzuur en chloorkooloxyde (ph.osgeen) worden 
slechts onder de volgende voorwaarden ten ver
voer toegelaten : 

1 °. Deze waren mogen slechts ten vervoer 
worden aangeboden in emballage van gesmeed 
of gegoten ijzer of van gegoten staal; chloorkool
oxyde (phosgeen) bovendien ook in koperen em

ballage. De pakmiddelen moeten : 
a. van overheidswege beproefd zijn en daarbij 

eene inwenclige drnkking, welke in 2 nader aan
gegeven wordt, uitgehouden hebben zonder blij ven de 
vorm verandering te ondergaan of lekkage te ver
toon en. Deze beproeving moet voor koolzuur, 
stikstofoxidnle en ammoniak om de drie jaar, 
voor chloor, zwaveligzuur en chloorkooloxyde 
elk jaar herhaalcl worden ; 

b. van eene van overûeidswege 011 eene goed 
zichtbare plaat duurzaam bevestigde aanwijzing 
voorzien zijn, betreffende het gewicht der ledige 
emballaie, met in begrip van de klep met be
schuttende kap of van de stop, betreffende de 
hoeveelheid vloeistof in kilogrammen, die volgens 
de bepalingen van 2 de vulling van het pak
middel mag uitmaken, en betreffende den dag 
der laatste beproeving; 

c. voorzien zijn vttn kappen tot beschutting 
der kleppen, van hetzelfde materieel als de em
balJage vervaardigd en daarop vastgeschroefd. 

De koperen emballage voor chloorkooloxyde 
(phosgecn) mag echter ook van gesmeed ijzeren 
kappen voorzien zijn . 

Aan de pakmiddelen moet uitwendig eene 
inrichting zijn aangebracht welke het rollen ver

hindert. 
De emballage voor chloorkooloxyde (phosgeen) 

mag in plaats van met kleppen, ook gesloten 
worden door middel van daarin geschroefde 
stoppen, welke niet door eene kap beschut be
hoeven te zijn. Deze stoppen moeten echter zoo 
vast si uiten, dat de inhoud der emballage niet 
door den reuk ken baar is. 

Indien de pakmiddelen stevig in kisten ge
pakt zijn, is het niet noodig kappen tot be
schutting der kle11peu aan te brengen, evenmin 
als inrichtingen, die het rollen beletten. 

2°. De 
0

inwendige drukking, waaronder elke 
beproeving der 1iakrniddelen moet geschieden en 
de grootsie hoeveelheid vloeistof, welke de pak
middelen mogen bevatten, bedragen : 

a. voor koolznnr en stikstofoxidule : 250 atmos
feeren en 1 K.G. vloeistof op elke 1.43 liter 

inhoud der emballage. Zoo mag bijv. een pak
middel·, dat 13.40 liter inhond heeft, niet meer 
dan l O K.G. vloeibaar koolzuur of stikstofoxidnle 

bevatten; 
b. voor ammoniak: 100 atmosfeeren en 1 K.G. 

vloeistof op elke 1.86 liter inhoud der emballage; 
c. voor chloor: 50 atmosfeereu en 1 K.G. vloei

stof op elke 0.9 liter inhond; 
d. voor zwaveligzuur en chloorkooloxyde (phos

geen): 30 atmosfeeren en 1 K.G. vloeistof op elke 
0.8 liter inhoud. 

3°. Colli, inhoudende vloei baar gemaakte gassen, 
moeten zonder stooten of schokken behandeld wor
den; ook mogen zij niet aan de inwerking der 
zonnestralen. of van kachel wai·mte blootgesteld 
worden. 

4°. Voor het vervoer mogen slechts gesloten 
wagens of daarvoor bijzonder ge bon wde ketel wagens 
gebruikt worden; in het laatste geval moeten 
deze wagens uitwendig met hout bekleecl zijn. 

XLV. Samengeperste zuurstof, samengeperste 
waterstof en samengeperst licl,tgas worden onder 
de volgende voorwaarden vervoerd : 

l 0 • Deze gassen mogen ten hoogste onder eene 
spanning van 200 atmosfeeren samengeperst zijn 
en moeten ten vervoer aangeboden worden in 
stalen of gesmeed ijzeren cylinders, zonder naad, 
welke ten hoogste 2 M. lang zijn en eene mid
dellijn (binnenwerks) van ten hoogste 21 cM. 
mogen hebben. Deze pakmiddelen moeten: 

a. van overheidswege beproefd zijn onder eene 
drukking, welke het dubb~l bedraagt van die, 
waaronder de ten uitvoer aangeboden gassen ver
keeren, zonder blijvende vorm verandering te onder
gaan of Jekkage te vertoonen. Deze beproeving 
moet om de drie jaar herhaald worclen ; 

b. van eene van overheidswege op eene goed 
zichtbare plaats op duurzame wijze bevestigde 
aanwijzing voorzien zijn van de hoogst toegelaten 
spanning en van den dag der laatste be11roeving; 

c. voorzien zijn van kleppen, die, indien zij 
in den bals van den cylinder aangebracht zijn , be
schut moeten zijn door eene in den hals geschroefde 
metalen stop, ten minste 25 mM. hoog, die buiten 
den rand van dien hals zijdwaarts niet mag uit
steken, of, indien de kleppen zich buiten den 
hals bevinden en de cylinders zonder verdere 
omhulling aangeboden worden, beschut moeten zijn 
door daarop vastgeschroefde kappen van staal, 
gesmeed ijzer of smeedbaar gietijzer; 

d. indien zij in wagenladingen, zonder verdere 
omhulling aangeboden worden, op zoodanige wijze 
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geladen zijn, dat van rollen geen sprake kan 
wezen. Niet bij wagenladingen aangeboden pak
middelen moeten uitwendig voorzien zijn van eene 
inrichting, die het rollen onmogelijk maakt. 

Worden zij in kisten gepakt ten vervoer over
gegeven, dan moeten deze op duidelijke wijze 
voorzien zijn van het opschrift: .samengeperste 
zuurstof", .samengeperste waterstof" of .samenge
perst lichtgas". 

2°. Elke zending moet aangeboden worden door 
een persoon in het bezit van eu vertrouwd met 
het gebruik van een juist wijzenden manometer. 
Hij moet, wanneer dit verlangd wordt, den mano
meter op elk der aangeboden cylinders aanbren
gen, opdat de beambte clie met het aannemen 
der goederen belast is, zich, door het aflezen van 
den manometer, zal kunnen overtuigen , dat cle 
voorgeschreven hoogste spanning niet overschre
den is. De uitkomsten van deze proef moeten 
door den bedoelden beambte in het kort op den 
vrnchtbrief vermeld worden. 

3°. Colli inhoudende samengeperste gassen mogen 
niet gegooid worden, noch aau 'de inwerking der 
zonnestralen of vau kachelwarmte blootgesteld 
worden. 

4°. Voor het vervoer mogen alleen gesloten 
wagens gebruikt worden; slechts dan mag de ver
zending in open wagens geschieden , indien de 
aan bieding 11laats heeft iu voor het vervoer langs 
heirwegen bijzonder ingerichte voertuigen, welke 
met dekkleeden gedekt zijn. 

XLVI. GMoonnethyl wordt alleen vervoerd op 
open wagens in stevige lnchtclicht gesloten metalen 
vaten, die van overheidswege aan eene beproe
ving van 12 atmosfeeren onderworpen en ge
stempeld zijn. Gedurende de maanden April 
tot en met October moeten zoodanige zendingen 
door den afzender van dekkleeden voorzien 
worden, tenzij de pakmicldelen in houten kisten 

gepakt zijn. 
XLVlI. Plwsplwrfrichloride, phospl,oroxycMo

,ride en acetl,ylcldoride mogen slechts vervoerd 
worden: 

1°. iu looden of koperen emballage, welke 
volkomen dicht is en voorzien van eene goede 
sluiting; 

2°. of in glazen flesschen; in dit geval echte1· 
niet dan met inachtneming van de volgende 
voorschriften : 

a. Voor het vei·,,oer mogen alleen flesschen 
van dik glas gebruikt worden, welke met nauw
keurig afgeslepen glazen stoppen gesloten zijn. 

Om de glazen stoppen moet paraffine gegoten 
zijn en ten einde deze afsluiting te beschutten 
moet eene kap van perkamentpapier boven over 
den hals van de flesch gebonden zijn. 

b. De flesschen moeten, indien hun inhoud 
meer dan 2 K.G. weegt, gepakt zijn in metalen 
emballage, voo1·zien van handvatsels; zij moeten 
daarin zó6 geplaatst worden, dat zij op een af
stand van 30 mM:. der wanden blij ven; de open
gebleven 1·nimte moet met gedroogd bergmeel 
volkomen aangevuld zijn, zoodat van beweging 
der flesschen geen sprake kan zijn. 

c. Flesschen , waarvan de inhoud niet meer 
dan 2 K.G. weegt, worden ook ten vervoer toe
gelaten in stevige hou:en kisten, welke van 
handvatsels voorzien moeten zijn en door tusschen
sehotten in even vele afdeelingen verdeeld moeten 
zijn, als flesschen verzonden worden. Er mogen 
niet meer dan vier ilesschen in ééne kist gepakt 
zijn, de flesschen moeten daarin zóó geplaatst 
zijn, dat zij op een afstand van 30 mM:. der 
wanclen blijven; de opengebleven ruimte moet 
met gedroogd bergmeel volkomen aangevuld zijn, 
zoo dat van beweging der flesschen geen sprake 
kan zijn. 

d. Op de deksels der in b en c bedoelde pak
middelen moet, behalve eene vermelding van 
den inhoud, ook het tot aanduiding van glas 
gebruikelijke teeken voorkomen. 

XLVIII. Phosphorpentachloride (phosphorsuper
chloride) is aan de hierboven in n°. XLVII ge
geven voorschriften onderworpen, met dien ver
stande echter, dat de in 2b voorgeschreven wijze 
van inpakking eerst vereischt wordt voor ilesschen, 
waarvan de inhoud meer dan 5 K.G. weegt. 
Voor ilesschen met geringeren inhoud kan vol
staan worden met de in 2c aangegeven wijze 
van inpakking. 

XLIX. TfTaterstofdioxyde moet in niet lucht
dicht gesloten emballage ten vervoer worden 
aangeboden; het wordt alleen in gesloten wagens 
of onder dekkleeclen in 01ien wagens vervoerd. 

Indien die stof verzonden wordt in ballons , 
f\esschen of kruiken, dan moeten deze goed op
gesloten gepakt zijn in stevige kisten of manden 
die van handvatsels voorzien zijn. 

L. Praepa,·aten, bereid uit terpentijnolie of 
spiritus ,net hars, bij voorbeeld spiritusvernissen 
en siccatieven , zijn aan de volgende voorschriften 
onderworpen : 

1 °. Worden deze praepamten in ballons 
flesschen of kruiken verzonden, zoo moeten deze 
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pakmiddelen dicht gesloten en goed opgesloten 
gepakt zijn, in kisten of manden, welke voorzien 
moeten zijn van sterke inrichtingen om het ge
m~kkelijk hanteeren te bevorderen. Heeft de 
verzending plaats in pakmiddelen van metaal, 
hout of caoutchouc, zoo moeten deze volkomen 
dicht en van ecne goede sluiting voorûen zijn . 

2°. De uit terpentijnolie en hars bereide prae-
1iaraten, die een onaangenamen reuk verspreiden, 
mogen slechts in open wagens vervoerd worden. 

3°. Omtrent de samenpakking met andere 
goederen, zie n°. XXXV. 

Ll. J,fet vet of olie gedrenkt papier en daaruit 
vervaardigde kokers mogen slechts hetzij in ge
sloten wagens hetzij onder clekkleeden in open 
wagens ver voerd worden. 

LII. Stalmest, zoomede andere faecale stoffen 
en beer worden alleen lJJj wagenladingen en onder 
de volgende voorwaarden ten vervoer aangenomen: 

1 °. Het laden en lossen moet vanwege den 
afzender en den geadresseerde geschieden ; deze 
moeten ook telkenmale zorg dragen voor het 
reinigen der laadplaatsen, met inachtneming van 
de dienaangaande door de spoorweg-onderneming 
te stellen regelen. 

2°. Droge losse stalmest wordt in open wagens 
vervoerd onder dekkleeden , die door den afzender 
geleverd moeten worden. 

3°. Andere faecale stoffen en beer mogen, voor 
zoover voor het vervoer daarvan geene bijzondere 
inrichtingen bestaan, slechts zeer stevige, dicht 

gesloten pakmiddclen en op open wagens of in 
ketelwagens vervoerd worden. In elk geval moeten 
er maatregelen genomen worden, die het ont
snappen der vaste en der vloeibare stoffen ver
hinderen en het versp1·eiden van den stank zooveel 
mogelijk voorkomen . Hierop moet ook bij het 
laden en lossen gelet worden. 

4°. Deze stoffen mogen niet met andere goe
deren te zamen geladen worden. 

5°. De spoorwegonderneming mag de vooruit
betaling van clen vrachtprij s bij de aanbieding 

ten vervoer vorderen. 
6°. lndien ontsmetting noodig is komen de 

kosten daarvan voor rekening van den afzender 
of van den geadresseerde. 

7°. Het vervoer van deze stoffen is overigens 
in eiken Staat onderworpen aan de aldaar gel
dende politievoorschriften. 

LIII. Verscl,e kalvermagen worden slechts ten 
vervoer toegelaten in waterdichte emballage en 
onder· de volgende voorwaarden: 

1 °. Zij moeten van alle overblijfselen van 
voedsel ontdaan zijn en in die mate gezouten, 
dat voor elke maag 15 tot 20 grnm keukenzout 
gebruikt is geworden. 

2°. Bij het inp:tkken moet op den bodem van 
het pakmiddel en op de magen die de bovenste 
laag vormen, eene ongeveer 1 cM. dikke laag 
zont gestrooid worden. 

3°. In den vrachtbrief ·moet door den afaender 
de verklaring worden afgelegd dat de voorschriften 
van 1 en 2 nageleefd zijn. 

4°. De spoorwegonderneming mag de vooruit
betaling van den vrachtprijs, bij de aanbieding 
ten vervoer vorderen. 

5°. Indien ontsmetting van den wagen noodig 
is, komen de kosten daarvan voor rekening van 
den afzender of van den !l:eadresseerde. 

SLOTBEPALINGEN. 

Ingevolge van § 1, laatste zinsnede, der Uit
voeringsbepalingen, kunnen goederen welke vol

gens 4°. van bedoelde paragraaf van het vervoer 
zijn uitgesloten, voorwaardelijk ten vervoer worden 
toegelaten, of mildere bepalingen, dan de in 
Bijlage 1 voor de voorwaardelijk ten vervoer toe
gelaten goederen voorgeschreven , worden vastge
steld voor het verkeer t usschen twee of meer der 
contracteerende Staten : 

1 °. op grond van eene tnsschen de Regeeringen 
der betrokken Staten te sluiten overeenkomst; 

2°. of op grond van tariefsbepalingen der be
trokken spoorwegen , mits: 

a. het vervoer der bedoelde goederen en daarop 
toe te passen voorschriften volgens cle reglementen 
voor het binneulandsch vervoer veroorloofd zijn ; 

b. en de door de daartoe gemachtigde spoor
wegbesturen te ontwerpen tariefsbepalingen door 
alle bevoegde overheden goedgekeurd worden. 

3. De tegenwoordige schikking zal beschouwd 
worden een integreerend deel uit te maken van 
de Internationale Overeenkomst van den l4den Oc

tober 1890 en zal denzelfden duur hebben als 
die overeenkomst. 

Deze schikking zal worden bekrachtigd; de 
tikten van bekrachtiging zullen te Bern worden 
uitgewisseld, in den vorm aangenomen voor de 
Overeenkomst, uiterlijk den 15den December 1895, 
en de schikking zal in werking treden eene maand 
na de nederlegging van de akten van bekrach
tiging. 

Ter oirkonde waarvan de ondergeteekenden de 
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tegenwoordige schikking hebben opgesteld en die 
van hnnne zegels hebben voorzien. 

Gedaan te Bern, den 16dcn Juli 1895. 
Voor ederland: 

(w.g.) GEVERS. 
Voor Duitschland: 

BuscR. 
Voor Oostenrijk-Hongarij e: 

Prins RA.OUL WREDE. 
Voor Belgié: 

GA.RNIE!l HELDEWJER. 
Voor I•'runkr,jk: 

CA.!IILLE BARRÈRE. 
Voor Ital ië: 

PETROLELU. 
Voor Luxemburg: 

FRA.NCK. 
Voor Rusland: 

A. HAMBURGER. 
Voor Zwitserland : 

A. LACHENAL. 

VERTALING. 

PROTOCOL. 

Na te zijn overgegaan tot de onderteekening 
van de op heden gedagteekende Schikking be
treffende de Uitvoeringsbepalingen van de interna
tionale overeenkomst van den 14den October 1890, 
hebben de ondergeteekenden, daartoe behoorlijk 
gemachtigd, verklaard dat zij, met het oog op 
het spoedeischende dezer regeling en de gewich
tige belangen, welke daarbij op het spel staan, 
er mede instemmen, dat indien slechts eenige 
der toegetreden Staten hunne akten van bekrach
tiging op den 15den December 1895 hebben 
nedergelegd, desniettegenstaande de onderwerpe
lijke Schikking van den lsten J anua1·i 1896 af 
als bijzondere overeenkomst (§ 1, laatste lid, der 
Uitvoe1·,ngsbepalingen) tusschen deze Staten in 

werking trede. 
De Bondsraad zal aan de tot de overeenkomst 

toegetreden Staten, vóór clen 20sten December 1895 
een gelijklnidend afschrift doen toekomen van het 
proces-verbaal van neclerlegging van de akten 
van bekrachtiging der Mogendheden, die deze 
formaliteit zullen hebben volbracht. Hem blijft 
bovendien opgedragen aan de tot de Overeenkomst 
van den 14den October 1890 toegetreden Staten 
kennis te geven van de latere overhandiging cler 
bedoelde akten van bekrachtiging door de Staten 
die de nederlegging daarvan na den 15den De-

cember 1895 zullen hebben verricht. De bepa
lingen van de heden onderteekende Overeen komst 
zullen voor elk van de laatstbedoelde Staten van 
kracht worden eene maand na de dagteekening 
van de door Zw-ïtscrsche Regeering verrichte ken
nisgeving. 

Men is het er bovendien omtrent eens dat, 
wanneer al de tot de Overeenkomst van den 
14den October 1890 toegetreden Staten de van 
heden gedagteekende Schikking zullen hebben be
krachtigd, de tegenwoordige Bijlage 1 der Uit
voeringsbepalingen van de bedoelde Overeenkomst 
voor goed buiten werking zal treden en vervangen 
zal worden door de bepalingen, opgenomen in 
het artikel 2 der Schikking, waarop clit Pro
tocol betrekking beeft. 

Gedaan te Bern, clen 16den Juli 1895, in 
negen exemplaren . 

( Volgt de onderteekening.) 

VERTALING. 

PROSE -VERBAAL VAN O DERTEE KE I G. 

De ondergeteekenden, behoorlijk gemnchtigcl, 
vertegenwoordigende de tot de Internationale 
Overeenkomst van den 14uen October 1890 toe
getreden Staten, ztjn den 16den Juli 1895, te 
3 uren , in het Bondspaleis bij eengekomen, ten 
einde over te gaan tot de onclerteekening van de 
additioneele Schikking betreffende cle bijvoeging 
van aanvullingsbepalingen aan § 1 van de Uit
voeringsbepal,ngen van cle bovengenoemcle Over
eenkomst en de herziening van Bijlage 1 der 
gezegde Uitvoeringsbepalin11:en. 

a de diplomatieke akten van de Schikking 
en van het daaraa11 gehechte Protocol, clie gereed 
gemaakt zijn in een getal gelijk aan dat der 
eontrncteerende Staten, te hebben vergeleken en 
deze in goeden en behoorlijken vorm te Jiebben 
bevonden, hebben zij er hunne handteeken ingen 
en hnnne zegels op gesteld. 

De additioneele Schikking is, overeenkomstig 
de gevestigde diplomatieke gewoonte, gesloten 
en geteekend geworden in de Fransche taal. 

Een Duitsche tekst is gehecht aan het tegen
woordige proces-veTbaal van onderteeken i ng en 

men is het er omtrent eens dat deze tekst 
dezelfde waarde zal hebben nis de Fransche tekst 
voor zoo veel het vervoer op spoorwegen betreft, 
waarbij een land betrokken is, waar het Dnitseh 
uitsluitend of naast andere talen a.Js de in zaken 
gebruikelijke taal gebezigd wordt. 
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Men is het er eveneens omtrent eens dat de 
voorafgaande bepalingen zoowel mecle betrekking 
hebben op het geheel van cle Internationale Over
eenkomst van den 14den October 1890, als op 
de additioneele Verklaringen en Schikkingen tot 
deze Overeen komst. 

Zijne Excellentie de heer A. des Bal'Ons 
PEIHOLERI, Minister van Italië, spreekt ver
volgens, in naam van Zijne Regeering, cl en 
wensch uit: 

. 1°. Dat de gemeenschappelijke voorschriften, 
.betrekking hebbende op het vervoer van kost
• bare voorwerpen en van kunstvoorwerpen, zoo 
.spoedig mogelijk volledig zullen worden vast-
• gesteld, met aanduiding zoowcl van de voor-
• waarden van verpakking, die door de afzenders 
• zullen moeten worden in acht genomen, als 
• van de grenzen der verantwoordelijkheid, die op 
. de spoorwegbesturen ten gevolge van het nan
" nemen van zoodanige zendingen zal rnsten. 

.2°. Dat voor het vervoer van lijken even 
.eens soortgelijke bepalingen zullen worden vast
.gesteld , op den grondslag van gelijkmaking der 
• wetten en politie-reglementen in de tot, de 
• Internationale Overeenkomst toegetreden taten 
.met betrekking tot dit vervoer van kracht. 

.3°. Dat ten einde de toepassing te verge
.makkelijken van de voorschriften betreffende de 
• voorwaardelijk ten vervoer toegelaten voorwerpen, 
.eene permanente commissie van deskundigen 
• worde in het leven geroepen, overeenkomstig 
. hetgeen het Bernsche Centraal Bureel in zijn 
. rnpport aan den Bondsraad van den 19den April 
. 1893 heeft voorgesteld. Deze commissie zoude 
• belast moeten worden met: 

.a. het opstellen van een nieuwen vorm van 
.de Bijlage 1 , zoodan ig dat al de goederen, die 
• ten aanzien van de bezwa1·en of van het gevaar 
.die zij bij de behandeling en bij het vervoer 
• kunnen opleveren, van gelijken of overeen
.kom tigen aard zijn, in groepen bij elkander 
• worden gevoegd met bepaling voor elke groep 
• vun de voorwaarden van verpnkking en ver
.zending; 

.b. het naar gelang van de zich open liarende 
• behoefte rangschikken van de nog niet vermelde
.goederen in de groepen, waarvan de voor-
• wam·den van vervoer op die goederen behooren 
• te worden toegepast." 

Op het vom·stel van den heer Directeur van 
het Centraal Bm-eel, die de zitting bijwoont, 
geven de ondergeteekenden aan den heer PEIROLERI 

akte van deze verklaring en besluiten zij om 
deze ter fine van onderzoek te verzenden naar 
het Centraal Bureel, overeenkomstig artikel 57, 
4°. van de Overeenkomst van den 4den Octo
ber 1890, opdat daaraan het gevolg gegeven 
worde dat zal behooren. 

Gedaan te Bern, den 16den J nli 1895, in 
negen exemplaren. 

( Volgt de onderteekening .) 

19 November 1896. BESLUIT, houdende nadere 
bepalingen omtrent vrijdom van invoerrecht 
voor goecleren, die uit het buitenland terug-
komen. . 175 . 

IN NAAM VAN H. M:. WILHELMINA, ENZ., 

WIJ EM:M:A, ENZ . 

Op de voordracht van den Minister van Financiën 
van den 3den October 1896, n°. 87, Invoer
rechten en Acrijnzen ; 

In aanmerking nemende, dat in het belang van 
handel en nijverheid vereenvondiging wenschelijk 
is van de formaliteiten tot het verkrijgen van 
vrijdom van invoerrecht voor goederen, die, na 
te zijn uitgevoerd, weder nit het buitenland 
terugkomen; 

Gezien art. 3 der wet van ló Augustus 1862 
(Staatsblad n°. 170), en de Koninklijke besluiten 
van 6 October 1862 (Staatsblad n°. 182) en 
26 October 1 95 (Staatsblad n°. 17 4); 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
30sten October 1896 n°. 9); 

Gelet op het nader rapport van den genoemden 
Minister van den 14den November 1896, n°. 36, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1 . On verminderd het bepaalde bij de 

artt. 1 en 2 van het Koninklijk besluit van 6 Oc
tober 1862 (Staatsblad n°. 182), kan indien de 
belanghebbende dit wenscht, de vrijdom van in
voerrecht, bedoeld bij art. 3 der wet van 15 Au
gustus 1862 (Staatsblad n°. 170), ook worden 
verkregen op den voet der volgende bepalingen . 

2 . De belanghebbende level't bij den Inspecteur 
der invoerrechten van de losplaats, waar de goederen 
zijn aangebracht, eeue ai,nvraag van den vrijdom in . 

Die aanvraag bevat eene duidelijke omschrijving 
van de goederen en hunne verpakking en ver
meldt bovendien: 

den dag waarop, het vervoermiddel waarmede 
en het land en de plaats waarheen de goederen 
werden afgezonden : 
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den naam van den geadresseerde, die de goederen 
terugzond of de aanneming daarvan weigerde; 

cle reden der terugkomst volgens de onder
scheidingen van art. 3 der genoemde wet van 
15 Augustns 1862; 

de brieven en andere stukken, waaruit de 
identiteit der goederen en de reden der terugkomst 
kunnen blijken, welke stukken zooveel mogelijk 
bij de aanvraag zijn over te leggen. 

De aanvraag wordt overigens ingericht overeen
komstig de door den Minister van Financiën te 
geven algemeene voorschriften. 

3. De aanvraag wordt ten spoedigste door den 
Inspectenr onderzocht. Van daarin vermelde be
wijsstukken, die niet geschikt zijn om overgelegd 
te worden, kan hij inzage nemen of door een 
daartoe door hem aan te wijzen ambtenaa.r doen 
nemen bij den belanghebbende. 

Is de Inspecteur van oordeel dat cle vrijdom 
kan worden verleend, dan geeft hij dienovereen
komstig de noodige bevelen aan de bij de zaak 
betrokken ambtenaren. 

Wijst de Inspecteur de aan vraag af, dan geeft 
hij den belanghebbende daarvan kennis. 

In beide gevallen worden de overgelegde be
wijsstukken, clesverlangd, teruggegeven. 

Van de afwijzing der aanvraag kan de belang
hebbende in beroep komen bij clen Directeur der 
invoerrechten en , zoo uoodig, bij den ~inister 
van l!1 i nanciën. 

4. De bepalingen van dit besluit zijn niet van 
toepassing op gouden en zilveren werken, om
trent welke het Koninklijk bes! uit van 26 Octo
ber 1895 (Staatsblad n°. 17 4) van kracht blijft. 

De Minister van Financiën is belast met cle 
ttitvoering van clit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worclen geplaatst en waarvan afschrift 
zal worcleu gezonden aan den Raacl van State. 

Pugny-les-Corbières, den 19den November 1896. 

(get .) EMMA. 

(get.) 
De :Afinister van Financiën, 

SPRENGER VAN EYK. 

( Uitgeg. 2 Dec. 1896.) 

23 November 1896. MrssrvE van den Minister 
van Justitie aan de Commisarissen cler Ko
ningin in cle provinciën, betreffende afgifte 
door de burgemeesters van binnenlandsche 
paspoorten. 

Het is mij gebleken dat bij hrt afgeven van 
binnenlaudsche paspoorten meermalen verzuimd 

wordt den bij dat paspoort bedoelclen persoon 
zijne haudteekeuing daarop te doen stellen. Het 
gevolg daarvan is dat een ander dan de iu het 
paspoort vermelde zich ook claarvan kau bedienen 
cloor met zijn schrift een met clen pas overeen
stemmende naamteekening op het stuk te plaatsen; 
het vaak onbestemde signalement zal in talrijke 
gevallen niet tot de ontclekking van clie valsch
heid leiden. 

Het indertijd voor binnenlandsche paspoorten 
vastgesteld model, w"arop een vak voorkomt, 
blijkens de daarbij geplaatste aanwijzing, bestemd 
voor cle handteekening van den houder, is, daar 
het anders onmogelijk zou zijn het signalement 
van den aanvrager in het paspoort op te nemen, 
kennelijk ontworpen in de veronderstelling, dat 
de MDVl'ager persoonlijk voor clen Burgemeester 
of voor den cloor dezen daartoe aangewezen ambte
naar ter gemeente-secretari e verschij nt en aldaar 
in diens tegenwoordigheid op het stuk zijne hand
teekening stelt, hetzij bij cle afgifte na de invul

ling, hetzij teu einde onuooclig terngkomen te 
vermijden onmiddellijk bij de aan vi-age op het 
blanco model. 

Het is dus noodzakelijk, dat binnenlaudsebe 
paspoorten alleen worden afgegeven , wanneer de 
aanVl'ager persoonlijk daartoe ter secretarie ver
scl,ijnt, . en dat geen zoodanig paspoort worde 
uitgereikt dan nadat het door deu aau vrager op 
de daarvoor bestemde plaats van zijne handteeke
ning is voorzien, tenzij dit laatste onmogelijk is, 
omdat de aanVl'ager verklaart zijn naam niet te 
kunnen teekenen . In clit geval zal van deze ve1·
klarin<>, alsmede van de reden van verhindering 
uit het stuk zelf behooren te blijken door eene 
aanteekening van clen betrokken ambtenaar. Het 
bovenstaande is claarorn van zoo veel belang, om
dat in clen regel een binnenlandsch paspoort ge
bruikt wordt om zich in het buitenland te legiti
meeren en daar geen gelegenheid bestaat zeker
heid te verkrijgen of de gestelde handteekeuing 
echt is. 

Ik heb dientengevolge de eer U H .E.G. uit te 
noodigen maatregelen te willen treffen, dat door 
de Burgemeesters in Uwe provincie overeenkomstig 
het vo1·enstaande wordt _gehandeld. 

De jJfinister van ,Justitie , 
(get.) V.AN DER KAAY. 

28 November 1896. BESLUIT, tot uitvoering 
van de artikelen 9, 12, 14 cn 104 der 
Kieswet. S. 176. 
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IN NAAM VAN H. M. WILHELM! A, ENZ. 

Wu E:)fMA, ENZ. 

Op de ,oordracht van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken vau 3 October 1896, n°. 4628, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Den Raad van State gehoord (advies van 30 Oe
tober 1896, n°. 11); 

Gelet op het nader rapport van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 24 November 1896, 
u0 • 5138, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Gelet op artt. 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19 en 104 der Kieswet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De kiezerslijst wordt opgemaakt over

eenkomstig het bij dit besluit gevoegd model. 
(Model I.) 

In de tweede kolom van de lij st worden de 
namen, in de derde kolom de voornamen der kiezers 
vermeld. De volgorde der namen is alphabetiseh 
eu wo1·dt bij gel~kheid van geslachtsnaam door 
don eersten voornaam bepaald. In deze volgorde 
worden zij iu de eerste kolom genommerd. 

Naar gelang de kiezer bevoegd is deel te nemen, 
hetzij aan de verkiezing van leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, van de Provinciale 
taten en van den gemeenteraad, of alleen aan 

de verkiezing van leden van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal en de Provinciale Staten, of 
alleen aan de verkiezingen van leden van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, worden achter 
zijn naam in de daarvoor bestemde onderdeelen 
van de vierde kolom de letters K. S. G., K. S. 
of K. geplaatst. 

In de vijfde kolom worden de bepalingen van 
art. 1 der Kieswet aangeduid met: a, b 1°., 
b2°., b3°. of b4°. Bij hen, die hun kiesrecht 
aan eigendom, vruchtgebruik of huur van een 
vaartuig ontleen en, wordt aan de aanduiding 
b 1°. nog een v, bij hen, die hllD kies1·echt ge
heel of gedeeltelijk aan het genot van pensioen 
ontleenen, aan de aanduiding b 2°. nog een p 
toegevoegd. 

In de zesde kolom wordt ingeval van schor
sing van de uitoefening van het kiesrecht de 
letter S. geplaatst. 

In de zevende kolom wordt de woonplaats in 
de gemeente van den kiezer, op 1 Februari des 
jaars, op de aldaar gebruikelijke wijze aangeduid 
(wijk, straat, huisnommer, dorp, gehucht, enz.). 
Daarbij kunnen verkortingen worden gebezigd als 
s voor .straat'', p voor . plein" en dergelijke, 
mits zij niet schaden aan de duidelijkheid der 

aanwijzing. Is de plaats der woning niet met 
zekerheid bekend, dan wordt in deze kolom de 
letter o geplaatst. In gemeenten, die uit één 
stemdistrict bestaan , wordt invulling van deze 
kolom niet vereischt. 

In de achtste kolom wordt het stemdistrict en 
ingeval de lijst geldt voor meerdere kiesdistricten 
tevens het kiesdistrict vermelrl. In laatstbedoeld 
geval wordt de kolom in tweeën onderverdeeld 
en het cijfer van het kiesdistrict in Romeinsohe 
cijfers in het eerste , dat van het stemdistrict in 
gewone cijfers in het tweede onderdeel der kolom 

geplaatst. 
In de kolommen • Dagteekening der geboorte" 

en "Dagteekening der naturalisatie" kunnen de 
maanden Januari, Februari, Augustus, Septem
ber, October, November en December worden 
aangeduid respectievelijk door Jan., Febr., A.ug., 
Sept., Oct., Nov. en Dec. 

Wanneer cene aanwijzing in eenige kolom op 
meerdere achtereenvolgende regels van dezelfde 
bladzijde geheel gelijkluidend is, behoeft alleen 
de eerste overeenkomstig de bovenstaande bepa
lingen te geschieden en kan in de volgende regels 
daarnaar door aanhalin°steekens worden verwezen. 

2. De volgnommers, namen en verdere aan
teekeningen om1rent hen, die ten gevolge van 
verbetering der kiezerslijst door het gemeente
bestuur of door rechterlijke uitspraak, na clen 
22sten Maart van de kiezerslijst worden afge
voerd, worden doorgehaald met waarmerking 
door den burgemeester en den secretaris, die in 
de kolom "Waarmerking dei· wijzigingen" hunne 
paraphe stellen. 

3. De volgnommers, namen en verdere aan
teekeningen omtrent hen, die ten gevolge van 
verbetering der kiezerslijst door het gemeente
bestuur of door 1·echterüjke uitspraak, na den 
22sten Maart op de kiezerslijst worden gebracht, 
worden gesteld aan den voet van de bladzijde 
der kiezerslijst, waarop zij naar alphabetische 
volgorde behooren voor te komen. Aan den voet 
van elke bladzijde wordt daartoe eene voldoende 
ruimte opengelaten. De volgnommers van hen, 
die aldus op cle kiezerslijst zijn gebrncht, worden 
aangeduid door het nommer, geplaatst voor den 
naar alphabetische volgorde onmiddellijk vooraf
gaanden naam, met toevoeging van de letters 
a, b, c, enz. 

4. In het afschrift of den afdruk der kiezers
lijst, bedoeld bij art. 66 der Kieswet wordt in 
de eerste kolom vóór elk volgnommer eene vol-
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doende rnimte opengelaten voor het stellen der 
parapben overeenkomstig art. 78 dier wet. 

5. Op afschriften of afdrukken wordt de dag 
vermeld, tot welken de veranderingen daarin 
zijn opgenomen. Zij behoeven den oorspronke
lijken inhond, waar deze is verbeterd, niet te 
behelzen. Latere veranderingen kunnen daarin 
worden bijgeschreven met opgave van den dag, 
tot welken de bijschrijving is geschied. 

6. Voor de aangiften, bedoeld bij art,. 12 der 
Kieswet, worclt vastgesteld het bij dit beslnit 
gevoegde model. .( Model II.) 

7. V 001· de aangiften , bedoeld bij art. 13 en 
14 der Kieswet worden vastgesteld de bij d it 
besluit gevoegde modellen. (Modellen III-X.) 

8. De modellen, in de twee voorgaande arti 
kelen bedoeld , worden ter secretarie der gemeente 
kosteloos verkrijgbaar gesteld. 

9. De lijst van hoogstaangeslagenen in de 

Rijks directe belastingen, bedoeld in art. 104 
der Kieswet, wordt ingericht overeenkomstig het 
bij dit besluit gevoegd model. (Model XI.) 

10. De besluiten van 28 November 1887 
(Staatsblad n°. 211) en 7 Februari 1894 (Staats
blad n°. 30) worden ingetrokken. 

11. Dit besluit treedt in werking op clen 
lsten Januari 1897. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad en in de Staatscourant ge
plaatst en in afschrift aan den Raad van State 
gezonden zal worden. 

Venetië, den 28sten November 1896. 

(get .) EMMA. 

J)e JJ[inister van Binnenlandse he Zaken, 

(get .) VAN H OUTEN. 

(Uitgeg . 16 Dec. 189 6.) 
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Behoort bij Koninklijk besluit van 28 No vc,u
bcr 1896 (Staatsblad n°. 176). 

Mij bekend , 

De Ministe,· van B,:nnenlandschc 7,al,en , 
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Aanwijzing voor de invulling der 

aangifte, 

(1) Naam en voornamen. 

(2) Gemeente, wijk, dorp, gehucht, bumt-

schap, straat , huisuommer. 

(3) Namen en voornamen van den erflater. 

(4) Dagteekening van liet overlijden. 

(5) Naam, voornamen en woonplaats volgens 

het aanslagbiljet. 

(6) Handteekening. 

Ingeval de aangever niet tot handteekening 
in staat is , kan worden volstiian met een 
ter Secretarie der Gemeen te te stellen 
handmerk volgens art. 14, 2de lid , der 
Kieswet. 

Model II . 

Aangifte voor plaatsing op de kiezerslijst krachtens het bepaalde bij art. 1 a 
in. verband met art. 2, derde lid, der Kieswet, 

GEMEENTE 

De ondergcteekende (1) . 

wonende (2) 

verklaart, dat hij is mede-eigenaar in de omoe1·ende goederen, behoorenàe to t de onver

deelde nalatenschap van (3) 

overleden den ( 4) . 

voor welke goederen (5) 
.. d k . d aanslagbilj et 

bhJkens neveusgaan ge · witeer duplicaaL-aauslagbilj cL over het volle laatstverloopen dienstjaar 

is aangeslagen in de grondbelasti ng. 

Aangezien ójn aandeel in dien aanslag, voor zoo ver betreft cle hoofdsom en Rijks-opce1itcn 

. bedraagt, verzoekt hij geplaatst te worden op de 

kiezerslijst. 

, den 

(6) 

Behoort bij Koninklijk besluit van 28 November 1896 (Staatsblad n°. 176). 

Mij bekend, 

De JJfinister van Binnenlandsclte Zaken, (get .) VAN HOUTEN. 

1:-:) 

00 

...... 
a, 
co 
0:, 



Aanwijzing voor de invulling der 
aangifte, 

(1) Naam en voomamen. 
(2) Gemeente , wijk, dorp, gehucht, buurt

schap, straat, huisnommer. 

(a) Door te halen, wanneer de aangever wel 

in eene of meerdere der Rij ks directe 
belastingen over het laatstve1·loopen 
dien stjaar is aangeslagen. 

(b) Door te balen wanneer clc aangever over 
het lan tst vcrl oo11en clienstjmtr in geen der 
Rijks directe belastingen is ,mngeslagen. 

(3) Gemeen te , wijk, dorp, gehucht , b11 mt
scbap , strnat, huisnommer. 

(4) De tusscben haakjes geplaatste woorden 
cloor te halen ingeval geen grnnd of lokalen en 

bijgebouwen, ,ils vermeld, bij het hnis beboornn. 
(5) Naam en woonplaats (gemeente, wijk, clorp, 

gehucht, buurt.schap, straat, huisuommer) van 
den verhuurder. 

wekel\jks 
(6) Bedrag van den maandel\lks vcrschnldigden 

jaarlijks 
huurprij s. 

(7) Week, maand, jaar. 

(8) Handteekening. 

Ingeval de aangever niet tot handteekening 
in staat is, kan worden volstaan met een 
ter Secretarie cler Gemeente te stellen baud
merk volgens art. )4, 2de !iel , der Kieswet. 

Model IIl.d. 
Aangifte voor plaatsing op de kiezerslij st krachtens het bepaalde bij art. 1 b 1°,, 

tweede lid der Kieswet (bewoning van één huis of gedeelte van een huis). 

GEMEENTE 

De ondergeteekende (1) 

wonende (2) 

vei· klaart : 

hoofd van een gezin 
· allt,cnwoncnd persoo n 

(a) dat hij over h et luatstverloopen dienstjaar in geene der Rijks directe belastingen is 

aangeslagen ; 
(b) dat hij behoort tot de over het laatstverloopen clienstjaar in de Rijks clirecte belastingen 

aangeslagenen en het door hem ter zake van zijn aanslag(cn) verschuldigcle beeft voldaan, 

doch die aanslag(en) niet ,•a
11
1t onder artikel l a der Kieswet ; 

va en 
dat hij echter voldoet uan het vereischte, gesteld bij art. 1 b 1°., tweede !iel der Kieswet; 
dat hij toch op den 3lsten J an uar i ,lezes jaars sedert 1 Augustus van het vorige jaar bewoonde 

een hu is t (S 
ecu gedcolio van een hu is e ) 

huis 
welk gedeelt e (met den daarbij 

behoorenden grond eu lokalen en bijgebouwen, niet ter bewoning bestemd (4) hij in huur 
heeft gehacl van (5) 

tegen een werkelijken huurprij s van (6) per (7) 
Reden, waarom l1ij verzoekt geplaatst te worden op de kiezerslijst. 

Te clen 

(8) 

Behoort bij Koninklijk besluit van 28 November 1896 (Staatsblad n°. 176). 

Mij bekend, 

JJe 111-inister van B illnenlandsche Zaken, (get.) VA ' HOUTEN . 

·~ 00 

!z 
0 
<1 
!;rj 

~ 
o;:I 
!;rj 

~ 

00 
c.o 
~ 



"° .., 
* 

Aanwijzing voor de invulling der 
aangifte, 

(1) Naam en voornamen. 

(2) Gemeente, wijk , dorp, gehucht, buurt
schap, straat, huisnommer. 

(a) Door te halen, wanneer de aangever wel 
in eene of meerdere dei· R ijks directe 
belastingen over het laatstverloopen 
dienstjaar is aangeslagen. 

(b) Door te halen , wanneer de aangever over 
het laatstverloopen dienstjaar in geen der 
Rijks directe belastingen is aangeslagen. 

(3) aam der gemeente. 

(4) Wijk, dorp, gehucht, buurtschap, strnat, 
hnisnommer. 

(5)- De tnsschen haakjes geplaatste woorden 
door te halen ingeval geen grond of lokalen en 
bijgebouwen, als vermeld, bij het hui s behooren. 

(6) Naam en woonplaats (gemeente, wijk, dorp, 
gehncht, buurtschap, straat, huisnommer) van 
den vcrhnurder. 

wnkc!Uks 

(7) Bedrag van den rnaandel\lks verschuldigden 
jaarlUks 

huurprijs. 

(8) Week, maand, jaar. 
(9) Handteekening. 

Jn)l;eval de aangever niet tot handteekeuing 
in staat is, kan worden volstaan met ceu 
ter Secretarie der Gemeente te stellen hand
merk volgens art. 14, 2clelid, der Kieswet. 

Model IIIB. 

Aangifte voor plaatsing op de kiezerslijst krachtens het bepaalde bij art, 1 b 1°,, 
tweede lid der Kieswet (bewoning van twee huizen of gedeelten van huizen), 

GEMEENTE 
De ondergeteekencle (1) 

(a) dat hij over het laatstverloopen dienstjaar in gecne 
geslagen; 

. wonende (2) 
hoofd van een gezin verklaart: 

alleenwonend persoon 
der Rijks directe belastingen is aan-

(b) dat h ij behoort tot de over h et laatstve1·Joopen dienstjaar in de Rijks directe belasti ngen 
aangeslngenen en het door hem ter zake van zijn aanslag(en) verschuldigde heeft vol-

daan, doch die aanslag(en) niet "
1
a
1
ll onder artikel 1 a der Kieswet; 

va en 
dat hij echter voldoet aan het vereisehte, gesteld bij art. 1 b, l 0 • tweede Jid der Kieswet; 
dat hij toch in de gemeente (3) . sedert 

1 Augustus van het vorige jaar tot . 

heeft bewoond een huis . ( 4) 
gedeelte Yan een huts 

welk h,ttisll (met den daarbij behoorenden grond en lokalen en bijgebouwen, niet ter bewoning 
gcucc 6 

bestemd) (5) hij in huur heeft gehad Vttn (6) 
tegen een werkelijkcn huurprijs 

van (7) per (8) . en 

sedert laatstgemelden datnru tot d 31 t J . d . . huis op en s en anuan ezes Jaars een gedeelt e van con huis 

(4) . 

ldrnislt (met clen claarbiJ behoorenden gron,l en lokalen en bijgebouwen , n iet ge er c 
bestemd) (5) hij in hmu heeft gehad van (6) 

tegen een werkelijken huurprijs van (7) 
per (8) 

Reden , waarom hij verzoekt geplaatst te worden op de kiezerslijst. 

Te . , den 
(9) 

Behoort bij Konin klijk besluit van 28 November 189G (Staatsblad n°. 176). 

Mij bekend, 

welk 

ter bewoning 

JJe Afinister van B i,meulandsche Zaken, (get.) VAN HOUTEN . 
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Aanwijzing voor de invulling der 
aangifte, 

(1) Naam eu voorrnunen. 

(2) Woon plaats. 
(a) Door te halen, wanneer de aangevet· wel 

in eene of meerdere ,ler Rijks directe 
belastingen over het b atst verloopen 
dienstjaar is aangeslagen. 

(b) Duo,· te halen, wanneer de aangever over 
het laatst verloopen dienst.jaar in gem der 
R ijks directe belastingen is aangeslagen. 

(3) Naam en woonplaats (gemeente, wijk, dorp , 
gehucht, buurtschap, straat, huisnommer) van 
den verhunrclcr . 

De woord en "hem verh unrd do01·" door t e 
halen , ingeval de aanvrager is eigenaar of vrucht
gebruiker van het vaartuig. 

(4) Handteekeuing. 

Ingeval de aangever niet to t haudteekening 
in staat is, kan worden volstaan met een 
ter Secretarie der Gemeente te stellen hand
merk volgens art. 14, 2de lid, der Kieswet. 

Model IV. 

Aangifte voor plaatsing op de kiezerslijst krachtens het bepaalde bij 
art, 1 b 1°,, derde lid, der Kieswet. 

GEMEENTE 

De ondergeteekende (1) . 

wonende (2) 

verklaart: 

l1oofd van ee n i?czin 
· alleenwonend pe rsoon 

(a) dat hij over het laat stverloopen di enstja,ti· in geene der Rijks directe belastingen is 

aangeslagen ; 

(b) dat hij behoort tot de over het laatstverloopen dienstjaar in de Rijks directe belastingen 

aangeslagenen en het door hem ter zake van zij n aan slug(en) verschuldigde heeft vol-

daan , doch die aanslag(en) niet "
1
'
1
'H onder artikel 1 a der Kieswet · va tm · · ' 

dat hij echter voldoet aan het vereisch te , gestelil bij art . 1 b 1°. , denle liil der Kieswet; 

dat hij toch op 31 J anuari dezes jaars sedert 1 Angnstns van het vor ige jaar als 
eigenaar 

Yruchl~cbru iker heeft bewoond een vaartuig, genaamd 
huu rclcr 

. groot . 

door (3) . 

k ubieke Meter, hem verhu urd 

Reden, waarom hij verzoekt geplaatst te worden op de kiezerslij st . 

den 

(4) 

Behoor t bij Koninklijk besluit van 28 November 1896 (Staatsblad n°. 176). 

Mij bekencl, 

De 11finister van Binnenlandscl,e Zaken , (get. ) VAN H OU1'llN . 
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Aanwijzin-g-vf{HnVtt!Hn-g der aangifte, 
(1) Naam en voornu.men . 
(2) Gemeente, wijk, dorp, gehucht, bnurt

sclrnp , straat, huisnommer. 
(a) Door te halen, wanneer de aangever wel 

in eene of meerdere der Rijks directe 
belastingen over het laatstverloopen 
dienstjaar is aangeslagen. 

(b) Door te halen, wanneer cle aangever over 
het laatstverloo1ien dienstjaar in geen der 
Rijks directe belastingen is aangeslagen. 

(3) Aard der dienstbetrekking. 
(4) Naain en woonplaats (gemeente, wijk, dorp, 

gehucht , buurtschap, straat, huisnommer) van 
deu pe,·soon, bij wieu de aanvrager in dienst
betrnkking was. 

Naain en plaats van vestiging der ouderne111ing 
of bijzondere instelling, bij welke de aanvrager 
in dienstbetrekking was. 

Naa,n der openbare instelling, bij welke de 
aanvrager in dienstbetrekking was . 

(5) Bedrag van het inkomen. 
Indien het inkomen , als vast week-, veertieu

daagsch- , maand- of jaarloon is genoten eu dit 
loon wegens ziekte of verwonding ged nrende ten 
hoogste twee maanden niet of niet ten volle is 
ontvangen, wordt het geacht tot het no1·male 
bedrag te zijn genoten. ·Deze omstandigheid te 
vermelden, ingeval het werkelijk genoten loon niet 
reeds het volgens de wet vereischte bedrag bei·eikt. 

Indien het inkomen geheel of ten deele heeft be
staan uit een vast week- , veertieuclaagsch-, maand
of jaarloon, kan met de opgave van het periodiek 
bedrag , en van den tijd, ged,u·cnde welken dit 
werd genoten of wegens ziekte of verwonding niet 
of niet ten volle werd genoten, worden volstaan. 

(6) Vrije woning of inwoning. 
Vr\je lrnst en inwoning. 

Vr!Je kost. 
(7) Handteekening. 

ln!(eval de aangever niet tot ha.ndteekening 
in staat is, kan worden volstaan met een 
ter Secretarie der Gemeente te stellen hand
merk volgens art. 14, 2d.e lid, der Kieswet. 

Model V. 

Aangifte voor plaatsing op de kiezerslijst krachtens het bepaalde bij 
art. 1 b 2°,, eerste lid, eerste gedeelte, der Kieswet, 

GEMEE TE 

De ondergeteekende (1) 

wonende (2) 

verklaart : 

(a) dat hij over het laatstverloopen dienstjaar in geene der Rijks directe belastingen is aange

slagen; 

(b) dat hij behoor t tot de over het laatstverloopen dienstjmu· in de Rijks directe belastingen 

aangeslagenen en het door hem ter zake van zijn aanslag(en) ve,·schulcligde heeft vo l

daan, doch die aanslag(en) niet ~\\lt onder artikel 1 a der Kieswet; 
Ya en 

dat hij echter voldoet aan het vereischte, gesteld bij art . 1 b 2°., eerste lid, eerste gedeelte 

der Kieswet; 

dat hij toch op 31 Ja,rnari dezes jaars seclert 1 Januari van het vorige jaar als (3) 

in dienst was van (4) 

en in die dienstbetrekki ng over het laatst

verloopen jaar heeft genoten een inkomen in geld van (5) 

benevens (6) . 

Reden , waarom hij ,•erzoekt geplaatst te worden op de kiezerslijst. 

Te den 

(7) 

Behoort bij Koninklijk besluit van 28 November 1896 (Staatsblad n°. 176). 

Mij bekend, 

De flfinisfer van /Jinnenlanrlscl,e Z"ken , (.r;et .) VAN R OUTEN. 
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Aanwijzing voor cte .invulling der 
aangifte, 

(1) Naam en· voornamen. 

(2) Gemeente, wijk, ;dorp, gehucht, buurt
schap, straat, huisnommer. 

(«) Door te halen, wanneer de aangever wel 
in eene of meerdere der Rijks dil'ecte 
belastingen over het laatstverloopen 
dienstjaar is aangeslagen. 

(b) Door te halen, wanneer de aangever over 
het laatstverloopen dienstjaar in geen der 
Rijks directe belastingen is aangeslagen. 

(3) Aard van het bedrijf. 

(4) Naam van vader, moeder of ouders. 

(5) Aard der werkzaamheden, door den zoon 
verricht. 

(6) Bedrag van het inkomen (als bij model V). 

(7) Vrije woning of inwoning. 

Vrije kost en inwoning. 

Vrije kost. 

Indien kostgeld werd betaald , op te geven 
het bedrag daarvan. 

(8) Handteekening. 

Ingeval de aangever niet tot hanclteekening 
in staat is, kun worden volstaan met een 
ter Secretarie der Gemeente te stellen hand
merk volgens art. 14, 2de lid, der Kieswet. 

Model VI. 

Aangifte voor plaatsing op de kiezerslijst krachtens het bepaalde bij 
art, 1 b 2°, , eerste lid, tweede gedeelte, der Kieswet, 

GEMEEN'l'E 

D e on dergeteekende (1) 

wonende (2) 

verklaart: 

(a) dat hij over het laatstverloopen dienstjaar in geene der Rijks directe belastingen is aan

geslagen; 

(b) dat hij behoort tot de over het laatstverloopen dienstjaar in de Rijks directe belastingen 

aangeslagenen en het door hem ter zake van zijn aauslag(en) verschuldigde heeft vol

daan, doch de aanslag(en) niet rn
11
1t onder artikel 1 a der Kieswet; ,,a en 

dat hij echter voldoet aan het vereischte, gesteld bij art. 1 b 2°., eerste lid, tweede gedeelte, 

der Kieswet; 

dat hij toch op 31 Januari dezes jaars 

zoon werkzaam was in het bedrijf van (3). 
1.Un vn.dM 

z\[ne moeder, genaamd (4) 
zij nc ouders 

de navolgende werkzaamheden (5) 

sedert 1 Janum·i van het vorige jaar als inwonende 

uitgeoefend door 

. dat hij daarin verrichtte 

. en dat hij daarvoor over het laatst -

verloopen jaar een inkomen heeft genoten in geld van (6) 

benevens (7) . 

Reden, waarom hij verzoekt geplaatst te worden op de kiezerslijst. 

Te , den 

(8) 

BehoorL hij Koninklijk beslnit Villl 28 Novembe1· 1896 (Staatsbtad n°. 176). 

Mij bekend, 
De i1finister vttn Binnenlandse/te Zaken, (get.) VAN HOUTEN. 
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Aanwijzing voor de invulling der 
aangifte, 

(1) Naam en vooruamen. 

(2) Gemeente, wijk, doqi, gehucht, bulll't
schap, straat, huisnommer. 

(a) Door te halen, wanneer de aangever wet 

in eene of meerdere der Rijks directe 
belastingen over het Jaatstverloopen 
dienstjaar is aangeslagen. 

(b) Door te halen, wanneer de aangever over 
het laatstvcrloopen dienstjaar in geen ,ler 
Rijks directe belastingen is aangeslagen. 

(3) aam der open bare instelling. 

(4) Handteekening. 

Ingeval de aangevet· niet tot handteekening 
in st.aat is, kan worden volstaan met een 
ter Secretarie der Gemeente te stellen hand

merk volgens art. 14, 2de lid, der Kieswet. 

Model VII. 

Aangifte voor plaatsing op de kiezerslijst krachtens het bepaalde bij 
art, 1 b 2°,, tweede lid, der Kieswet. 

GEMEEN'l'E 

De ondergeteekende (1) 

wonende (2) 

verklaart: 

(a) dat hij ove1· het laatstverloopen dienstjaar in geene der Rijks directe belastingen is aan

geslagen; 

(b) dat hij behoort tot de over het JaatstverlooJ_Jen dienstjaar in de Rijks directe belastingen 

aangeslngenen en het door hem ter zake van iijn aanslag(en) verschuldigde heeft vol -

daan, ,loch die aanslag(en) niet n
1
·,lt onder artikel 1 a der Kieswet; 

Ta en 

dat hij echter voldoet aan het vei·eischte gesteld bij art. 1 b 2° , tweede li,l , der Kieswet; 

dat hij toch op , 1 Febrna1·i van 

bedrage van f 

door (3) . 

het loopende jaar rn het genot was van eell 11ensioen ten 

. hem verleend 

Reden, waarom hij verzoekt op de kiezerslijst te worden geplaatst. 

Te , den 

(4) 

Behoort bij Koninklijk besluit van 28 November ]896 (Staatsblad n°. 176). 

Mij bekend, 

lJe JJiinister van Birmenlctndsche Zalcen, (get.) VAN Hom'EN. 
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Aanwijzing voor de invulling der 
aangifte. 

(1) Naam en voornamen. 

(2) Gemeente, wijk, 'dorp,- gehucht, buurt

schap, straat, hui snommer. 

(a) Door te halen, wanneer de aangever wel 
in eeue of meerdere der Rijks directe 
belasti ngeu ovc,· ; •;het lnntstvcrloo11eu 
dienstjaar is aangeslagen. 

(b) Door te halen wanneer de aangever over 
het laatstverloopen di enst.jaar in geen der 
Rijks directe belastingen is aangeslagen. 

(3) Aard der dienstbetrekking. 

(4) Naam en woonplaats enz. (al s bij rnoclel V). 

(5) Aard van het bedrijf. 

(6) Naam van vader, moeder of onders. 

(7) Aard der werkzaamheden, door den zoon 
verricht. 

(8) Bedrag van het inkomen (als bij model V). 

(9) Vrije woning of inwoning. 

Vrije kost eu inwoning. 

Vrij e kost. 

(10) Naam der openbare instelling. 

(11) Handteekening. 

Ingeval de aangever niet tot handteekening 

in staat is, kan worden volstaan met een 

ter Secretarie der Gemeente te stellen hantl 

merk volgens art. 14, 2de lid, der Kieswet. 

Model VIII. 

Aangifte voor plaatsing op de kiezerslijst krachtens het bepaalde bij 
art, l b 2°,, derde lid, der Kieswet. 

GEMEEN'rE 

De ondergeteckende (1) 

wonende (2) 

verklaart: 

(a) dut hij over het laatstverloopen dienstjaar in gcenc cler Rijks clirecte belastingen is aan
geslagen; 

(b) dat hij behoort tot de over het laatstve1·loopcn dienstjaar in cle Rijks directe belastingen 
aangeslagenen en het door hem ter zake vttn zijn aauslag(en) verschuldigde heeft voi-

daau, doch clie aanslag(en ) niet v
1
"
1
1
L onder artikel 1 a der Kieswet; ... va en 

clat hij echter voldoet atin het vereischte gesteld bij art. 1 b 2°. , derclc 1 iel, der Kieswet; 

dat hij toch op 31 Januari dezes jaars sedert 1 J unuari van het vorige jaar : 
als (3) in dienst was van (4) . 

· en in die dienstbetrekking [als inwonende 
zoon werkzaam was in het bedrijf Vll ll (5) 

zlJn vader 
z\lne moeder, genaamd (6) 
z\jne ouders 

uitgeoefend door 

dat hij daarin verrichtte 

de navolgende werkzaamheden (7). 
. en dat hij als zoodanig] over het laatstverloopen jaar heeft genoten 

een inkomen van (8) . . benevens (9) . 
. dat hij voorts op 1 l<'ebruari van het loopend jaar in het genot was van 

een pensioen ten bedrage van f . . , hem verleend door (10) . 

Reden , waarom hij verzoekt geplaatst te w01·den op de kiezerslijst. 

Te , den 

(11) 

Behoort bij Koninklijk beslnit van 28 November 1896 (Staatsblad u0
• 176). 

Mij bekend, 

De Minister van Binnenlandsche Za!ccn, (get.) VAN HouTRN. 

l's:) 

00 

..... 
00 
c:o 
m 



Aanwijzing voor de invulling der 
aangifte, 

(l) Naam en voornamen. 

(2) Gemeente, dorp, gehucht , bnmtschap, 
straat, huisnommcr. 

(a) Door te halen, wanneer de aangever wet 

in eene of meerdere der Rijks directe 

belastingen over het laatstverloopen 
clienst_jaar is aangeslagen. 

(b) Door te halen, wanneer de aangever over 
het laatstverloopen dienstjaar in geen der 

Rijks directe belastingen is aangeslagen. 

(3) Handteekening. 

Ingeval de aangever niet tot hauclteekening 
in staat is, kan worden volstaan met een 

ter Secretarie der Gemeente te stellen hand
merk volgens art. 14, 2de lid, der Kieswet. 

Model IX A. 

Aangifte voor plaatsing op de kiezerslijst krachtens het bepaalde bij 
art, 1 b 3°,, der Kieswet (inschrijving in de Grootboeken). 

GEMEENTE 

De ondergeteekende (1) 

wonende (2) 

verklattrt: 

(a) dat hij over het laatstverloopen dien stjaar i,1 geene ,ler Rijks directe belastingen is mm

geslagen; 

(b) dat hij behoort tot de over het laatstvcrloopeu clienstjaar in ile Rijks directe belastingen 

aangeslagenen en het door hem ter zake van zijn aanslag(en) verschuldigde heeft vol

daan, doch die aanslag(en) niet vlalH onder artikel 1 a der Kieswet; 
va en 

dat hij echt-er voldoet aan het vereischtc, gesteld bij artikel 1 b 3°. der Kieswet; 

dat hij toch blijkens nevensgaande verklaring op 1 Februari van het loopeud jaa1· seclert een 

jaar den eigendom . met 1·echt van vrije beschikking had van ten minste: / 100 (nominaa.l), 

ingeschreven in de Grootboeken der Nationf\le Schuld. 

Reden, waarom hij verzoekt geplaatst te worden op de kiezerslijst. 

Te , ilen 

(3) 

Behoort bij Koninklijk besluit van 28 November 1896 (Staatsblad n°. 176). 

Mij 1,ekend, 

JJe Jlfinister van Bin11e1tla11dsche Zaken, (get.) VAN HOU'l'EN. 

N) 

00 

..... 
00 
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Aanwijzing voor de invulling der 
aangifte, 

(l) Naam en voornamen. 

(2) Gemeente , dorp, gehucht, buurtschap , 

straat , hui snommer. 

(a) Door te balen , wanneer cle aangevet· wet 

in cenc of tu ee rrlcrn ile r R ijks cl irec(c 

hclnstiugcn over het lualst vcl'i oopcn 

d ienstjaar is aangeslagen. 

(b) Door t e halen, wuuurer de ,urnge ,·cr ove,· 

het laatstverloo pen clicnstjaar in geen der 

Rijks d irecte belastingen is aangeslagen. 

(3) Hnu il teekening. 

Ingeval de aangever 11 iet tot h aucltcckeuin p: 

iu staat is , ka n worde11 volstaan met een 

ter Secretari e clcr Gemeente te stell en hand 

merk volgens ar t . 14, 2dc l id, der Kieswet . 

Model IX B. ,i,. 

Aangifte voor plaatsing op de kiezerslijst krachtens het bepaalde bij 
art. 1 b 3°., der Kieswet (inlegging in de Rijkspostspaarbank). 

GEMEE 'l'E 

De ondergetcckende (1) 

wonende (2) 

ve,·klaart : 

(a) dat hij over h et laatst verloope!t di eustjaa1· in gecne .der Rijks Ji "ecte belastingen i s aan -

1,(eslageu ; 

(b) dat hij beh oo rt tot de over h et Jaatstverl oopen dienstjaar in de Rijks directe belasti ngen 

aangeslagenen en het door hem ter za.ke van zij n aanslag(en) versehnld igdc heeft vol-

daan , doch die aansla!((en) niet vlnllt onder a1·tikcl 1 a der Ki eswet ; 
va. en 

da t hij ech ter voldoet aan het vereischle gcs1eld b ij art . 1 b 3°. der Kieswet; 

dat hij toch blijkens neveusgaunde vcrklariug op 1 l<'ebrnari van het loopend jaar sedert een 

j aai· den eiµ:endo m met r ech t van vrije be;chikking had van ten minste/ 50 , iugelegd in de 

Rij kspostspaurbank. 

Reden, waarom hij vc1·wckt geplaatst te wo rde n up de k iezerslij st . 

Te . , den 

(3) 

Behoort bij Konink lij k bes luit van 28 No vember 1896 (Staatsblad n°. 176) . 

Mij hckeud, 

De JJ fi ,ti.ster o,ot Uiwu:1tlrt11cbclu: z,tlce1t , (get .) VAN I-IolJTEN . 

..... 
en 
<:O 

?:> 



Aanwijzing voor de invulling der 
aangifte, 

(1) Naam en voornamen. 

(2) Gemeente, wijk, dorp, gehucht , buurt
schap, straat, hnisnommer. 

(a) Door te halen, wanneer Je aangever wel 

in eene of meerdere der Rijks directe 
belastingen over het laatst verloopen 
dienstjaar is ,iangeslagen. 

(b) Door te halen, wanneer de aangernr over 
het laatstverloopen dienstjaar in geen der 
Rijks directe belastingen is aangeslagen. 

(3) Omschrijving van }iet examen. 

(4) Handteekeniug. 

Ingeval de aangever niet tot hanclteekening 
in staat is, kan worden volstaan met een 
ter Secretar ie J e1· Gemeente te stellen hand
merk volgens art. 14, 2de lid, der Kieswet. 

Model X. 

Aangifte voor plaatsing op de kiezerslijst krachtens het bepaalde bij 
art. 1 b 4 °,, der Kieswet. 

GEMEENTE 

De ondergeteekende (1) 

wonende (2) 

verklaart: 

(a) dat hij over het laatstverloopen dienstjaar in geene der Rijks directe belastingen is aan 

geslagen; 

(b) dat hij behoort tot de over het laatstverloopen dienstjaar in de Rijks directe belastingen 

aangeslagenen en het door hem ter zake van zijn aanslag(en) verschuldigde heeft vol

daan, cloch die aanslag(en) niet "
1
°llt onder artikel 1 a der Kieswet ; 

va en 

clat hij echter voldoet aan het vereischte, gesteld bij art. 1 b 4°. d.ér Kies'i"et; daar hij 

in het jaar . . te . 

met goed gevolg heeft afgelegd het examen (3) 

Reden, waarom hij verzoekt geplaatst te worden Ojl de kiezersl ijst. 

Te den 

(4) 

Behoort bij Koninklijk besluit van 28 November 1896 ( Waatsblad n°. 176). 

Mij bek,,nd, 

De :A-'Iini.-te1· van B inne1,Lct1tdsclw Za!ce1t, (get.) VAN HOUTEN. 

1:-..:> 
00 

00 
~ 

'?" 
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Model XI. 

LIJST van hoogstaangeslagenen m 
de Rijks directe belastingen rn de 
provincie . 

vastgesteld bb" besluit van Gedeputeerde Staten 

dier provincie i•an . ) 

Jaar . .. 
de bevolking der provincie bedraagt 
het aantal hoogstaangeslagenen bedraagt 

Volgnummer. 

1. (Naam) (Voornamen) (Woonpla;its) 
(Geboorteplaats) (Dagteekening der 
geboorte). 

(Dagteekening der naturalisatie, zoo 
deze heeft plaats gevonden). 

2. (Naam) enz. 

Het laagste gezamenlijke bedrag van aanslagen, 
dat tot de plaatsing op de lij st heeft geleid, is f . .• 

Behoort bij Koninklijk besluit van 28 Novem
ber 1896 (Staatsb lad n°. 176). 

Mij bekend, 

De Minister van B innenlandscl,e Zaken, 

(get.) VAN HOUTEN. 

30 November 1896. Bij beslui t van 30 Novem
ber 1896, n°. 48, is vrijstelling van brief
port verleend voor de briefwisseling over 
dienstzaken Vifn de adjunct-inspecteurs van 
den arbeid met de ambtenaren van het 
openbaar ministerie bij de kantongerechten ; 
de brigadiers-majoor en de brigade-comman
danten der Rijksveldwacht; de districts
commandanten der Koninklijke maréchaussee; 

de burgemeesters en de commissarissen van 
politie. 

3 December 1896. BESLUIT, tot vernietiging van 
art. 1 en art. 6, litt . a en c der politie
verordening van de gemeente Wonseradeel. 

s. 177. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 
WIJ EMMA' ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Binnen

landsche Zaken van 3 September 1896, n°. 3813, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur, tot vernietiging 
van art. 1 en art. 6, litt. a en c der politie
vero1·dening voor de gemeente TfTonseradeel; 

Overwegende, dat art. 1 luidt : .Het is houders 
van koffiehuizen, tapperijen, kroegen en dergelijke 
inrichtingen verboden, hunne huizen en lokalen , 
tusschen des avonds elf en des morgens zes uren 
voor het publiek geopend of toegankelijk te hebben . 

• Het is aan ieder, die niet is huisgenoot van 
den honder van inrichtingen, als in alinea 1 
van dit artikel genoemd, daar geen nachtverblijf 
heeft als logeergast, of wiens tegenwoordigheid 
daar niet wordt vereischt, verboden, zich ge
durende voormelden tijd in die huizen en lokalen 
te bevinden. 

. Dispensatie van de verbodsbepalingen in dit 
artikel kan door den burgemeester schriftelijk 
worden verleend" ; 

dat art. 6 litt . a dier verordening luidt : .Het 
is verboden in het openbaar bij dag rumoer of 
burengerucht te verwekken" ; 

en art. 6 litt. c : .Het is verboden in het 
openbaar Godslasteringen te uiten"; 

dat art. 135 der Gemeentewet aan den Raad 
slechts de bevoegdheid toekent, tot het maken 
van de verordeningen, die in het belang der 
openbare orde, zedelijkheid en gezondheid worden 
vereischt, en van andere betreffende de huis
houding der gemeente, en de Raad mitsdien de 
bevoegdheid mist tot het maken der bepaling 
van art . 1, welke zich uitstrekt tot een onder
werp, dat niet betreft cle openbare orde, zedelijk
heid of gezondheid, noch de huishouding der 

gemeente; 
dat, wel ter han,lhaving der openbare orde 

verordeningen kunnen wonlen vastgesteld betrek
kelijk voor het publiek toegankelijke localiteiten, 
maar die bevoegdheid niet mag worden uitgebreid 

tot andere local iteiten , al bevinden deze zich in 

hetzelfde huis, en de toegang tot - en het ge
bruik van - laatstgenoemde localiteiten niet bij 

gemeentelijke verordeningen kan wotden verboden 
of van het goedvinden van deu burgemeester 
afhankelijk gesteld; 

dat, wat het bepaalde bij art. 6, a betreft, 
het Wetboek van Strafrecht in art . 431 het ver
wekken van ru1110er of burengerucht, waardoor 
de nachtrust kan worden verstoord, strafbaar 
stelt, en de wetgever alzoo blijkens die bepaling 
het onderwerp als eeue zaak van Rijksbelang 
heeft beschouwd en daarin heeft voorzien; 

dat art. 150 der Gemeentewet verbiedt, dat 
plaatselijke verordeningen treden in hetgeen van 
algemeen rijks- of provinciaal belang is; 

dat, wat art. 6 , c, aangaat, onder de boven-
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omschrel'en bevoegdheid van den gemeenteraad 

ook het waken tegen Godslastering niet begrepen is; 
dat mitsdien genoemde artikelen in strijd zijn 

met de wet; 

Gelet op art. 153 der Gemeentewet; 
Den Raacl van State gehoord (ad vies van den 

20 October 1896, n°. 19) ; 
Gezien het nader rapport van den Minister 

van Binnenlandsche Zaken van 27 November 1896, 
n°. 4979, afcleeling Binnenlandsch Bestnnr; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
art. 1 en art. 6, litt. a en c der politiever

ordening voor de gemeente lf7vnseradeet te ver
nietigen wegens strijd met de wet. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be
last met de uitvoering van dit besl11Ît, hetwelk 
in het Staatsblad geplaatst en in afschrift aan 
den Raad van State medegedeeld zal worden. 

Pallanza, den 3den December 1896. 

(get. ) EMMA. 
. De j)finister van Binnenlandsche Zaken, 

(get .) VAN HOUTEN. 
( Uitgeg. 11 Dec. 1896.) 

7 December 1896. WET, tot in voer ing van de 

nieuwe regeling der personeele belasting. 
S. 178. 

IN NAA1[ VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ .... . . . J.oen te weten: 
Alzou Wij in overweging genomen hebben, dat 

het noodig is het tijustip te bepalen, waarop de 

heffing der personeele belasting volgens de wet 
van 16 April 1896 (Staatsblad n°. 72) zal aan

vangen, en eenige daarmede in verband staande 

bepalingen vast te stellen; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1 . De heffing der personeele belasting vol

gens de wet van 16 Apri l 1896 (Staatsblad n°. 72) 

vangt aan op 1 Januari 1897. 
2. § 1. Op de aanslagen in de belasting op het 

personeel over bet dienstjaar 1896-1897 wordt 
de belasting over de laatste vier maanden ambts
halve afgeschreven. 

Het te veel betaalde wordt volgens door den 
Minister van Financiën vast te stellen regelen 
teruggegeven of verrekend. 

§ 2. Voor de toepassing van art. 45, § § 3 en 4, 
der wet van 29 Maart 1833 (Stag,tsblad n°. 4) 
over het dienstjaar 1896-1897 blijft bewoning 
van woonhuizen en belastbaar gebrnik van paarclcn 
na 31 December 1896 buiten aanmerking. 

3. De niet ten behoeve van 's Rijks kas ge-

heven opcenten op de belasting op het pe rsoneel 
over het dienstjaar 1896-1897 worden , voor 

zoover geïnd na 31 December 1896, niet ter be
schikking gesteld of uitgekeerd zoodra de pro
vincie of gemeente het bedrag heeft genoten, dat 
haar over de ee1·ste acht maanden volgen! de 

kohieren toekomt. 
4. Behoudens voor de belasting, welke in 1896 

is verschuldigd geworden, vervallen op het tijd
stip, in art. 1 vermeld, de wetten van: 

29 Maart 1833 (Staatsblad n°. 

29 December 1835 ( 
24 April 1843 ( 

9 1869 ( 

4 1870 ( 
en 15 1891 ( 

4) , 
43), 

15), 
59), 

60), 
88). 

5. Deze wet treeclt in werking op den dag 
harer afkondiging. 

Op clenzelfdcr1 dag treedt in werking de wet 
van 16 April 181l6 (Staatsblad n°. 72) . 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te Pallanza, clen 7den December 1896 . 

(get.) 

l,f!Ct.) 

EMMA. 

De J1[inister van Financiën, 

SPllEKGER VAN EYK . 

( Uitgeg . 12 Dec. 1896.) 

7 December 1896. WET, tot het vel'leenen ,c1n 
vergoeding wegens mindere opbrengst van 
gemeenteo pcentcn op de personeele belas

ting. S. 179. 

IN XAA11 VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, EKZ . . . . . . . doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
het noodig is vergoeding te verleenen aan ge
meenten, die aan opcenten op de hoofusom de r 
personeele belasting over 1897 minder ontvangen 

dan zij, in gev:11 van heffing der belasting krach
tens de wet van 29 Maa1·t 1833 (Staatsbladn°. 4), 
laatstelijk gewijzigd bij die van 15 April 1891 
(Staatsblad n°. 88), vermoedelijk zouden hebben 
ontvangen over 1897-1898; 

Zoo is het, dat Wij, den Ra,id van State enz. 
Art. 1. § l. Aan de gemeenten, die over 1897 

opcenten op de hoofdsom der pcrsoneele bela -
ting heffen, wordt door het Rijk vergoed hetgeen 
zij over dat belastingjaar te dier zake minde1· 
ontvangen dan zij, in ieval van heffing der be

lasting krnchtens de wc:t van 29 Maart 1833 
(Staatsblad n°. 4), laatstelijk gewijzigd bij die vau 
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15 April 1891 (Staatsblad n°. 88), vermoedelijk 
zonden hebben ontvangen over 1897-1898. 

§ 2. Voor de berekening der vergoeding wordt 
aangenomen, dat de hoofdsom der belasting over 
1897-1898, vergeleken met 1896- 1897, in 
dezelfde verhouding zou zijn toegenomen als over 
1896 - 1897, vergeleken met 1895-1896. 

Voorts wordt aangenomen, dat over 1896-1897 
tusschen de geheele hoofdsom en de hoofflsom der 
primitieve , eerste- en tweedekwartaalskohieren 
dezelfde verhouding zou hebben bestaan als over 
1895-1896. 

Indien, naar de berekeniug volgens het vorige 
lid , de hoofdsom over 1896-1897 lager zon 
zij n geweest dan over 1895-1896, wordt aan
geµo men, dat zij over 1897-1898 even hoog 
zou zijn geweest als over 189Îl-1897. 

2. § 1. Vergoeding wordt niet verleend, indien 
de hoofdsom over 1897-1898, naar de bereke
ning volgens art. l_, niet meer dan vijftig gulden 
hooger zou zijn geweest dan over 1897. 

Evenmin wordt vergoeding verleend, indien 
de gemeente over 1896- 1897 geene opcenten 
heeft geheven. 

§ 2. Heft de gemeente over 1897 meer op
centen dan over 1896-1897, dan wordt de 
vergoeding berekend naar het aantal opcenten 
over 1896-1897. 

3. § 1. Indien aan eene gemeente vergoeding 
is verleend, w01·dt het aandeel harer opcenten in 
de kwade posten over 1897 gesteld op het be
brag, waarop het vermoedelijk zou zijn bepaald 
over 1897-1898, in geval van heffing der be
lasting krnchtens de in art. 1 vermelde wet, 
wanneer zij over dit dienstjaar het aantal opcenten 

had geheven, waarnaar de vergoeding is berekend. 
§ 2. Voor de berekening van be

0

doeld aandeel 
wordt aangenomen, dat de kwade posten in hoofd
som over 1897-1898, vergeleken met 1895-1896, 
in dezelfde verhouding zouden zijn toe- of afge
nomen als over 1895-1896, vergeleken met 
1893- 1894. , 

4. Voor gemeenten , welker grondgebied in het 
tijdvak van 1 Mei 1893 tot 31 December 1897 
is gewijzigd , worden de vergoeding volgens art. 1 
en het aandeel, bedoeld in art. 3 , door Ons 
vastgesteld op de bedragen, waarop zij vermoe
delijk zonden zijn berekend , indien de grensver
audei·ing vóór eerstgemelden dag had plaats ge
vonden. 

5. In afwachting, dat de hoofdsom der perso
_neele belasting over 1897 vaststaat , kunnen op 

rekening voorloopige uitkeeringen worden gedaan 
tot het door den Minister van Financiën te be
palen bedrag. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te Pallanza, den 7den December 1896. 

(get.) EMMA. 

De Minister van Financiën, 

(get.) Sl'ltENGER VAN EYK . 

(Uitgeg. 11 Dec. 1896.) 

7 December 1896. WET, tot verhooging en 
wijziging van het viJfde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 18116 . S. 180. 

. Bij deze wet wordt achter artikel 75 geplaatst: 
Art. 75bis. Inrichting van het voormalig Groot

Arsenaal te Grave tot een gesticht voor rustige 
krankzinnigen f 25,000. 

Ten gevolge van voorschreven verhooging 
wordt het totaal der 5de Afd. en het eindcijfer 
van dit hoofdstuk verlwogd met / 25,000. 

7 December 1896. WET, tot wijziging van bet 
vijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1895. S. 181. 

Bij deze wet worden de navolgende artikelen 
van dit hoofdstuk: 

a. ver !toogd : 

Árt. 50 met f 13,000. Art. 176 met / 128.62. 
b. verminderd: 

Art. 147 met/ 13,128.62. 
Ten gevolge van voorschreven verhoogingen en 

vermindering wordt het totaal der 2de Afd. van 
dit hoofdstuk gebracht op f 1,273,640; dat der 
5de Afd. op / 9,878,808.11; en dat der 6de Afd. 
op f 727,303 .62. 

7 December 1896. WET, verklarende het alge
meen nut der onteigening van eigendommen 
noodig voor het in onderlinge verbinding 
brengen van de beide deelen der Elandstraat 
te 's Gravenl,age, in verband met de door
trekking dier straat van de Tonssaintkade 
tot de Afzanderij vaart aldaar, en het dem pen 
der Elandsloot. S. 182. 

7 December 1896. WETTEN, tot afwijking van 
den regel, gesteld bij art. 241 der gemeente
wet, betreffende de heffing van plaatselijke 
belastingen ten behoeve van de gemeente: 
(S. 183-189.) 
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Hellevoetsluis, zoo noodig tot 31 December 1897, 
van eene belasting op het gedistilleerd tot een be
drag van ten hoogste twaalf gnlclen per hectoliter, 
ad vijftig percent sterkte. S. 183. 

J1iddelha,-nis, zoo noodig tot 31 December 1897, 
van eene belasting op het gedisti lleerd tot een be
drag van ten hoogste twaalf gulden per hectoliter, 
ad vijftig pel'Cent sterkte. S. 184. 

Vlieland, zoo noodig tot 31 December 1897, 
van eene belasting op het gedistilleerd tot een be
drag van ten hoogste twintig gu lden per hecto
li ter , ad vijftig 1iercent sterkte. S. 185. 

den Helder, zoo noodig tot 31 December 1897, 
van eene belasting op het gedistilleerd tot een be
drag van ten hoogste vijftien gulden per hectoliter, 
ad vijftig percent sterkte. S. 186. 

Drk, zoo noodig tot 31 December 1897 , van 
eene belasting op het gedistilleerd tot een bedrag 
van ten hoogste twintig gulden per hectoliter, ad 
vijftig percent sterkte. S. 187. 

Terscl,elling, zoo noodig tot 31 December 1897, 
vun eene belasting op het gedistilleerd tot een be
d rag van ten hoogste tien gulden per hectoliter, 
ad vijftig percent sterkte. S. 188. 

Vlissingen, zoo nooclig tot 31 December 1897, 
van eene belasting op het gemaal, voor zooveel 
de tarwe betreft, tot een bedrag van ten hoogste 
één gulden per honderd kilogram en op het ge
distilleerd tot een bedrag van ten hoogste twintig 
gulden per hectoliter, ad vijftig percent sterkte. 
S. 189 . 

7 December 1896. WET, tot vaststelling van de 
bcgrooting der uitgaven van de Algemeene 
Landsdrukkerij , voor het dienstjaar 1897 . 
S. 190. 

Bij art. 1 wordt de begrooting vastgesteld op 
f 256,448 .50 . 

Bij artt. 2, 3 , 4 en 5 worden de gewone 
middelen tot dekking aangewezen . 

7 December 1896. WET, houdende nadere wijzi
ging van de wet van 27 April ] 884 
(Staatsblad n°. 96) tot regeling van het 

taatstoezicht op krankzinnigen, gewijzigd 
bij de wet van 15 April 1886 (Staats
blad n°. 64). S. 191. 

B ijt. Hand. 2• Kamer 189ö/96, 11°.148, 1-5; 
1896/97, n°. 12, 1. 

Hand. id. 1896/97, bladz. 79-87. 
Hand. l • Kamer 1896/97, bladz. 21, 23, 

24, 30. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ E~fM:A, E z .. ..... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is de wet van 27 April 1884 
(Staatsblad n°. 96) tot regeling van het Staats
toezicht op krankzinnigen, gewijzigd bij de wet 
van 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), nader 

te wijzigen; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. I. Artikel 10 van de wet van 27 April 1884 

(Staatsblad n°. 96) wordt gelezen als volgt : 
• In de verpleging zoo wel van de krankzinnigen, 

wier onderhoud komt ten laste van het Rijk, 
als van hen, wier plaatsing in een krankzinnigen
~esticht door den daartoe bevoegden rechter in 
strafzaken, overeenkomstig het 2de lid van a1-ti
kel 18, wordt gelast, wordt voorzien hetzij door 
inrichting van één of meer Rijksgestichten hetzij 
door overeenkomsten met de besturen van andere 
gestichten . Bovendien kan in cle verpleo-ing 
van eerstbedoelde krankzinnigen worden voorzien 
door overeenkomsten met particulieren. 

Voor zoover in het Rijksgesticht of de Rijks
gestichten de plaatsruimte dit toelaat, kunnen 
aldaar ook behoeftige krankzinnigen voor reke
ning van gemeentebesturen worden opgenomen. 

De voorwaarden der opneming en verplegi og 
worden vastgesteld bij algemeenen maatregel van 
bestuur." 

ll. Het laatste lid van artikel 40 van de wet 
van 27 April ] 884 (Staatsblad n°. 96) wordt 
gelezen als volgt: 

. De kosten van verpleging in een Rijksgesticht 
worden aan de personen of gemeeuten, snb b, 
c en d genoemd, in rekening gebracht." 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Pallanza, den 7den December 1896. 

(get.) EMMA. 
De Jfinister van Binnenland-sche Zaken , 

(get .) VAN HOUTEN. 
De Min. van J"stitie, (get.) VAN DEtt KAAY. 

(Uitgeg. 15 Dec. 1896.) 

7 December 1896. WET, tot wijziging van het 
zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1895. S. 192. 

Bij deze wet wordt na verhooging en vermin
dering van eenige arti kelen het totm\l der 4de Afd. 
gebracht op f 2,131,284.40; dat der 5de Afd. 
op fl,687 ,517; dat der 2de.A.fd. opf6,360,950, 
en dat der 3dc Afd. op f 5,124,015 .50. 
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7 December 1896. 
van gronden 
cle gemeente 

WET, houdende 01•ergang 
van het Kroondomein, onder 
Westdorpe , tot het Staats-

domein, ten behoeve van de verbetering 
van de Oostelijke waterleiding van het 
kanaal van Ter Neuzen . S. 193. 

7 IJecember 1896. WET, tot bekrachtiging eener 
door de Indische Regeering getroffen dading. 
s. 194. 

7 December 1896. WET, houdende naturalisatie 

van: 
Constance Coleta Slootmaeker s, 

weduwe van Georges Charles E cl
mond Dufrè ne. S. 195. 

7 IJecember 1896. WET, tot wijziging van het 
vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienst.jaar 1895. S. 196. 

Bij deze wet wordt na verhooging en vermin
dering van een artikel het totaal der 4de Afd. 
gebracht op f 339,500, en clat der 6de Afd. op 
f 999,500. 

7 December 1896. WET, houdende bekrachtiging 
van eene overeenkomst met de Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, be
treffende personeel weleer in dienst bij de 
voormalige N ederlandsche Rh ijnspoorwegmaat
schappij . S. 197. 

BiJl. Hand. 2° Kamer 1895/96, n°. 120, 1--9; 
1896/97 , n°. 20, 1-4. 

Hand. id. 1896/97, blad::. 274-276. 
Hand. l• Kamer 1896/97, bladz. 21, 26-28. 
IN NA,1.M V,1.N H . M. WILHELMINA, ENZ . 

WIJ EMMA , ENZ. • • • • • • doen te weten : 
Alzoo Wij in overwegi ng genomen hebben, dat 

het wenschelijk is, dat het personeel weleer in 
dienst bij de voormalige ederlandsche Rhijn
spoorwegmnatschappij, dat op de voorwaarden, 
vermeld in art. 6 der bij de wet van 20 Juli 1890 
(Staatsblad n°. 134) bekrachtigde overeenkomst 
tusschen clcn Staat en de Nederlandsche Rhijuspoor
wegmaatschappij , in den dienst der Maatschap11ij 
tot Exploitatie van Staatsspoor wegen is overge
gaan, verzekerd zij voor het geval van ollllerdom, 
invaliditeit en overlijden en te dien einde, voor 
zoo veel dit nog niet is geschied, van die voor
waarden afstand doe; dat dam·toe samen werking 
van den Staat en de Maatschappij tot Exploitatie 

van Staatsspoorwegen noodzakelijk is en dat de 
dienaangaancle door den Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid met laat tgeuoetnde ?.faat
schappij gesloten ovei-eenkomst bij de wet behoort 
te worden bekrachtigd. 

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

Benig artikel. 

Wordt bekrachtigd de in afschrift bij cleze wet 
gevoegde overeenkomst, betreffende personeel weleer 
in dienst bij de voormal ige N ederlandsche Rhijn
spoorwegmaatschappij , door den Mirrister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, als daartoe door 
Ons gemachtigd, onder dagteekening van 31/30 Oc
tober 1896 aangegaan met de Maatschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te Pallanza, den 7dcn December 1896. 

(get .) EMMA. 

IJe Jlfinister van Waterstaat, Handel en Nijver!teid, 

(get.) VAN DER SLEYDEN. 

( Uitr1eg . 17 Dec. 18\J6.) 

A}'SCHRIFT. 

OVEREl!J NKO~IST, betreffende personeel wel

eer in dienst biJ de voormalige Neder
landsche Rijnspoorweginaatschappi,j. 

Tnsschen: 

den Staat der Nederlanclcn, ten deze vertegen
woordigd door den Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid, daartoe gemachtigd door 
Hare Majesteit de Koningin-Wednwe, Regentes, 
ter eenre , en 

de Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegeu, vertegenwoordigd.door haren directeur
generaal, ter andere zijde, 

ïs: 

naar aanleiding van art. 6 der overeenkomst 
tusschen den Staat en de Nederlandsche Rhiju
spoorwegmantschappij en van art. 79 van de 
overeenkomst tusschen den Staat en de Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
beide gedateerd 21 Januari 1890 en bekrachtigd 
bij de wet van 22 J nli 1890 (Staatsblad u•. 134), 
behoudens bekrachtiging bij de wet, het volgende 
overeengekomen : 

Art. 1 . Onafhankelijk van de doorloopeude 
gelegenheid, welke de contractante ter andere 
openstelt voor hare ambtenaren, beambten en 
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werklieden , weleer in dienst bij de voormalige 
Nederlandsche Rhijnspoo;.wegmaatschappij, om 
oncler afstand van alle rechten en aanspraken, 
ontleend aan art. 6 der overeenkomst tnsschen 
deze Maatschappij en den Staat op 21 Januari 1890 
gesloten, tot haar gewoon personeel ove1· te gaan, 
worden deze ambtenaren, beambten en werklieden 

voor zooveel zij : 
a. vóór 1 April 1897 van deze gelegenheid 

nog geen gebruik hebben gemaakt, 
b. op 1 April 1897 den leeftijd van 60 jaar 

nog niet hebben bereikt, en 
c. bij den overgang een hooger bedrag in het 

pensioenfonds van het personeel van contractante 
ter andere, ingevolge art. 13 van het reglement 
voor dat fonds, zonden hebben te storten dan 
zij uit het ondersteuningsfonds voor het dienst
personeel bij de Nederlandsche Rhijnspoonveg
maatschappij gen-aten hebben; 

mits zich dienaangaande vóór 1 Maart 1897 
verklarende, in de gelegenheid gesteld met ingang 
van 1 April 1897 tot het gewone personeel van 
contractante ter andere over te gaan, en daarbij 
in bovengenoemd 11ensioenfonds deelgerechtigd te 
worden, tegen storting door contractante ter andere 
van de som voor hnnne toetreding tot dit fonds 
gevorderd, indien z~: 

1 °. onverminderd de kortingen op de bezoldiging, 
welke van de leden van het foncls worden of 
zullen worden gevorderd, volgens het reglement, 
zooals het thans luidt of bij eventneele wijziging 
later zal luiden, zich v;irbinden tot het ondergaan 
van eene wekelijksche, halfmaandelijksche ofmaan
delijksche korting, gedurende vier jaren op hunne 
bezoldiging, gelijkstaande onderscheidenlijk met 
1 /, 0 8 , ' / 0 6 of '/, 8 van hetgeen zij uit het 
ondersteuningsfonds voor het dienstpersoneel bij 
de Nederlandsche Rhijnspoorwegmaatschappij ge
noten hebben, ten einde in vier jaren aan contrac

tante ter andere zonder eenige rente te vergoeden 
het door haar te hunnen behoeve in het pensioen
fonds gestorte bedrag; 

2°. tevens afstand doen van hunne aanspraken 
op het nieuw gevormde ondersteuningsfonds voor 
het dienstpersoneel der voormalige Nederlandsche 
Rhijnspoorwegmaatschappij, gelijk ook van alle 
rechten en aanspraken, van welken aard ook, 
welke zij ontleenen aan voormeld art. 6 der over
eenkomst tusschen den Staat en genoemde Maat
schappij, gesloten op den 2lsten Januari 1890, 
bekrachtigd bij de wet van 22 Juli 1890 (Staats
blad n°. 134). 

1896. 

2. De Staat verbindt zich vóór of op 1 J nni 1897 
aan contractante ter andere uit te keeren het 
verschil tusschen de door deze krachtens art. 1 ge
dane storting en onderscheidenlijk het 208-voud der 
wekelijksche, het 96-vond der halfmaandelijksche, 
of het 48-vond der maandelijksche korting, be
doeld in dat artikel, snb 1°. 

3. De Staat verbindt zich vóór of op 1 Juni 1897 
uit te keeren : 

1°. aan de ambtenaren, beambten en werklieden 
van contractante ter andere, weleer in dienst bij 
de voormalige Nederlandsche Rhijnspoorwegmaat
schappij, die vóór 1 April 1897 onder afstand 
van alle rechten en aanspraken, ontleend aan 
art. 6 der overeenkomst tnsschen deze Maatschappij 
en den Staat op 21 Januari 1890 gesloten, tot 
het gewone personeel van contractante ter andere 
zijn overgegaan , ook indien zij sedert dien over
gang zijn eervol onslagen, of - indien zij nà 
hun overgang zijn overleden - aan hunne erf
genamen, 

a. indien zij bij dien overgang eene stortiug in 

eens hebben verricht, het bedrng dier storting 
boven de som, die zij uit het ondersteuningsfonds 
voor het dienstpersoneel bij de Nederlundsche 
Rhijnspoorwegmaatschappij genoten hebben ; 

b. indien hun is toegestaan de bij dien over
gang aan het pensioenfonds verschuldigde storting 
in termijnen te verrichten, het bedrag sub a be
doeld, gedeeld door het geheele aantal dier ter
mijnen en vermenigvuldigd met het aantal termijnen 
welke daarvan reeds op 1 April 1897 gestort zijn; 

2°. aan contractante ter andere, ten behoeve 
van de sub 1 °. b van dit artikel bedoelden, die 
op 1 April 1897 nog in haren dienst zijn, het 
bedrag sub a bedoeld, gedeeld door het geheele 
aantal der termijuen, tot welker storting zij zich 
bij hunnen overgang hebben verbonden, en ver
menigvulcligd met het aantal termijnen, welke 
daarvan op 1 April 1897 nog gestort moeten 
worden . 

4 . Contractante ter andere verbindt zich met 
ingang van 1 April 1897 aan hare in art. 3, 
sub 2°., liedoelde ambtenaren, beambten en werk
lieden, de nog verschuldigde termijn en der storting 
slechts in rekening te brengen na hetgeen zij 
ingevolge art. 3, sub 2°. , zal ontvangen gelijke
lijk over deze termijnen in mindering te hebben. 
gebracht. 

5. Contract.ante ter andere verbindt zich om 
op geen andere vergoeding der cloor haar volgens 
art. 1 , sub 1 °., gedane stortingen aanspraak te 

28 
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maken, dan die, welke de aldaar geregelde kor
tingen haar mochten kunnen oplev~ren, en geene 
voltooiing van de in art. 3, sub b, bedoelde 
storting te zullen vorderen, wanneer zij, die 
deze storting nog gedeelte! ijk hebben te verrichten, 
mochten overlijden of worden ontslagen. 

6. Contractante ter andere verbindt zich aan 
hare ambtenaren, beambten en werklieden , als 
in art. 1 a bedoeld, die op 1 April 1897 den 
leeftijd van 60 jaar zullen hebben bereikt of 
over,cbreden, voor zooverre zij uit het onder
steu ningsfoncls voor het dienstpersoneel bij de 
Nederlandsche Rhijnspoorwegmaatschappij minder 
genoten hebben dan de som, welke zij ingevolge 
artikel 13 van het reglement voor het pensioen
fonds van het personeel van contractante ter 
andere bij den overgang in dat fonds zouden 
hebben te storten, de gelegenheid te geven, mits 
zich dienaangaande vóór 1 Maart 1897 verklarende, 
met . ingang van 1 April 1897, onder afstand 
van alle rechten en aanspraken ontleend aan art. 6 
der overeenkomst tnsschen den Staat en de Neder
landsche Rhijnspoorwegmaatschappij op 21 Janu
ari 1890 gesloten, tot haar gewone personeel over te 
gaan, zonder tot deelneming in het pensioenfonds 
verplicht te zijn en zonder aanspraak uit dien 
hoofde op periodieke of andere uitkeering bij 
ontslag of overlijden. 

7. De Staat verbindt zich om te zijner tijd 
aan de ambtenaren, beambten en werklieden, 
die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid 
in het voriii: artikel bedoeld, en aan hunne nage
laten betrekkingen het '/ 3 -deel uit te keeren 
van het pensioen, dat hun volgens het thans 
geldende reglement van het pensioenfonds van het 
personeel van contractante ter andere zoude ver
schnldigd zijn, indien de daarbij betrokken ambte
naren, beambten en werklieden bij hunnen overgang 
tot het gewone personeel van contractante ter 
andere tevens leden van dat pensioenfonds waren 

geworden. 
8. De Staat verbindt zich om met ingang van 

1 Juni 1897 het '/ 3 deel van het pensioen, dat 
volgens het thans geldende reglement van het 
pensioenfonds van het personeel van contractante 
ter andere aan de hierna te noemen personen 
zoude. verschuldigd zijn, indien de daarbij be
trokken ambtenaren , beambten en werklieden op 
het tijdstip van hun ontslag of overlijden tot het 
gewone personeel van contractante ter andere 
waren overgegaan, uit te keeren : 

a. aan de vóór 1 April 1897 wegens 65-jarigen 

1 eeftijd of invaliditeit eervol ontslagen ambtenaren, 
beambten en werklieden van contractante ter andere, 
weleer in dienst bij de voormalige Nederlandsche 
Rhijnspoorwegmaatschappij, die geen afstand had• 
den gedaan van de rechten en aanspraken, ont
leend aan art. 6 van de tusschen deze Maatschappij 
en den Staat op 21 Januari 1890 gesloten over
eenkomst, voor zoover zij nit het ondersteunings
fonds voor het dienstpersoneel bij de N ederlandsche 
Rhijnspoorwegmaatschappij minder genoten hebben 
dan de som, welke zij ingevolge art . 13 van het 
reglement voor het bovengenoemde pensioenfonds 
bij den overgang op het genoemde tijdstip , in 
verband met de door contractante ter andere ge
stelde algemeene regels voor de toe te kennen 
bezoldiging bij overgang, zouden hebben moeten 
storten, en aan hunne nagelaten betrekkingen; 

b. aan de nagelaten betrekkingen van de vóór 
1 April 1897 in den dienst overleden ambtenaren, 
beambten en werklieden van contractante ter an
dere, weleer in dienst bij de voormalige Neder
landsche Rhijnspoorwegmaatschappij, die geen af
stand hadden gedaan van de rechten en aanspraken, 
ontleend aan art. 6 van de tusschen deze Maat
schappij en den Staat op 21 Jan uari 1890 ge
sloten overeenkomst, voor zoover zij uit het on
dersteuningsfonds voor het dienstpersoneel bij de 
Nederlandsche Rhijnspoorwegmaatschappij minder 
genoten heb ben dan de som , welke zij ingevolge 
art. 13 van het reglement voor het bovengenoemde 
pensioenfonds bij den overgang op het genoemde 
tijJstip, in verband met de door contractante 
ter andere gestelde algemeene regels voor de toe 
te kennen bezoldiging bij overgang, zouden hebben 
moeten storten. 

9. Alle kosten en rechten op deze overeenkomst 
vallende komen ten laste van de Maatschappij. 

10. De overeenkomst vervangt die, tusschen 

t .. l t dd 1H Januari 1~96. 
par 'Jen ges O en · 11 December 1895. 

Aldus in tweevoud overeengekomen te 
'•Gravenhage, d 31 October 1896. 

Utrecht, en 30 October 1896. 
De j),finister van Waterstaat, Handel en Nijverlteid, 

(get.) VAN DElt SLEYDEN. 

De Maatscltappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen, 

(get.) J. L. ÜLUYSENAER, Directeur-Generaal. 
J. T. GERLINGS, Secretaris . 

Voor eensluidend afschrift, 
De Seeretaris- Generaal van !tet Departement 

van Waterstaat, Handel en Nijver!teid, 
(get.) DE BosCH KEMPER. 
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7 l)ecember 1896. WET, tot verhooging van het 
negende hoofdstuk der taat begrooting voor 
]j.c~ dienstjaar 1896. S. 198. 

Bij êleze wet wordt na verhooging van eenige 
artikelen het totaal der 5de Afd., zoomede het 
eindcijfer van dit hoofdstukver/wogd met/110,000. 

7 l)ecember 1896. WET, tot wijziging van het 
negende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1895. S. 199. 

Bij deze wet worclen de navolgende artikelen 
van dit hoofclstnk : 

a. verlwogd: 
Art. 8 met f 3,200. Art. 13 met /25,000. 
Art. 23 met f 3,000. Art. 34 met f 3,600. 
Art. 61 met/ 3,000. Art. 113 met f 2,000 . 
Art. ll8 met f 125. Art. 120 met f 1,200. 
Art. 129 met f 9,000. Árt. 145 met f 2,000. 
Art. 163 met f 1,200. Art. 170 met f 7,500. 
B. Postdienst. Art. 187 en 188 met f 31,000. 
D. Vereenigde post- en telegraafdienst. Art. 204 

met f 11,000. 
F. Rijkspostspaarbank. Artt. 208-213 met 

f 5,000. 
b. ingelascht: 
Art. 117bis. Verbouwing van het Departement 

van Marine f 3,500. 
Art . 133bis. Bouw van het hoofdgebouw op 

het station Nijmegen/ 71,100. 
c. verminderd: 

Art. 78 met f 135,425. 
B. Postdienst. Art. 180 en 184 met f 47,000. 

'l'en gevolge vau voorschreven wijzigingen wordt 
het totaal der 2de Afdeeling van genoemd hoofd
stuk verminderd met / 10,700, met welk bedrag 
het totaal der 3de Afdeeling wordt verlwogd. 

7 December 1896. WET, tot verhooging en aan
vulling van het negende hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1896. . 200. 

Bij deze wet worden de navolgende artikelen 
van clit hoofdstuk: 

a. verlwogd: 
Art. 10 met f 150,000. Art. 63 met /30,000. 
A,·t. 107 met f 20,000. 
B. Postdienst. Art. 191 met/ 9,400. 

b. ingelascltt: 
Árt. 107 bis. '.l.'ot den dienst van 1894 behoo

rende en verhoogde bijdrage in de kosten van onder
houd cler haven van Middelharnis/ 15,875.17•. 

Àrt. l07ter. Tot den dienst van 1894 behoo-

rende bijdrage in de kosten van onderhoud der 
haveu vau Stellendam/ 5,685.71•. 

Árt . l07quater. Bijdrage aan de gemeente 
Hasselt in de kosten van den bon w eener brug 
over het Zwartewater f 7,000. 

'l'en gevolge van voorschreven verhooging en 
aanvulling wordt het totaal der 2de Afd. ver-
1,oogd met f 228,560.89; dat cler 5de Afd. met 
f 9,400 en het eindcijfer met f 237,960.89. 

7 December 1896. WET, tot beschikbaarstelling 
van gelden, wegens door het Departement 
van Oorlog gedane verstrekkingen, voor den 
dienst van 1896. S. 201. 

Bij deze wet worden de gelden wegens door 
het Departement van Oor log gedane verstrekkingen, 
in 's Rijksschatkist ten bedrage van/ 132,034.12• 
voorhanden, ten behoeve van dat Departement, 
tot het doen van betalingen voor den dienst van 
1896 beschikbaar gesteld. 

7 l)ecember 1896. WET, tot wijziging van het 
achtste hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1895. S. 202. 

Bij deze wet wordt na verhooging en vermin
dering van eenige artikelen het totaal der 4de Afd. 
van dit hoofdstuk gebracht op f 8,941,762; dat 
der 8ste Afd. op f 770,405 ; dat der 13de Afd. op 
f 2,280,459 en dat der 15de Afd. op f 692,510 . 

7 l)ecember 1896. WET, tot wijziging van het 
acl,tste hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1896. S. 203. 

Bij deze wet wordt na vermindering van eenige 
artikelen het, totaal der 3de Afd. vim dit hoofd
stuk gebracht op f 3,219,015; dat der 4de Afd. 
01> f 6,385,778; dat der 8ste Afd, op/ 865,315; 
dat der 16de Afd. op f 706,654 en dat der 
18de Afd. op f 2,364,600. 

7 l)ecember 1896. WET, tot aanvulling en verhoo
ging van het zevende hoofdstuk B cler Staats
begrooting voor het dienstjaar 1896. S. 204. 

Bij deze wet wordt na verhooging van eenige 
artikelen het totaal der 8ste Afd. gebracht op 
f 1,452,223; dat der 9de Afd. op /8,606,344.20; 
en het eindcijfer op f 19,415,499.28>. 

7 l)ecember 1896. WET, tot goeclkeuring van 
de nitgifte ip. erfpacht van grond tusschen 
den Staatsspoorweg en het &keur onder 
's Gravenzande, aan G. DU RY VAN BEEST 
HOLLE en J. G. VA WtNGEl\DEN. . 205 . 
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7 December 1896. WET, tot goedkeuring van 
de uitgifte in erfpacht van grond tusschen 
den Staatsspoorweg en liet Scheur onder 
' s Gravenzande aan : a. J. SCHIPPERS; b. M. 
DE NIET, en c. P. DE NrnT. S. 206. 

7 December 1896 . WET, tot w1Jz1grng der bepa
lingen omtrent de Raden van beroep voor 
de vermogensbelasting en voor de belasting 
op bedrijfs- en andere inkomsten. S. 207. 

B ijt. Hand. 2• Kamer ]896/97, n°. 78, 1-4. 
H and. id. 1896/97, bladz. 280. 
H and. l • Kamer 1896/97, bladz. 22, 26, 31. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. . . . . .. doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
het wenschelijk is de bepalingen omtrent de Raden 
van beroep voor de vermogensbelasting en voor 
de belasting op bedrijfs- en andere inkomsten te 
wij zigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De wet van den 27sten September 1892 

(Staatsblad n°. 223) wordt gewijzigd en aange
vuld, zooals in de hierna volgende paragrafen 
is aangegeven : 

§ a. De laatste acht leden van artikel 29 
worden gelezen als volgt : 

.Op dezelfde wijze wordt voor ieder lid ten 
minste één plaatsvervanger benoemd en bij ont
slag of overlijden in eene vacature voorzien. 

.Om de twee jaren treden één der leden en 
zijne plaatsvervangers af volgens rooster door 
den Raad op te maken. 

. De aftredenden zijn herbenoembaar. Zoowel ge
noemde colleges als de Minister kunnen ieder 
een door hen benoemd lid of plaatsvervanger ook 
tusschcntijds bij een met redenen omkleed besluit 
ontslaan. 

• De voorzitter van den Raad en zijn plaats
vervanger worden door Ons benoemd en ontslagen . 
Zij hebben alleen raadgevende stem. 

• Rijksambtenarnn, ressorteerende onder het De
partement van Financiën, zijn niet tot voorzitter, 
lid of plaatsvervanger benoembaar. 

.De Raad kiest uit zijn midden een secretaris, 
vergaclert op plaats en tijd door den voorzitter 
te bepalen, en beslist bij meerderheid van stemmen. 
Zijn meer dan twee verschillende gevoelens uit
gebracht, dan beslist de voorzitter welk dier ge
voelens zal worden gevolgd. 

.Op verzoek van den Raad kan de Minister 

van Financiën een ambtenaar aanwijzen om den 
secretaris bij te staan." 

§ b. De eerste elf woorden van artikel 30 
worden gelezen als volgt: 

• De voorzitter eu de leden van den Raad en 
hunne plaatsvervan~ers". 

§ c. De woorden .(lid, plaatsvervangend lid)" 
in 'het eedsformulier, voorkomende in artikel 30, 
worden gelezen als volgt: 

.(lid) , (plaatsvervangend voorzitter), (plaats
vervangend lid)". 

2. De wet van den 2den October 1893 (Staats

blad n°. 149) wordt gewijzigd en aangcv,1ld zoo
als in de hierna volgende paragrafen is aangegeven: 

§ a. De eerste elf woorden van artikel 26 
worden gelezen als volgt: 

• De voorzitter en de leden van den Raad 
en hunne plaatsvervangers." 

§ b. De woorden .(lid), (plaatsvervangend ]iel )" 
in het eedsformulier, voorkomende in artikel 26, 
worden gelezen als volgt: 

.(lid), (plaatsvervangend voorzitter), (plaatsver
vangend lid)". 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te Pallanza, den 7den December 1896 . 

(get .) EMMA. 
De Minister van Financiën, 

(get.) SPHENGER VA~ EYK. 
(Uitgeg . 17 Dec. 1896 .) 

7 /Jp.cember 1896. WET, tot wijziging van hei 
tweede hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1895. S. 208. 

Bij deze wet wordt art. 30 verhoogd met 
/ 1.465 , daarentegen wordt art . 29 met gelijk 
bedrag verminderd. 

7 December 1896. WET, tot w1Jz1g10g van het 
zevende hoofdstuk A der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1895. S. 209 . 

Bij deze wet wordt art. 11 verhoogd met 
f 2367 .49• , daarentegen worclt art. 4 met ge
lijk bedrag verminderd . 

7 December 1896. WET, tot w1Jz1gmg van het 
zevende hoofdstuk H der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1895. S. 210. 

7 December 1896. WET, houdende goedkeuring 
der ruiling van grond op den Lage1t Ho.f, 

onder JJfade en Drimmelen, met A. VOL

KER Lz. , te Stiedrecl1t. S. 211. 
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7 December 1896. WET, houdende nadere be
palingen omtrent de heffing en de ver
zekering van de invoerrechten en accijnzen . 
S. 212. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. . . . . . . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is . de bevoegdheid te be
stendigen om bij algemeenen maatregel van 
bestuur afwijkingen toe te staan van sommige 
wettelijke voorschriften omtrent invoer, uitvoer, 
doorvoer, vervoer en nederlagen van goederen; 

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

Eenig artikel. 

Het eerste en het tweede lid van art. 1, 
alsmede art. 2 der wet van 4 April 1870 
(Staatsblad n°. 61), zooals eerstgemeld lid is 
aangevuld bij art. 1 der wet van 28 December 1879 
(Staatsblad n°. 250), blijven na 31 December 1896 
van kracht. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Pallanza, den 

(get.) 
7den Decem ber 1896. 

EMMA. 

(get.) 

JJe Minister van Financiën, 

SPltENGER VAN EYK. 
( Uitgeg. 16 JJec. 1896.) 

7 December 1896. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop aan de 
gemeente Schoonlioven van de helft van het 
recht van veer over de Lek tusschen Schoon

hoven en Gelkenes, alsmede vau den veer
dam op den linkeroever. S. 213. 

7 December 1896. WET , houdende nadere 1·ege
ling van het aandeel der geldmiddelen van 
Nederlandsclt-Indië iu de ten behoeve dier 
middelen door het Rijk in het jaar 1883 
ter leen opgenomen gelden. S. 214. 

Bij deze wet wordt het aandeel van de geld
middelen van Nederlandsch-Indië in de geld
leening krachtens de wet van den 16den Maart 1883 
(Staatsblad n°. 34) teu laste van den Staat aan
gegaan, welk aandeel _ laatstelijk werd geregeld 
_bij de wet van den 16den April 1887 (Staats
blad n°. 58), ten gevolge van de conversie van 
drie en een half ten honderd in drie ten honderd 
rentegevencle nationale schuld krachtens de wet 
van den_ 30sten December 1895 (Staatsbladn°. 236), 
nader bepaald op f 44,000,000. 

7 JJecember 1896. BESLUIT, tot vaststelling van 
eenen algemeenen maatregel van bestuur als 
bedoeld bij de artikelen 6 en 7 der Veilig
heidswet. S. 215 . 

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

staat, Handel en Nijverheid van 19 September 
1896, L•. F, afdeeling Arbeid en Fabriekswezen; 

Gezien de artt. 6 en 7 van de Veiligheidswet 
.(wet van den 20sten Juli 1895, Staatsblad n°. 137); 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
27 October 1896, n°. 21); 

Gezien het nader ràpport van genoemden Mi
nister van 3 December 1896, L•. A, afdeeling 
Arbeid en Fabriekswezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan ten aanzien 
van de fabrieken en werkplaatsen in den zin der 
Veiligheidswet te bepalen als volgt: 

Eischen, waaraan fabrieken en werk1,Iaat
sen ingevolge art. 6 der Veiligheidswet 

moeten voldoen. 

1. JJe vrije luchtr-uimte voor eiken arbeider in 

verband rnet de h,oogte van de werklokalen. 

Art. 1. De werklokalen in fabrieken en werk-
plaatsen worden ten aanzien van de in deze para
graaf te noemen eischen onderscheiden in twee 
categorieën . 

Tot de eerste categorie behooren : 
Á. die, waar in den regel: 
1. arsenicumverbindingen worden bereid; 
2. cyanverbindingen, die giftig zijn, worden 

bereid of verwerkt of ontstaan; 
3. kwik of kwikverfoeliesel wordt verwerkt of 

sublimaat of kwikhondende verfstoffen worden 
bereid; 

4. loodwit, loodsuiker, menie of chromaatstoffen 
worden bereid; 

5. Spaansch groen wordt bereid ; 
6. witte phosphor wordt verwerkt; 
7. zinkwit wordt bereid; 
8. schadelijke dampen ontstaan, als die van 

ammoniak, a1·seen-, chloor- of fluorwaterstof, 
chloor, houtgeest, kooloxyd, loodoxyd, nitreuse 

verbindingen, phosphor, zinkoxyd, zwaveligzuur, 
zw~velkoolstof, zwavel waterstof; 

B. die, waar de fampkringslncht ve!·ontreinigd 
kan worden door stof van: 

1. borstelmakerijen en bezembinderijen; 
2. bronzerijen in letter- en steenrlrukkerijen; 
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3. kaarderijen van vezelstoffen; 
4. kalk-, cement-, trns-, krijtmalerijen en 

-zeefterijen ; 
5. kalkblusscherijen ; 
6. lettergieterijen en steriotypie-inrichtingen; 
7. letterzetterijen; 
8. lompensorteerderijen; 
9. ruwerijen ; 

10. schorsmalerijen; 
ll . sigarenmakerijen; 
12. slijperijen langs den drogen weg van metalen, 

glas of andere stoffen; 
13. specerij malerijen en -zeefterijen; 
14. steenhouwerijen; • 
15. stroohulzenfabrieken; 
16. vil tmakerij en ; 
17. vlas- of hennepbrakerijen, -zwingelarijen 

en -hekelarijen. 
De overige werklokalen behooren tot de tweede 

categorie. 
Art. 2. De in art. 1 , snb À en B, vermelde 

werk lokalen in fabrieken en werkplaatsen, in 
werking gebracht vóór 1 Januari 1897, moeten, 
indien de gemiddelde hoogte 3 M. of meer be
draagt, eene vrije lnchtruimte voor eiken arbeider 
van ten minste 6 M 3 • hebben. 

Bedraagt de gemiddelde hoogte 2.10 M. of meer, 
maar minder dan 3 M., dan mag de vrije lucht
ruimte voor eiken arbeider niet kleiner zijn dan 
de uitkomst der formule: 

L 
_ 2.401, 
- h - 180' 

Bedraagt de gemiddelde hoogte minder dan 
2.10 M., dan mag de vrije lnchtrnimte voor 
eiken arbeider niet kleiner zijn dan 25 M 3 • 

Art. 3. De in art. 1, sub À en B, vermelde 
werklokalen in fabrieken en werkplaatsen , niet 
in werking gebracht vóór 1 Januari 1897 , moeten, 
indien de gemiddelde hooate 3 M. of meer be
draagt, eene vrije luchtruimte voor eiken arbeider 
van ten minste 7 i\f3 . hebben. 

Bedraagt de gemiddelde hoogte 2.10 M. of 
meer , maar minder dan 3 M., dan mag de vrije 
luchtrnimte voor eiken arbeider niet kleiner zijn 
dan de uitkomst der formule: 

L = 2.801, • 
1' - 180 

Bedraagt de gemiddelde hoogte minder dan 
2.10 M., dan mag de vrije luchtruimte voor elken 
arbeider niet kleiner zijn dan 25 M 3 • 

Art. 4. De niet in art. 1, sub À en B, ver
melde werklokalen in fabrieken en werkplaatsen, 

in werking gebracht vóór 1 Januari 1897, moeten, 
indien de gemiddelde hoogte 3 M. of meer be
draagt, eene vrije luchtruimte voor eiken arbeider 
van ten minste 5 M•. hebben. 

Bedraagt de gemiddelde hoogte 2.10 M. of meer, 
maar minder dan 3 M., dan mag de vrije lucht
ruimte voor eiken arbeider niet kleiner zijn dan 
de uitkomst der formule: 

2h 
L = 1' - 180 ' 

Bedraagt de gemiddelde hoogte minder dan 
2.10 M., dan mag de vrije luchtruimte voor 
eiken arbeider niet kleiner zijn dan 20 M• . 

Art. 5 . De niet in art. 1, sub À en B, ver
melde werklokalen in fabrieken en werkplaatsen, 
niet in werking gebracht vóór 1 Januari 1897 , 
moeten, indien de gemiddelde hoogte 3 M. of 
meer bedraagt, eene vrije luchtruimte voor eiken 
arbeider van ten minste 6 M 3 • hebben. 

Bedraagt de gemiddelde hoogte 2.10 M. of 
meer, maar minder dan 3 M., dan mag de vrije 
luchtruimte voor eiken arbeider niet kleiner zijn 
dan de uitkomst der formule: 

2.40 h 
L = 1, - 180· 

Bedraagt de gemiddelde ho0gte minder dan 
2.10 M., dan mag de vrije luchtruimte voor 
eiken arbeider niet kleiner zijn dan 20 M'. 

Art. 6. Onder gemiddelde hoogte wordt in deze 
paragraaf verstaan de gemiddelde hoogte tusschen 
den vloer en de zoldering of - waar geene zol
dering bestaat - het dak. 

In de formules, die in de artt. 2 , 3 , 4 en 5 
voorkomen, geeft L de vrije luchtruimte in ku
bieke meters en 1, de hoogte iu centimeters aan . 

Art. 7. Voor de toepassing van de artt. 2, 3, 
4 en 5 worden de lokalen, die zoodanig in open 
verbinding staan met een werklokaal , dat de ge
meenschap niet kan worden afgesloten, geacht 
een geheel uit te maken met dat werklokaal, in
dien de opening, welke de gemeenschap vormt, 
eene àoorsnede heeft van ten minste zoovele malen 

800 cM'. als het aantal arbeiders in bedoelde 
lokalen bedraagt, met dien verstande, dat de 
doorsnede in geen geval kleiner zij dan 1.80 M•. 

Art. 8. Het in de artt. 2, 3, 4 en 5 bepaalde 
is niet van toepassing op open loodsen en luchtige 
getimmerten. 

§ 2. De lucMverversclting. 

Art. 9. 1. Door luchtverversching mag in de 
werklokalen geen hinderlijke tocht ontstaan. 
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2. Het koolzuurgehalte der lucht in de werk
lokalen mag niet meer bedragen dan 4 °/.0 , ten
zij het koolzuurgehalte wordt vermeerderd door 
verbrandingsprod neten, in welk geval het ten 
hoogste 6 °/.0 mag bedragen. 

Het in dit artikel sub 2 voorgeschrevene geldt 
niet voor gist- en spiritusfabrieken, branderijen 
en brouwerijen. 

§ 3. De verticltting . 

Art. 10. 1. De werklokalen moeten gedurende den 
werktijd zoo veel mogelijk gelijkmatig zijn verlicht. 

2. In werklokalen moet, ter plaatse waar arbeid 
wordt verricht, het directe zonlich t kunnen wor
den afgesloten. 

3. Op 1ilaatsen, waar het bedrijf wordt uitge-
oefend van: 

a. borduren , 
b. diamanten of anclere edelgesteenten bewerken, 
c. goud of zilver smeden, 
d. graveereu of hou tsnijden, 
e. iusti-umenten maken, 
f. letterzetten , 
g. machinaal breien , 
lt . naaien, 
i . teekenen , 
k. stikken, 
t. uurwerken maken of herstellen, 

moet de verlichting overeenkomen met eene licht
sterkte van ten minste 15 Londensche normaal
kaarsen op 1 M. afstaud en op plaatsen, waar 
andere bedi-ij ven worden uitgeoefend , die goed 
licht vereischen, moet de verlichting overeen
komen met eene lichtsterkte van ten minste 10 
Londensche normaalkaarsen op 1 M. afstand. 

§ 4. Het voorkomen van brand en van onge
vallen bij brand. 

Art. 11 . 1. De schoorsteenen en rookgelei
dingen moeten naar den eisch van goed werk van 
onbrandbaar materiaal zijn vervaa1·digd; geen hout
werk, zelfs niet bekleed of bemetseld, mag daarin 
aanwezig zijn. 

2. De rookgeleidingen of inrichtingen , waardoor 
warmte wordt voortgebracht of verspreid, uitge
zonderd die tot verwa.rming door stoom of warm 

water, moeten op zoodanigen afstand van hout
werk of andere bmndbare stoffen zijn geplaatst, 
dat geen gevaar Yoor ontbranding bestaat; op een 
afstand van ten minste 0.3 M. boven deze rook
geleidingen en inr ichtingen moet eene bescherming 
van ijzergaas of van ander onbrandbaa1· materiaal 

worden aangebracht, indien daarboven gedroogd 
wordt en er gevaar bestaat, dat daarop vallende 

voorwerpen in brand geraken. 
3. De lokalen, waar het bedrijf eene hitte van 

meer dan 40° C. vereischt , moeten brand vrij ge
bouwd of op doelmatige wijze met onbrandbare 
stof bekleed zijn, tenzij de verwarming geschiedt 

door stoom of warm water. 
4. De van brandbaar materiaal vervaardigde 

vloer onder vuurhaarden, ovens, fornuizen of 
andere vuUI·plaatsen moet bekleed zijn met metsel
werk of eenig ander brandvrij en slecht warmte
geleidend materiaal; die vloerbekleeding moet aan 
alle zijden uitsteken en wel aan de zijde, waar 
open vuur brandt of waar gestookt wordt, tot 
ten minste 0.3 M. Voor kachels en kleine for
nuizen mag de vloerbekleeding ook uit ijzer of 
eenig ander brand vr ij materiaal bestaan, mits 
tussehen de onderzijde van den kachel of het 
fornu is en de bekleeding eene luchtlaag is, waar
van de hoogte ten minste 0.02 M. bedraagt. 

5. In de werklokalen moeten de met olie of 
vet gedrenkte poetslappen of dergelijke, aan zelf
ontbranding onderhevige, voorwerpen brand vrij 
worden geborgen. 

6. In de werklokalen, waar aether, naphta , 
benzine of andere vluchtige vloeistoffen, welker 
dampen met lucht ontplofbare mengsels kunnen 
vormen, worden gebezigd, mogen deze vloeistoffen 
niet anders aanwezig zijn dan in metalen vaten 
en tot geene grootere hoeveelheid dan voor direct 
gebruik noodig is. 

7. In cle werk lokalen, waar door den aard der 
te verwerken stoffen gevaar voor ontploffing kan 
ontstaan, mag nimmer vuur of ander dan voldoend 
geïsoleerd kunstlicht aanwezig zijn. 

8. De licht vlammen, die op een afstand van 
0.7 5 M. of minder van bra.ndbare zolderingen zijn 
geplaatst, moeten van warmtekeerende schermen 
zijn voorzien; de brandbare voorwerpen, die op 
zoodanigen afstand van lichtvlammen zijn ge
plaatst clat gevaar voor ontbranding bestaat, moeten 
doelmatig zijn beschut. 

Art. 12. 1. In fabrieken en werkplaatsen, niet 
in werking gebracht vóór 1 Januari 1897 en waar 
in den regel meer dan 50 personen verblijven , 

moet dê trap of, wannee1· er meerdere zijn, elke 
trap zijn ingesloten door wanden , van steen of van 
eenig ander on brnndbaai· materiaal vervaardigd. 

2. De breedte der t rap , of wanneer er meerdere 
zijn, de gezamenlijke breedte der trappen moet 
bedragen: 
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a. ten minste 1.20 M., wanneer meer dan 50 
doch niet meer dan 100 personen in den regel 
daarvan gebruik maken om van of naar hunne 

werklokalen te gaan, met dien verstande dat voor 
fabrieken en werkplaatsen, in werking gebracht vóór 
1 Januari 1897, eene breedte van l M. voldoende is; 

b. ten minste 1.50 M., wanneer meer dan 100 
personen in clen regel daarvan gebruik maken 
om van of naar hunne werklokalen te gaan, met 
dien verstande dat voor fabrieken en werkplaatsen, 
in werking gebracht vóór 1 Januari 1897, eenc 
breedte van 1.25 M. voldoende is. 

De gangen en deuren moeten, waar zij aan eene 
trap aan si uiten, ten minste gelijke breedte hebben 
als sub a en b voor zoodanip:e trap is bepaald. 

3. De weg, waarlangs een werk lokaal bij brand 
moet worclen ontrnimcl, mag niet versperd zijn 
zoolang in dut lokaal iemand aanwezig is. 

4. T II fab,·ieken en werkp]a,ttsen , waar in den 
regel meer dan 50 personen verblijven en waarin 
werklokalen zijn, waarvan cle vloer llleer clan 3.50 M. 
boven clen beganen grond is gelegen en wa:ir cle 
belendinp:en geene goede gelegenheid tot ontv luch
ting aan bieden, moet beha] ve clc hoofdtrap eene 
tweede trap of eene doelmatige noodtrn1i buiten 
het lokaal aanwezig zijn. 

5. In werk lokalen, beha! ve de zoodanige, waar 
eene buitendeur aanwez ig is en die gelijkstraats 
of lager dan de begane groud zijn gelegen, moet 
zich ten minste één raam bevinden, clat niet van 
traliën of dergelijke vaste belemmeringen is voor

zien , tenzij naar de regelen van het burgerlijk 
1·echt het aanbrengen van traliën aan alle ramen 
verplichtend is gesteld. Het raam, of wanneer dit 
een vast raam is waarvan de roeden niet gemakkelijk 
zijn te verbreken, de ruiten daarvan, moeten bij 
brand gelegenheid aanbieden tot reddina;. 

6. Inclien de inrichting geene tweede trap bevat 
en de belendingen geene goede gelegenheid tot 
ontvlncbting aanbieder. bij brand, moet in werk
lokalen, die gelegen zijn boven de gelijkstraatsche 
verd ieping, ten minste één raam, of wanneer dit 
een vast raam is waarvan de roeden niet gemakkelijk 
zijn te verbreken, moeten de ruiten daarvan, bij 
brand gelegenheid aan bieden tot redding. 

7. Werklokalen, waar in den regel meer dan 
50 personen verblijven, moeten indien aldaar of 
in de ondergelegen ve1·dieping licht brandbare 
stoffen worden bewerkt of aanwezig zijn. voorzien 
zijn van ten minste ééne denr, die naar buiten 
draaibaar of, indien di t niet mogelijk is, zijwaarts 
verschuifbaar is; zijn die werklokalen gelijkstraats 

gelegen, dan moeten deze ten min te twee uit
gangen h ebben, zoo mogelijk aan verschillende 
zijden van het werklokaal, tenzij ten minste één 
raam geopend kan worden en de ontvluchting 
daardoor niet wordt belemmerd. Het omtrent het 
aanwezig zijn van eenc deur voorgeschrevene geldt 
voor werklokaleu, in werking gebracht vóór 1 J anu
ari 1897, slechts in zoover als het voldoen daaraan 
mogelijk is. 

8. De buitendeur van fabrieken en werkplaat
sen, waai· in den regel meer dan 50 personen 
verblijven moet naar buiten draaibaar of, indien 
dit niet mop:elijk is, zijwaarts verschuifbaar zijn: 

a. wanneer in de fabrieken en werkplaatsen licht 
brandbare stoffen worden bewerkt of aanwezig zijn; 

b. wanneer de fabrieken en werkplaatsen niet 
in werking zijn gebracht vóór 1 Januari 1897. 

9. In fabrieken en werkplaatsen, niet in wer
king gebracht vóór 1 Januari 1897, waar in 
den regel meer dan 50 personen verblijven 
moeten, indien aldaar of in cle onderp:elegen ver
dieping licht braudliare stoffen worden bewerkt 
of aanwezig zijn , de liftkokers, die voor de 
werklokalen zijn bestemd, daar buiten geplaatst, of 
waar dit niet mop:elijk is, van brand vrij materiaal 
vervaardigd en met brandvrije deuren gesloten zijn. 

10. In of nabij cle werklokalen, waar licht 
brandbare of ontplofbare stoffen worden bewerkt, 
aanwezig zijn of ontstaan, moeten brandblusch
middeleu beschikbaar zijn . 

§ 5. Kleedkamers en schaftlokalen. 

Art. 13. 1. Wanneer mannen en vrouwen in 
dezelfde lokalen of in hetzelfde lokaal arbeid 
verrichten en voor den aan vang van den arbeid 
zich verkleeden, moeten uitsluitend voor vronwen 
bestemde kleedkamers beschikbaa1· zijn. Deze be
paling is n.iet van toepassing, wanneer uit
si uitend bovenkleeren worden afgelegd. Wanneer 
in fabrieken en werkplaatsen, in werking ge
bracht vóór 1 Januari 1897, geeuc voldoende 
localiteit voor kleedkamers aanwezig is, moet 
eene naar seksen gescheiden gelegenheid, waar de 
kleeren kunnen worden opgeborgen, aanwezig zijn . 

2. De kleeren, afgelegd door personen, die 
de in art. 1 Á sub 1 tot en met 7 genoemde 
werk lokalen binnengaan, moeten opgeborgen kunnen 
worden buiten die werklokalen in eene binnens
huis gelegen, naar seksen gescheiden, gelegenheid. 

Art. 14. In de in art. 1 Á genoemde werklo
kalen mag niet worden geschaft en de daarin 
arbeidende personen moeten , wanneer zij in de 
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fabriek of werkplaats sch,iften , daartoe gelegen
heid hebben in een doelmatig, behoorlijk ver
licht, zindelijk gehouden, naar seksen gescheiden 
en 's wi nters voldoend verwarmd lokaal, dat niet 

in directe verbinding mag staan met de boven

bedoelde werklokale~. 

§ 6. De privaten. 

Art. 15. 1. Voor de arbeiders moeten naar 
seksen gescheiden en met het oog op de zede
lijkheid geen ttanstoot gevende privaten - ten 

minste één voor elke 30 of minder vrouwen en 

ten minste één voor elke 50 of minder mannen -
en voor de mannen een voldoend aantal urinoirs 

beschikbaar zijn. 

2. Voor personen, die geregeld in zeer warme 
lokalen arbeid verrichten, moeten de privaten en 

urinoirs tochtvrij en binnendoor te bereiken zijn. 

3. De privaten en urinoirs in fabrieken en 
werkplaatsen, in werking gebracht vóór 1 Jann
m·i 1897, moeten - tenzij deze waterclosets zijn, 

die geen stank verspreiden - buiten de werk
lokalen zijn geplaatst of daarvan zijn gescheiden 
door zoodanig geventilee.rde portalen dat geen 
hinder! ijke stank in de werklokalen waarneem

baar is. Indien noch het een noch het ander kan 
geschieden, dan moeten de privaten en urinoirs 

geventileerd en de afvoerpijpen van doelmatige 
l uch tkeeri ogen zijn voorzien. 

4. De privaten en urinoirs in fabrieken en 

werkplaatsen, niet in werking gebracht vóór 
1 Januari 1897, moeten - tenzij deze water

closets zijn, die geen stank verspreiden - buiten 

de werklokalen zijn geplaatst of daarvan zijn ge
scheiden door zoodanig geventileerde portalen dat 

geen hinderlijke stank in àe werklokalen waàr
neembaar is. (1) 

Veqilichtingen, waaraan hoofden of be
stuurders van fabrieken en werk1,Jaat
sen ingevolge art. 7 der Veiligheids

wet moeten voldoen. 

§ 7. Bevorderen van zindelijkheid. 

Art. 16. 1. In fabrieken en werkplaatsen, 
niet vóór 1 Januari 1897 in werking gebracht, 

moeten de vloeren in de werklokalen, die ge
noemd zijn in art. 1 sub Á en B of waarin aan 
bederf onderhevige stoffen worden verwerkt, doel-

(1) ' 0
• 4 is als verbetering van het Staatsblad 

hier ingelascht. 

matig zijn vervaardigd en zoodanig zijn ingericht, 

dat zij behoorlijk rein gehouden en zoo noodig 

ontsmet kunnen worden. 
2. Waar de aard van het bedrijf zich daar

tegen niet verzet, moeten de vloeren der werk

lokalen worden geschrobd of gedweild telkens na 

den tijd, die bepaald is in het overeenkomstig 
art. 8. der Veiligheidswet uitgevaardigde reglement. 

3. De vloeren der werklokalen, waar voor den 
arbeid veel water wordt gebruikt, moeten zoo

danig zijn ingericht, dat het water goed kan 
afloopen. 

4 . De werklokalen met hunne aanhoorigheden -

de privaten en urinoirs daaronder begrepen -

moeten zooveel mogelijk zindelijk en stofvrij 

worden gehouden. 
5. Het bij de bewerking ontstane afval, · in 

zonderbeid indien dit aan bederf onderhevig is, 

moet spoedig verwijderd worden . 
6. De wanden en de zolderingen der werklokalen 

moeten ten minste eenmaal in de 15 maanden 

naar den aard en behoorlijk worden gewit, afge
wasschen of op andere wijze gereinigd. 

7. In fabrieken en werkplaatsen, waar werk
lokalen zijn, die behooren tot de in art. 1 Á 

genoemde of waar de arbeiders aan groote warmte, 
stof of vnil zijn blootgesteld, moeten doelmatige, 
binnenshuis gelegen, naar seksen gescheiden wasch
gelegenheden· aanwezig zijn. 

8. Bevorderen van eene dragelijke temperatuur. 

Art. 17. 1. Het werklokaal, waarin een bedrijf 

wordt uitgeoefend, dat van de personen weinig 
lichaamsbeweging vordert, moet gedurende het 
koude jaa1·getijde behoorlijk zijn verwarmd, voor 

zoover de aard van het bedrijf zich niet daar
tegen verzet. 

2. Het pannen dak, dat een werklokaal be
grenst, behalve wanneer dat lokaal een open 

loods of luchtig getimmerte is of wanneer het 
eene gemiddelde hoogte van meer dan 4 M. boven 
den vloer heeft, moet behoorlijk beschoten zijn, 
tenzij de aard van het bedrijf zich clam·tegen verzet. 

3. De te warme lucht moet doelmatig worden 

afgevoerd, voor zoo ver de aard van het bedrijf 
zulks toelaat . 

§ 9. Verwijderen van schadelijke dampen, 
gassen en stof. 

Art. 18. 1. Voor de gezondheid schade) ijke 

gassen, dampen of stof, moeten zooveel mogelijk 
uit de werklokalen worden afgevoerd. Waar een 
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krachtwerktuig be chikbaar is, behoort die afvoer 

zoo noodig machinaal te geschieden. 

2. In de werklokalen, waaruit de sub 1 be

doelde afvoer niet voldoende kan geschieden, 

moeten voor de arbeiders doelmatige respirators, 

indien daardoor de nadeelige gevolgen kunnen 

voorkomen worden, ter beschikking woril.en gesteld. 

J 0. Voorkomen van ongevallen door werktuigen, 

werlctuigdeelen, drijfwerken, gereedschappen 
of electrische geleidingen, door vatten, 

door vallende ,,oorwerpen , kokende 

of bijtende vloeistojfen,gloeiende 
of gesmolten metalen of door 

oiitplofbare stoffen. 

Art. 19. 1. De minder dan 1.80 M. van den 
werkvloer verwijderd en ),ewegende en gevaar ver

oorzakende deelen van : 
a. krachtwerktuigen als vli.egwielen, krukken, 

uitstekende zuigerstangen en waterraderen ; 

b. werktuigen als door een krachtwerktuig ge

dreven vli egwielen van drukpersen en van andere 
werktuigen en als raderen bij voorbeeld van boor

banken, vau lieren, van hijschkranen; 
c. werktuigen en drijfwerken als laagliggende 

krukken , assen, riemschij ven, spieën, stelschroeven 

en andere geva,1rlijke deelen, 

moeten doelmatig zijn beschut. 
2. De doorgangen tusschen de werktuigen moeten 

voldoende breed zijn en vrij worden gehouden van 

alles wat voor het verkeer gevaar kan veroorzaken . 

3. Zware drijfri emen, kettingen en touwen, 

wanneer het afvallen daarvan bij hoog drijfwerk 

gevaar kan veroorzaken, moeten doelmatip; zijn 

ondervangen. 

4. De arbeiders bij weefgeton wen, waarvan de 

spoelen meei· dan 80 slagen per minuut maken, 
moeten doelmatig tegen het gevaar van het uit

vliegen der spoel zijn beschermd. 
5. De arbeiders bij werktnigen, waarvan de 

snijdende, snclloopende of plettende deelen gevaar 
kunnen veroorzaken , bij voorbeeld bij cirkel- en 

lintzagen, frees- , steek-, schaaf- en snijmachines 
bij het bewerken van hout in gebruik, stroosnij 
machines, lompensnijders, papiersnij werktuigen, 
hakmes werktuigen, metaalscharen, stempelwerk
tnigen, duivels (wolven) dei· spinnerijen, kalanders 
en walsen, moeten, voor zoover de 1iraktijk 
middelen aan de hand geeft om gevaar te voor
komen , zijn beveiligd. 

6. Waar door het afvliegen van splinters, 
schilfers of vonken gevaar bestaat voor oogver-

wondingen, moeten doelmatige veiligheidsbrillen 

worden verschaft. 

7. Gereedschappen , die gevaar kunnen veroor

zaken, moeten in goeden staat van onderhoud 

verkeeren. 
8. Slijpsteenen en andere werktuigen, die door 

een krachtwerktuig in beweging worden gebracht 

en die gevam· voor uiteenvliegen opleveren, moeten 

steeds in goeden staat rnn onderhoud verkeeren 

en doelmatig zijn beschut, terwijl hunne omtreks

snelheid de voor een veilig gebrnik toe te laten 

maat niet mag overschrijden . 

9. De werktuigen, die door een krachtwerktuig 
in beweging kunnen worden gebracht, moeten 

onafhankelijk daarvan kunnen worden stilgezet, 
terwijl, indien dit door een riemuitzetter p;eschiedt, 

deze behoorlijk vastgezet moet kunnen worden. 

10. Zware afgeworpen clrijfriemen moeten zoo 
mogelijk zoodanig worden opgehangen, dat de riem 

niet op de in beweging zijnde as rust. 
ll. Indien het drijfwerk vau verschillende be

drijven door één J..-racht1verktuig wordt gedreven, 
moet in elk cli er bedrijven het drijfwerk afzonderlijk 

en doelmatig kunnen worden stilgezet of afge

koppeld of, wanneer dit niet mogelijk is, uit 

elk der bedrijven den machinist een sein kunnen 

woril.en gegeven om het krachtwerktuig onmiddel

lij k te stoppen. 
12. Van uit elk werklokaal, waarvan het drijf

werk niet in dat lokaal kan worden stilgezet en 
waarin het krachtwerktuig niet is geplaatst, moet 

den machinist een sein kunnen worden gegeven 

om het krachtwerktuig onmiddellijk te stoppen. 

13. Vóór het in gang zetten van een kracht

werktuig moet steeds een sein worden gegeven, 

dat duidelijk waarneembaar is overal, waar door 
dat krachtwerktuig d.i·ijfwerk of werktuigen worden 
gedreven. 

14. Het smeren van drijfwerk en het opleggen 

der riemen - wnar zulks gevaar kan opleveren -

moet bij stilstand geschieden, tenzij de aard van 
het bedrijf dit ni et toelaat, in welk geval het 

smeren zoodanig moet kunnen geschieden, dat 
het - bij inachtneming der gewone voorzichtig
heid - wein ig of geen gevaar oplevert. 

15. Kracht,verktuigen , waarvan cle kruk over 
het doode punt moet worden gebracht om ze in 

gang te kunnen zetten, moeten zoodanig zijn in
gericht, dat het verzetten van het vliegwiel zonder 
gevaar kan geschieden. 

16. De gemeenschappelijke stoomleiding en de 
gemeenschappelijke spui- en voedingsleidingen van 
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meerdere stoomketels moeten , wan neer een of 
meer dier ketels worden schoongemaakt of her
steld, terwijl de overige in gebruik zijn, geheel 
worden afgekoppeld, tenzij twee goed werkende 
afsluiters tusschen de stoomleiding en elk der in rust 
zijnde ketels den sto~m veilig afsluiten of wel in 
de stoomleiding tusschen den afsluiter en elk der 
buiten gebruik zijnde ketels een stopflens geplaatst is. 

17 . In fabrieken en werkplaatsen, waar drijf
werk of werktuigen door een krachtwerktnig in 
beweging worden gebracht of waar kokende of 
bijtende vloeistoffen, gloeiende of gesmolten metalen 
of ontplofbare stoffen worden verwerkt, moeten 
doelmatige middelen voor eerste hulp bij onge
vallen aanwezig zijn. 

18. De werktuigen en toestellen, die electrisch 
arbeidsvermogen voortbrengen of voor het gebruik 
geschikt maken, moeten doelmatig zijn opgesteld 
en zoodanig onder honden worden, dat gevaarl ijke 
vonken, vnur- of lichtverschijnselen zooveel moge
lijk worden ve1·meden. 

19. De hulpmiddelen, waardoor het electrisch 
arbeidsvermogen naar de verbrnikstoestellen wordt 
overgebracht en over deze laatste wordt verdeeld, 
moeten doelmatig zijn samengesteld, ingericht 
en opgesteld. 

20. Het gebruik van blanke geleidraden voor 
electrische stroomeu, waar znlks gevaar zou kunnen 
opleveren, is verboden. 

21. De isolatie der blanke en omkleede gelei
draden, de afstand van deze tot wanden zoo wel 
buiten als binnen gebouwen , de hoogte boven 
den grond en de onderlinge afstand dier draden 
moeten voldoende zijn; de doorsnede der gelei
draden moet in verband met de sterkte der 
stl'Oomen voldoende zijn om gevarnn te voorkomen; 
de bovengrondsche geleidraden , voor zoover deze 
buiten gebouwen zijn aangebracht, moeten van 
een voldoend aantal bliksemafleiders zijn voorzien. 

22. De werktuigen en toestellen, waarin het 
electrisch arbeidsvermogen wordt verbruikt, moeten 
doelmatig zijn aangebracht, bevestigd of opgesteld. 

23. De deelen bij werktuigen , geleidingen of 
andere inrichtingen, waar bij het gebruik van 
electrische wisselstroomen spanningen van 250 
Volt of meer, en bij het gebrnik van gelijk ge
richte stroomen spanningen van 500 Volt of 
meer bestaan, moeten, voor zoover het gebruik 
zulks veroorlooft, op toegankelijk zijn gemaakt. 

24. De isolatie-weerstand van het geheele ge
leidingsnet en van elk zijner hoofddeelen moet 
voldoende zijn. 

25. In de electrische geleidingen moet een 

voldoend aantal doelmatige veiligheidsverbindingen 
zijn geplaatst en behoorl ijk worden onderhouden. 

26. De electrische inrichtingen moeten periodiek 
worden onderzocht en de uitkomsten dezer onder
zoekingen moeten nauwkeurig worden aangeteekend. 

27. De steigers met toebehooren moeten vol-
doen aan den eisch van goed en vei lig werk. 

28. De bordessen en gaanderijen, vloer- en 
wandopeningen benevens de plaats, waar eene 
lift neerkomt, moeten, indien zulks ter voorkoming 
van gevaar wenschelijk is, doelmatig zijn beschut. 

29. De werkvloeren moeten in goeden staat 
van onderhoud verkeeren. 

30. De trappen moeten ten minste aan eene 
zijde van eene stevige leuning of een stevig trap
touw en de in art. 12 sub 2 bedoelde trappen 
aan beide zijden van eene stevige leuning of een 
stevig traptouw zijn voorzien. 

3 l. De ladders, die verplaatsbaar zijn , moeten van 
beveiligingsmiddelen tegen uitglijden zijn voorzien. 

32. De personenliften moeten in goeden staat 
van onderhoud verkeeren en van doelmatige 
veiligheidsmiddelen zijn voorzien, inzonderheid 
van de zoodanige, die beletten dat de liftbak 
kan nederstorten of dat de daarin vervoerd wor
dende personen door nedervallende voorwerpen 
kunnen worden gekwetst. 

33. Met eene personenlift mag geen grooter 
aantal personen en met eene goeclerenlift niet 
meer gewicht aan goederen vervoerd worden dan 
een veilig gebruik toelaat. Het maximum aan
tal personen of het maximum gewicht aan goederen, 
dat vervoerd mag worden, moet bij de lift, zoo 
mogelijk op den liftbak, duidelijk vermeld staan . 

34. Bij eiken toegang tot eene goederenlift, 
waarmede ook personen zouden kunnen worden 
vervoerd , moet duidelijk vermeld staan, dat per
sonen niet van die lift gebruik mogen maken. 

35. Op hij schkranen en andere hefwerktuigen 
moet het maximum hefvermogen duidelijk ver
meld staan; de bewegende deelen van die werk
tuigen als kett ingen, palraderen en remmen moeten 
steeds in goeden staat van onderbond verkeereu. 

36 . De vaste kuipen of bakken, waarin zich 
kokende, heete of bijtencle, vloeistoffen, gloeiende 
of gesmolten metalen bevinden, de onbedekte grond
knipen , reservoirs en putten, voor zoo ver die ge
vaar knnnen opleveren, moeten zoo mogelijk door 
op 0. 90 M. hoogte aangebrachte gordingen of 
cloor andere doelmatige middelen zijn omschnt. 

37. In de werklokalen , waar ontplofbare stoffen 
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worden bereid of bewerkt, moet ten minste ééne 
deur zijn, clie naar buiten openslaat; de ramen 
mogen slechts verstrooid zonlicht doorlaten; ge
reedschappen van ijzer of staal mogen niet worden 
gebruikt, tenzij en voor zoo ver znlks voor de uit

oefening van het bedrijf onvermijdelijk is; er 
mag niet meer ontplofbare stof aanwezig zijn, dan 
voor de bewerking of voor direct gebruik noodig 
is en de lokalen moeten overigens voldoen aan 
de eischen, die daarvoor te stellen zijn. 

38. De ketels, bussen of andere toestellen, die 
sterk samengeperste of vloeibaar gemaakte gassen 
inhouden en die gevaar bij ontploffing kunnen 
opleveren, . moeten , wanneer zij zich bevinden in 
een werklok:rnl, ten minste eene vijfvoudige zeker

heid aanbieden tegen ontploffing, eu zij moeten 
zoo noodig a:tn een onderzoek of eene beproeving 
kunnen worden onderworpen; bij di e toestellen 
moeten cle ter verzekering van een veilig gebruik 
dienende middelen zijn aangebracht, welke steeds 
in goeden staat van onderhoud moeten verkeeren, 
terwij l die toestellen nooit geheel gevuld mogen 
zijn met vloeibaar gemaakte gassen, noch mogen 
worden blootgesteld aan groote zonnewarmte of 
vuurhittc. 

§ 11. Het verblij,;en in ruirrden, waar het 
01lvermijdelijk is, dat hooge of lage tem

peraturen, schadelijke dampen, gassen 
of stof voorkomen. 

Art. 20. In ovens, eesten, droogstoven en 
drooginrichtingen, waarin eene temperatuur van 
meer dan 40° C. pleegt te heerschen of in werk
lokalen, als bedoeld in art. 1 Á en in art. 1 B su b 
4, 5 en 12, waaruit de schadel ijke dampen ofhet 
stof niet voldoende afgevoerd zijn of kunnen 
worden, mogen personen niet langer verblijven 
dan door den inspecteur is voorgeschreven in het 

ingevolge art 8. der Veiligheidswet uitgevaardigde 
reglement. 

12. Het versti-ekken van goed drinkbaa,· water. 

Art. 21 . Door den inspecteur kunnen voor
schriften worden gegeven tot het verstrekken van 
goed drinkbaar water in de gevallen, dat niet 
in of nabij de fabrieken en werkplaatsen aan 
hen, die daarin verblijven, op hunne aan vraag 
goed drinkbaar water, gekookte ofondere geschikte 
niet geestrijke drank in voldoende hoeveelheid 
wordt verstrekt. 

Slotbepalingen. 

Art. 22. De inspecteur kan ten aanzi n van 
het in de § § 7 tot en met 12 bepaalde en even
eens, wanneer nat1r zijn oordeel het in de para
grafen voorgeschrevene niet of~iet voldoende wordt 
nageleefd, aan hoofden of bestuurders van fabrieken 
en werkplaatsen nadere voorschriften geven . 

Art. 23 . Dit besluit treedt in werking een 
jaar na den dag zijner afkondiging. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van clit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 

Raad van State. 
Pallanza , den 7,len December 1896. 

(J;et.) EMMA. 
De l,fin. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

(get.) VAN DER SLEYDEN. 
( Uitgeg. 31 Dec. 1896.) 

7 December 1896. BESLUIT, houdende bepaling 
van den dag, waarop de Vci ligsheidswet in 
werking treedt. S. 216. 

Bepaald op 1 Januari 1897. 

1 O December 1896. BESLUIT, houdende bepaling 
van den clag, waarop de wet van 21 Maart 1896 
(Staatsblad n°. 50), tot instelling van eenen 
Militairen Pensioenraad, in werking treedt. 
s. 217. 

Bepaald op 1 Januari 1897. 

10 December 1896. BESLUIT, houdende beschik
king op het beroep ingesteld door W. J. VAN 
SANDICK te 's Gravenltage, tegen de uitspraak 
van Gedeputeerde Staten van Zuidlwlland over 

zijn bezwaarschrift ter zake de verkiezing op 
1 April 1896 in het lste kiesdistrict van 
Delfland. S. 218. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA.' ENZ. 
Beschikkende op het beroep ingesteld door W. 

J. VAN SANDICK te 's Gravenhage, tegen de uit
spraak van Gedeputeerde Staten van Zuidlwlland 
van 11 Augustus 1896, n°. 56, houdende beschik
king op zijn bij clat College ingediend bezwaar tegen 
de beslissing der Vereenigde Vergadering van 
Delfland, van 23 April 1896, naar aanleiding 
van beweerde onwettigheid van het stembureau dat 
bij de verkiezing op 1 April 1896 in het lste kies
district van Delfland te Delft heeft gefungeerd; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge-
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schillen van bestnnr , geho01·d (advies van 18 No
vember 1896, n°. 128); 

Op de voordracht van den Minister van Wa
terstaat, Handel en Nijverheid ~an den 7den De
cember 1896, n°. 106, afdeeling Waterstaat; 

Overwegende, dat bij de op 1 April 1896 
plaats gehad hebbende verkiezing van een hoofd
ingeland en een hoofdingelandplaatsvervanger in 
het lste kiesdistrict van het hoogheemraadschap 
Delfland , in het stembureau heeft zitting gehad 
J . VAN STOLK; 

dat W. J. VAN SANDICK tegen die verkiezing 
voorziening heeft gevraagd bij de V creenig.le Ver
gadering van Delfland op grond dat J. VAN 
STOLK was noch ingeland, noch bestuurder in 
het waterschap; 

dat de Vereenigde Vergadering desniettemin 
tot toelating der gekozenen besloten heeft, tegen 
welk beslnit W. J. VAN SANDICK in beroep is 
gekomen bij Gedeputeerde Staten van Zuidlwlland, 
welk College bij besluit van 11 A ngustus 1896 
het ingesteld beroep ongegrond heeft verklaard, 
op deze overweging dat J. VAN STOLK tot lid 
van het stembureau was benoemd als directenr 
der naamlooze vennootschap .de Nederlandsche 
Cementsteenfabriek te V,·i,jenban", die zelve tot 
de ingelanden van Delfland behoort en door haar 
directem· zoo in als bniten rechten vertegen
woordigd wordt; 

dat W. J. VAN SANDICK van deze beslissing 
van Gedeputeerde Staten bij Ons in beroep ge
komen, eene nadere beslissing beeft verzocht; 

0 ver wegende, dat voor de boven vermelde ver
kiezing bij beslnit van 20 Februari 1896 door 
dijkgraaf en hoogheemraden onder anderen tot 
lid van het stemburean was benoemd J . VAN 

TOLK te 's Graven!,age, directeur der naamlooze 
vennootschap . de Nederlandse/ie Cementsteenfa
briek te Yrijenban", als vertegenwoordigende die 
vennootschap in en buiten rechten; 

dat art. 34 , 2dc lid van het Reglement voor 
het hoogheemraadschap van Delfland tot leden 
van het stembureau benoembaar stelt alle inge
landen , dat zijn gronclbezitters van Delfland en 
tot dezen, blijkens het gaarder boek, behoort de 
evengenoemde vennootschap, welke niet anders 

dan in de persoon van haren directeu.r kon -
maar dan ook als zoodanig recht had - in het 
stembureau. zitting te nemen; 

dat alzoo in dit noch in eenig ander opzicht 
van onregelmatigheid, die bij de verkiezing zou 
hebben plaats gehad, is gebleken ; 

Gezien het Reglement voor het hoogheemraad

schap van Delfland; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Met bevestiging van het besluit van Gedepn• 
teerde Staten van Zuidholland van 11 Augus
tus 1896 en van de beslissing der Vereenigde 
Vergaderin!( van het hoogheemraadschap van 
Delfland van 23 April 1896, het daartegen door 
appellant ingebracht bezwaar te verklaren ouge
grond. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad en tegelijk met het 
rapport van voornoemden Minister in de Staats 
courant zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State , 
afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

's Grnvenhage , den l0den December 1896. 
(get.) EMU A. 

De Minister van Waterstaat, llandel en Nijverheid, 
(get. ) VAN DER SLEYDEN. 

( Uitgeg. 20 Dec. 1896.) 

10 December 1896. RESOLUTIE, houdende in
strnctie tot uitvoering der wet van 16 April 
1896 (Staatsblad n°. 72) tot regeling der 
persoueele belasting. 

I. BeschriJving. Aangifte. 

§ 1. Ter verzameling van de noodige gegevens 
voor <le regeling der aanslagen naar den toestand 
op 15 Jannari wordt telken jare eene algemeene 
beschrijving verricht. 

Voor zooveel de eerste drie grondslagen be
treft, behoort de beschrijving zich mitsdien uit 
te strekken tot alle perceelen, niet geheel onder 
art. 4, § 1, vallende, tenzij het geen twijfel 
lijdt, dat de belastbare huurwaarde blijft beneden 
de grens van art. 12. 

Bovendien tot de zeker weinig voorkomende 
perceelen, voor welker gebrnik alleen naar den 
grondslag mobilair (nl. ter zake van rijtuip;en of 
pleiziervaartnigen) belasting is te beffen . 

§ 2. Er zijn tweeërlei beschrijvingsbiljetten: 
modellen A. en B. 

Model A dient tot aangifte door den belasting
plichtige op den voet van het VIIIste hoofdstuk 
der wet. 

Model B is bestemd om door den beschrijver 
te worden ingevnld telkens wanneer geen be
schrijvingsbiljet wordt uitgereikt. 

Immers volgens de wet is uitreiking van be-
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schrijvingsbiljetten in 't algemeen niet verplich
tend, cl och alleen voorgeschreven ten aanzien van 
hen, clie naar den grondslag dienstboden of paar
den belastingplichtig worden geacht. 

§ 3. De voor de invulling van het biljet 
model B vereischte gegevens tracht de beschrijver 
te verkrijgen in de eerste plaats door ze zich 
mondeling te doen opgeven. Daarbij warde echter 
niet n i t het oog verloren , dat het - ook wat 
de gevolgen voor den belastingplichtige betreft -
geene aangifte geldt, maar eene opneming door 
den beschrijver. Mitsdien behoeven mondelinge 
opgaven niet onvoorwaardelijk te worden gevolgd, 
maar moet integendeel de beschrijver te rade gaan 
met hetgeen hem langs anderen weg mocht zijn 
bekend geworden en met hetgeen hij zelf waar
neemt. 

§ 4. Uitreiking van een beschrijvingsbiljet, 
waar geen belastingplicht nanr den 4den of 5den 
grondslag bestaat, kan acht erwege blijven, indien 
zij niet noodig is om betrouwbare inlichtingen 
te verkrijgen. 

Zoo is uitreiking van een biljet in den regel 
overbodig, indien de belasting naar den grond
slag haardsteden niet wordt geheven, mits de 
huurprijs bekend is (zooals o. a. dikwijls het 
geval zal zijn ten opzichte van blokken van 
gelijksoorti<>e woningen) of er geen huurprijs is 
of wel de pacht van land daarin is begrepen. 

Doch ook in vele gevallen, waarin de belasting 
naar den grondslag haardsteden wèl wortlt ge
heven, behoeft geen beschrijvingsbiljet te worden 
uitgereikt, voor zooveel dit niet voor den grond
slag huurwaarde noodig is. Namelijk omdat men 
zich kan vergewissen hoeveel vertrekken in den 
zin der wet verwarmd worden en niet is aan te 
nemen, dat dit aantal in den loop van het jaar 
grooter zal worden. 

In al deze gevallen kan er niettemin aanleiding 
zijn om een beschrijvingsbiljet uit te reiken, door
dien de opgaaf van het aantal kinderen, dat tot 
vermindering der belasting strekt, niet wordt 
vertrouwd. 

Door de uitreiking van een beschrijvingsbiljet 
wordt de belanghebbende verplicht tot aangifte, 
voor welker juistheid hij aansprakeEjk is en 
waardoor hij wordt onderworpen aan de bepaling 
van art. 46. 

§ 5. De beschrijving geschiedt vanwege den 
ontvanger. Deze doet telken jm·e aan den direc
teur eene voordracht van geschikte personen, die 
als zijne gemachtigden het werk zullen verrichten. 

In de eerste plaats komen hiervoor in aanmer
king deurwaarders der directe belastingen en boek
houders of klerken van den ontvanger. 

Ook kommiezen kunnen zonder speciale ver
gunning van het Hoofdbestudr als gemachtigde 
optreden, indien dit zonder nadeel voor den 
dienst kan geschieden; zij genieten alsdan de
zelfde belooning als de deurwaarders. 

In plaats van een gemachtigde kan de ont
vanger zich zei ven voord.ragen. 

De voordracht wordt door den ontvanger uiter
lijk 1 December aan den inspecteur ingezonden 
en door dezen met zijn advies uiterlijk 15 De
cember aan den directeur overgelegd. 

§ 6. Met de beschrijving wordt zoo spoedig 
mogelijk aangevangen, evenals met het terug
halen van uitgereikte biljetten. Intusschen mag 
geen terughaling plaats vinden v6ór 16 Januari 
of vóór den 5den dag na dien cler uitreiking. 

Geschiedt de uitreiking na 15 J anua1·i , dan 
kan de belanghebbende het biljet terstond in
vullen en teruggeven. 

§ 7. De beschrijvingsbiljetten model B worden 
dadelijk bij tle opneming ingevuld en geparafeerd. 
Hiervoor mag gebruik worden gemaakt van pot
looden, waarmede onuitwischbaar schrift wordt 
verkregen. Dit geldt ook voor de ontvangbe
wijzen, bij de inlevering van biljetten model A 
op verzoek af te geven. 

§ 8. De beschrijver geeft de verlangde in lich
tingen en is desgevraagd bij de in vulling van 
uitgereikte biljetten behulpzaam. 

Het blijft den gemachtigden ten stelligste ver
boden daarvoor belooning, in welken vorm ook, 
aan te nemen. 

§ 9. Wanneer te vergeefs is getracht een uit
gereikt beschrijvingsbiljet terug te halen, doet 
de ontvanger den belastingplichtige eene waar
schuwing toekomen om het biljet binll'en een aan
gewezen termijn te zijnen kantore in te leveren. 

Bij het bepalen van dien termijn is in acht te 
nemen , dat hij niet kan eindigen vóór den 
20sten dag na dien der uitreiking van het biljet 
(art. 42, l ste Jid). 

§ 10. Met het houden eener beschrijvingslijst 
wordt op den bestaanden voet voortgegaan. Het 
formulier der dagelijksche afsluiting is: 

. Gesioten, voor zoo veel betreft de uitreiking 
of invulling der biljetten, den 189 . 

De ontvanger (of) De gemachtigde." 
§ ll. Tot uitvoering vau het slot van art. 47 

zenden de ontvangers bij den aanvang van elk 
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jaar een genoe,,azaam aantal beschrijvingsbiljetten 
(model A) naar de secretarieën der onder hun 
kantoor ressorteerende gemeenten. 

II. Voorbereiding van den aanslag. 

12. De inspecteur doet uiterlijk 15 December 
de noodige voorstellen aan den directeur om voor 
de verschillende gemeenten of, zoo noodig, voor 
verschillende onderdeelen van gemeenten ambte
naren aan te wijzen voor de opnemingen volgen8 
art. 50, § 1. 

Hij verzoekt de colleges van zetters tijdig één 
of meer hunner leden of andere pel'Sonen aan te 
wijzen voor de schatting der hunrwaarden (art. 50, 
§ 1) en treedt met die colleges in overleg voor 
de aanwijzing volgens art. 50, § 2. 

Voor zooveel noodig wordt de aandacht er op 
gevestigd, dat laatstgemelde wetsbepaling inspec
teur en zetters geheel vrij laat in de keuze van 
personen. 

§ 13. De aanwijzingen, waartoe de inspecteur 
medewerkt, geschieden schriftelijk (Personeele be
lasting n°. 1). Zij worden door hem bij uittreksel 
(of afschrift) aan de aangewezen personen mede
gedeeld en blijven onder zijne berusting. 

Ook voor aanwijzingen, die de zetters alleen 
buiten huu college doen, is het wenschelijk, dat 
zij schriftelijk geschieden, opdat de betrokken 
persoon desvereischt zijne bevoegdheid kunne 
aantoonen. 

§ 14. Zoodra de beschrijving in eene gemeente 
of in een afzonderlijk te behandelen deel eener 
gemeente is afgeloopen, maakt de ontvanger lijsten 
op voor de noodige schattingen van huurwaarden 
en mobilair (Personeele belasting n°' . 2 en 3), 
welke lijsten aan clen inspecteur worden inge• 
zonden. 

§ 15. Het ligt geenszins in de bedoeling, dat 
telken jare eene algemeene schatting van de huur• 
waarcle der in art. 10 bedoelde perceelen zou ge
schieden. Alleen bij rijzing of daling van het 
peil der huurprijzen in eene gemeente of ook in 
bepaalde straten, buurten of andere gedeelten 
eeuer gemeente zal daar ter plaatse eene alge• 
meene herschatting onvermijdelijk zijn. 

Overigens draagt de ontvanger voor deze per• 
ceelen de huurwaarde voor , waarnaar de aanslag 
laatstelijk is geregeld, tenzij eene bijzondere reden 
nieuwe opneming noodig mocht maken. 

De meest voorkomende redenen zijn: 
dat een perceel door bijbouw, gedeeltelijke ver• 

nieuwing enz. verandering heeft ondergaan, waar• 

door een niet geheel onbelangrijke invloed op de 

huurwaarde is uitgeoefend; 
dat een gedeelte van een perceel voor 't eerst 

of niet langer tot onbelastbare doeleinden wordt 

gebezigcl; 
dat splitsing van een perceel volgens art. 33 

voor het eerst of op andere wijze dan voorheen 
moet plaat, hebben of zoodanige splitsing komt 
te vervallen. 

Gewoonlijk zal derhalve het aantal opnemingen 
voor den eersten grondslag niet groot kunnen zijn. 

Hetzelfde is van toepassing ten aanzien van 
den grondslag mobilair. 

Immers als regel moet gelden , dat de opneming 
voor een perceel alleen wordt herhaald : 

wanneer het een anderen gebruiker heeft ge· 
kregen; 

wanneer, om welke reden ook, wordt vermoed 
dat de waarde van het mobilair, dat voor de 
belasting in aanmerking komt , eene niet onbe
duidende vermeerdering of vermindering heeft 
ondergaan , of 

wanneer splitsing volgens art. 33 moet worden 
ingevoerd, opgeheven of gewijzigd. 

§ 16. Bij de opmaking der lij st P ersoneele 
belasting n°. 2, wordt het volgende in acht ge
nomen. 

Onder hnurprijs wordt verstaan de hnurprijs, 
bedoeld in art. 9, § 2, dus na verhooging of 
vermind ering met hetgeen krachtens bijzonder be
ding ten laste van den huurder of ten laste van 
den verhnlll·der is. Zoodanige verhooging of ver
mindering wordt in de kolom van aanmerkingen 
in het kort aangeduid, b.v. : "waterleiding/ . . . ". 

De reden , waarom de opgegeven huurprijs niet 
als de huurwaarde is aan te merken, wordt even
eens beknopt ingevuld (kol. 5). Acht de ont
vanger schatting noodig , omdat hij van meening 
is, dat de hnurprijs niet onder normale omstandig• 
heden is bedongen, dan teekent hij aan: .abnor· 
maal". In andere gevallen, waarin schatting of 
nieuwe schatting moet geschieden, vult hij in 
b. v.: "werkplaats", wanneer art. 9, § 4b , van 
toepassing is, of: "moestuin" in het geval van 
art. 9 , § 4d. Perceelen, die met landerijen te 
zamen voor één prijs zijn gehuurd, kunnen worden 
aangeduid met: "hoeve". 

Perceelen, waarvan een gedeelte als een afzon • 
derlijk perceel moet worden behandeld (art. 33) , 
worden, indien beide gedeelten zijn op te nemen, 
tweemaal vermeld. De huurprijs behoeft natuur
lijk slechts eenmaal te worden ingevuld, waarbij 
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cle afzonderlijk op te nemen gecleelten cloor cene 

accollacle kunnen worclen vereenigcl. 

De afzonclerlijke perceelen worclen in kol. 2 

aangeduid met Jf (gemeubeld verhnnrd gedeelte), 

L (gecleelte, uitsluitend dienende voor de uit

oefening van het logemeuthoudersbedrijf), TV (ge
deelte, uitsluitend tot winkel of lokaal tot uit

stalling dienende) of H (gedeelte, bewoond door 

een huisbewaarder). Deze aanwijzing vervangt 

ingeval van huur de invulling van kolom 5. 
Tenzij cle inspecteur zelf aan de opneming 

mocht deel nemen, stelt hij de lijst in hi.ndeu 

van clen daarvoor aangewezen ambtenaar. 
Nu de opneming wordt de daartoe betrekkelijke 

kolom ingevuld. De huurwaarde van perceeleu 

of gedeelten, vallende onder art. 11, § 2, worclt 

dadelijk voor 1/2 of 1/3 ingeschreven. 
Vervolgens wordt de lijst door den ambtenaar 

en den vertegenwoordiger van het zetterscollege 

onderteekend en door eerstgenoemde aan den ont

vanger gezonden. 
§ 17. Voor cle lijst Personeele belasting n°. 3 

geldt eveneens wat hiervorcn is bepaald nopens 

dubbele inschrijving van perceelen, vallende onder 
a1·t. 33, en nopens de aanwijzing met Jf, L. 
Wof H. 

De inspecteur stelt deze lij st in handen van 

twee deskundigen. Dezen vullen het resultnat 
van hnn werk in de daarvoor aangewezen kolom 

in - cle waarde der stoffeering van perceelen en 
gedeelten van perceelen, bedoeld in art. 11, § 2, 
dadelijk voor de helft - en leveren de lijst 
onderteekend bij den ontvanger in. 

§ 18. Terstond na de inzending der lijsten 

Personeele belasting n°•. 2 en 3, wordt het 

register van aanslagen (Personeele belasting n°. 4) 

door cleu ontvanger aangelegd en voor zooveel 
mogeliJk gereed gemaakt. 

Voor gedeelten van gemeenten, welke volgens 
art. 5 in verschillende klassen zijn gerangschikt, 
worden afzonderlijke registers aangelegd. 

Het aantal haardsteden, dienstboden en paarden 
wordt , met inachtneming van de onclerscbeiclingen 
der wet, ingevuld volgens den inhoud der be

schriJ vingsbiljetten. Tegelijket'tijcl echter vermeldt 
de ontvanger mogelijke bedenkingen in de voor 
zijne aanteekeningen bestemde kolom van het 

register. 
Eveneens wordt gehandeld ten opzichte van 

het aantal kindei-en, kleinkinderen en pupillen , 
die vol_geRS art. 6 voor verminderi ng der belasting 

in aanmerking komen. 

Ambtswoningen , waarvoor de belastbare huur

waarde volgens art. 11, § 1, wordt ingevuld , 

worden in de kolom van aanmerkingen als zoo
clan ig aangeduid, met vermelcling van de laatstelijk 

bepaalde huurwaarde volgens art. 10 en van de 

in art. 11 , § 1, bedoelde inkomsten. 

De kolom, betreffende het aantal maanden, 

waarover de aanslag loopt, behoeft in de primi
tieve registers niet te worden ingevuld, mits 
uit den titel blijkc, dat het register enkel vol
jaarsaanslagen bevat. 

§ 19. Nadat de lijsten Personeele belasting 
n°. 2 en 3 weder bij den ontvanger zijn in

gekomen, neenit hij de uitkomsten der schattingen 
in het register over. 

In de kolom, welke betrekking heeft tot den 

grondslag mobilair, wordt niet steeds de geschatte 

waarde aangeteekend, doch de laagste waarde 
cler betrekkelijke klasse van het tarief, vustgestelcl 
bij art. 19. 

§ 20. Het register wordt met de beschi-ij vings
biljetten, de beschri_ivingslijst en de schattings

lijsten (Personeele belasting n°•. 2 en 3) aan 

den inspecteur gezonden. Deze overtuigt zich 

van cle juiste invull ing en zorgt, zoo noodig, 
voor herstel van abuizen. 

§ 21. De voorschriften der § § 14 tot en met 

20 gelden mede ten aanzien der beschrij vings

biljetten, die na afloop der algemeene beschrijving 
worden ingeleverd (model A) of ingevuld (model B). 

De inzending der lij sten Personeele belasting 
n°• . 2 en 3 heeft dan 1ilaats binnen 3 dagen 
na het einde van elk der kwartalen, aanvangende 

met 1 Januari, 1 April, 1 Juli en 1 October. 

De inschrijving der hiervoren bedoelde biljetten 

in de beschrijvingslijst geschiedt doorloopend, 
behoudens afsluiting bij het einde van het 
kwartaal. 

Onverminderd de bepaling van § 18, 2de Jid, 
wordt na afloop van elk ·kwartaal slechts één 
register van aanslagen aangelegd. Om de ve1·i
ficatie van het kohier te vergemakkelijken, be
hooren de aanslagen over een zelfde aantal maan

den zooveel mogelijk dadelijk op elkaar te volgen. 
Voor registers van niet meer clan tien artikelen 

wordt alleen een titel en een binnenvel gebruikt. 

III. Àanslag. 

§ 22. I edere beslissing nopens den aanslag 
komt, behoudens de bepaling van art. 52, toe 
aan het college van zetters met den inspecteur. 
Van de schatting der huurwaarde, zelfs door een 
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lid van het college met den inspecteur venicht, 
kan desnoods worden afgeweken, evenals van de 
schattingen van mobilair, welke slechts tot voor
lichting dienen. 

§ 23. De aanslagen worden door den inspecteur 
en het college van zetters vastgesteld in het 
register Personeele belasting n° .. 4. 

Wordt daarbij in eenig opzicht afgeweken van 
hetgeen door den ontvanger werd ingevuld, dan 
wordt de wijziging of bijvoeging beknopt, maar 
duidelijk, in de blij keus haar opschrift daarvoor 
bestemde kolom aaogeteekend. 

Van die kolom wordt mede gebruik gemaakt 
om den aanslag in te schrijven, dien inspecteur 
en zetters opleggen bij gebreke der aangifte, 
waartoe de belastingplichtige gehouden was 
(art. 49, § 1, 2° lid) en wanneer zij· een V1"oeger 
vastgestelden aanslag naar den 2den, 4den of 
5den grondslag ambtshalve verhoogcn (art. 51). 

Is de aanslag uit eene bekeuring voortgevloeid, 
dan wordt in de kolom van :ianmerkingen ver
meld: .ontdoken rechten." 

§ 24. Blijkt na den aanslag , dat de verminde
ring volgens art. 6 te hoog is gesteld, dan 
wordt, ook ingeval van bekeuring, een geheel 
nieuwe, verbeterde aanslag uitgetrokken. De 
oorspronkelijke aanslag of,- zoo noodig, een daar
mede gelijkstaand gedeelte van den nieuwen 
aanslag wordt later op den staat van oninbare 
posten gebracht krachtens machtiging van den 
inspecteur op een bij den staat over te leggen 
duplicaat-aanslagbiljet. 

§ 25. Indien voor een aanslag nader onderzoek 
wordt vereischt, wordt de post doorgehaald en 
in een volgend of afzonderlijk register ingeschreven . 

IV. Kokier. 

§ 26. Na de regeling der aanslagen wordt het 
register met de daarbij overgelegde bescheiden 
aan den ontvanger teruggezonden . 

Deze brengt de- kolommen, dienende tot in
schrijving van de elementen der aanslagen, in 
overeenstemming met de door inspecteur en zetters 
bepaalde afwijkingen en bij voegingen. Dit ge
schiedt met rooden _ inkt zoodanig, dat hetgeen 
oorspronkelijk werd ingevuld, duidelijk leesbaar 

blijft. 
Hierbij worde er op gelet, dat verandering 

vau het bedrag der huurwaarde verdere wijzi
gingen noodig kan maken (verg. artt. 7, 15 en 18). 

§ 27. De ontvanger maakt vervolgens uit het 
register het kohier (Personeele belasting n°. 5) 

1896. 

op , waarna ook de Inhoud vau het register kan 
worden voltooid. 

De kolommen, betreffende het aantal maanden, 
waarover de aanslag loopt, en de hoofdsom over 
dat tijdvak, behoeven in de primitieve kohieren 
niet te worden i11gevnld, mits uit den titel blijke, 
dat het kohier enkel voljaarsaanslugen bevat. 

Bij de splitsing der opcenten op den titel worden 
die voor de gemeente zuiver berekend over het 
totaal der hoofdsom van het kohier. Het over
blijvende wordt voor de provincie uitgetrokken . 

§ 28 . Het kohier wordt met het register aan 
den inspectj!ur gezonden, die het werk onder
zoekt en , zoo noodig, voor verbetering zorgt. 

Het register blijft ter inspectie berosten ; het 
kohier wordt ter executoirverklaring aan den direc
teur overgelegd. 

§ 29. Na ontvangst van het afgekondigd kohier 
draagt de ontvanger zorg, dat de aanslagbiljetten 
spoedig en met de meeste nauwkeurigheid worden 
geschreven en binnen den bij art. 55 bepaalden 
termijn worden uitgereikt. 

Hij stelt op den titel van het kohier eene 
verklaring, waaruit blijkt op welken dag de uit
reiking dier biljetten is afgeloopen. 

§ 30. De voorschriften der resolutiën van 28 Sep
tember 1869, n°. 10 ( Verzameling n°. 165) en 
17 December 1870, n°. 18 ( Verzameli11g n°. 185) 
betreffende de registers der inspecteurs van de 
elementen en de bedragen der kohieren en de 
daarnit te vervaardigen opgaven worden als volgt 
gewijzigd. 

Het daarvoor te bezigen materieel wordt in de 
nieuwe serie Personeele belasting opgenomen onder 
nos. 6, 7 en 8.-

De inzending der opgaven aan den directeur 
heeft plaats vóór 1 Mei, volgende op het belas
tingjaar. 

De inzending der staten van het totaal der 
kohieren door de directeurs ten behoeve der Al
gemeene Rekenkamer geschiedt vóór 1 Juni , op 
het belastingjaar volgende. 

V. Elementregister. 

§ 31. In de registers van de elementen der aan
slagen (Personeele belasting n°. 10) worden voort

aan niet ingeschreven de perceeleu die, ofschoon 
tot belastbaar gebruik dienende, ten gevolge van 
geringe huurwaarde voor de heffing der belasting 
buiten aanmerking blijven. Hierop wordt echter 
eene uitzondering gemaakt indien dergelijke per
ceelen gedeelten zijn van een perceel, dat op 

29 
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grond van art. 33 wordt gesplitst, en de ge
bruiker voor een ander gedeelte is aangeslagen. 

§ 32. Daar zooveel mogelijk de volgorde der 
perceelen naar de plaatselijke indeeling moet wor
den bewaard, behooren ook die perceel en te worden 
ingeschreven, welke tijdelijk buiten gebruik zijn, 
doch later in de belasting kunnen worden be

trokken 
§ 33. Voor gedeelten van gemeenten, volgens 

de bij de wet gevoegde tabel tot verschillende 
klassen behoorencle, worden afzonderlijke element• 

regi sters aangelegd. 
§ 34. De bijwerking der elementregisters ge

schiedt jaar! ijks, voor zoo veel de primitieve aan
slagen be.treft, vóór 1 November. De daartoe 
benoodigde registers van aanslagen worden clen 
ontvanger op zijne aanvraag door den inspecteur 
toegezonden. 

De aanslagen op de aanvullingsregisters worden 

in het elementregister bijgewerkt vóór dat eerst

gemelde schrifturen volgens § 28 worden inge• 
zonden. 

Nadat de inbond van een i-egister Personeele 
belasting n°. 4 is overgenomen, wordt de daartoe 

betrekkelijke aanteekening op den titet door den 
ontvanger ingevuld en gepamfeeriI. ' 

H et register van bekende verhuringen vervalt. 

VI. Bezwaarscl,riften. 

§ 35. Bij de directeurs en inspecteurs worden 
registers (Personeele belasting nos. 11 en 12) ge

houden voor de inschrijving van bezwaarschriften. 
§ 36. De bij den clirectcnr ingekomen bezwaar• 

schriften worden aan den betrokken inspecteur 

gei onden. 
Alle bezwaarschriften kunnen ook bij den in• 

specteur en bij den ontvanger worden ingeleverd . 
Alsclan worclt terstond daarop aangeteekend: 
• Ingekomen bij den inspecteur (ontvanger) te .... 
den . . .. " De dag der inlevering wordt beschouwd 
als de dag van indiening bij clen directeur. Be
zwaarschriften, bij den ontvanger ingeleverd, wor
den cloor dezen ten spoedigste aan den inspec
teU1· overgelegd. 

37 . Elk bezwaarschrift wordt ter inspectie 
van een omslagvel (Personeele belasting n° . 13) 
voonien en aan den ontvanger gezonden. 

De ontvanger brengt binnen 14 dagen advies 
uit en zend t de stokken, na bijvoeging van het 
beschrijvingsbiljet en een dnplicaat-aanslagbiljet , 
door aan den voorzitter van het college van zetters. 

adat het bezwaarschrift met het ad vies van het 

zetterscollege bij den ins1iecteur is teruggekomen, 
brengt deze, mecle binnen 14 dagen, zijn advies 
uit en zendt het ter besl issing aan den directeur. 

38. Voor cle mededeeling zijner uitspraak 
aan clen aangeslagene maakt de directeur gebruik 
van het model P ersoneele belasting n°. 14. 

Het ontvangbewijs, ook te bezigen in de ge
vallen, bedoelcl in art. 63 , § 5, en art. 65, § 5, 
worclt in de serie Personeele belasting opgenomen 
onder n°. 22. 

§ 39. Heeft de belanghebbende den termijn 
van beroep ongebruikt laten verstrijken, dan stelt 
de clirecteur zijne uitspraak, na uitvoering voor 
zooveel nooclig, in handen van den inspecteur 
ter kennisneming, aanteekening in het register 
van bezwaarschriften en terugzending. 

Hiertoe kan terstond worclen overgegaan, indien 
grootere verminderrng van clen attnslag dan door 
den directeur werd verleend is buitengesloten . 

De inspecteur deelt do uitspraak mede aan 
den ontvanger ter aanteekening, voor zoo veel 
noodig, in het register der elementen , en aan 
het college van zetters. 

§ 40. De voorzitters der raden van beroep 
ontvangen rechtstreeks van het Departement van 
l<'inanciëu het noodige materieel Personeele be
lasting n°. 15, tot inschrijving van de bij hen 
ingekomen bezwaarschriften. 

§ 41. Is den directeur een bezwaarschrift 
volgens art. 60, § 1, ter beoordeeling gezonden, 
dan wint hij desvereischt het nader advies van 
den inspecteur in en zorgt zooveel mogelijk, dat 
het bezwaarschrift uiterlijk binnen 3 weken cloor 
den voorzitter van den raad van beroep wordt 
terngontvangen. 

Indien den directeur blijkt, dat het beroep te 
laat wercl ingesteld, legt hij bij de terngzending 
aan den voorzitter het bewijs der aanteekening of 
het ontvangbewijs, bccloeld in § 3 van art. 56, over . 

Ingeval cle belangbebbende of zijn gemachtigde 
is opgeroepen om zijne bezwaren voor den raad 
mondeling toe te li chten, doet cle clirectenr zich 
bij de bebancleling der zaak dooi· den beb·okken 
inspectem· of - is deze verhinderd - door een 
ander inspecteur vertegenwoordigen. Bijaldien 
het den clirertenr in zeer bijzondere gevallen 
wenschelijk mocht toeschijnen, kan hij den rijks
advocaat nitnoodigen hem voor den raacl te ver• 
tege,n woorcl igcn. 

Met de afschriften van uitspraken, welke cle 
directeur volgens art . 61 ontvangt, wordt ge• 
handeld overeenkomstig § 39, lste en 3de lid. 
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§ 42. Komt eene uitspraak van den raad vnu 
beroep den directeur voor niet op de wet ge
grond of daa1·mecle in strijd of wel van bijzonder 
belang te zijn, clan zendt hij het afschrift na 
terngontvangst van den inspecteur , vergezeld van 
alle daartoe betl'Ckkelijke stukken, met zijne 
beschouwingen aan den Minister. 

VII. Ontheffingen. 

§ 43. Aan de directiën en inspectiën wordt van 

alle aangiften en verzoeksch.riften tot het ver
krijgen van ontheffing aanteekening gehouden in 

registers P crsoncele belasting n°•. 16 en 17. 
§ 44. Verzoeken volgens art. 65, § 3, kunnen 

zoowel schriftelijk als mondeling worden gedaan. 

Van een mondeling verzoek maakt de ambtenaar, 
tot wieu het wordt gericht, een beknopt relaas 
op, dat verder als een verzoekschrift wordt 

geïnstrueerd. 
§ 45. De bepalingen der § § 36 en 37 gelden 

mede voor de behandeling van aangiften en ver
zoekschriften op grond van artt. 63 en 65, met 
di en verstande, dat de uitzending geschiedt met 
een omslagvel Personeele belasting n° . 18. 

Voor de mededeeling der uitspraak aan den 

belanghebbende dient het materieel Personeele 

belasting u0
• 20. 

§ 46. Aangiften volgens art. 63, § 3 worden 
door den inspecteur zonder omslagvel aan den 
ontvanger gezonden, tenvijl van de; inhoud van 

iedere Mngifte mededeeling wordt gedaan aan de 
ambtenaren van den actieven dienst en de deur
waarder;. Dezen leveren binnen 8 dagen na 
afloop van het jaar, voor iedere gemeente af

zonderlijk, een verslag nopens hunne bevinding 
bij den ontvanger in. 

Binnen 14 dagen na afloop van het jaar zendt 

de ontvanger alle aangiften met een staat {Per
soneele belasting n°. 19) aan het college van 

zetters ter gewone behandeling. Het verslag der 
ambtenaren wordt met de overige bescheiden 

daarbij overgelegcl. 
De directeur kan voor elke gemeente uitspraak 

doen bij ééne beschikking, die iedercn belang
hebbende bij uittreksel (Personeele belasting n°. 21) 
wordt medegedeeld. 

Bijaldien de aanspraak op ontheffing l'Cecls 
dadelijk voldoende vaststaat - zooals het geval 
kan zijn bij opbreking van het huisgezin of ver
trek naar het buitenland - worden de aan
giften niet na afloop van het jaar, Joch terstond 
op den voet van § 45 geïnstruem·d en afgedaan. 

§ 47. Is hij, door of namens wien cene aan 
gifte of een verzoekschrift is ingediend, naar eene 
andere gemeente dan die van den aanslag ver
huisd, dan wordt door den inspecteur, voor zoo
veel noodig en naar gelang van omstandigheden, 
het bericht van den ontvanger, het rapport van 
de ambtenaren van den actieven dienst en het 
advies van het zetterscollege over de nieuwe woon

plaats ingewonnen. De inspecteur maakt daartoe 
gebruik van de tusschenkomst van zijn betrokken 
ambtgenoot. 

§ 48. De uitspraken van den directeur volgens 
artt. 63 § 5 en 65 § 5 , worden zoodra valt aan 
te nemen, dat de termijn van beroep ongebruikt 

is voorbijgegaan, na uitvoering, voor zoovcel 
noodig, aan den inspecteur gezonden ter kennis
neming, aanteekening in het register P ersoneele 
belasting n°. 17 en terugzending. 

Hiertoe kan terstond worden overgegaan, in
dien meerdere ontheffing dan door den clirecteur 
werd verleend is buitengesloten. 

Op gelijke wijze wordt gehandeld met de mede

deeling van beslissingen volgens artt. 64, 66 en 67 . 

VIII. ToezicM. 

§ 49. De deurwaarders en de ambtenaren van 
den actieven dienst, voor zoo ver niet uitsluitend 
belast met dienstverrichtingen betrekkelijk de in

voerrechten en accijnzen, houden een waakzaam 
oog op het in gebruik nemen van perceclen na 
15 Januari. 

Telkens wanneer zij bevinden , dat na dien dag 
een perceel is betrokken en h un niet blijkt, dat 
het eene verhuizing in den zin van art. 38 , 
2de lid, geldt, wordt kennis gegeven aan den 

ontvanger, die zorg draagt, dat een beschrij vings
biljet wordt uitgereikt en teruggehaald (model A) 
of een biljet wordt ingevuld (model B). 

Het vorige lid is niet van toepassing ten aan

zien van ae perceelen, die voor het loopende 
jaar op grond van art. 12 niet in de belasting 
zijn betrokken, tenzij verandering van omstandig

heden alsnog tot een aanslag kan leiden. 
§ 50. Wat de grondslagen dienstboden en 

paarden betreft, blij ven de deurwaarders en am bte
naren van den actieven dienst voortel urend belast 
met het toezicht, dat ouder de vroegere wet
geving door hen is gehouden. 

§ 51. De in de vorige pamgraaf genoemde 
ambtenaren worden voorts belast met de op
nemingen van haardsteden volgens art. 70 § 3. 

Te dien einde ontvangen twee hunner van den 
29* 
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inspecteur, met de noodige lastgevingen (Perso
neele belasting n°. 25), eene lijst der te bezoeken 
perceelen (Personeele belasting n°. 26). 

Na de opneming en invnlling hunner bevinding 

leveren zij de lijst in bij den ontvanger, die haar -
bijgewerkt overeenkomstig de aanwijzingen van 
het model - aan den inspecteur doet toekomen. 
Indien verschillen geconstateerd zijn, Je12:t hij de 

betrekkelijke beschrijvingsbiljetten daarbij over. 
Voor zooveel den inspecteur blijkt, dat de wet 

is overtreden, doet hij de ambtenaren, die de 

opneming hebben gedaan, daarvan proces-verbaal 

opmaken. 

IX. Vervolging. Transactie. 

§ 52. De voorschriften der resolutie van 17 Ja
nuari 1894, n°. 22 ( Verzameling n°. 23), ge
wijzigd bij die van 28 Mei 1896, n°. 37 ( Ver
zameling n°. 54), zijn van toepassing ten aan
zien van alle overtredingen in zake personeele 

bdasting; eveneens de §§ 78, 2de Jid, 79 tot 
en met 82 der instrnctie, vastgesteld bij resolutie 

van 27 Februari 1894, n°. 43 ( Verzameling n°. 21). 
§ 53 . Het sluiten van transactiën blijft op 

den bestaanden voet aan de directeurs opgedragen. 
De daarvan op ·te maken akten deelen in de 

vrijsteJling van zegel volgens art. 71. 

X. Álgemeene voorscl,riften. 

§ 54. Geclurende de primitieve beschrijving en 
aanslagsregeling worden op dezelfde wijze als voor
heen opgaven gedaan betreffende den stand der 

werkzaamheden. 
De laatste staat (Personeele belasting n°. 9, 

vroeger Directe belastingen n°. 1) wordt op 1 Mei 
aan het Departement ingezonden. 

§ 55. De boeking der gedurende elk kalender
jam· uitgevaardigde ordonnantiën geschiedt in regis
ters Personeele belasting n°. 23 (voorheen n°. 20). 

Voor de registers en staten, bedoeld in de 

resolutie van 28 Febrnal"Î 1866, n°. 112 ( Ver
zameling n°. 41) wordt, voor zooveel de personeele 
belasting betreft, gebruik gemaakt van het materieel 
Personeele belasting n° . 24. 

Sub 2°. dier resolutie wordt in het eerste lid 
in plaats van: .kolommen 1-4 en 13" gelezen, 
• kolommen 1-4 en 9". 

§ 56. De inspecteur doet zich, zoo noodig: 
voor de werkzaamheden met het zetterscollege in 
éénc of meer gemeenten van zijn dienstkring ver
vangen. 

Hiervoor kunnen de ontvangers binnen het 
ressort van h un kantoor worden voorgedragen. 
Voor zoo ver de gelegenheid daartoe bestaat, kan 
ook een surnumerair tijdelijk als waarnemend 

adjunct-inspecteur aan den inspecteur worden toe

gevoegd. 
De machtiging volgens art. 54 wordt met be

paalde voorstellen tijdig aangevraagd. 

Voor de opdracht der bedoelde werkzaamheden 

aan adjunct-inspecteurs en ambtenaren, die als 
zoodanig fungeereu, wordt geen machtiging ver

eischt. 
§ 57. Aanwijzingen van ambtenaren voor de 

uitvoering der wet, zoowel volgens art. 50, § 1, 
lste lid, als volgens art. 54, en van deskundigen 

als bedoeld in art. 50, § 2, geschieden telkens 
voor een belastingjaar . Het verdient aanbeveling, 
dat hetzelfde worde in ach t genomen ten opzichte 
van de personen, die volgens het 2de Jid van 
art. 50, § 1, het college vnn zetters vertegen
woordigen. 

§ 58. AJle onder de vroegere wetgeving inge
stelde modell~n der serie P ersoneele belasting 
vervallen; eveneens de n••. 1, 2 en 3 van de 

serie Directe belastingen. 
§ 59. De beschrijvingsbiljetten , beschrijvings

lijsten, ontvangbewijzen van besclu·ijvingsbiljetten 
en waarschuwingen tot inlevering van het be
schrijvingsbilj.et worden door de ontvangers ver

strekt. Van de daarvoor vast te stellen modellen 
zal een voldoenil. aantal afdrukken aan de direc

teurs worden gezonden ter uitreiking aan de in

spcctem-s en ontvangers in hunne directie. Eerst
gemelde hoofdambtenaren zien toe, dat voor de 

beschrij vingsbiljetten geen ander dan deugdzaam 
en sterk papier worde gebezigd. 

§ 60. De vroeger in de Verzameling opgenomen 
administratieve voorschriften betrekkelijk de perso
neele belasting blijven van kracht, voor zoover 
zij niet met de be"palingen dezer instructie of mrt 
nadere voorschriften in strijd zijn . 

XI. Slotbepalingen. 

§ 61. Ten opzichte van het eerste belastingjaar 
onder de nieuwe wet is het volgende in acht te 
nemen . 

Op de primitieve lijsten Personeele belasting 
n°. 2 worden alle beschreven perceelen gebracht, 
derhalve ook die, waarvan cle huurprijs zonder 
eenige wijzigiug als de belastbare huurwaarde 
kan gelden. Van die perceelen behoort natuur-
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lijk geen opneming te geschieden, maar zij moeten 
voor de schatting der overige de noodige punten 
van vergelijking leveren. 

Van het vorenstaande kan echter worden af
geweken waar geheele blokken van gelijksoortige 
huizen niet in de termen van schatting vallen. 
Alsdan is het voldoende, dat één dier huizen 
als type wordt opgegeven. 

Ambtswoningen zijn niet van de schatting uit
gezonderd, ook al wordt art. 11, § 1, ingeroepen. 
Door cle schatting toch moet blijken hoeveel het 
minimum volgens het derde lid dier paragraaf is. 

De primitieve lijsten P ersoneele belasting n°. 8 
moeten vanzelf alle beschreven perceelen bevatten, 
met uitzondering alleen van die, welker belastbare 
huurwaarde de grens van art. 18 niet te boven 
gaat, tenware volgens het 2de of 3de lid van 
art. 17, § 1, cle waarde van rijtuigen of pleizier
vaartuigen bij die der stoffeering mocht zijn te 
voegen. 

Voorts is hierbij te letten op de be1ialing van 
art. 33, 1, dat het in de daar bedoelde ge
vallen van de belastbare huurwaarde van het 
gelteele perceel afhangt of ter zake van de beide 
gedeelten de belasting naar den grondslag mobi
lair al dan niet wordt geheven. 

Daar dikwijls eerst door schatting der huur
waarde kan blijken of het maximum van art. 18 
al dan niet wordt overschreden, verdient het 
aanbeveling, althans voor grootere gemeenten, 
de lijsten Personeele belasting n••. 2 en 3 op 
doelmatige wijze in een aantal deelen te splitsen, 
daar '\J.nders te veel tijd verloren zou gaan al
vorens met de opneming van het mobilair wordt 
begonnen. 

In verschillende gemeenten zal het aantal per
ceelen, waarvan geene opneming wordt vereischt 
(doordien de belastbare huurwaarde Óp het be
drag van den huurprijs kan worden gesteld eu 
de belasting naar den grondslag mobilair niet 
wordt geheven), niet onaanzienlijk zijn. Waar 
dit geval zich voordoet , worden voor die per
ceel en zoo spoedig mogelijk afzonderlijke regis
ters en kohieren opgemaakt, opdat de uitreiking 
der aanslagbiljetten aan de betrokken belasting
plichtigen geen noodelooze vertraging ondervinde. 

(get .) 

Voor gelijkluidend afschrift, 

De Secretaris-Generaal, 
F. v. RANDWIJ"CK, t0

• 6.-G. 

11 December 1896. AtmEST van den Hoogen Raad 
der ederlanden , houdende beslissing dat de 
dienaren van politie in eene gemeente, waar 
de commissaris van politie is geschorst, tijdens 
die schorsing wettig kunnen worden benoemd 
.door den burgemeester alléén", in welk ge
val art. 191, 4' lid der gemeentewet, van 
toepassing is en dat de in art. 17 Strafvor
dering bedoelde tijdelijke aanstelling van een 
persoon tot vervanging vnn den commissaris 
van politie niet verder gaat dan voorziening 
in den bij dat wetboek omschreven dienst 
van dezen ambtenaar. 

De Hoog~ Raad enz. , 
P artijen gehoord; 

Gezien de stukken ; 
Overwegende dat als 1 • middel van cassatie is 

voorgesteld: schending en verkeerde toepassing 
van art. 191, 3' en 4• Jid, van de gemeentewet 
(wet van 29 Juni 1851, Staatsblad n°. 85), ge
wijzigd - doch niet in het artikel - bij wetten 
van 7 Juli 1865 (Staatsb lad n°. 79), 28 Juli 1881 
(Staatsblad n°. 102) enz., in verband met de 
artt. 16 en 17 Strafvordering, z~lks doordien 
het hof , feitelijk aannemende dat de appellant bij 
een besluit van 13 December 1892 door den 
burgemeester van Groningen uit zijne betrekking 
van hoofd-inspecteur vau politi e in de gemeente 
Groningen is ontslagen, en dat tijdens dat ont
slag de commissaris van politie in die gemeente 
in zijne betrekking was geschorst, rechtens heeft 
beslist, dat de gemeente Groningen tijdens het 
ontslag van appellant verkeerd zon hebben in 
het geval, waarin voorzien is bij art. 191, alinea 
4, der gemeentewet, en appellant mitsdien bij 
beslnit van den burgemeester alleen volkomen 
wettig is ontslagen; 

0. daaromtrent: 
dat zoowel art. 191 der gemeentewet als art. 16 

Strafvordering onderscheid maken tusschen ge
meenten waar geen commissaris van politie is, 
en die waar zulk een ambtenaar wel is, en de 
beoordeeliug van het cassatiemiddel dus afhangt 
van de vraag, onder welke categorie eene gemeente 
behoort , waar wel een commissaris van politie 

·benoemd is, maar deze in zijne betrekking is 

geschorst; 
dat deze vraag bij het bestreden arrest terecht 

is beantwoord in dien zin , dat zood.anige gemeente, 
zoolang de schorsing <luurt, behoort onder die, 
waar geen commissar is van poli tie is; 

dat toch deze uitdrukking zoo algemeen moge-
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lijk is , en men niet zeggen kan, dat ergens een 
commissaris van politie is, wanneer er of eeue 
vacature is, of wel de benoemde ambtenaar door 
schorsing of eenig ander wettig beletsel onbevoegd 
of buiten staat is om als zoodanig werkzaam te zijn; 

dat de tegenovergestelde opvatting tot het on
gerijmde gevolg zou leiden, dat in gemeenten, 
die in een der bedoelcle gevallen verkeeren, maat
regelen als bedoeld zijn in het 3• Jid van art. 191 
der gemeentewet, waaronder kunnen zijn, die geen 
uitstel gedoogeu, in het geheel niet genomen 
zouden kunnen worden; 

dat het eerste middel derhalve is ongegrond; 
0. dat als subsidiair middel van cassatie is 

voorgesteld: schending en verkeerde toepassing 
van art. 17 Strafvordering in verband met de 
artt. 16, 18, 21 , 26, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40 en 54 van dat Wetboek, art. 11 
aanhef en Jitera 3 en 4 van datzelfde Wetboek 
en de artt. 190 en 191 der gemeentewet (wet 
van 29 Juni 1851, Staatsb_lad n°. 85), zulks 
doordien het hof - feitelijk aannemende dat, 
toen de appellant door den burgemeester van 
Groningen ontslagen werd, de commissaris van 
politie in die gemeente in zijne betrekking was 
geschorst, maar dat na die schorsing de inspecteur 
van politie BLEEKER, bij besluit van den bur
gemeester tijdelijk was belast met de waarneming 
van de functiën van den commissaris van politie 
aldaar - in rechte heeft beslist, dat de tijdelijke 
aanwijzing van genoemden BLEEKER alleen berustte 
eu kon bernsten op ar t. 17 Strafvordering, cu 
mitsdien slechts zou hebben gegolden de nasporing 
van politie-overtredingen, maar niet hetgeen ove
rigens aan den commissaris van politie is op
gedragen; 

O. daaromtrent: 
dat de bewoordingen van art. 17 Strafvordering 

zoowel als zijne plaatsing duidelijk aantoonen, 
dat de daar bedoelde tijdelijke aanstelling van 
een persoon tot vervanging van den commissaris 
van politi e niet verder gaat dan voorziening in 
den bij genoemd Wetboek omschreven dienst van 
dezen, zonder dat de aldus aangestelde wordt 
gelijkgesteld met een commissaris van politie, 
en zonder dat de verdere rechten en verplich
tingen van dezen op hem overgaan ; 

dat bij het bestreden arrest dus terecht is 
beslist, dat, niettegenstaande de aanstelling van 
zoodanig persoon, de gemeente Groningen, al
thans ten aanzien van de in het derde lid van 
art. 191 der gemeentewet bedoelde maatregelen, 

verkeerde in het geval bij het 4• lid van dat 
art.ikel voorzien; 

dat der bal ve ook het s nbsidiair voorgedragen 
middel is ongegrond ; 

Verwerpt het beroep in cassatie en veroordeelt 
den eischer in de kosten daarop gevallen. 

12 necember 1896. BESLUIT, houdende be
palin!!: van den dag waarop de wet van 
4 September 1 896 (Staatsllad n°. 152) in 
werking treedt. S. 219. 

B epaald op l Janua,·i 1897. 

14 December 1896. BESLUIT, houdende machti
ging tot uitgifte van schatkistbilj etten en 
schatkistpromessen volgens de wetten van 
4 April 1870 (Staatsblad n°. 62) en van 
5 December 1881 (Staats1ladn° . 185). S. 220. 

14 December 1896. ARREST van den Hoogen 
Raad der Nederlanden, houdende besl issing 
dat het verbod om in de wateren eener 
gemeente te liggen met een vaartuig , dat 
alleen of hoofdzakelijk tot woning dient, 
niet is in strijd met art. 4 der Grondwet 
en ligt binnen den kring dei· bevoegdheid 
van den gemeentelijken wetgever; dat waar 
niet uit eenige wetsbepaling, zooals art. 188 
der gemeentewet, het tegendeel volgt, de 
opdracht tot het verleenen van vrijstelling 
van gebods- of verbodsbepalingen in plaatse
lijke politieverordeningen aan den bmge
meester alléén, is in strijd met de wet en 
dat waar zoodanige opdracht als in strijd 
met cle wet rechtskracht mist, hetzelfde 
gelden moet van het verbod, waaman zij 
onafscheidelijk is verbonden . 

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

req. voorgesteld bij memorie, luidende: 
Schending der artt. 166 der nlgemeene politie

veronlening voor de gemeente Bols ward van 

14 Juli 1893 , 216 en 253 Strafvordering, door 
niet-toepassing; 

Overwegende dat den gerequireerde 1,ij dag
vaarding is ten laste gelegd dat hij op 26 Juni 1896, 
des voormiddags ten omstreeks half twaalf ure, 
met een vaartuig, dat niet zoozeer wordt ge
bruikt 

I
voor de eigenlijke vaart, als wel enkel 

en alleen dient tot woning, eene ligplaats had 
in de Sneekervaart, binnen de gemeente Bolsward; 

0. dat die feiten bij het bestreden vonnis 
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bewezen, doch niet strafbaar verklaard zijn, dit 
laatste op grond dat, hoewel ze zijn strafbaar 

gesteld bij art. 166 der algemeene politie
verordening voor de gemeente Bolsward, dat 
artikel geen verbindende kracht heeft; <lat toch 
het gemeentebestuur niet bevoegd is dit voor te 
schrij ven , omdat door dergelijke bepalingen, in 
strijd met art. 4 der Grondwet, tengevolge van 
gemeente-verordeningen , aan personen , hetzij 
ingezetenen of vreemdelin11:en het verblijf in de 
gemeente, en als gevolg daarvan ook in het 
Rijk zou kunnen worden ontzegd; 

0. dat hiert.egen bij de toelichtinJ:!: van het 
middel van cassatie is aa.ngevoerd: d,it deze 
redeneering niet opgaat; dat imm ers, waar alleen 
het publiek terrein, het gemeentewater gelegen 
in de gemeente, dat niet aan privaatpersonen 
in eigendom toebehoort, cloor gemelde politie
verordening kan zijn bedoeld, er in elke gemeente 

door dit verbod nog rnimte genoeg overblijft, 
waar hetzij om niet hetzij onder bezwarenden 
titel bij overeenkomst aan daar bedoelcle schepen 
eene ligplaats en den op- of in wonenden eene 
verblijfplal>ts kan worden uitgekeerd; 

0. dienaangaande, dat het eerste lid van 
art. 166 cler in het middel van cassatie ge
noemde algemeene politie-verordening voor de 
gemeente Bolsward luidt: 

• Het is verboden in de wateren gelegen in de 
gemeente te lig11:eu met een schip of vaartuig, 
van welken aarcl ook, dat niet zoozeer wordt 
gebruikt voor de eigenlijke vaart als wel enkel 
en alleen of hoofdzakelijk dient tot woning"; 

0. dttt deze bepaling geen verbod inhoudt aan 
ingezetenen of vreemdelingen om in de gemeente 
Bolsward te wonen of te verblijven, maar alleen 
het daarvan geheel verschillend verbod om met 
een woonschip in een water in die gemeente ge
legen te liggen; 

dat art. 4 der Grondwet niets inhoudt, waar
mede laatstgemeld verbod in strijd zon zijn ; dat 
de gemeenteraad krachtens art. 144 der Grond
wet en art. 135 der gemeentewet bevoegd was 
bij gemeente-verordening zoodanig verbod uit te 
vaardigen; 

0. echter dat het eerste lid van art. 166 in 
verband staat met het derde Jid van datzelfde 
artikel, luidende: 

.De burgemeester kan in bijzondere gevallen 
vari dit verbod tijdelijke ontheffing verleenen 
onder zoodanige voorwaarden als hij zal bepalen"; 

0. dat krachtens eene gemeente-verordening 

ontheffing te verleeuen van een daarin vervat 

gebod of verbod behoort tot het uitvoeren van 
zoodanige verordening, hetwelk bij art. 179 aan
hef en a. der gemeentewet aan bur11:emeester en 
wethouders is opgedragen; en alzoo in den regel 
en waar niet uit eenige wet.bepaling, zooals 
art. 108 cler gemeentewet, het tegendeel voort
vloeit, tot hunne uitsluitende bevoegdheid be
hoort; dat hieruit volgt dat de gemeenteraad 
niet bevoegd was a'1.n den burgemeester alleen 
toe te kennen eene macht., die volgens de wet 
slechts aan burgemeester en wethouders gezamen
lijk toekomt; dat clerhal ve gezegd derde lid ver
bindencle kracht mist; 

0. dat verder uit hetzelfde derde lid blijkt, 
dat de gemeenteraad in het eerste lid geen vol
strekt verbod heeft willen vaststellen, maar 
Ï1lleen een verbod met het voorbehoud in het 
derde lid omschreven; 

0. dat , waar zoodanig voorbehoud is gemaakt 
het verbod met het voorbehoud oplevert eene 

onsplitsbare wilsverklaring, met het rechtsgevolg 
dat, indien het voorbehoud verbindende kracht 
mist, zoodanige kracht ook aan het verbod 
moet worden ontzegd; 

0. dat derhalve het ten laste gelegde feit 
niet strafbaar is krachtens het tweede lid van 
art. 166 cler meergenoemcle verordening, terwijl 
het evenmin strafbaar is gesteld bij eenige wet 
of wett ige verordeniug; 

0. dat mitsdien het voorgestelcle midclel niet 
tot cassatie kan leiden van het bestreden vonnis, 
waarbij het- voormelde feit op andere gronden 
niet strafbaar is vcrldaard; 

Verwe1·pt het beroep in cass:1tie. 

14 December 1896. BESLUIT, houdende nadere 
bepalingen omtrent afschrijving van accijns 
op geslacht wegens uiti,oer van versch vleesch. 
S. 221. 

IN NAAM VAN H. M . WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van_ den Minister van Finan
ciën, dd. 21 November 1896, n•. 82, Invoer
rechten en Accijnzen; 

Gezien nrt. 3 der wet van 27 .A.prü 1884 
(Staatsblad n°. 103); 

Overwegende dat verlaging wenschelijk is van 
het getal nuchtere kal veren, waarvan het vleesch 
in verschen staat met afschrijving van den 
accijns kan worden uitgevoerd; 

Gelet op art. 1 der wet van 4 April 1870 
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(Staatsblad n°. 61), art. 1 der wet van 28 De
cember 1879 (Staatsblad, n°. 250), de wetten van 
30 December 1882 (Staatsblad n°. 253), 31 De
cember 1884 (Staatsbladn°. 259), 25 December 1887 
(Staatsblad n°. 221), 31 December 1890 (Staats
blad, n°. 195) en 29 December 1893 (Staats

blad, n•. 248); 
Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

8 December 1896, n°. 9); 
Gelet op het nader rapport van den Ministei· 

van Financiën van 11 December 1896, n°. 46, 
In voerrechten ··en Accijnzen; 

Hebben besloten en besluiten: 

Benig artikel. 

Met afwijking in zoover van de eerste zinsnede 
van art. 3 der wet van 27 April 1884 (Staats

blad, n°. 103), wordt het aantal nuchtere kalveren, 
dat in de daarbij bedoelde aangifte tot slachten 
begrepen moet zijn, verminderd van twintig tot tien. 

De Minister van Financiën is belast met de 
ni tvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad, 

zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van Stnte. 

's Gravenhage , den 14den Decembe1· 1896. 

(get.) EMMA. 

De JJfinister van Financiën, 

(get.) SPllENGElt VAN EYK. 

( Uitgeg. 24 Dec. 1896.) 

15 December 1896. BESLUIT, ter plaatsing in 
het Staatsblad van de wet van 2 Juni 187 5 
(Staatsblad n°. 95), zooals die is gewijzigd 
en aangevuld door de wetten van 19 De
cember 1876 (Staatsblad n°. 255), 26 April 
1884 (Staatsblad n°. 81) in verband met 
art. 75 van het Koninklijk be lnit van 15 Oc
tober 1885 (Staatsblad n°. 187) en bij de 
wetten van 15. Apri l 1886 (Staatsbl11d n°. 64) 
en van 4 September 1896 (Staatsblad n°. 152). 
S. 222. 

IN N AAM VAN H . M. WILHELMI NA., ENZ. 

W I J EMMA' ENZ. 

Op de voordracht van de Ministers van Water
staat, Handel en Nijverheid van 12 Decem
ber 1896, L• A, afdeeling Arbeid en Fabrieks
wezen en van Oorlog van 12 December 1896, 
l • afdeeling, n°. 55; 

Gezien art . 21 der wet van 4 September 1896 
(Staatsblad n°. 152); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de wet van 2 Juni 1875 

(Staatsblad, n°. 95), zooals die is gewijzigd en 
aangevuld door de wetten van 19 December 1876 
(Staatsblad, n°. 255), 26 April 1884 (Staats

blad u0 • 81) in verband met art. 75 van het 
Koninklijk besluit van 15 October 1885 (Staats

blad n°. ] 87) en bij de wetten van 15 April 1886 
(Staatsblad, n°. 64) en van 4 September 1896 
(Staatsblad n°. 152) in het Staatsblad zal worden 
opgenomen. 

De Ministers van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid en van Oorlog zijn belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het Staats

blad en in de Staatsco1trant zal worden geplaatst. 
's Gravenhage, den 15den December 1896. 

(get.) EMMA. 
De JJfinister van Waterstaat, Ilandel en Ni,jverlteid, 

(get.) VAN DER SLEYDEN. 

De JJfinister van Oorlog, (get.) ScRNEIDER. 

( Uitge,q. 25 Dec. 1896.) 

WET van 2 Juni 1875 (Staatsblad n°. 95), 
zooals die is gewijzigd en aangevuld door 

de wetten van 19 December 187 6 (Staats
blad n°. 255), 26 April 1884 (Staats
blad n°. 81), in verband met artikel 75 
van !,et Koninklijk besluit van 15 Oc. 

tober 1885 (Staatsblad n°. 187) en bij 

de wetten van 15 Áp1·il 1886 (Staats
blad n°. 64) en van 4 September 1896 
(Staatsblad n° . 152). (Hinderwet) . 

Art. 1. Het is verboden inrichtingen, welke 
gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken, op 
te richten zonder vergunning, welke, behoudens 
de bij deze wet gemaakte uitzonderingen, door 
het gemeentebestuur wordt gegeven . 

2. De in art. 1 bedoelde inrichtingen zijn : 
I. die, bij welke stoom, gassen of dampen 

van hooge spanning worden gebezigd; 
met name de inrichtingen, gedreven door 
stoom- en gaskrachtwerktuigen en door 
werkt uigen met vloeibaar koolzuur ; die 
tot voortbrenging van ijs of koude door 
ammoniak, aether of samengeperste lucht, 
en die tot vervaardiging van koolzuur
houdende wateren . 

Hiervan zijn uitgezonderd : 
a. de stoomwerktnigen in vaartuigen , 

de locomotieven, de zoogenaamde loco
mobielen tot tijdelijk gebruik bij de uit-
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voering van bouwwerken en bij den 
landbouw, de stoomkranen, stoombrand
spuiten en dergelijke vervoerbare stoom
werktuigen; 

b. die inrichtingen, bij welke de span
ning, door stoom, gassen of clampen te 
weeg gebracht, in verbancl met d~n in
houcl van het daartoe gebezigd werktuig, 
eene grens niet overschrijclt, doo1· Ons 
bij maatregel van inwendig bestuur aan 
te geven . 

II. die, bestemcl t.ot vervaardiging, ver
werking en bewaring van buskruit en 
andere ontplofbare stoffen (fulminaten, 
picrnten, chloraten en de zoogenaamde 
nitroverbindingen, met name schietkatoen, 
pyroxilin, nitro-glycerine, dynamiet, en 
dualin). 

Hiertoe behooren de fabri eken en be
wam·plaatsen van vuurwerken. 

III. die, bestemcl tot vervaardiging van che
micalia, met name die tot bereicling van 
kooi zure, dubbel koolzure en zwavelzure 
soda, soda-hydraat; zwavel-, zout-, sal
peter-, zuring- en nrsenigzunr; ammonia 
en ammoniakzouten; bleekpoeders en 
bleekwateren; de lood-, zink- en kwik
vei·binclingen (waaronder begrepen zijn de 
lood- en zinkwitfabrieken) ; de cyaan
verbindingen (waaronder begrepen zijn de 
bloedloogzonten) ; en van phosphorus 
(waaronder begrepen is de lncifersfa
bricatie); 

IV. die, bestemrl tot verkrijging, verwerking 
en bewaring van vluchtige proclncten, 
met name alkohols , aethers, vluchtige 
oliën , zwavelkoolstof, vluchtige kool
waterstoffen (waaronder begrepen zijn de 
benzine, steenolie of petroleum en pe
troleum-naphta); 

V. die, beetemd tot de droge distillatie van 
plantaardige en dierlijke zelfstancligheden 
en de verwerking van cle daardoor ver
kregen producten, met uame de gas
fabrieken; de been- en ivoorzwartbrande
rijen; de zwartsel- en drukinktfabrieken; 

de steenkolencoaks- , turfcoaks- en honts
koolbranderijen; de fabrieken van gasolie, 
turfolie, photogeen, solarolie en creosoot 
(waaronder begrepen zijn de inrichtingen 
tot creosoteering van hout, de teer- en 
asphaltkokerijen, de fabrieken van kleur-

stoffen uit de producten der droge distil
latie, de zoogenaamde anilinekleuren); 

VI. die, bestemcl tot de bereiding der vetten 
en harsen, met name de vetsmelterijen, 
de kaarsenfabrieken, de zeepziederijen , 
de olie-, traan- , verf-, vernis-, harpuis
en lakkokerijen, de patentolie- en hars
oliefabrieken, de fabrieken tot het ontvetten 
van wol en van de resid11s der olie
slagerijen i 

VII. die , bestemd tot bewaring en verwerking 
van afval, met name asch , vuilnis, 
bagger, roet, bloed, beenderen, hoornen, 
lompen, guano, mest en meststoffen 
(waal'Onder begrepen zijn de poudretten 
en kunstguano's), zoornedc de bloeddroge
rijen en lijmfabrieken; 

VIII . de mouterijen, brouwerijen, branderijen , 
distilleerderijen, azijnfabrieken en likeur
stokerijen; 

IX. de beetwortelsuikerfabrieken , suikerraffi
naderijen, stijfsel- , aardappelmeel-, aard
appel- en vruchtenstroopfabrieken en bakke
rijen; de zuivel - en cichoreifa br ieken; 

X. de slachterijen, vilderijen, penserij en, 
drogerijen, rookerijen en zouterij en van 
dierlijke stoffen (met name vleesch, visch, 
huiden, darr~en, lebben); de leerlooierijen 
en bewaarplaatsen van hniclen en vellen; 

XL de porselein- en aardewerkfabrieken, steen-, 
pannen- plavuis- en tegelbakkerijen, glas
blazerijen, kalk- en gipsbranderijen en 
kalk bi usscherijen, benevens de bewaar 
plaatsen van ongebluschtc kalk; 

XII. de metaalsmelter ijen, gieterijen, smederijen 
(anker-, grof-, kachel-, hoef-, sloten- en 
andere) ; de metaalklopperijen, pletterijen, 
stoomketel- en andere kctelmakerijen; 
machinefabrieken; de geschutgieterijen en 
boorderijen en geweerfabrieken , koper
en blikslagerijen, alsmede de affineerderijen 
van goud en zilver ; 

XIII. de eesten tot verschillende ' doeleinden 
(waaronder begrepen zijn de meestoven 
en drogerijen van sigaren); 

XIV. de koren-, cacao-, mont- , pel -, schors-, 

grut-, tras- , houtzaag- en oliemolens; 
XV. de klopperijen van visch , katoen, wol , 

haar, vederen, huiden, schors en tapiJten; 
XVI. de orseille- (lakmoes) engarancinefabrieken, 

ververijen, katoendrukkerijen en wasschc
rij en en snelbleekerijen ; 
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XVII. de scheepstimmerwerven, steenhouwerijen 

en zagerij en, molenmakerijen en kuiperijen; 
XVIII. de schiet inrichtingen. 

3. Wij behouden Ons voor, zoo noodig, de 

aan wijzing der inrichtingen in art. 2 bij alge
meenen maati-egel van inwendig bestunr aan te 

vullen. 
Zoodanige maatregel van inwendig bestuur ver

valt, indien cle daarbij bepaalde aanvulling niet 
binnen een jaar na de afkondiging van dien 

maatregel bekrachtigd is door de wet. 
·wanneer een voorstel van zoodanige wet binnen 

het jaar bij de Staten-Generaal is aanhangig ge
maakt, kan door Ons deze termijn eenmaal met 
zes maanclen worden verlengd. 

4. Bij plaatselijke verordening kan de gemeente

raad: 
1°. wijken, buurten of straten aanwijzen, waar 

een of meer uitdrukkelijk genoemde inrichtingen, 
in art. 2 bedoeld , zonder voorafgaande vergun

ning kunnen worden opgericht; 
2°. in het belang der openbare orcle, veiligheid 

of gezondheid eene bepaalde plaats of gedeelte 

der gemeente aanwijzen voor lièt oprichten, hebben 

of gebruiken van eene der in art. 2 genoemde 

inrichtingen, met verbod om elders in de ge· 
meente het bedrijf of de bedrijven uil te oefenen, 

waartoe de oprichting of het gebru ik van die 
inrichting vereischt wordt. Deze bevoegdheid 
strekt zich evenwel niet uit tot cle inrichtingen , 
di e onder geen ander nommer clan I van art. 2 
Yallen. 

Plaatselijke verordeningen, in dit artikel be

doeld, gelden voor een bepaalden daarin genoemden 
tijd, die 20 jaren niet mag te bov en gaan. 

Zij kunnen, voor dat die tijd is afgeloopen, 
telkens worden hernieuwd. 

4bis. De inspecteurs, waarvan in deze wet 
sprake is, zijn die, bedoeld in artikel 9 der 
Veiligheidswet. 

5 . Bij het verzoek om vergunning worden 
overgelegd: 

1°. eene nauwkeurige beschrijving, in dubbel, 
van de plaats waar de inrichti ng zal worden ge
steld, eene opgave van hetgeen in de inrichting 
zal worden verricht , (vervaardigd of verzameld, 
benevens van cle beweegkracht, die daarbij wordt 
aangewend; 

2°. eene plattegrond-teekening, in dubbel, op 
eene schaal van minstens een op twee honderd 
vijftig, aanduidende de uit- en inwendige samen
stelling der inrichting en toebehooren; 

3°. een uittreksel uit de kadustrnle leggers , 
aanduidende de gebouwen of lokalen, bestemd tot 
ziekenverpleging, uitoefening van den openbaren 
eeredienst of scholen, binnen een kring van twoe 

honderd meter van h et gebouw of lokaal der 
inrichting gelegen; 

4°. eene verklaring of cle inrichting al of niet 
eene fabriek of werkplaats zal zijn in den zin der . 
Veiligheidswet. 

5bis. Zal de inrichting tevens zijn eene fabriek 

of werkplaats in den zin der Veiligheidswet, dan 

wordt van elk der in artikel 5, sub 1 en 2, be
doelde stukken een exemplaar meer overgelegd. 

6. Van elk verzoek om vergunning tot oprich
ting van eene inrichting, in art. 2 genoemd , 
geeft het gemeentebestuur ten spoedigste schriftelijk 
kennis aan de eigenaars en gebruikers van elk 
der perceel en, onmiddellijk grenzende aan dat, waar 

de inrichting zal worden opgericht, en van de 

gebouwen of lokalen, bedoeld in art. 5, sub 3. 
Het verzoek met de bijlagen, genoemd in dat 

a,·tikel , wordt ter visie gelegd op de secretari e 
en het gemeentebe,tuur geeft daarvan gelijktijdig 
op de in de gemeente gebruikelijke wijze, alsmede 
door aanplakking op het terrein voor de inrich• 
ting bestemd , kennis aan het publiek. 

Valt een gedeelte van een gebouw of lokaal 

binnen den kring, bedoeld in art. 5, sub 3°., 
dan wordt het geheele gebouw of lokaal gerekend 
binnen dien kring t e liggen. 

Strekt de kring zich in andere gemeenten uit, 

dan geschiedt ook daar openbare aankondiging. 
6bis. Zal de inrichting tevens zijn eene fabriek 

of werkplaats in den zin der Veiligheidswet, dan 
zendt het gemeentebestuur aan den inspecteur 

eene kenni geving als bedoeld in het tweede lid 
van art. 6 , gelijktijdig met cle kennisgeving, in dat 
lid bedoeld. Het zendt hem tevens een ex.emplaar 
der in artikel 5, sub 1 en 2, bedoelde stukken. 

6ter. Zal de inrichting tevens zijn eene fabriek 
of werkplaats in den zin der Veiligheidswet , dan 
is de verzoeker verplicht den inspecteur·alle inlich

tingen te verschaffen, die deze behoeft tot eene 
juiste beoordeeling van de bij het verzoek over
gelegde stukken. 

7. Op den veertien den dag na de openbare 
kennisgeving wordt op de daarin aangewezen plaats 
en uur gelegenheid gegeven om, ten overstaan 
van het gemeentebestuur of een of meer zijner 
leden, bezwliren tegen het oprichten dei· inrich
ting in te brengen. 

Daarbij worden zoowel de verzoekers als zij , 
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die bezwaren in brengen, in de gelegenheül gesteld 
de bezwaren mondeling en schriftelijk toe te 
lichten. 

Van het op de zitting voorgevallene wordt 
proces-verbaal opgemaakt. 

Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren 
inbrengen, kunnen gedurende drie dagen vóór het 
tijdstip, in het eerste lid van dit artikel bedoeld, 
op de secretarie der gemeente van de ter zake 
ingekomen schrifturen kennis nemen. 

7bis. Zal ,le inrichting tevens zijn eene fabriek 
of werkplaats in den zin der Veiligheidswet, dan 
is de inspecteur bevoegd de zitting, in het vorig 
m·tikel bedoeld, bij te wonen. Het gemeente
bestuur zendt hem afschrift van het in dat arti
kel bedoelde proces-verbaal, terwijl het laatste lid 
van fat artikel op hem van toepassing is. 

De inspecteur deelt zoo spoedig mogelijk schrifte
lijk aan het gemeentebestmu mede, of de inrichting, 
voor zoover zulks kan blijken uit de in artikel 5, 
sub 1 en 2, bedoelde stukken, zal voldoen aan 
cle eischen, krachtens artikel 6 der Veiligheidswet 
gesteld. 

8. Binnen eene maand na het in art. 7 bedoelde 
onderzoek beslist het gemeentebestuur over het 
verzoek, en geeft daarvan onmiddellijk aan ,len 

verzoeker en gelijktticlig, door aankondiging, aan 
het publiek kennis. 

Kan de beslissing binnen clen in het eerste lid 
van dit artikel bepaalclen tijd niet genomen wor
den, clan wordt zij, bij een met redenen omkleed 
en af te kondigen besluit, verdaagd, hetwelk 
aan den verzoeker worclt medegedeeld. 

Het gemeentebestum· zorgt, dat in de gevallen, 
bij art. 6, laatste lid, voorzien, de beslissing ook 
in de andere gemeenten worde bekend gemaakt. 

Bbis. Zal cle inrichting tevens zijn eene fabriek 
of werkplaats in den zin der Veiligheidswet, dan 
zendt het gemeentebestnnr binnen tweemaal 24 
uren na het nemen der in het eerste lid van 
artikel 8 bedoelcle besl issing hiervan afschrift aan 
den inspecteur. 

9. De vergunning wordt schriftelijk verleend , 
en gesteld ten name van den verweker en zijne 
rechtverkrijgenden . 

Aan de vergunning wordt een exemplaar van 
de in art. 5, sub 1 en 2, bedoelde stukken, van 
wege het gemeentebestuur gewaarmerkt, gehecbt. 

10. Indien er binnen den afstand van 100 meter 
van het gcbou w of lokaal, waarin het bedrijf, 
waarvoor de inrichting bestemd is , zal worden 
uitgeoefend, geene perceelen aan anderen, dan de 

aanvragers, toebehoorende of bij anderen in ge
bruik, en binnen den afstand van 200 meter, 
bedoeld in art. 5, n°. 3 , geene gebouwen of 
lokalen van aldaar bedoelde soorten zijn, wordt deze 
omstandigheid eenvoudig door het gemeentebestuur 
verklaard aanwezig te zijn en op het verzoek 
bescb ikt, zooals bevonden worilt te bebooren. 

1 Obis. Zal de iuricbting tevens zijn eene fabriek 
of werkplaats in den zin der Veiligheidswet , dan 
zendt het gemeentebestuur aan den inspecteur een 
exemplaar der in artikel 5, sub 1 en 2, be
doelde stukken en zijn de artikelen 6ter, 7bis, 
tweede lid , 8bis en 12bis van toepassing. 

11. In geval vau weigering der vergunning 
worden de redenen, die daartoe geleid hebben, 
in het besluit vermeld . 

Tot weigering kunnen alleen leiden de bezwaren, 
ontleend aan vrees voor: 

a. gevaar; 
b. schade aan eigendommen, bed rij ven of de 

gezondheid ; 
c. hinder van ernstigen aard, waartoe behoort 

het ter bewoning ongeschikt maken van woon
huizen of gedeelten van woonhuizen, het belem
meren van het gebruik van de lokalen en ge
bouwen, in art. 5, 3°., bedoeld, ieder overeen
komstig de bestemming, die het ge bon w oflokaal, 
tijdens het verzoek werd gedaan, had, eu het ver
spreiden van vuil of van walglijke uitdampingen. 

V,·ees voor mededinging in eenig bedrijf, door 
belanghebbeuden geuit, kan geene reden tot 
weigering zijn. 

11 bis. Zal de inrichting tevens zijn eene fabriek 
of werkplaats in den zin der Veilighei,l wet, 
dan wordt de vergunning ook geweigerd, indien 
de inrichting, voor zoover zulks kan blijken uit 
de in artikel 5 , sub 1 en 2 , bedoelde stukken, 
volgens deu inspecteur niet zal voldoen aan de 
eischen, krachtens artikel 6 cler Veiligheidswet 
gesteld. 

12. Indien door het stellen van voorwaarden 
aan het bezwaar van gevaar, schade of hinder 
kan worden te gemoet gekomen, wordt de ver
gunning voorwaardelijk verleend. 

Indien, na het verleeuen eener voorwaardelijke 
vergnnning, blijken mocht, dat de naleving der 

gestelde voorwaarden niet noodig mocht zijn, 
kan het gemeente best uur den concessionaris geheel 
of gedeeltelijk daarvan ontslaan, na aan belang
hebbenden , ten wier behoeve de voorwaarden zijn 
gesteld, gelegenheid te hebben gegeven hunne 
bezwaren in te brengen. 
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Evenzoo kunnen Wij den concessional'i geheel 
of gedeeltelijk ontslaan van de naleving van voor
waarden, welke bij eene door Ons verleende ver
gunning zijn opgelegd. Belanghebbenden worden 
alsdan vooraf gehoord, na op Onzen last door 
den burgemeester te ziju opgeroepen. 

Kan over de gevolgen eener inrichting, tijdens 
de aanvrage om vergunning, niet met voldoende 
zekerheid worden geo01·deeld , zoo wordt eeue ver-

. gunning voor een bepaalden proeftijd verleend. 
Van cle aanvrage om verlenging van proeftijd, 
of om definitieve vergunning na afloop van den 
proeftijd, wordt de in art. 6 vermelde kennis
geving en openbare aankondiging gedaan, en ver
volgens het onderzoek, in art. 7 bedoeld, herhaald. 

Art. 8 is op dit geval van tocpa sing. 
12bis. Zal de inrichting tevens zijn cene fa. 

briek of werkplaats in den zin der Veiligheidswet, 
dan zullen de voorwaarden, in het vorige artikel be
clocld, de naleving van de eischen, gestelcl krachtens 
de Veiligheidswet, niet mogen onmogelijk maken. 

Het gemeentebestuur zendt, indien !lit meent 
aan de te verleenen vergunning voorwnarclen t~ 
moeten verbinden, het ontwerp van zijne te nemen 
beschikking ter kennisneming aan den inspecteur. 

Deze deelt zoo spoedig mogelijk schriftelijk 
aan het gemeentebestuur mede, of, en zoo ja, 
welke wijzigingen die beschikking behoeft om de 
naleving van de eischen, gesteld Jo-achtens de 
Veiligheiclswet, niet onmogelijk te maken. 

Kan het gemeentebestuur zich niet vereenigen 
met de 01nnerkingen van den inspecteur, dan 
treeclt het, alvorens eene beslissing te nemen, 
met dezen in overleg, ten einde zoo mogelijk tot 
overeenstemming te geraken. 

13. Bij de vergunning word t een termij.n ge
steld , binnen welken de inrichting voltooid en 
in werking gebracht moet zijn. Bij niet inacht
neming van den termijn vervalt de vergunning, 
tenzij het bestuur dat haar verleend heeft, haar 
nog eenmaal vóór het verstrijken van den termijn, 
met een nieuwen termijn heeft verlengd. 

14 . ]Dene nieuwe vergunning is noodig, om: 
1 °. de inrichting uit te breide11 of eene andere 

wijze van bewerking, welke verandering va11 den 
aarcl der inrichting ten gevolge heeft, in te voeren ; 

2°. eene inrichting, welke vier jaren heeft stil 
gestaan, op nieuw in werking te brengen; 

3°. eenc inrichting, welke door eeoig onheil, 
dat het gevolg is van den aard of het gebruik 
maken der inrichting, is venrnest, te herstellen. 

15. Van de beslissing, ingevolge de artikelen 8, 

12 en 14 genomen, staat beroep bij Ons open 
binnen veertien !lagen na de afkondiging bij 
artikel 8 bedoeld. Tot dat beroep zijn gerechtigd 
de verzoeker en de belanghebbende, ieder voor 
zoover hij in het ongelijk is gesteld. 

Hij, die het beroep instelt, geeft daarvan ge
lijktijdig kennis aan het gemeentebestuur, hetwelk 
zorgt voor onverwij lde openbare kennisgeving. 
Zoo het beroep worclt ingesteld cloor een an!ler 
dan ilen verzoeker, moet aan dezen hij_ exploit 
worden kennis gegeven van het beroep . 

Onze beslissing wordt, na verhoor van den 
Raad van State (afdeeling geschillen van bestuur), 
binnen drie maanden nadat het beroep is inge
steld, bij een met redenen omkleed besluit ge
nomen, ten ware zij vooraf bij afzonderlijk besluit 
mocht verdaagd zijn. 

15bis. Zal de inrichting tevens zijn eeuc fa. 
briek of werkplaats in den zin der Veiligheidswet, 
dan is ook de inspec teur tot beroep gerechtigd. 
Hij geeft van een door hem ingesteld beroep on
middellijk bij aangeteekenden brief kennis aan den 
verzoeker. Zoo het beroe1J wordt ingesteld door 
een ander dan den inspecteur, dan geeft het ge
meentebestuur dezen zoo spoedig mogelijk schrifte
lijk kennis van een ingesteld beroep. 

16 . Indien eene inrichting, voor welker op• 
richting vergunning vereischt wordt , in twee of 
meer gemeenten eener provincie zal liggen, dan 
wordt de vergunning door Gedeputeerde Staten, 
de besturen dier gemeentet1 geboord, verleend of 
geweigerd. Van die besliss ing van Gedeputeerde 
Stalen staat beroep bij Ons open. Liggen de 
gemeenten in verschillen!le provinciën, dan wordt 
de beslissing cloor Ons genomen, na Gedepnteer!le 
Staten te hebben gehoord. 

Alvorens advies nit te brengen, hanclelen Ge
deputeerde Staten en de gemeentebesturen over
eenkomstig het bepaalde bij de artt . 6 en 7. 

Ten opzichte der besli singen, door Ons en 
Gedeputeerde Staten te nemen , zoo mede van het 
beroep tegen de door Gedeputeerde St.aten genomen 
besl issingen, geldt hetgeen voor die gevallen hij 
de artt. 8- 15 ten nanzien der gemeentebesturen 
is bepaald. 

16bis. Zal de inrichting tevens zijn eene fabriek 
of werkplaats in den zin der Veiligheiclswet, dan zijn 
in de gevallen, in het vorige artikel bedoeld, de 
artikelen 6bis, 6ter, 7 bis en 12bis van toepassing. 

Ten opzichte der beslissingen, bedoeld in het 
derde Jid van artikel 16 , geldt het in de ar
tikelen 8bi.r, lObis, llbis, 12bis en 15bis bepaalde. 
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1 7. Het bestuul', dat de vergunning geeft, 
kan aan den concessionaris nieuwe voorwaarden 
01,leggen, indien de ondervinding de noodzakelijk
heid daarvan mocht aantoonen. 

Geene nieuwe voorwaarden worden opgelegd dan 
bij een met redenen omkleed besluit, nadat de 
concessionaris is gehoord of behoorlijk opgeroepen. 

Vau het besluit van een gemeentebestuur of 
van Gedeputeerde Staten kan de concessionaris, 
binnen 14 dagen nadat het hem is bekend ge
maakt, bij Ons in beroep komen. 

Artt. 15 en 16 zijn op dit beroep toepasselijk. 
17bis. Is de inrichting tevens eene fabriek of 

werkplaats in den zin c1er Veiligheidswet, dan 
wordt voordat nieuwe voorwaarden worden opge
legd, de inspectem gehoord en is het laatste lid 
van artikel l2bis van toepassing. 

Gelijktijdig met de bekendmaking, in het derde 
lid van a1-tikel 17 bedoeld, zendt het gemeente
bestuur den inspecte1n eeu afschrift van het daar 
bedoeld besluit. De artikelen l5bis en l6bis zijn 
op het iu artikel 17, 3de lid, bedoelde beroep 
van toepassing. 

17 ter. Wanneer de toepassing van artikel 6 
der Veiligheidswet mocht teu gevolge hebben, dat 
van den inhoud vau de bij ru:tikel 5 , sub 1 en 2, 
bedoelde stukken of van eene bij de vergunning 
gestelde voorwaarde zoude moeten worden afge
weken, dan geeft de concessionaris daal'van kennis 
aan het gemeentebestuul'. 

Wanneel' de toepassing van artikel 7 der 
Y eiligheidswet ten gevolge mocht hebben, dat 
van den inhoud van de bij het vorige lid be
doelde stukken of van eene bij de vergunning 
gestelde voorwaarde zoude moeten worden afge
weken, dan geeft de inspecteur daarvan kennis 
aan het gemeentebestuur, zoodra tegen het door 
hem gegeven voorschrift geen beroep meer kan 
worden ingesteld en zoodra omtrent een ingesteld 
beroep is beslist. 

Het gemeentebestuur beslist , of, en zoo ja , 
welke nieuwe voorwaarden zullen worclen opgelegd. 
Artikel l2bis is dan toepasselijk. 

Op deze beslissingen zijn het tweede, derde 
en vierde lid van artikel 17 en het tweede lid 
van artikel l 7bis van toepassing. 

Wunneer het gemeentebestnnr beslist, dat geene 
nieuwe voorwaarden worden opgelegd, dan is de 
concessiont1ris bevoegd van de hem verleende ver
gunning af te wijken, voor zooveel zulks nood
zakelijk is, om te voldoen aan de eischen, gesteld 
krachtens de Veiligheidswet. 

18. Het gemeentebestuur houdt behoudens de 
uitzonderingen , in artikel 24 vermeld, toezicht 
dat aan de voorwaarden , bij de vergunning of 
later gesteld, worde voldaan . 

19. De leden van het gemeentebestuur en de 
door dat bestuur aan te wijzen gemeente- eu 
politieambtenaren hebben, behoudens de uitzon
deringen in artikel 24, te allen tijde vrijen toe
gang tot de inrichtingen, bedoeld in art. 2. Zij 
hebben de bevoegdheid van de overtredingen dezer 
wet proces-verbaal op den ambtseed op te maken. 
Wordt hun de toegang geweigerd, dan verschaffen 
zij zich dien des noods met· inroeping van den 
sterken arm. 

Is de inricht,ing enkel door eene woning toe
gankelijk, dan treden zij deze, tegen den wil 
van den bewoner, niet binnen, dan op schrifte
lijken last van den burgemeester. 

Hiervan wordt door hen binnen tweemaal vier 
en twintig uren proces-verbaal opgemaakt en aan 
den ingezeten, wiens woning is binnengetreden, 
in afschrift medegedeeld. 

Zij, die krachtens dit artikel eene inrichting 
binnentreden , zijn, op verzoek van den conces
sionaris, verplicht tot geheimhouding van het"eeu 
het daarin uitgeoefende bedrijf betreft, voor zoo 
verre dit niet met de naleving der gestelde voor
waarden in verband staat. 

20. Worden de gestelde voorwaarden niet opge
volgd, dun kan het gemeentebestuur de vergunning 
intrekken, Indien de vergunning verleend is door 
Ons of door Gedeputeerde Staten , geeft het ge
meentebestuur aan het gezag, dat de vergunning 
verleend heeft, kennis van de niet-naleving der 
voorwaarden en beslist cl it, na onderzoek, over 
de intrekking. 

Van het besluit tot intrekking, door het ge
meentebestuur of door Gedeputeerde Staten ge
nomen, kan de concessionaris binnen veertien 
dagen min Ons voorziening vragen . Hierbij gelden 
de artt. 15 en 16. 

Hangende Onze beslis ing kunnen de werk
zaamheden van de inrichting op Ons bevel worden 
geschorst. 

20bis. Is de inrichting tevens eene fabriek 
of werkplaats iu den zin der Veiligheidswet, dan 
geeft het gezag, dat de vergunning introk, daar
van binnen 24 men kennis aan den inspecteur. 

21 . Het voortzetten der werkzaam beden in 
eene inrichtin g wordt door heL gemeentebestuur 
verboden, en des noods wordt de inrichting ge
sloten of worden de claarin at1nwezige werktuigen 
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verzegeld, wannecer de inrichting zonder de ver
eischte vergnnning in werking is . 

De belanghebbende kan hiertegen binnen veer
tien dagen aan Ons voorziening vragen. 

Het tweede en dercle Jid van art. 15 zijn 
hierbij van toepassing. 

21 bis. I s de inrichting tevens eene fabriek of 
werkplaats in den zin der Veiligbeiclswet, dan geeft 
het gemeentebestuur van elke sluiting of verzege
ling bitrnen 24 tuen kennis aan den inspecteur. 

22. Het hoofd der onderneming worclt gestraft: 
a. met eene geldboete van vijftig cents tot 

twee honderd gulden of eene hechtenis van een 
dag tot zestig dagen , indien hij zonder de ver
eischte vergunning, of op eene andere plaats 
dan in de vergunning is aangewezen, eene in 
art. 2 omschreven inri chting frt werking brengt 
of houdt , in strijd handelt met het verbod, be
doeld in art. 4, sub 2, of in een der gevallen, 
vermeld in art. 20 (3de Jid) en 21, met de 
werkzaamheden voortgaat; 

b. met eene geldboete van vijftig cents tot 
honderd gulden of eene hechtenis van een dag 
tot veertien dagen, indien hij in strijd met de 
gestelde voorwaarden handelt. 

Bij de ontdekking van een der in dit artikel 
genoemde strafbare feiten kunnen de aanwezige 
gevaarlijke of schadel ijke stoffen in beslag worden 
genomen, en. bij het veroordeelend vonnis kan 
vernietiging of onbrnikbaarmaking van die stoffen 
worden bevolen. 

22bis. Nalatigheid in de voldoening aan het 
voorschrift van het eerste lid van artikel 17 ter 
worclt gestraft met heehtenis van ten hoogste eene 
maand of geldboete van ten hoogste honderd gulden. 

Het in dit artikel strafbaar gestelde feit wordt 
beschouwd als eene overtreding. 

23. Hij , die opzettelijk de in het slot van 
artikel 19 opgelegde geheimhouding schendt, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste zeshonderd 
gulden, met. of zonder on tzctting van het recht 
om ambten of bepaalde ambten te bekleeden. 

Hij , aan wiens schuld schending van clie ge
heimhouding te wijten is, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste t!rie maanclen of geld
boete van ten hoogste drie honderd gulden. 

Geen vervolging heeft plaats clan op klachte 
van den concessionaris. 

De bij dit artikel strafbaar gestelde feiten 
worden beschouwd als mis,hijven. 

Uitzonderingen en overgangsbepalingen. 

24. De inrichtingen, bedoeld sub II van art. 2, 
daaronder niet begrepen de fabrieken en bewaar
plaatsen van vuurwerken, staan onder het toezicht 
van Onzen Minister van Oorlog. 

Genoemde Minister wijst de ambtenaren en 
ofllcieren aan, op welke de bepalingen v:in art.19 
van toepassing zijn, en die , krachtens deze aan
wijzing , de bevoegdheid verkrijgen van de over
tredingen dezer wet, ten aanzien van de in dit 
artikel bedoelde inrichtingen, proces-verbaal op te 
maken. 

Door Ons kunnen bij algemeenen maatregel van 
inwendig bestuur plaatsen worden aangewezen, waar 
inrichtingen, in het eerste Jid bedoeld, kunnen 
worden opgericht en in werk ing gebracht, zelfs 
zond er vergnnning der betrokken gemeentebesturen 
of collegiën van Gedeputeerde Staten. 

25. In de gevallen, bedoeld in de artt. 20 en 
21, ten opzichte van de iu het vorig artikel ge
noemde inrichtingen, zendt Onze Minister van 
Oorlog het proces-verbaal der gepleegde over
treding aan den Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid, die het betrokken bestnur tot 
uitvoering van de bij die artikelen voorgeschreven 
maatregelen uitnoodigt. 

26. Inrichtingen , bedoeld in art. 2, knnnen 
door een departement van algemeen bestuur met 
Onze goedkeuring worden opgei·icht, zonder ver
gunning van het gemeentebestunr. 

Het hoofd van het departement zendt in dat 
geval de stukken, in art . 5 genoemd, aan het 
gemeentebestuur, dat voor de naleving van art. 6 
zorgt. 

Binnen eene maand na de openbare kennis
geving wordt op vooraf aan te wijzen plaats en 
unr gelegenheid gegeven om, ten overstaan eener 
commissie nit Gedeputeerde St.aten, bezwru·en tegen 
het oprichten van de inrichting in te brengen. 

Van die bezwaren wordt proces-verbaal opge
maakt, hetwelk, met het acl vies der commissie, 
aan het departement wordt toegezonden. Over 
aangevoerde bezwaren wordt door Ons, den Raad 
vun State (afdeeling voor de geschillen van be
stuur) gehoord, besli st. 

Bij Onze beslissing , krachtens dit artikel te 
nemen , behoeven plaatselijke verordeningen in 
art. 4, sub n°. 2, bedoeld, niet te worden in acht 
genomen. 

27. Voor het oprichten van eene inrichting, be
doeld in art. 2, door het bestirnr eener gemeente of 
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van een waterschap wordt de vergunning van. 

Gedeputeerde Staten; voor het oprichten van 

zoodanige inrichting door eene spoorwegmaat
schappij, door een provinciaal bestuur of door 
het bcstu ur van een waterschap , dat in meer 
dan ééne provincie is gelegen, Onze vergunning 

gevorclerd. 

In beide gevallen zijn de artt. 5-7 en 9-14 
van toepassing. 

Het 1iroccs-verbaal, in art. 7 bedoeld, wordt 
onverwijld aan Onzen Commissaris in de provincie 
gezonden, de stukken, in art. 9 vermeld, door 

den genoemden Commissaris gewaarmerkt, eu de 
ontheffing van voorwaarden, in art. 12, 2de lid, 

bedoeld, wordt door Ons of Gedeputeercle Staten 

verleend , naar gelang de vergunning aan Ons of 

aan Gedeputeerde Staten is gevrnagcl. 

Van de beslissing door Gedeptlleerde Staten, 

volgens het eerste !iel van dit artikel genomen, 
staat hooger beroep aan Ons open. Artt. 15 en 

16 zijn daarbij van toepassing. 
27bis. Zal in de gevallen, in het vorige artikel 

becloeld, de inrichting tevens zijn eene fabriek of 

werkplaats in den zin der Veilighciclswet, dan zijn 

de artikelen 5bis, 6bis, 6ter , 7 bis , l0bis , llbis, 
12bis en l5bis van toepassing. 

28 . Het Koninklijk besluit van 31 Januari 1824 

(Staatsblad u ' · 19) en andere Koninklijke besluiten, 

die omtrent het daarbij geregelde onderwerp hebben 

ge"olden, zijn afgeschaft. 

tingen, krachtens de vroeger geldende Koninklijke 

besluiten verleend vóór het in werking treden 

dezer wet, vervallen, zoo zij niet binnen één 
jaar na de afkondiging dezer wet in werking zijn 

gebracht, ten ware in de vergunning een lagere 
termijn was gesteld of het gezag dat de ver. 

gunning verleend heeft, vóór den afloop van den 
termijn een nieuwen termijn toestaat. 

31. Algemeene bepalingen vóór het in werking 
treden dezer wet bestaande, waarbij in eenige 

gedeelten van gemeenten of plaatsen het uitoefenen 

van bedrijven of het hebben van inrichtingen is 

vrijgelaten zonder bijzondere vergunning, blijven 
van l·Tacht gedurende vijf jaren na het in werking 

treden dezer wet, ten ware zij vóór dien tijd 

worclen vervangen door plaatselijke verordeningen 

krachtens art. 4 dezer wet uit te vaardigen 

32. Door deze wet wordt geene verandering ge

bracht in de bestaande wetten en verordeningen 

omtrent mijnen, steengroeven en daarmede in 
verband staande fabrieken en werkplaatsen, omtrent 

het bouwen in en langs rivieren, op en aan 

dijken en andere waterkeerende werken en op 

het onderhouden en instandhouden van wegen , 
vaarten en wateringen, omtrent het hebben van 
magazijnen of nederlagen op onvrij territoir, om

trent het bon wen, planten en maken van werken 

op zekeren afstancl van ve tingwerkcn, noch ook 

omtrent het gebruik van stoomtoestellen. 
33 . Deze wet bn wotde]l aangehaald onder 

den titel van .Hinderwet ." Niettemin worclt op de verzoeken om vergtmning, 
bij het in werking treden dezer wet ingediend, 

voor zoover di e vergunning ingevolge cleze wet 
wordt vereischt, door het bestuur, hetwelk daartoe 1 15 J)ecember 1896. BESLUIT van den Minister 

volgens de tot dusver van kracht zijnde Konink- van Waterstaat, Handel en Nijverheid, be-

lijke besluiten bevoegJ was, beslist. 

Daarliij worclt tevens bepaald, binnen welken 
termijn de inrichting in werking moet zijn ge

bracht, op straffe van het vervallen der ver

gunning. 

29. Op inrichtingen, tot welker oprichting 
krachtens de vóór het in werking treden dezer 

wet geldende Koninklijke besluiten vergnnuing is 
verleend, zijn de artt. 14, 17, 18, 19, 20 en 21 

van toepassing, en ten aanzien van overtredingen 
van die artikelen gepleegd, artt. 22 en 23. 

29bis. Is eene inrichting, als in bet vorige 
artikel bedoeld, tevens eene fabriek of werkplaats 
in den zin der Veiligheidswet, dan zijn ook de 

artikelen l 7bis, l 7ter, 20bis, 2lbis, 22bis en 23 
van toepassing. 

30. Vergunningen tot oprichting van inrich -

treffende openstelling van ijkkantoren voor 
den ijk van gasmeters. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid; 

Gezien het Koninklijk besluit van 12 Septem

ber 1874 (Staatsblad n°. 128) tot vaststelling 
I van een reglement betreffende de samenstelling , 
1 

het onderzoek en den ijk van gasmet ers ; 
Heeft goedgevonden : 

1°. In te trekken, met ingang van 20 dezer, 
de beschikkingen van 20 September 1878 en 
22 Oetober 1881 , houdende openstelling van de 
ijkkantoren te 's Hertogenbosch en Leeuwarden 

voor den ijk van gasmeters ; 
2°. Ter kennisse te brengen van belanghebbenden, 

dat, met ingang van het sub 1 genoemde tijcl
st i p , voor den ijk van gasmeters geopend zijn 
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de ijkkantoren te 's Gravenhage, Rotterdam, 
Dordrecht, Amsterdam en Zwolle. 

's Gravenhage, den 15den December 1896. 
1Je Minister voornoemd , 

(get.) VAN mm SLEIJDEN. 

18 December 1896. BESLUIT, tot uitvoering van 
art. 4, § 2, der wet van 16 April 1896 

(Staatsblad n°. 72). S. 223. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 

WlJ EMMA, ENZ. 

01i de voordracht van den Minister van Fi
nanciën van 2 November 1896, n°. 59, afdee

ling Directe Belastingen; 
Gelet op art. 4, § 2, der wet van 16 April 1896 

(Staatsblad n°. 72), tot regeling der Personeele 

belasting; 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

10 November 1896, n°. 2); 
Gezien het nacler rapport van den Minister van 

Financiën van 16 December 1896, n°. 79, afdee

ling Directe Belastingen. 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

Art. 1. De lijsten, bedoeld in art. 4, § 2, 
der wet van 16 April 1896 (Staatsblad n°. 72), 
worclen cloor de directeurs der directe belastingen, 
invoerrechten en accijnzen voor iedere gemeente 
afzonderlijk opgemaakt. Behoort eene gemeente 
tot verschillende ontvangkantoren der directe be
lastingen, dan wordt voor ieder kantoor eene 

afzonclerlijke lijst opgemaakt. 
Van elke lijst doet de directeur een afschrift 

toekomen aan het gemeentebestuur. Het afschrift 
wordt dadelijk na ontvangst op de secretar\e der 
gemeente voor een ieder ter inzage nedergelegd, waar
van te gelijkertijd openbare kennisgeving geschiedt. 

Het afschrift wordt geregeld bijgehouden met 
de aanvullingen en . wijzigingen der lijst, die de 
directeur te dien einde aan het gemeentebestuur 
mededeelt. 

Van elke lijst wordt een tweede afschrift ten 
kantore van den ontvanger der directe belastingen 
voor een ieder ter inzage nedergelegd en met de 
aan vullingen en wijzigingen der lijst geregeld 
bijgehouden. 

Indien eene inrichting van de lijst wordt afge
voerd, geeft de directeur daarvan onverwijld 
kennis aan het betrokken bestuur. 

2. De beslissing van den directeur op het ver
zoek van het bestnnr eener inrichting om plaat
sing of herplaatsing dier inrichting op de be-

. trekkelijke lijst wordt aan dat bestuur in afschrift 
medegedeeld, aangeteekend pe1· post of tegen ge
dagteekend ontvangbewijs. 

Het bestuur kan vau die beslissing bij Ons in 
beroep komen binnen dertig dagen nadat het 
afschrift hem is toegezonden. 

Als datnm van toezending geldt die der aan
teekening per post of die van het ontvangbewijs. 

Het beroep geschiedt door indiening van eene 
met redenen omkleecle memorie. 

3. In geval van plaatsing of herplaatsing eener 
inrichting op de lijst wordt, voor zoo veel noodig, 
de aanslag in de personeele belasting door den 
directeur vernietigd of vermincterd, mits het ver
zoek, bedoeld in het eerste lid van art. 2, niet 
later is gedaan dan drie maanden na de afkondi
gi ug van het kohier . 

4. Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na dien det· dagteekening van het Staatsblad 
en van de Staatscourant, waarin het is geplaatst. 

De Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
en gelijktijdig in de Staatscoui-ant zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worclen gezon
den aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 18den December 1896. 
(get.) E MM A. 

De ,!fin. van Financiën, (get.) SPltENGER VAN EYK. 
( Uitgeg. 23 1Jec. 1896.) 

19 December 1896. BESLUIT, houdende vergun
ning aan Dr. E. WIERSMA, arts, en F. HoR
REUS DE HAAS, wedt1 we W. ToNCKENS, te 
Groningen, tot oprichting van een krank
zinnigengesticht aldaar, alsmede bepaling van 
het maximum der verpleegden en het mini
mum der geneeskundigen. S. 224. 

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

landsche Zaken van 17 December 1896, n° . 4416, 
nfdeeling Medische Politie; 

Gelet op de a1-tikelen 7 en 8 der wet van 
7 April 1884 (Staatsblad n°. 96) , gewijzigd bij 
artikel 10, sub 46°., der wet van 15 April 1886 
(Staatsblad n°. 64); 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen : 
Art. 1. Aan Dr. E. WJERSMA, arts, en F. HOR

REUS DE HAAS, weduwe W. ToNCKENS, te Gro

ningen, wordt vergunning verleend het huis, 
gelegen aan den Noorderhaven aldaar, L. n°. 2, ge
durende het tijdvak, eindigende 31 December 1899, 
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overeenkomstig de door hen overgelegde teekening, 

in te richten tot een krankzinnigengesticht ter 
verpleging van niet meer dan 3 mannelijke en 

4 vrouwelijke patiënten. 
2. In elk, voor meer dan één verpleegde be

stemd slaapvertrek, wordt op eene duidelijk zicht

bare plaats het aantal personen aangewezen, waar
voor het bestemd is. 

3. Zond.er goedkeuring van den Minister van 

Binnenbndsche Zaken mag noch in de lokalen 
noch in hunne bestemming .eene veranclering ge

maakt word.en, die in vloed heeft op de plaats
ruimte of den aanvoer van versche lucht in de, 
voor de verpleegden bestemde, dug- of nacht

verblijven. 
4. De geneeskundige behandeling der verpleegden 

wordt opgedragen aan ten minste één geneesknn
dige, die in of nabij het krankzinnigengesticht 

gevestigd moet zijn . 
De Minister van Binnenlandsche Zaken is be

last met cle uitvoering van clit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage , den 19den December 1896. 

(get.) EMMA. 

De 11finister van Binnenlandsche Zaken , 
(get.) VAN HOUTEN. 

(Uitgeg . 24 Dec. 1896.) 

19 December 1896. BESLUIT, betreffende de uit
lo ting en aflossing van de 3 pCts. schuldbe
kentenissen, uitgegeven krachtens de wet 
van 30 December 1895 (Staatsblad n°. 236). 

s. 225. 
Van de schuldbekentenissen , uitgegeven krach

tens de wet van den 30sten December 1895 
(Staatsblad n°. 236), tot een nominaal bedrag 
van / 123,909,900 worclen, ten clienste van hare 

uitlotingen , naar de volgorde harer nommers, 

verd.eelcl in 10,326 reeksen, waarvan de laatste 
omvat een kapitaal van/ 9,900 en elk der overige 
een kapitaal van / 12,000. 

De reeksen van de nommers der schuldbeken- · 
teuissen, die in onderdeelen van / 500 en van 
f 100 zijn uitgegeven, worden onderscheiden 
door bijvoeging op de eerste van de letters À 

en B en op de laatste van de letters a- k. 

19 December 1896. MISSIVE van den M:iuister 
van Justitie aan de procureurs-generaal bij 
de gerechtshoven, betreffende uitvoering van 
art. 14 der faillissementswet. 

1896. 

In mijne circulaire d.d. 28 September 1.1., 

lste afdeeling, n°. 134, werd de meening uitge

sproken, dat door de griffiers bij de rechtbanken 
aan hunne verplichting om van elke faillietver

klaring onverwijld kennis te geven aan de adminis
tratie der posterijen en der telegraphie, behoort 
te worden voldaan door die kennisgevingen, be
houdens het geval dat de gefailleerde hier te lande 
geen woo_nplaats heeft, rechtstreeks t.e richten 

aan het postkantoor en het telegraafkantoor waar
onder de woonplaats des gefailleerden ressorteert. 

Iutnsschen bevindt zich ter woonplaatse van den 

gefailleerde somtijds noch een post- en een telegraaf

kantoor noch een vereenigd post-en telegraafkantoor. 
In die gevallen schijnt het raadzaam, dat de 
kennisgeving worde gericht aan het post- en het 
t.elegraafkantoor of aan het vereenigd post- en 
telegraafkantoor ter plaatse van de rechtbank die 
de faillietverklaring heeft uitgesproken. In dat 
geval zal het kantoor waaraan de kennisgeving 
gericht · is, deze verzenden aan dat post- en 
telegraafkantoor, dat voor de uitreiking van voor 

den gefailleerde bestemde brieven enz. zorg heeft 
te dragen. Ter beoordeeling of in eenigc gemeen-te 
zood.anig kantoor gevestigd is, gaan hiernevens 
lijsten vermeldende de namen cler plaatsen alwaar 

zich een postkantoor en een telegraafkantoor of 
een vereenigd post- en telegraafkantoor bevinden. 

Tk verzoek U W.E.Gestr. de griffiers bij de 
rechtbanken binnen Uw ressort, onder uitreiking 
van een exemplaar van voormelde lijst, met het 
bovenstaande in kennis te stellen. 

(get.) 
De Jfinister van Justitie , 

VAN DER KAAY. 

19 December 1896. MISSIVE van den Minister 
van Justitie aan de arrondissements-recht
banken betreffende uitvoering van art. 99 

der faillissementswet. 
Ingevolge art. 99 der faillissementswet is de 

administratie der posterijen en der telegraphie , 
na van ·den griffier eener rechtbank ontvangen 
kennisgeving van eene faillietverklaring verplicht 
clen curator in het faillissement de brieven en cle 
telegrammen voor den gefaillem·de bestemd af te 
geven, tot dat o. a. de rechter-commissaris in 
het faillissement haar van die verplichting ontsluat. 

Met h et oog daarop heb ik, ingevolge ter 1,ake 
gepleegd overleg met den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid, de eer den rechters 
in Uw college, die als rechter-commissaris in een 

30 
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faillissement optreden, beleefdelijk in overweging 
te geven om, wanneer zij termen vinden om de 
administratie der posterijen en der telegraphie 
vau genoemde verplichting te ontslaan, de daartoe 
betrekkelijke kennisgeving te richten aan het 
postkantoor en aan het telegraafkantoor of aan 
het vereenigd post- en telegraafkantoor ter plaatse 
waar de gefailleerde woont, en indien aldaar een 
postkantoor of een telegraafkantoor ontbreekt en 
geen vereenigd post- en telegraafkantoor gevestigd 
is, aan het postkantoor of aan het telegraafkantoor 
of wel aan het vereenigd post- e11 telegraafkantoor 
ter plaatse waar de rechtbank gevestigd is. Laatst
bedoelde hntoren zullen dan de kennisgeving 
verzenden aan het kantoor, dat voor de uitreiking 
van voor den gefailleerde bestemde brieven enz. 
heeft zorg te dragen. l ndien bij een rechter
commissaris onzekerheid bestaat of in de plaats 
waar de gefailleerde woont, een kantoor als hier 
bedoeld gevestigd is , zal zekerheid daaromtrent 
kunnen worden verkregen door kennisneming van 
de aan den griffier van elke rechtb:10k door mij 
toegezonden lij st, vermeldende de namen der 
plaatsen waar een post- en een telegraafkantoor 
of een vereenigd post- en telegraafkantoor zich 
bevindt. 

De Minister van Justitie , 

(get.) VAN DER KAAY. 

21 Decembe,· 1896. BESLUIT , tot vaststelling 
van het formulier voor het beschrijvingsbiljet 
voor de Personeele belasting. S. 226. 

IN NAAM VAN H. :M: . WILHELMINA, ENZ. 
Wr;r EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Fi
nanciën van 21 November 1896, n°. 58, afdee
ling Directe Belastingen; 

Gelet op art. 40 der wet van 16 April 1896 
(Staatsblad n°. 72) tot regeling der personeele 
belasting; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
15 December 1896, n°. 7) ; 

Gezien het nader rapport van den Minister 
van Financiën van 18 December 1896 , n°. 53, 
afdeeling Directe Belastingen. 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Voor het beschrijvingsbiljet voor de 

personeele belasting wordt vastgesteld het bij dit 
besluit behoorend formulier . 

Bij de uitreiking van een beschrijvingsbiljet 
worden claarbij aanteekeningen gevoegd tot voor
lichting bij de in vulling. In het biljet wordt 
naar die aanteekeningen verwezen. 

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

De Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
en gelijktijdig in de Staatscourant zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden gezon
den aan den Raad van State. 

's Gravenhage , clen 2l sten December 1896. 
(get.) EMMA. 

De ]Jfin. van Financiën, (get .) SPRENGER VAN EYK. 
( Uitgeg. 24 Dec.. 1896 .) 
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GEMEE TE Uitgereikt .. ....... 189 

straat no. Afd. no. Beschrijvingslijst n° .. 
gracht no. Wijk no. 

plein no. Buurt . no. 
Regi.ter u0 

•• • •••• 

Belastingjaar 189 

BESCHRIJVI NGSBILJET VOOR DE PERSONEELE BELASTING. 
(Wet van 16 April 1896, Staatsblad n°. 72). 

Aangifte van . . . . . . . . 

--x---

I. Welk pm·ceel (of welke perccelen) hebt Gij in gebruik in boven
vermelde gemeente? . 

(Aan te wijzen door straat of wijk enz. en huisnommer. I ngeval 
er meer dan één perceel is, moeten de volgende opgaven voor elk 
perceel afzonderl~k worden gedaan.) 

N.B. Perceelen, die geheel buiten de belasting vallen, moeten niet 
worden opgegeven. 

Huurwaarde. 

Il. Is het perceel door U gehuurd? 

Zoo ja, hoeveel bedraagt de huur per jaar? 

Moet bij de opgegeven huur iets worden opgeteld of moet 
daarvan iets worden afgetrokken? Zoo ja, waarom en hoeveel? 

Indien er reden is om den huurprijs niet of niet voor het volle 
bedrag als de huurwaarde aan te merken, worde die reden hiernaast 
opgegeven . 

H a a r d s t e d e n. 

III. Hoe groot is het aan tal haardsteden? 

Als regel geldt, dat eene haardstede wordt gerekend voor elk ver
trek , waar op één of meer dagen vóór 1 A pri I of na 31 Octo ber 
eene kachel staat of eene inrichting is om zonder kachel het vertrek 
te verwarmen, indien de kachel of inrichting kan worden in gebru ik 
genomen zonder dat eenig metsel- of pleisterwerk geheel of gedeeltelijk 
wordt verwijderd of beschadigd. 

Vermindering v'an belasting naar de grondslagen 
huurwaarde, haardsteden en mobilair . 

. J Ingeval het perceel eene ambtswoning is, waarvan de 
ei, ~ belastbare huunrnarde zich behoo1-t te regelen naar de 
:l:: .~ 

1 
jaarlijksche inkomsten, aan het ambt of de betrekking van 

: ::; den belastingplichtige verbonden, geve deze het bedrag 
3: dier inkomsten hiernaast op. 

so• 
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/· Indien een gedeelte van een perceel gemeubeld wordt 
ve,·huurd of uitsluitend dient t.ot uitoefen ing van het loge
menthoudersbedrijf, tot winkel (of lokaal tot uitstalling) of 
tot openbare badinrichting, is de belasting Jager dan ge
woonlij k. Wie op deze vermindering aanspraak heeft, geve 
hiernaast op welk der genoemde gevallen zich voordoet. 
Tevens worde voor het betrokken gedeelte afzonderlijk het 
aantal haardsteden opgegeven. 

N.B. Deze haardsteden moeten begrepen zijn in het aantal, 
dat ter beantwoording van vraag III is ingevuld. 

Wie aansprnak meent te hebben op vermindering wegens 

1 

inwonende kinderen, geve hiernaast op het aantal eigen 
of aangehuwde kinderen, kleinkinderen en pupillen, die 
met hem het perceel bewonen, ongehuwd zijn en op 1 
Januari van het belastingjaar den vollen ouderdom van 
20 jaar nog niet hadden bereikt. 

Zij, die tijdelijk elders verblijven tot het verkrijgen van 
onderwijs, worden als inwonend beschouwd. 

D i e n s t b o d e n. 

IV. Hoeveel personen hebt Gij in dienst, die gebe-{ a. mannelijke? 
zigd worden tot persoonlijke of huiselijke diensten b. vrouwelijke? 

N.B. Dienstboden, welke buiten de belasting vallen, moeten niet in 
de opgaaf worden begrepen . 

H ier kan worden opgegeven hoe velen van de personen, bedoeld 
bij de beantwoording der vorenstaande vraag, vallen onder eene der 
volgende categorieën, waarvoo,· de belasting tot een lager bedrag 
wordt berekencl (voor zoo.veel noodig, bij te voegen: manneli:f!ce of 
vrouweli;J'lce): 

a. Vrouwelijke dienstboden, die op 1 Januari van het belasting
·aar den vollen ouderdom van 21 jaar nog niet hebben bereikt. 

b. Koetsiers van praktizeerende genees-1 heel- en verloskundigen 
en veeartsen 

c. Personen, die doorgaans en hoofdzalceliJ!c werkzaam zijn in het 
beroep of bedrijf van den belastingplichtige of ten behoeve van eene 
inrichting, als bedoeld in art. 4, § 1 c en d, der wet, w:i,araan de 
belastingplichtige als inwonend bestuurder, leeraar of beambte is 
verbonden. 

d. Huisbewaarders of huisbewaarsters , bij afwezigheid van het 
gezin eene woning bewaren de, onverschillig of zij , ook bij voorbij
gaande aanwezigheid van leden des gezins, enkele malen andere per
oonlijke of huiselijke diensten verrichten . 

e. Jagers, uits luitend voor de jacht dienende 

P aarde n. 
V . Hoeveel paarden worden cloor U gehouden? 
N.B. Paarden, welke buiten de belasting vallen, moeten niet in de 

opgaaf worden begrepen. 

Hier kan worden opgegeven hoevele van de paarden, bedoeld bij 
de beantwoording der vorenstaande vraag, vallen onder eene der 
volgende categorieën, waarvoor de belasting tot een lager bedrag 
vord t berekend: 

a. Paarden van praktizeerende genees- , heel- en verloskundigen 
en veeartsen 

b. Paarden in gemengd gebrn ik 
(Hieronder alleen te verstaan paarden clie doorgaans en lt0ofdza!celij!c 
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"orden gebezigd voor de uitoefening van een beroep of bedrijf van 
den belastingplichtige , mits niet het bedrijf van- rijtuigverhuurder, 
ondernemer van personenvervoer, verhuurder van rijpaarden, .manee;e
honder of paa1·denkooper.) 

c. Paarden, uitsluitend of l,oofdzalceli,jlc gebezigd voor de uitoefe
ning van het bedrijf van rijtuigverhuurder, ondernemer van personen
vervoer, verhunrder van rijpaai·deu of manegehouder . 

d. Paarden van paardenkoopers, die niet tevens een bedrijf, onder 
c genoemd, nitoefenen . 

Algemeene Vr agen. 

VI. Welke personen wonen bij U in bniten de leden van Uw 
gezin en Uwe dienstboden? 

VII. Welk is Uw beroep of bedrijf? . 

Indien de aangever na 15 Januari belastingplichtig is geworden of 
indien hij aangifte doet, omdat door verandering van den toestancl 
naar den gl'Ondslag dienstboden of paai·den de belasting hooger is 
geworden, geve hij hier op : 

Het tijdstip, waarop de belastingplichtigheid is aangevangen of de 
toestand is veranderd 

De belasting of de verhooging wordt alsdan niet over het geheelc 
jaar, doch naar tijdsgelang berekend. 

Deze aangifte naar waarheid gedaan. 

're . . . . . . . . . . . . . . den . . • . . 189 

(Handteekening van den aangever.) 

N.B. Vorenstaande vragen moeten duidelijk, stellig en zonder voor-
behoud naar waarheid worden beantwoord, ook al meent de 
belanghebbende, dat hij niet belastingplichtig is. 

Het antwoord moet worden onderteekencl. 
Voor zoo ver het biljet niet reeds vroeger is teruggehaald, moet 

het uiterlijk op den 20sten dag na dien der uitreiking worden 
ingeleverd ten kantore van den Ontvanger der Directe Belastingen 

te 
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Behoort bij Koninklijk besluit van 21 December 1896 
(Staatsblad n°. 226). 

Mij ekend, 

IJe JJ[inister van Financiën, 

(get.) SPRENGER VAN EYK, 
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21 December 1896. ARREs·r van den Hoogen 

Raad der ederlanden, houdende beslissing · 

dat de vrijstelliO:g, ontheffing of di spensatie 

van eene gebods- of verbodsbepaling eener 

plaatselijke verordening is , waar zij uit kracht 

van een voorschrift der verordening geschiedt , 
eene daad van uitvoering, die ingevolge 

art. 179a der gemeentewet in den regel be
hoort tot de ui tsluitende bevoegdheid van 

burgemeester en wethouders. 
De Hooge Raad enz. , 

Gelet op het middel van cassatie, door den 
requirant voorgesteld bij memorie : 

Schending of verkeerde toepassing van art. 135 
der gemeentewet; 

Overwegende dat de req uiran t was gedagvaard 

ter zake dat hij den 24 Ap1·il 1896, des middags 

te 4¾ uur te Rotterdam aan het van H ogendorps
plein , zonder vergunning van burgemeester en 

wethouders dier gemeente een handwagen heeft 

geplaatst en alzoo de straat ten gebruike heeft 

ingenomen; 

0. dat dit feit, ten laste van den requirant 

bij het bestreden vonnis bewezen verklaard, is 

gequalificeerd, gelijk blijkt uit het hoofd van dit 

a1Test , alzoo als bij art. 20 der verordening op 

de straatpolitie te Rotterdam strafbaar gestelde 
overtreding van art. 3 dezer verordening, luidende : 

.Het is verboden de straat ten gebruike in te 
nemen, tenzij met schriftelijke vergunning van 

burgemeester en wethonders en overeenkomstig 

de voorwaarden door hen daarbij bepaald" ; 
0. clat de verbindende kracht van dit artikel 

door den reqnirant bij zijne memorie worclt be

streden , op grond dat door de woorden "en 

overeenkomstig de voorwaarden door hen daarbij 

bepaal cl" , de geheele verordening wordt ter zijde 
gesteld en daarvoor zonder eenige beperking in 
de plaats treeilt de wil van burgemeester en 
wethoud~rs die zoodoende datgene verrichten wat 
des gemeenteraads is, wat in strijd is met de 
gemeentwet ; 

0. daaromtrent, dat op de macht , den gemeente
raad in de artt. 134 en 135 der gemeentewet 
toegekend om in het belang der openbare orde, 

zedelijkheid en ~zondheid verordeningen - waar
onder hier zijn te verstaan algemeen werkende, 
door afkondiging ter algemeene kennis te brengen 
voorschriften - vast te stellen, niet door onge
oorloofde delegatie inbreuk wordt gemaakt, indien 
van zekere in die verordeningen genoemde ver
bods- of gebodsbepalingen door het daarbij aange-

wezen gezag in bijzondere gevallen eene al of niet 

aan bepaalcle voorwaarden gebonden vrijstelling, 
ontheffing of dispensatie wordt verleend; 

dat immers die vrijstelling, waar zij krachtens 

een voorschrift der verordening wordt verleend, 

is eene daad van uitvoering, die ingevolge art. 179a 
der gemeentewet in den -regel behoort tot de uit

slui tende bevoegdheid van burgemeester en wet
houders; 

dat er a!zoo geen strijd bestaat tnsschen art. 3 
der Rotterdamsche_ verordening op de straatpolitie 
en de artt. 134 en 135 der gemeentewet, en het 

middel, dat op dien beweerden strijd berust, is 

ongegrond; 

Verwerpt het beroep. 

21 December 1896. ARREST vau den Hoogen 

Raad der Nederlanden , houclende beslissing 
dat de vraag of eene plaatselijke verordening 

treedt in hetgeen van provinciaal belang is 

uitsluitend staat ter beslissing van de adminis

tratieve macht . 

De Hooge Raad enz., 

Gelet op het middel van cassatie, namens den 
requirant voorgesteld bij memorie: 

Schending en verkeerde toepassing van art. 11 

der bij besluit van Gedeputeerde Staten van 

Zuidholland van .19 Augustus 1890 11°. 57 /2 be

kend gemaakte verordening betreffende het leggen 

van spoorstaven in de openbare wegen en haar 
gebruik ; 

Overwegende dat ten laste van den requirant 
bij het bestreden vonnis is bewezen verklaard, dat 

hij in de gemeen te Hillegom op 5 Februari 1896 als 

vertegenwoordiger te Hillegom van de Noord-Zuid

Hollanclsche stoomtramweg-maatschappij Haarlem

Leiden niet had gezorgd, dat toen des namiddags 
te omstreeks 4 uur 1 5 minuten op voornoemden 

dag een locomotief de r emise van genoemde stoom
tram weg-maatschappij binnen reed , iemand van 
het trampersoneel met eene witte vlag, lantaarn 

of ander duidelijk zichtbaar teeken op den publieken 
weg aanwezig was, om aankomende 1·ijtuigen of 

personen te wam·schuwen; 
0. dat het middel rust op de bewering dat 

aan het op dit bewezen feit toegepaste art. 107 

van de algemeene politieverordening der gemeente 
Hillegom alle rechtskracht had moeten zijn ontzegel 
omdat door art. 11 van het in het middel genoemde 
provinciaal reglement van Zuidholland aan d en 
plaatselijken wetgever niets anders ter nadere 
regeling was overgelaten dan het maken van be-
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palingen omtrent ile snelheicl van rijden door de 
bebouwde kommen der gemeenten, terwijl omtrent 
de veiligheid van den weg in genoemde provinciale 
verordening bepalingen voorkomen , · waarin de 
plaatselijke wetgever derhalve geenszins treden mag; 

0 . claaromtrent, clat d.e toegepaste verordening 
der gemeente Hillegom, als vastgesteld 30 Juli 1895 
en afgekondigd 3 September daaraanvolgende, eene 
latere dagteekeniug heeft dan de ingeroepen provin
ciale verordening van Zuidhollancl, betreffende 
het leggen van spoorstaven in de openbare wegen 
en haar gebruik, welke oorspronkelijk is vastge
steld bij besluit der Staten van 20 J nli 1886, 
goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 4 Sep-

. tember 1886, n°. 20, is gewijzigd bij besluit der 
Staten van 16 November 1888, goedgekeurd bij 
Koninklijk besluit van 10 Januari 1889, n°. 15, 
en is afgekondigd in het provinciaal blad van 
Zuidholland van 1886, n°. 58, en van 1889, n°. 9; 

dat, volgens het middel, de latere plaatselijke 
verordening van Hillegom is getreden in hetgeen 
van provinciaal belang is, doch die vraag, volgens 
art. 150 in verband met art. 153 der gemeente
wet, uitsluitend ter beslissing staat van de adminis
tratieve en alzoo niet van de rechterlijke macht ; 

dat mitsdien het middel is ongegroncl; 
0. ambtshalve , dat alleen de reci uirant is ge

komen in hooger beroep ; 
clat hij derhalve, ingevolge art. 248 Strafvorde-

1·ing, toepasselijk krachtens art. 256 van datzelfde 
Wetboek tot geene zwaardere straf kon worden 
veroordeeld dan hem doo,· den eersten rechter 
was opgelegd, en met deze artikelen in strijd is 
de veroordeeling bij het bestreden vonnis tot 
eene geldboete van f 1 , nu de kantonrechter 
eene geldboete van 50 cent had opgelegd; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 
voor zoover de opgelegde straf betreft ; 

Te die'n aanzien 1·echtdoende krachtens art. 105 

R. 0.: 

Gezien de artt. 107, 108 en 197 uer algemeene 
politie-verordening der gemeente Hillegom van 
30 Juli 1895, alsmede art. 23 Strafrecht; 

Veroorcleelt den rnciuirant tot J,etaling eener 
geldboete van 50 cent; 

Bepaal t den duur der vervangende hechtenis 
op 1 dag; 

Verwerpt overigens het beroep. 

23 December 1896. BESLUIT, houdende vaststel
ling van een tarid voor zet- en drnkloonen 
voor de Algemeene Landsdrukkerij voor de 
jaren 1897 en 1898. S. 227. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ . 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Binnen
laudsche Zaken van 21 December 1896, n°. 8489, 
afcleeling Algemeene Zaken en Comptabiliteit; 

Gelet op artikel 17 van het reglement op de 
inrichting en het beheer der Algemeene Lands
drukkerij, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
4 Februari 1876 (Staatsblad n°. 39); 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
dat gedurende de jaren 1897 en 1898 het 

loon der zetters en drukkers ter Algemeene Lands
drnkkerij zal worden berekend naar het tarief, 
aan het tegenwoordig besluit gehecht. 

De Minister van Binnenlanclsche Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Hoofden 
der Departementen van Algemeen Bestuur en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 23sten December 1896. 

(get.) EMMA. 

De Minister va:n B innenlandscl,e Zaken, 
(get.) VAN HOUTEN . 

( Uitgeg. 30 Dec. 1896.) 



TARIEF VOOR ZET- EN DRUK LOON EN. 
TARIEF VOOR ZETLOONEN. l ste A F'U EELTNG. Boekwer!c en daarvan afgeleid wordende werken . 

VO OR WERKEN IN: 

"'"' PLANO, FOLIO, KWAJtl'(), OCTAVO, ,.,;S te 
0 ... " 

LETTE RSO OR'r. per per blad per blml per blad ; ~-~~ 
VOl'lll. van 4 pagina's. van 8 pagina's . van 16 pagina's. c.),;:; P-iÖ 

0 4-< 00 ?' 
..,:i O "1--1 

1 1 1 1 

0 ... "' 

Klein Groot Klein Grnot. Klein Groot Klein Groot e'"d-~ ~ 
fo rmaat. formaat. formant. formaat. foTmaat. formaat. fo1·1n~at. f01·maat . (.!):~~ 

0 -'-, 

Tekst (15 pnnten en grooter) . f l.- f 2.50 .f 2.- f 2.60 f 2.50 f 3.- ! f 2 80 .f 3.- f 3.-
Augustijn (14-12 punten) . .. 2.- 3.50 2.40 3 60 3.- 4.- 3.60 4.- 3.50 
Mediaan (ll}-11 punten). .. 2.50 4.- 2.80 4;.60 3 50 5.- 3.90 4.50 4.-
Dessendiaan (10}-10 punten). - - 4.- 5.60 4.- 6.- 4.20 5- 4.50 
Garmond (9½-9 punten). . . - - 5.- 8.- 6.- 8.- 6.50 7.50 7.-
Brevier (7 ½ punten). . . . . - - 7.- 10.- 7.50 10.- 7.50 8.50 9.-
Colonel (7 punten) .. .. - - 8.- ll.- 9.50 12.50 8.50 9.50 10.-
Nonparel (6-5 punten) . . - - 9.50 12.50 10.- 13.- 9.50 12.- 10.50 

1 

MA A 'l' STAF DER MEDIA A. NB ERE K E ING. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

De breedte folio klein formaat is 34 med. ; 
kwarto " 34 
octavo " ,, ,, 24 " 
groot octavo, roijaal of imperiaal . 

20 

groot formaat is 46 med. 
" 40 
"27 
"30 

30 40 45 

De maximum lengte folio klein formatit is 70 med.; groot formatit is 86 mcd. 
kwi:~rto ,, ,, 56 " 60 " 
octavo ,, ,, ,, 40 ,, " 50 " 
groot octavo, roijaal of im1ieriaal . " 52 " 

Het 8° wordt met 50 cents per blad op ieder 2 medianen verbreeding verhoogd, evenzoo het fol io en kwarto, van af nonparel tot en met garmond 
met 50 cents, dessendiaan met 40 cents, mediatin met 30 cents, ungustij n 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 vcrhooging van twee medianen. 
Bij missives, circulaires of ander smoutwerk en mede bij plano-vormen is deze verhooging niet van toepassing. 

,i,.. 
0:, 
00 

..... 
00 
<:O 
0:, 
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OPHELDERINGEN 

omtrent de toeJJassing van !tet loon. 

1 °. Door boekwerk worclt verstaan alle werk 
in folio, kwarto en octavo , hetwelk uit meer 
dan één blad bestaat, welke vereenigd zijnde, 
het geheele werk uitmaken. Ook zal als boek
werk beschouwd worden zoodauig werk iu boven
genoemde formaten gedrukt, hetwelk bestaat in 
één blad of in een regelmatig gedeelte daarvan, 

hetzij 3 /, , ' /, of ' /, blad. 
2°. Onder klein formaat wordt verstaan schrijf

papier tot 37 /46 cent imeter; onder groot formaat 
zijn begrepen het klein me<l iaan 41/53 centimeter; 
groot mediaan post 44/56 centimeter; drnkme
diaan han<lpapier 47 /55 centimeter; dito machi
naal 47 /56 centimeter; groot mediaan 45/59 
eentimeter; roijaal 50/62 centimeter; superroijaal 
50/69 centimeter en imperiaal 55/76 centimeter. 

3°. Alle werk in folio , kwarto, groot-octavo 
en octavo zal '}ler pagina bereken,! worden, vol
gens het bovenstaande Joon. 

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

5°. Groote nooten zullen berekend wonlen naar 
de lettersoort waarmede zij gezet zijn. 

Bij die berekening zal men de geheele hoeveel
heid der nooten bladsgewijze bijeenst,ellen, 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 wer~ gezet is. 

6°. Voor kleine nooten, hetzij op één of meer 
bladzijden voorkomende , zal in eens per blad 
betaalcl worden 40 cents boven het Joon, per 
half blad 20 cents, per kwart blad 10 cents. 

7°. Voor additiën langs de bladzijden worden 
berekend: in plano 1ier vorm 10 cents, in folio 
per pagina 10 cents, in kwarto en octavo per 
blad 30 cents. 

8°, Voor doorloopend tabellarisch werk, waar
van de hoofden voor meer dan 4 bladen gebruikt 
worden zal eene evenredige vermindering van 
Joon plaats hebben. 

9°. Missives, circulaires enz. met anglaise of 
schrijfletter gezet, worden als dessendiaan letter 
berekend. 

10°. In plano vormen, van af schrijf tot en 
met grootmediaan, kolom werk voorkomencle, ver 
hoogt het loon met f 0.30 voor twee kolommen 
per vorm en / 0,50 vour meer kolommen , 

11°. Voor extra correctie zal van 20 tot en 
met 25 cents per unr berekend worden. 

12°. Voor kleine veranderingen op de pers 
f 0.05 à f 0.10. 

13°. Groote veranderingen znllen als extra cor
rectie berekend worden, 

14°. Voor het verloopen in den haak zal '/, 
loon berekend worden. 

15°. Voor zetwerk dat in ander formaat moet 
worden overgebracht en samengesteld, zal '/, , 
1 
/, of '/ 0 loon berekend worden. 

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

] 7°. Voor veranderingen in registers (folio's) 
f 0.05 . 

II de A F ui,; EL I NG. Tabelwerk. 

Oningevuld : Ingevuld: 

PAPIERSOORT. 

1 I ¾ 1 I ¾ 
per per per per per per . vorm . pagiua. vorm. VOrIO. pagina. vorm. 

Dubbel olifants /9 .- /4,50 /2.25 /12,- /6.- /3.-
Anderhalf . 8.- 4- 2.- ll.- 5.50 2,75 
Basterd . 7.- 3,50 1.75 10.- 5.- 2.50 
Imperiaal 6.- 3.- 1.50 9.- 4.50 2 25 
Snperroijaal 4.50 2.25 1.20 8.- 4.- 2.-
Roijaal. 3,- 1.50 1.- 6,50 3.25 1.65 
Groot mediaan 2.50 1.25 0.80 5.- 2.50 1.25 
Klein . 2.- 1.- 0,70 4.- 2.- 1.-
Schrijf . 1.50 0,75 0.60 2.50 1.25 0.75 

1 
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OPHELDERINGEN. 

Oningevuld tabelwerk bestaat uit hoofden met 
ge,lrukte staande liniën , alsmede transport- en 
totaalliniën; de woorden: ,, transport", • totaal" 
en dergelijken met of zonder mnd. 

Ingelfuld tabel werk bestaat uit hoofden, staande 
en dwarsliniën, ingevuld met woorden, cijfer
getallen of dergelijken, mede met of zonder rand. 

a. Voor hoofden van staten, enz., die gelini
eerd moeten worden , zal men de helft of twee 
derden berekenen van het loon voor oningevuld 
tabel werk per vorm bepaald. 

b. Voor overdrukken zal een derde van het loon 
voor oningevuld worden berekend. 

c. Bij oningevuld tabelwerk meer dan ééne 
hoofd verdeeling 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 
hoofdverdeeling meer boven het loon betaald. 

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

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

Schrijfformaat . 
Klein mediaan tot en met roijaal 

.j 0.50 
0.70 

Grootere formaten 1.
Voor een enkelen regel als titel of hoofd, een 

hoofdcijfer of custos, zal 20 of hoogstens 30 
een ts berekend worden. 

f. Diploma's, .akten enz. met geïllustreerde 
randen ofliniën worden als fabel ingevuld berekend. 

g. Geïllustreerde omslagen voor boekwerken, 
bestaande uit twee pagina's, alsmede de rug, 
worden als volgt berekend: 

Clewoon octave . f 1.50 
Kwarto of octavo, imperiaal of roijaal. 2.
Folio en groot folio. 2.50 
!,. Bij tabelwerk worden geene nootcn of ad-

diti ën berekend. 
i. Voor het vel"loopen van tabel werk zal 1 

/, 

of hoogstens 3 /, loon worden bel!ekend. 

IIIde A F u E E L r N G. 

V 

G 

B 

Ingevuld tabelwerk, voorkomeude in boelcwer lcim, of als tabellarische of 

.itatistisclte opgai•en, enz. 

VOOR WERKEN I N: 

FOLIO, 

1 

KWARTO, 

1 

OCTAVO , 

4 pagiM's per 8 pagina's per 16 pagina's per 
LETTERSOORT. blad. blad. blad. 

Klein I Groot Klein Groot Klein Groot 
formaat. formaat. formaat. formaat. forrnaat.

1 

formaat. 

an af augustijn tot en met dessendiaan. /5.- /8.- /6.- / 9.- /8.- /ll.-

armond 6.50 9.- 8.- 10.- 9.- 12.-

revier tot en met nonparel. 8.- 12.- 10.- lt.- 12 - 16.-

IVoE AFDEELING. 

;, s '° ~:... -~ 
00 0 ... 

• > 
., .,.. 

; :... s 
te~ --.., .,.. 
" = 0 00 ~ 

..i,.;,d""; 
0 0 d J"bl):2 

/7.-

8.-

12.-

Tabelwerk al s het hierbedoelde gedrukt wor
dende op kleiner gedeelte van een vel papier 
dan 1 

/, vel, zal het zetloon evenals '/ 8 of 1 
/ 1 • 

vel betaald worden. Doch wanneer dit tabelwerk 
in een blacl kwfll:to en octavo minder dan een 
kwart blacl beslaat, zal.hetzelve berekertd worden 
naar boven aangegeven maatstaf. 

TfTerkzaarnlteden , die als vast loon worden 

berekend. 

Nederlandsche Staatscourant, bestaande uit twee 
vormen .. f 10.-
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Bevat die courant een kwart, 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, bestaand uit twee vormen, 
die geheel gezet moeten worden . . f 12.-

Wekelijksche prij scourant per pagina. 2.50 
Voor elke pagina verandering . 0.20 
Staatsblad per blad garmond van 16 blz. 7 .50 
Wordt voor het Staatsblad gebruik ge-

maakt van atin wezig zetsel, clan wordt 
een kwart of hoogstens de helft van het 
loon berekend. 

Missives op go _ of groot go_ 

Hoofden van 1·esolutiëu, besluiten of 

missives . 
Aanvrage tot betaling 
Omslag voor bescheiden . 
Een kaartje zonder rand . 
Een kaartje met rand. 
Een apostille 
Een reçu of dergelijke 
Een adres 
Hoofden van resolutiën, besluiten of 

0.50 

0.40 
1.00 
0.55 
0.40 
0.50 
0.40 
0.30 
0.30 

Àlgemeene bepalingen. 

1 °. Bij elke vermindering of vermeerdering 
van het loon zal de afdeeling, waarbij deze heeft 
plaats gehl1cl, op den lastbrief bij de opgave der 
kosten vermeld worden. 

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

Deze verhooging blijft beperkt tnsscbeu de 
grenzen van 1 

/, 
5 

en • / 
1 5 

van het vastgestelde 
loon. 

3°. Voor alle werken, welke opge1iakt of in 
vormen staan, zal bij cene uien we lastgeving tot 
drukken, vo01· het verbeteren en gereedmaken 
voor de pers, naar evenredigheid van het werk, 

daaraan gedaan, 1 
/ • , '/ 4 of 1 

/, loon berekend 
wonlen, of wel voor dien nrbeid in reken ing 
worden gebracht een loon vau hoogstens 2ó cents 
per uur. 

4°. Bij werkzaamheden van buitengewoneu vorm 
of bewerking, die niet bij het tarief- zijn om
schreven, zal met den Directeur in overleg 
worden getreden. 

missives met additiën, en adressen aan 
clen voet 

5°. Bij groote oplagen of in spoed vereischende 
0.60 gevallen heeft de Directeur de bevoegdheid, de 

Meer dan één apostille, reçu of dergelijke, op 
één of half vel voorkomende, wordt als vorm of 
pagina van de lettersoort, waartoe zij behoort, 
berekend. 

Hierbij is mede bij folio of kwarto bepaalde 

verbreeding niet van toepassing. 

vormen, daarvoor beuoodigd, twee- of meermalen 
te doen zetten. 

6°. De Directeur is bevoegd en verplicht, de 
vastgestelde looneu in evenredigheid te verwin
deren in alle gevallen, wanneer het werk het 
mede brengt. 

T A R I E F V A N D R U K LO O N E N. 

SOOR'r VAN HET PA,PJER. 

Formaat, grooter clan imperiaal . 

Imperiaal tot en met roijaal . 

Groot mediaan tot en met schrijf 

100 

f 0.65 

0.35 

0.30 

VAN 1 TO'f EN MET 

200 

f 0.75 

0.40 

0.3ó 

500 

f o.uo 

0.50 

0.40 

700 

f 1.20 

0.65 

0 .ll,5 

1000 

f 1.40 

0.90 

0. 5ó 
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1°. ,vanneer alleen op één vorm aan eene 
zijde van het blad moet gedrukt worden, hetgeen 
men schoondruk noemt, alsdan zal het bovenstaande 
loon worden toegepast naar de hoeveelheid bladen 
of vellen papier, die geleverd zijn. 

2°. Wanneer op één vorm aan beide zijden 
van het blacl moet gedrukt worden, hetgeen men 
schoon- en weerdruk noemt, alsdan zal het ge
tal drnkkens berekend worden volgens het tarief, 
zoodat bijv. voor 100 bladen schrijfpapier aan 
beide zij den OJl één vorm zal gerekend worden 
200 afdrukken en dus 35 cents . 

3°. Wanneer het blad aan elke zijde op een 
afzonderlijken vorm of (hetgeen gelijk staat) op 
twee vonnen aan beide zijden moet gedrukt worden 
(hetgeen ook schoon- en weerdruk genoemd wordt), 
alsdan zal men het dubbel van het bovenstaande 
Joon berekenèn van de hoeveelheid bladen of 
vellen papier, die geleverd zijn, zoodat bijv. 
voor 100 bladen schrijfpapier, op twee vormen 
van beide zijden bedrnkt, 60 cents of tweemaal 
het loon van 100 afdrukken zal moeten betaald 

worden. 
4°. Overdruk van register- of staatwerk zal 

even hoog als gewoon drukwerk berekend worden. 
5°. Bij alle getallen afdrukken boven de 1000 

berekent men naar volle duizendtallen, welke in 
de geheele hoeveelheid werk zijn; wanneer de 
gehecle oplaag met geen vol duizental uitkomt, 
dan wordt het overblijvende berekend naar dat 
getal , hetwelk in een der bovenstaande kolommen 
voorkomt. 

6°. Voor eeue kleine verandering op de pers 
zal 5 à 10 cents berekend w01·den. 

7°: Voor eene groote verandering per · uur 
hoogstens 25 cents. 

8°. Wanneer met gekleurden inkt gedrukt wordt, 
zal daal'Voor 35 cents voor de eerste honderd tot 
en met 500 afdrukken meer betaald worden en 
voor iedere 500 afdrukken meercler 10 cents. 

9°. De algemeene bepnlingen bij het tarief der 
zetlooneu voorgeschl'even, zijn, wat artt. 1, 2 
en. 5 betreft, ook op de drukloonen toepasse:ijk. 

10°. Bij oplagen van meer dan 5000 exemplaren 
kan eene vermindering van loon worden toegepnst 
van '/, 5 tot • / 

1 
, van het tarief. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 23 Decem
ber 1896 (Staatsblad n°. 227). 

Mij bekend, 
De lJfin. van Binnenl. Zaken, (get.) VAN HOUTEN. 

23 December 1896. BESLUIT, tot regeling van 
den werkkring en de bevoegdheden van de 
bij art. 12 der arbeidswet (wet van 5 Mei 1889, 
Staatsblad n°. 48, gewijzigd door de wet van 
20 Jnli 1895, Staatsblad n°. 138) en art. 9 
der veiligheidswet (wet van 20 Juli 1895 , 
Staatsblad n°. 137) bedoelde inspecteurs en 
verdere ambtenaren . S. 228. 

IN NAA.M VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water 
staat, Handel en 'ijverheid, van 14 ovem
ber 1896, L•. E, nfdeeling Arbeid en Fabrieks
wezen; 

Gezien § 3 en de artikelen 18, 19 en 20 der 
arbeidswet (wet van 5 Mei 1 89, Staatsblad n°. 48, 
gewijzigd door de wet van 2û J ui i 1895, Staats
blad n°. 138), § 4 en de artikelen 21, 22 en 23 
der veiligheidswet (wet van 20 Juli 1895, Staats
blad n°. 137 en het Koninklijk besluit van den 
2 April 1896, Staatsblad n°. 63); 

Den Raad van State geboord (ad vies van den 
15 December 1896, n". 6}; 

Gezien het nadel' 1'8Jlj)Ort van voornoemden 
Minister van 21 December 1896, L•. F, afdee
ling Arbeid en Fabriekswezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Tot regeling van den werkkring en de bevoegd

heden van de bij art. 12 der arbeidswet en art. 9 
der veiligheidswet bedoelde inspecteurs en verdere 
ambtenaren, de volgende bepalingen vast te stellen, 
welke hunne instructie zullen uitmaken. 

Art. 1. De bij art. 12 del' al'beidswet en de bij 
al't. 9 der veiligheidswet bedoelde inspecteurs en 
verdere ambtenaren dragen den ti te I van i nspec
teur of adjunet-inspecte r van den arbeid. 

2. Voor het toezicht 
arbeidswet en van de 
Rijk verdeeld in zes arbei sinspectiën, waarvan 
de l ste omvat de provincië. Limburg eu Noord
brabant; de 2de de provinci Zeeland en dat ge
deelte der provincie Zuidholland, dat gelegen is 
bezuiden den rechter oever van de Lek, de Nieuwe 
Maas, het Scheur en den Nieuwen Waterweg, 
benevens de gemeente &tterdam; de 3de de pro
vincie Utreckt en dat gedeelte der provincie 
Zuidholland, dat gelegen is benoorden den rechter 
oever van de Lek, de Nieuwe Maas, het Scheur 
en den Nieuwen Waterweg, met uitzondering van 
de gemeente &tterdam; de 4de de provincie 
Noord!tolland benevens het niet tot eenige pro
vincie behoorende watergebied des Rijks; de 5de 
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de provinciën Gelderland en Overijssel; de 6de 
de provinciën Drenthe, Friesland en Groningen. 

3. Het toezicht wordt i.u ie,lere arbeidsinspectie 
uitgeoefend door eenen inspecteur, ouder wiens 
bevelen een of meer adjuuct-inspcctems werkzaam 

kunnen worden gesteld. 
De Minister van Waterstaat, Handel en Nij

ve1·heid wijst eiken inspectem en adjnnct-inspec
tem· de atbeidsinspecti.e aan, waarin hij bevoegd 
zal zijn, benevens eene standplaats binnen die 
inspectie. Van deze aanwijzingen doet de Minis
ter zoodra mogelijk mcdedeeling in cle Staats
courant. 

4. Alvorens hun ambt te aanvaarden leggen de 
inspecteurs en de adjunct-inspecteurs in handen 
van den Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid, naar de wijze hunner godsdienstige 
gezindheid, den eed of de belofte af van ijverig, 
nau wgczet en on partijdig de plichten te zullen 
nakomen, welke hun ambt medebrengt. 

5. De inspecteurs en adjunct-inspecteurs be
kleeden geen ander ambt of anclere bediening zonder 
Onze toestemming en nemen middellijk noch 
onmiddellijk deel aan bedrijven of ondernemingen 
van fabrieks- of ambachtsnij verheid. 

6. Om zich gedurende langer dan twee dagen 

buiten hunne arbeidsinspectie _ te begeven, behoe
ven de inspecteurs verlof of opdracht van den 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
die voor den tijd van ziekte, verlof, afwezigheid 
of ontstentenis eenen der andere inspecteurs- kan 
aanwijzen als ook in die arbeidsinspectie bevoegd. 
Van die aanwijzing doet de Minister zoodra moge
lijk mededeeling in de Staatscou,·ant. 

7. De adjunct-inspecteurs behoeven, om zich 
voor niet langer dan vier dagen buiten de arbeids
inspectie, waarin zij werkzaam zijn gesteld, te 
begeven, verlof of opdracht van den inspecteur. 
Verlof voor langeren termijn wordt ·door tusschen
komst van den ins11ecteur verleend door den Minis
ter vuu Waterstaat, Handel en ijverheid, die 
voor den tijd van ziekte, verlof, afwezigheid of 
ontstentenis eenen der andere adjnnct-inspectel1rs 
kan aan wijzen , als ook in die arbeidsinspectie 
bevoegd. Van die aanwijzing doet de Minister 
zoodrn mogelijk mcdedeelü1g in de Staatscourant. 

8. Bij de uitoefening van hun ambt zijn de 

inspecteurs en de adjunct-inspecteurs steeds voor
zien van eene hun door den Minister van Water-

de bevelen op hun door den Minister van Water
staat, Handel en ij verheid gegeven. 

10. De inspecteurs honden toezicht 011 de vei·
richtingen der onder hunne bevelen staande adjlmct
inspecteurs. 

11 . De inspecteu rs ziju belast met het toezicht 
op de nitvoeri ng van de arbeidswet en van de 
veiligheidswet eu van de nam· aanleiding van die 
wetten uitgevaardigde Koninklijke besluiten en 
ministerieele voorschriften. Zij bezoeken daartoe 
de plaatsen, die aan hun toezicht zijn onderworpen. 

12. De adjunct-inspecteurs staan den inspecteur 
bij in het vervullen vau zijne taak en worden 

door hem meer in het bijzonder belast met het 
bezoeken der plaatsen die aan hnu toezicht zijn 
onderworpen en met het opsporen van overtre
dingen van de in art. 11 bedoelde wetten en 
Koninklijke liesluiten. Zij volgen de bevelen op 
van den inspecteur en geven hem zoowel mon
deling als schriftelijk de door hem verlangde 
inlichtingen. 

13. De inspecteurs trachten zooveel mogelijk 
overeenstemming te bevorderen tusscheu de eischen 
der wetgeving en de belangen van alle bij den 
arbeid betrokken personen. 

In geval van twijfel omtrent de juiste beteekenis 

van eeni/N bepaling, voorkomende in eeue wet, 
in een Koninklijk besluit of in een ministerieel 
voorschrift, vragen zij het oordeel van clen Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid. 

14. De inspecteurs ontbonden zich van het 
geven van algemecne voorschriften bij wijze van 
reglementen , instructiën of circulaires. 

15. De inspecteurs en de adjunct-inspecteurs 
houden aanteekening van de door hen bezochte 
plaatsen, die aan hun toezicht zijn onderworpen, 
en van hunne bevinding aldaar. 

16. De inspecteurs zenden aan den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid op door 
dezen aan te geven tijdstippen afschriften vau de 
kennisgevingen en van de rapporten van burge
meesters, die bij hen inuevolge art . 12 der veilig
heidswet inkomen en een verslag omtrent het 
nader onderzoek, hetwelk cloor hen mocht zijn 
ingesteld. 

17. De inspecteurs dienen den Minister van 
Waterstaat, Hauclel eµ Nijverheid dcsgevraag,l van 
bericht en advies en kunnen hem voorstellen doen. 

Zij dienen desgevraagd den Commissaris der 
staat, Handel on -ij verheid af te geven legiti- Koningin en den burgemeester van advies in zake 
matiekaart. door deze ambtenaren ingevolge de arbeidswet te 

9. De inspecteurs en adjunct-inspecteurs volgen verleeueu vergunningen. 
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18. Ter bevordering van eene gelijkvormige 
toepassing ,ler arbeidswet en der veiligheidswet 
treden de inspecteurs met elkander in overleg. 
Zij kunnen tot dat doel vergaderingen houden, 
waarin als voorzitter en secretaris optreden door 
den Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
hei_cl aan te wijzen inspecteurs. De secretaris 
zenclt binnen acht dagen een nittreksel van het 
in de vergadering verhandelde aan den Minister. 

Tot hetzelfde doel komen de inspecteurs eens 
in cle drie maanden of zooveel meer als de Mi
nister noodig oordeelt, daartoe door dezen opge-
1·oepe11 , aan diens Depar tement bijeen tot het 
honden cener bespreking met den Minister of met 
een of meer door hem aangewezen ambtenaren. 

19. Wordt den inspectenr of acljnnct-inspectenr 
de toegang geweigerd tot cle plaatsen, die aan hun 
toezicht zijn onderworpen, dan roepen zij de hulp in 
van den burgemeester der gemeente of van eenen 
anderen ter plaatse bevoegden hulp-officier van 
justitie. 

20. De inspecteurs en cle adjunct- inspecteurs 
zenden de door hen ter zake van overtredingen 
opgemaakte processen-verbaal aan den bevoegden 
urn btenaar van het Open baar Ministerie, terwijl 
de inspecteurs gelijktij cl ig een uittreksel van het 
door hen opgemaakte proces-verbaal doen toekomen 
aan den :\iinister van Waterstaat, Handel en ijver
he icl; de adjunct-inspecteurs aan den inspecteur. 
Deze laatste zendt het uittreksel van het dooi· 
den adjunct-inspecteur opgemaakte proces-verbaal 
aan den Minister. 

21. Het Koninklijk besluit van den 2clen Apri l 
1896 (Staatsb lad n°. 63) tot re eling van den 
werkki-ing en de bevoegdheden van de bij art. 12 
der arbeidswet bedoelde inspecteurs en verdere 
ambtenaren wordt i ngetrokken. 

22 . Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na de dagteekening van het Staatsblad en 
van de Staatscourant waarin het geplaatst is. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk gelijktijdig in het Staatsblad en in de 
Staatscourant zal worden geplaat.st en waar van 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's Gravenhage , den 23steo December 1896. 
(.!Jet.) E MM A. 

JJe .lfi11. van TfTa terstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) VAN DJ,it $LEYDEN. 

( U,tgeg. 30 IJec. 1896.) 

24 IJecember 1896. M1ssrVE van clen Minister 
vnn Oorlog aan de Commissarissen der 
Kóningin in de provinciën, betreffende de 
uitoefening van de bnitenlanclsche zeevaart 
door ingelijfden bij de militie te land 
(Art. 129 der militiewet). 

In het belang van ingelijfden bij de militie te 
land, die de buitenlandsche zeevaart uitoefenen, 
wensch ik de bevoegdheid tot het verleenen van 
de toestemming tot uitoefening der buitenlandsche 
zeevaart uit te breiden, in dien zin: dat zij zich 
uitstrekke over alle verlofgangers der militie te 
land; dat die toestemming in sommige gevallen 
voor meer clan ééne reis kan worden verleend; 
en dat de verlofganger gehoncleu zij bij terug
komst zich aan te melden, niet bij U , gelijk 
tot dusver, doch bij den burii;emeester zijner 
woonplaats . 

Uit dien hoofde heb ik de eer, U Hoogedel 
gestrenge te machtigen om , in gewone tijden, 
aan de ingelijfden bij de militie te land, die 
zich :krachtens artikel 131 der militiewet met 
verlof bevi uden , ,oor zoo veel zij aan U zullen 
hebben aangetoond, in de gelegenheid te zijn om 
het beroep van zeevarende buitenslands ni t te 
oefenen, daartoe, namens den Minister van Oorlog, 
de vereischte schriftelijke toestemming te verleenen . 

Ter voorkoming zooveel mogelijk dat van de 
verleende vergunning misbruik worde gemaakt 
en ien einde men onderricht zij, op welken 
bodem de belanghebbende zich tot het doen van 
eene nieuwe zeereis heeft verbonden of waar hij 
zich, niet wederom vertrekkende, ophoudt, zal 
de toestemming behooren te worden verleend, 
onder gehoudenheid van den belanghebbende, om 
zich bij zijne terugkomst dadelijk weder bij den 
burgemeester zijner woonplaats aan te melden, 
en voor clh volgende zeereis, zoolang hij geen 
paspoort zal hebben bekomen , eene nieuwe ver
gunning aan te vragen. 

Ook kan bij uitzondering op dien regel aan 
miliciens- verlofgangers, wenschende te varen op 

stoomschepen van lijnen die een geregelden dienst 
hebben op vreemde havens, door U worden toe
gestaan meer clan ééue reis met schepen van 
dezelfcle lijn te doen tot een gezamenlijken duur 
van hoogstens zes maanden en onder gehouden
heid zich na afmonstering van het schip en in 
elk geval na de laatste rei s binnen de zes maanden 
terstond aan te melden bij den burgemeester van 
hunne woonplaats. 

Overigens zal voorschreven toestemming niet 
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mogen •worden verleend, wanneer de verlofganger, 
vóór of tijdens zijne aanvrage, in werkelijken 
dienst is opgeroepen en het zich niet laat voor
zien, dat hij van de reis zon zijn teruggekeerd 
voordat hij in werkelijken dienst moet opkomen. 

De Jfinister van Oorlog, 

(get .) SCHNEIDER. 

28 December 1896 . WET, tot verhooging van 
het vijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1896. S. 229 . 

Bij deze wet worden de navolgende artikelen 
van dit hoofdstuk verhoogd : 
Art. 88 met f 26,000 . . tfi-t. 115 met f 26,303. 
ht. 138 met f 28,000. 

Ten gevolge van voorschreven verhooging wordt 
het totaal der 5de Afd. van dit hoofdstuk ge
bracht op f 10,177,660.25 en het eindcijfer ver
lwogd met f 80,303 . 

28 December 1896. WET, tot wijziging van eenige 
artikelen der wet tot regeling van het lager 
onderwijs. S. 230. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1895/ 96, n°. 124, 1-7; 
1896/97, n°. lO, 1 , 2. 

Hand. id. 1896/97, bladz. 59-78. 
Hand. 1 • Kamer. 1896/97, bladz. 21, 35, 

56, 58-60. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. . • • • • • doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is gebleken de artikelen 2, 15 , 
16, 42bis, ó4bis, 65, 65ter en 66 der wet tot 
regeling van het lager onderwijs van 17 Augus
tus 1878 (Staatsblad n°. 127), zooals die is ge
wijzigd bij de wetten van 8 December 1889 
(Staatsblad n°. 175) en 13 September 1895 
(Staatsblad n°. 159) te WtJztgen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. In artikel 2 der wet van 17 Augus

tus 1878 (Staatsblad n°. 127), zooals dat ru-tikel 
is gewijzigd bij de wet van 8 December 1889 
(Staatsblad n°. 175), wor,1t tnsscheu "r. de be
beginselen der landbouwkunde" en "s. de gym 
nastiek" ingelascht : »1· óis. die der tuinbouw

kunde". 
2. In artikel 15 der wet van 17 Augustus 1878 

(Staatsblad n°. 127) , zooals dat artikel is gewijzigd 
bij de wet van 8 December 1889 (Staatsbladn°. 175 }, 

wordt onder a in plaats van: "'', i, k, q, r en 
t" , gelezen : ,, /1,, i, k, q , 1· , r bis en t" , en 

onder b in plaats van: "''• i, j, Ic , q, ,·, s 
en t" gelezen: "'"' i, /, k, q, r, 1·bis, sen t" . 

3. In artikel 16 der wet van 17 Angnstns 1 78 
(Staatsblad n°. 127) zooals dat artikel is gewijzigd 
bij de wet van 8 December 1889 (Staatsblad n°. 176), 
wordt aan het tweede lid toegevoegd eene zinsnede 
luidende: 

• Van de verplichting tot het geven van onder
wijs in het vak, vermeld in artikel 2, onder j, 
kan door Gede1rnteerde Staten, den districtsschool
opziener gehoord , telkens voor ten hoogste vijf 
ja1·en, vrijstelling worden verleend." 

4. In artikel 42bis der wet van 17 Augus
tus 1878 (Staatsblad n°. 127), zooals het is ge
wijzigd bij de wet van 8 December 1889 (Staats
blad n°. 175), wordt zoowel in het eerste als 
in het tweede l id van het artikel in plaats van: 
»lt, i, k, q, 1· en t", gelezen: ,,lt , i, k, q, 1·, 

r bis en t". 
5 . In artikel 54bis, zooals dat artikel is vast

gesteld bij de wet van 8 December 1889 (Staats 
blad n°. 175) en gewijzigd bij de wet van 13 Sep
tember 189 5 (Staatsblad n°. 159), wordt in het 
eerste lid, sub 2°, in plaats van : "a--j, alsmede 
k", gelezen : "a-i, alsmede Ic" . 

6. In artikel 65, eerste lid, der wet van 
17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127), zooals 
dat artikel is gewijzigd bij de wet van 8 De
cember 1889 (Staatsblad n°. 175) , wordt in 
plaats van: ,,l, nz, n, p, r en s", gelezen : :vl, 
,n, n , p, r, r bis en s" . 

1. In artikel 65ter, zooals dat artikel is vast
gesteld bij de wet van 8 December 1889 (Staats
blad n°. 175), wo;-dt in plaats van de zinsnede : 
"voor het exa n, vermeld in artikel 65, onder b , 
in elk der vakken, genoemd onder l , 111., n, p , 

r en s in artikel 2, vijf gulden", gelezen : " voor 
het examen, vermeld in artikel 65, onder b, in 
elk der vakken, genoemd onder l, m , ", p, ,. , 

rbis en s, in artikel 2, vijf gulden". 
8. Aan a1·tikel 66 der wet van 17 Augustus 1878 

(Staatsblad n°. 127), worclt als tweede lid toege
voegd de volgende zinsnede: 

"De akten van bekwaamheid als ouderw~zer 
en als hoofdonderwijzer, in ederlandsch-Jnclië 
afgegeven, - voor zooveel die zijn verkregen 

wegens het met goed evolg afleggen van examens, 
afgenomen met gelijke eischen en, zooveel doen
lijk, volgens dezelfde regelen, als voor die examens 
in Nederland volgens deze wet zijn vastgesteld -
worden gelijkgesteld met de gelijksoortige akten, 
die in Nederland w01·den uitgereikt." 
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9. Het tweede licl van artikel 6 der wet van 
8 December 1889 (Staatsblad 11°. 175) vervalt. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage , clen 28sten Decem

ber 1896. 
(get .) EMMA. 

De Jfin . van B innenl . Zaken, (get.) VAN HOUTEN. 
( Uitgeg . 29 Dec. 1896.) 

28 December 1896. BESLUIT, tot nadere aan
vulling der voorschriften, gegeven bij Ko
ninklijk besluit van 18 Ap1·il 1890 (Staats
blad n°. 64) en aangevuld bij cle Koninklijke 
besluiten van 20 December 1893 (Staatsblad 

n°. 215), 24 December 1894 (Staatsb lad 

n°. 238) en 23 December 1895 (Staatsb lad 

n°. 226) tot uitvoering van art. 24 der wet 
tot regeling van het lager onderwijs, zooals 
die is gewijzigd bij de wet van 8 Decem
ber 1889 (Staatsblad n°. 175) . S. 231. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELM! A' ENZ. 
WIJ EMMA, E:'fZ. 
Op de voordracht van den Minister van Binnen

landsche Zaken van 1 December 1 96, n°. 7376 3
, 

afd. Oncle1·wij s; 
Gelet op art. 24, 54bis en 88 der wet tot 

regeling vau het la.,.er onderwijs, zooals die is 
gewijzigd bij de wetten van December 1889 
(Staatsblad n°. 175) en 13 September 1895 (Staats

blad n°. 159) ; 
Gezien de Koninklijke besluiten van 18 April 

1890 (Staatsblad n°. 64), 20 December 1893 
(Staatsblad u0

• 215), 24 December 1891 (Staats
blad u0

• 238) en 23 December 1895 (Staatsblad 

n°. 226) ; 
Den Raad van State gehoord, ad vies van 22 De

cember 1896, n°. 32; 
Gelet op het nader rapport van voornoemden 

Minister vau 24 December 1896, n°. 8013, afd. 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
A.i-t. 1. Voor de bijzondere scholen, clic over 

1893 , 1894 en 189-5 genoten hebben de Rijks
bijdrage, bedoeld in art. 54bis der wet op het 
lager onderwijs, en ook over 1896 voor die Rijks
bijdrage in aanmerking komen , is, indien zij op 
1 J anuari 1897 niet voldoen aan de voorschriften 
van art . 2 van het Koninklijk besluit van 18 April 
1890 (Staatsb lad n°. 61), voor zoover zij ook 
over 1897 aanspraak m:iken op eene Rijksbij 
drage gedurende dat jaar, de naleving dier voor
schriften niet verplichtend, mit : 

1°. het aantal kinderen, he_twelk op 15 Januari 
1894 als werkelijk schoolgaande bekend stoucl, 
srdert die clagteekening niet is of wordt vermeer
derd in zoodanige mate, dat daardoor vermeer
dering Vlln het aantal onderwijzers gevorderd 
wordt, zonder dat in deze vermeerdering is 
voorzien; 

2°. voor zoove1· voor die scholen ingevolge de 
voorschriften van het Koninklijk besluit van 
18 April 1890 (Staatsblad n°. 64) met 1 Januari 
1897 het te kort aan onderwijzend personeel met 
één wordt vermeerderd, di t te kort tot l Juli 1897 
niet meet· dan twee en van dien dag af niet 
meer clan één bedrage ; 

en voor zoo ver voor die scholen, ten gevolge 
van evengenoemd Koninklijk besl11it, op 1 Januari 
1897 geen nieuwe vermeerdering van ondenvij 
zend personeel noodig is of ten gevolge van dat 
beslui t op dien dag een te kort aan onderwijzend 
personeel ontstaat, het aantal kinderen het cijfer, 
waarvoor het aanwezig get:il onderwijzers vol
doende is, met niet meer clan dertig oversch.rijde; 

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 besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na de dagteekening van het Staatsblad en 
van de Staatscourant , waarin het geplaatst is. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad en gclijktijclil( in de Staatscourant 

zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 28sten December 1896. 
(get.) E M M A. 

De Jfin . van B innenl. Zaken, (get .) VAN HOUTEN. 
( Uitgeg . 30 Dec. 1896.) 

28 December 1896. ARREST van den Hoogen 
Raad der eclerlanclen , houdende beslissing 
dat art. 29a der nlgcmcene politievernrde

ning voor Helmond in geen opzicht is in 
strijd met art. 17 van het 1·eglement van 
poli tie op het gebruik der open bat wegen 
in Noordbrnbant en dat de vraag of eene 
gemeentelijke verordening treedt in hetgeen, 
als door eene provinciale verordening ge
regeld, geacht moet worden van algemeen 
provinciaal belang te zijn, door art. 150, 
2• lid, der gemeentewet aan 's rechters oor
deel is onttrnkken. 
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De Hooge Raad enz. ; 
Gelet op het middel van cassatie, namens den 

req . voorgesteld bb memorie: 
Schending door niet toepassing, van ar t . 29a 

der gemeenteverordening van Helmond van den 
20 J uni 1896 j0

• de artt. 150 en 153 der ge
meentewet; verkeerde toepassing van art. 216 
Strafvorcl. en art. 5 der wet honclencle algemeene 
bepalingen ; 

Overwegende dat bij het bestreden vonnis be
wezen is verklaard, dat de gerequireercle den 
22 Juli 1896, des namiclclags omstreeks 10¾ nnr, 
te Helmond in de open bare Waarclstraat , zijnde 
kom der gemeente, als machinist een door hem 
lJestnurden tram trein heeft doen rijden, terwijl 
niet een tor het trampersoneel behoorencl per
soon, ja zelfs niemand, tusschen de rai ls op een 
afstand van hoogstens 2 meter voor de locomo
tief vooruitliep met eene snelheid van hoogstens 
100 meter in de minnnt; 

0. clat de twee eerste leden van art. 17 van 
het reglement van politie op het gebruik der 
openbare wegen in de 11rovincie Noorclbrabant 
van 18 November 1889 aldus luiden: 

"Het vervoer op stoomtramwegen mag met 
geen grootere snelheid geschieden clan tot het bij 
de wet van 9 Augnstus 1878 (Staatsblad n°. 124) 
bepaalcle maximum van 15 kilometer per unr. 

"In de bebouwde kommen der gemeente mag 
niet gereden worden clan met eene snelheid van 
hoogstens 7. 5 kilometer per nur"; 

terwijl de raad der gemeente Helmond in zijne 
vergadering van 20 J nni 1896 in de algemeene 
politieverordening voor die gemeente van 10 Mei 
1890 heeft opgenomen eene nieuwe bepaling, als 
art. 29a der verordening aangeduid, van dezen 

inhoud: 
,,De machinist, die binnen de kom der ge

meente den door hem bestumclen stoomtram doet 
voortbewegen, zonder dat een tot het tramperso
neel behoorencl persoon tusschen de mils, op een 
afstand van hoogstens twee meters vóór de loco
motief vooruitloopt met eene snelheid van hoogstens 
100 meter in de minuut, wordt gestraft met 
eene geldboete van ten hoogste f 25"; 

0. dat het uitgesproken ontslag van rechts
vervolging hie1·op is gegroncl, dat laatstgemelde 
bepaling zoodanig in strijd is met clie van een 
hoogeren wetgever, in casu art. 17 van het 1iro
vinciaal reglement, clat deze daardoor geheel hare 
kracht en ui twerking zon missen, weshalve die 
l,epaling der gemeenteverordening buiten toe1ias-

1896 . 

sing moet worden gelaten krachtens het beginsel 
ook in art. 5 der wet houdende algemeene be
palingen opgesloten, dat aan de verordeningen 
eens hoogeren wetgevers door die eens )ageren 
niet kan worden gederogeerd; terwijl het ten Jaste 
gelegde feit bij geen wet of anclere wettelij ke 
verordening strafbaar is gestelcl; 

0. clat deze gronden van beslissing te recht bij 
de memorie van cassatie worden bestreden ; 

0 . toch, dat al moge in het 2• Jicl van art. 17 
van bovengemeld Provinciaal reglement de be
voegdheid opgesloten liggen om het vervoer op 
stoomtramwegen met eene snelheicl van 7.5 kilo
meter per uur te doen plaats hebben, uit niets 
blijkt, dat dit voorschrift ten doel zon hebben 
die bevoegdheid als een recht aan de onder
nemers der exploitatie van genoemde wegen toe 
te kennen; 

0. ,lat de strekking van dat voorschri ft veeleer 
uitsluitend daarin bestaat, met betrekking tot het 
rijden met stoomtrammen binnen de kommen der 
gemeenten een doeltreffenclen veiligheidsmaatregel 
in het leven te roepen, van welk stanclpnnt het 
alleszins aannemelijk is, dat de provinciale wet
gever, zich richtencle naar hetgeen hem daartoe 
in den regel voldoende was . voorgekomen, cle be
doelde bepal ing heeft vastgesteld zonder de vrij 
heid der gemeentebesturen, die naar aanleiding 
van plaatselijke omstandigheden meer voorzorgen 
noodig mochten achten, aan banden te willen 
leggen; 

0 . voorts, dat de kantonrechter ten onrechte 
meent, dat door art. 29a der plaatselijke politie
verordening art. 17 van het Provinciaal regle
ment geheel zijne kracht en uitwerking zoucle 
missen, claar het vaststellen van eerstgemelcl voor
schrift niet heeft kunnen teweegbrengen, dat, 
indien door het sneller rijden dan art. 17 van 
het reglement veroorlooft, dat artikel wordt over
treden, de op die overtreding bij de laatste zin
snede van art. 33 van hetzelfde reglement ge
stelde straf van ten hoogste f75 niet zon moeten 
worden toegepast ; 

0. dat meergemeld art. 17 alzoo blijft in volle 
kracht, en art. 29a der algemeene politieverorde
ning voor Helmond daarmede in geen opzicht is 
in strijd; terwijl de vraag of die gemeentelijke 
verordening treeclt in hetgeen, als door eene 
provinciale verordening geregeld, geacht moet 
worden van algemeen provinciaal belang te zijn , 
clo01· art. 150, 2• Jid, der gemeentewet aan 's rech
ters oordeel is onttrokken; 

31 
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O. dat alzoo het voorgestelde middel van cas
satie is gegrond ; 

Vernietigt het vonnis door den kantonrechter 
te Helmond op 27 Angustns 1896 in deze zaak 

gewezen; 
Rechtdoencle ten principale uit kracht van 

art. 105 R. 0 . ; 
Gezien art. 29a der algemeene politieverorde

ning voor de gemeente Helmond van 10 ) !ei 1890, 
met gemeld artikel aangevuld op 20 Juni 1896, 
benevens art . 23 Strafrecht; 

Verstaat, dat het ten laste van den gerequi
reerde bij het bestreden vonnis bewezen ver
klaarde feit moet worden geqnalificeerd: . het als 
machinist binnen de kom der gemeente Helmond 
den door hem bestuurden stoomtram doen voort
bewegen , zonder dat een tot het trampersoneel 
behoorend persoon tusschen de rail s op een af
stand van hoogstens 2 meter vóót· de locomotief 
voornitloopt met eene snelheid van hoogstens 
] 00 meter in de minuut"; 

Verklaart ucn gereq uireercle claaraan schuldig; 
Veroordeelt hem te dier zake in eene geld

boete van / 2, bij gebreke van betaling binnen 
twee maanden na den dag waarOJl dit arrest -kan 
worden ten uitvoer gelegd , te vervangen door 
hechtenis van een dag. 

29 December 1896. W E1' , houdende nadere be
pali_ngen omtrent clen accijns op de suike1·. 
s. 232. 

Bijl. Hand. 2• Kame,· 1896/97, n°. 84, 1-6. 
Hand. id. 1896/97, bladz. 284-297. 
Hand. l • Kamer 1896/97, bladz. 22, 24, 

35- 41, 60-73, 77, 79-88. 
IN NA. ,l.:lf VAN H. M. WILHELMINA' ENZ . 

WIJ EMMA, ENZ. • • • • . • doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het weuschelijk is, in afwachting van nadere 
regeling van den accijns op de suiker, maatre
gelen te nemen ter verzekering van de opbrengst 
van dien accijns in het jaar 1897 ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1 . Met wijziging van art. 9 der wet van 

11 Januari 1894 (Staat.rblad n°. 6) wordt de 
aanslag, bepaald bij art. 5 6 , eerste lid der wet 
van 7 Juli 1867 (Staatsblad n°. 69), voor het 
geheele werkjaar ] 896/97 verhoogd met zestien 
e'/1 een half ten honderd. 

Voor de sappen , waarvoor bij het in werking 
komen dezer wet reeds aanslag op de rekening 
van den fabr ikant heeft plaats gehad, wordt de 

hoeveelheid suiker, waarvoor hij deswege te min 
is dangeslagen, in één post gebracht op zijne 
rekening over de maand, waarin de wet in wer
king komt en wordt de rekening, voor zooveel 
dezen post betreft, aangemiverd op den zelf den 
tijd en op dezelfde wijzen als waren de sappen 
in die maand verwerkt. 

2. Indien de opbrengst van den accijns in 1897 
minder bedraagt dan/ 9,100,000, wordt het aan 
die som ontbrekende bij wijs van omslag verhaald 
op de beetwortelsnikerfabrikanten, die in het 
werkjaar 1896/97 den aanslag hebben gekozen 
naar den grondslag, vermeld in al't. 1 , letter b 
der voormelde wet van 7 Juli 1867. 

Geen omslag heeft plaats indien de gezamenlijke 
hoeveelheid droge witte broodsuiker, waarvoor 
die fabrikanten in dat werkjaar zijn aangeslagen, 
met inbegrip van de verhoogingen, voorgeschreven 
krachtens art. 77 derzelfde wet, 61,000,000 ki
logram niet te boven gaat. Bij een hooger aan
slagstotaal bedraagt de omslag . ten hoogste/ 3.78 
per 100 kilogram voor het meerdere. 

Voor dezen omslag gelden de bepalingen der 
artt. 11 en 12 der voormelde wet van 11 Janu
ari 1894. 

3. Voor de toepassing dezer wet worden onder 
de opbrengst van den accijns in 1897 niet be
grepen bedragen , die in een ander jaar opvorder
baar zijn geworden of die volgens de voormelde 
wet van 11 Januari 1894 zijn omgeslagen. 

4. On verminderd het bepaalde bij art. 39 der 
genoemde wet van 7 Juli 1867, moet de fabri 
kant binnen 30 dagen na het in werking komen 
dezer wet zekerheid stellen voor het accijnsbe
drag, dat hij volgens art. 2 verschuldigd kan 
worden. Is aan dit voorschrift niet tijdig vol
da:m, dan mag geen sniker uit zijne fabriek 
worden uitgeslagen totdat de zekerheid gesteld 
is . Uitslag in strijd met dit verbod is straf
baar volgens art. 8 der meergenoemde wet van 
11 Jannari 1894. 

Het bepaalde bij het tweede lid van art. 14 
dier wet is op de voormelde zekerheid van toe
passing. 

5. Deze wet komt in werking op den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Grnvenhage, den 29sten Decem

ber 1896. 
(get.) EMMA. 

De JJlin. van Financiën, (get.) SPRE~GER VAN EYK. 

( Uitgeg. 31 Dec. 1896.) 
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30 December 1896. WET , houdende vaststelling der begrooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1897 . (Hoofdstuk I. Uitgaven in Nederland.) S. 233. (verkort.) 

IN NAAM VAN H . M. WILHELMINA' ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ .. . doeu te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens artikel 2 der wet tot regeling van de 

wijze van beheer en verantwoordiug der geldmiddelen van Nederlandsch-Indië (Staatsblad 1895 , 
n°. 145), de begrooting van Nederlandsck-Indië jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten moet 
worden vastgesteld ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. Het Iste hoofdstuk der begrooting van uitgaveu van Nederlandsclt-Indië voor het dieust

jaar 1897, betreffende de uitgaven in Nederland, wordt vastgesteld als volgt: 
1 • Áfdeeling: Regeering en Hooge Colleges 

Departement van Justitie 
Departement V!\n Financiën . 
Departement van Binnenlandsch Bestuur 
Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid 
Departement van Burgerlijke Openbare Werken 
Departement van Oorlog . 
Departement van Marine . 
Bijdragen van Nederlandsch-Indië aan de middelen tot d~kkiug 

van 's Rijks uitgaven . 

f 36,600 
44,600 

• 9,465,213 
• 1,330,596 

870,055 

" 4,787,450 
" 6,812,790 
" 4,096,988 

.Afemorie. 

f 27,444,292 

30 December 1896. WET, houdende vaststelling der begrooting van Nederlandscli-Indië voor het 
dienstjaai· 1897. (Hoofdstuk II. Uitgaven in Nederlandsclt-Indië.) S. 234. (verkort.) 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMlNA, ENZ. 
WrJ EMMA, ENZ . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens artikel 2 der wet tot regeling van de 

wijze van beheer en verantwoording der geldmiddelen van Nederlandsch-Indië (Staatsblad 1895, 
n°. 145), de begrooting van Nederlandsc!t-Indië jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten moet 

worden vastgesteld; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Het ITde hoofdstuk der begrooting van uitgaven van Nederlandsclt-Indië voor het dienst-

jaar 1897, betreffende de uitgaven in Nederlandsclt-Indië, wordt vastgesteld als volgt: 

1 • Áfdeeling: Regee1·ing en Hooge Colleges / 1,127,980 
5;487,684 2• Departement van Justitie . 

3• Departement van Financiën 
4e Departement van Binnenlandsch Bestuur 
5• Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid 
6• Departement van Burgerlijke Openbare Werken . 

Departement vau Oorlog 
Departement vau Marine 

9,158,929 
" 29,871,737 
" 14,801,688 
" 23,537,955 
• 25,657,688 

4,940,85 6 

/ 114,584,51 7 

30 December 1896. WET, houdende aanwijzing der middelen en inkomsten tot goedmaking van 
de uitgaven, begrepen in de begrooting van Nederlandscl,-Indië voor het dienstjaar 1897. 
(Hoofdstuk T. Middelen en inkomsten in Nederland.) S. 235. (verkort.) 

IN NAAM VAN H . M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ . . . doeu te weteu : 
Alzoo Wij in overweging geuomen hebben, dat, volgens artikel z der wet tot regeling van de 

wijze van beheer en verautwoording der geldmiddelen van Nederlandsch-Jndië (Staatsblad 1895, 
31* 
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n° . 145), de middelen tot dekking der uitgaven , begrepen in de begrooting van Nederlandscl,-Indié, 

jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten worden aangewezen; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Tot goedmaking vttu de uitgaven, begrepen in de beide hoofdstukken der begrooting van 

Nederlandsc!t-Indië voor het dienstjaar 1897, worden over dat jaar gebezigcl de na te noemen in _ 

Nederland te ontvangen midclelen, te weten : 

1. Verkoop van koffie, enz. 

Art. 2. In het bedrag, dat aan de in Nederland en in Nederlandsch-Indië te ontvangen mid
delen tot goedmaking der in artikel 1 dezer wet bedoelde uitgaven ontbreekt, wordt voorzien cloor 
eene geldleening , krachtens eene nacler vast te stellen wet aan te gaan. 

Art. 3. Deze wet treedt in werking met den lsten Januari 1897. 
Lasten en bevelen, enz. 

M I D D EL EN EN I N KO M S T EN I N N ED ER LA N D. 

Raming voor ket dienstjaar 1897. 

1. Verkoop van koffie . f 
2. Verkoop van kinabast 
3. Verkoop van Banka-tin. 
4. Aandeel in de winst van de Billiton-maatschappij over het boekjaar 1896-1897 
5. Terugbetaling door de vennootschap tot het aanleggen en exploiteeren van den 

spoorweg van Samarang langs Soerakarta naar Djokjokarta, van de krachtens de 
concessie cloor den Staat aan haar voorgeschoten gelden, benevens aandeel in de 
winst, door de exploitatie verkregen 

6. Ontvangsten van ei vielen of algemeenen aard 
7. Ontvangsten in betrekking tot het Departement van Oorlog in Nederlandsclt-Indië " 
8. Ontvangsten in betrekking tot het Departement van Marine in Nederlandsch-Indië " 
9. Uitkeering uit het voordeelig slot der algemeene rekening wegens cle ontvangsten 

en uitgaven van Nederlandscl1-Indië over den dienst van 1890 

9,620,045 
117,216 

5,506,675 
115,000 

890,000 
52,125 
40,100 
91,867 

400,000 

f 16,833,028 

30 December 1896. WET, houdende aanwijzing van de middelen en inkomsten tot goedmaking van 
de uitgaven, begrepen in de begrooting van Nederlandsch-lndië voor het dienstjaar 1897. 
(Hoof<lstuk II. 11fiddelen en inkomsten in Nederlandsch-I ndië.) S. 236. (verkort.) 

IN NA,L\I VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA., ENZ . . . .. doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens artikel 2 der wet tot regeling van de 
wijze van beheer en verantwoording der geldmiJdelen van Nederlandsch-Indië (Staatsblad 1895, 

n°. 145), de middelen tot dekking der nitgaven, begrepen in cle begrooting van Nederlandscl,-Indië, 
jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten worden aangewezen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz . 
A.rt. 1. Tot goedmaking van de uitgaven, begrepen in de beide hoofdstukken der begrooting van 

Nederlandscl,-Indiii voor het dienstjaar 1897, worclen over dat jaar gebezigd cle na te noemen in 
Nederlandscl,-Indië te ontvangen middelen, te weten : 

1. Boeten door de Algemeene Rekenkamer opgelegd, enz. 

A1-t. 2. Deze wet treedt in werking met clen l sten Januari 1897 . 
Lasten en bevelen , enz. 
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M I D DELEN EN IN KOMST E N IN N EDER LA N OS C H-1 NO 1 °E. 
Raming voo,- 1,ef. dienstjaa,· 1897. 

llegeering en Hooge Colleges. 

1. Boeten door de Algemeene Rekenkamer opgelegd . . f 

JJepai·tement van Justitie. 

2. Ontvangsten van het hnlpbureau voor den indnstrieeleu eigendom. 
3. Gerechtelijke (1) boeten en coufiscatiën. 
4. Terugbetaling van gerechtskosten in strafzaken . 
5. Hetgeen den Staat aankomt uit de opbrengsten der wees- en boedelkamers. 
6. Betaling voor het afleggen van de examens ter verkrijging van de bevoegd

heid tot uitoefening van het nota1·is-nmbt 
7. Opbrenii;st van den arbeid der gevangenen 
8. Voor het verstrekken van voeding aan gegijzelden 

JJepai·tement van Financiën. 
9. Verpachte middelen . 

10. Opbrengst der exploitatie van het opinmmiddel in eigen beheer 
ll. In- en uitvoerrechten en accijnzen en andere ontvangsten daarmede in verband. " 
12. Haven- en ankemgegelden . 
13. Loods- en kaaigelden in de haven van Tandjong Priok 
14. Loods- en steigergelden in de Emmahnven 
15. Personeele belasting . 
16. Patentrecht . 
17. Verponding en belasting van de specerijperken op de Banda-eilanden . 
18. Openbare verkoopingen . 
19. Zegelrecht . 
20. Recht van overschrijving van vaste goederen. 
21. Belasting op rijtuigen 
22. Recht van successie en overgang onder Europeanen en met hen gelijkgestelden. " 
23. Licentiën tot het houden van Chineesche speel- of dobbeltafels. 
24. Belasting op het slachten van rnudvee, buffels, paarden en veulens in de 

Preanger regentschappen en in het district Gaudasoli van de resid entie Krawang. " 
25. Belasting op het bedrijf. 
26. Bijzondere belastingen in de Bnitenbezittingen . 
27. Kortingen ten behoeve van de burger! ijke pensioenen . 
28 . Terugbetaling van voorschotten, vóór dit dienstjaar aan burgerlijke lands

dienaren en aan gepensionneerden verstrekt . 

JJepartement van Binnenlandse!, Bestuur. 
29. Bijdrage tot de kosten van bestuur van de landschappen en eilanden onder 

111:enado langs de nool'dknst van Celebes . 
29a. Examengelden van candidaten voor het groot-ambtenaars-examen voor den 

Indischen dienst. 
30. Hoofdgeld van de heerendienstplichtigen in de gouvernementslanden van 

Java en Madura, met uitzondering van de residentie Batavia (equivalent voor afge
schafte heerendienstcn). 

31. Kadaster . 
32. Landelijke inkomsten en andere grondlasten 

500 

2,200 
200,000 

32,000 
121,000 

1,000 
150,000 

30,000 

21,520,800 
2,146,000 

l5,H6,000 
284,000 

\J6,000 
19,000 

902,000 
1,300,000 
1,892,000 

715,000 
1,216,000 

546,000 
265,000 
78,000 

9,000 

76,000 
2,901,000 
2,364,050 

342,000 

700 000 

56,700 

1,000 

3,049,000 
75,000 

17,339,000 

'.rransporteere .f 73,585,250 

(l) De administratief opgelegde boeten we/1:ens te late betaling van belasting enz. zijn onder het 
bc,lrag der inkomsten begrepen. 
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Per transport 
33. Afstand van grond 
34. Registratie van werkcontracten gesloten door eigenaren of administrateurs 

van landbouw- , mijnbouw- of nijverheidsondernemingen met v11n elders afkomstige 
arbeiders . 

34a. Retributie van ondernemingen va.n landbouw en nijverheid ter vergoeding 
van de uitgaverr voor het toezicht op de waterverdeeling tusschen de daarbij belang
hebbenden . 

35. Koffie. 
36. Verkoop van kiua-enten en zaad . 
37. Ve1·hunr van vogelnestgrotten, voor zoo ver niet verpacht. 
38. Verhuur der vindplaatsen van schildpadeieren aan het zuider zeestrancl in 

de afdeeling Soekaboemi (Preanger regentschappen) 
39. Verhuur van de vischvijvers te Tel10 en te Sambong Djawa (gouvernement 

Celebes en onderhoorigheden). 
40. Boschwezen. 
41. Terugbetaling van het aan Pangeran Adipati Ario Mangkoe Negoro V ver

leend renteloos voorschot . 

IJepartement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverl,eid. 

42. Onderwijs 
43. Verkoop van producten uit den cultuurtuin van 's lands plantentuin te 

Buitenzorg . 
44. Landsdrukkerij . 
45. Vergoeding voor de verpleging van krankzinnigen in de daarvoor bestemde 

~estichten . 
46. Pare vaccinogène . 
47. IJk van maten en gewichten 
48. Belasting op het houden van loterijen . 
49. Tin 
50. Steenkolen 
51. Zont . 
52. Vast recht en cijns van concessiën tot winning van delfstoffen . 

IJepartenumt der Burgerlijke Openbare werken. 

53. Verkoop en verhuur van huizen en andere gebouwen . 
54. Ontvangsten voortvloeiende uit waterleidingen en overvaarten . 
55. Vergoeding voor het gebruik van de loskraan aan het havenkanaal te Samarang. 
56. Vergoeding der kosten van onderzoek en beproeving van stoomtoestellen en 

van vernieuwde akten van vergunning tot gebruik dier toestellen 
57 . Canon van het in erfpacht gegeven gedeelte van het tot de haven van Tan

djong Priok behoorende terrein . 
58. Vergoeding door den erfpachter van een gedeelte van het tot de haven van 

Tandjong Priok behoorende terrein voor het gebruik van het 4000 tons dok. 
59. Brieven- en pakketpost . 
60. Binnenlandsche paardenpost 
61. Telegraphie . 
62. Hetgeen den Staat aankomt uit de opbrengsten van de particuliere telephonen. 
63. Spoorwegen . 

JJepartement van Oorlog. 
64. Bijdragen voor de opleiding van jongelingen bij het pupillenkorps, 

Transporteere 

f 73,585,250 
1,340,400 

60,000 

8,000 
8,549,300 

500 
48,700 

1,300 

500 
2,378,800 

100,000 

467,500 

800 
200,ÓOO 

37,000 
1,400 
3,300 

43,000 
609,800 

1,496,000 
8,558,000 

31,000 

16,000 
16,000 

3,000 

15,000 

3,000 

51,000 
1,240,000 

800 
760,000 
19,000 

9,687,000 

6,000 

f 109,337,350 
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Per transport / 109,337,350 
65. Boeten en andere ontvangsten voortsprnitende uit contracten van aanneming 

en nit leverantiën . 
66. Terugbetaling van verplegingskosten in de hospitalen door patiënten, voor 

eigen rekening opgenomen. 
67. Artillerie-constructiewinkel. 
68. Topographisch bnrean en lithogrnphisch etablissement . 
69. Verkoop en verhnnr van voor 's lands dienst bestemde bruikbare vaste en 

andere goederen . 
70. Verkoop van onbruikbaar geworden en overtollige vaste en andere goederen. 
71. Stoomtramweg in Atjeh . 
72. Terugbetaling van voorschotten vóór dit dienstjaar aan rnilitaÎl'e en tot het 

Departement van Oorlog behoorende burgerlijke landsdienaren verstrekt 
73. Andere ontvangsten . 

Departement van Marine. 
74. Loodsgelden, met uitzondering van die in de Emmahaven en in de haven 

van Tandjong Priok. 
75 . Vergoeding voor het keuren van stoomschepen 
76. Vergoeding door vreemde oorlogsschepen en particuliere vaartuigen voor het 

gebruik van 's lands los- en laadhoofden , drijvende droge dokken , ketel bok , pont 
en kiellichter, alsmede voor de kosten van het dokken, vertimmeren en herstellen. 

77. Steigergelden en huur van kolenloodsen en opslagterreinen te Tandjong Priok. 
78. Verkoop van zeekaarten nit het depot en de onderdepots. 
79. Verkoop van voor 's lands dienst bestemde bruikbare goederen . 
80, Verkoop Yan onbruikbaar geworden en overtollige goederen, permanente of 

tijdelijke werken, zoomede schepen en vaartuigen en hun inventari s 
81. Terugbetaling, van voorschottell'vóór dit dienstjaar aan landsdienaren verstrekt. 
82. Korting op cle traktementen van de ambtenaren bij het marine-etablissement 

te Soerabaija bij verplicht gebruik van eene gonvernementswoning . 
83. Andere ontvangsten . 

Ont1Ja11gsten van gemengden aard en toevallige baten. 

84. Verkoop van voor 's lands dienst bestemde bruikbare goederen nit den voor
raad van het civiel departement 

85. Verkoop van onbruikbaar geworden en overtollige goederen nit alsvoren. 
86. Alle andere ontvangsten. 

20,000 

80,000 
200 

5,000 

243,000 
80,000 
73,000 

400,000 
25,000 

190,000 
7,000 

10,000 
48,000 

4,000 
10,000 

55,000 
15,000 

27,000 
6,000 

20,000 
35,000 

250,000 

/ 110,940,55 0 

30 December 1896. WET , tot wijziging der begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienst• 
jaar 1895. (Hoofdstuk I. Uitgaven in Nederland.) S. 237. 

30 December 1896. WET, tot wijziging der begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1895. (Hoofdstuk II. Uitgaven in Nederlandsch-Indië.) S. 238. 

30 December 1896. WET, tot nadere wijziging van de koloniale huishoudelijke begrooting van 
Suriname voor het dienstjaar 1895, S. 239. 

30 December 1896. WET , tot definitieve vaststelling van de koloniale huishoudelijke begrooting van 
Suriname voor het dienstjaar 1897. S. 240. 

Bij deze wet wordt de koloniale hnish.oudelijke begrooting van Suri11ame voor het dienstjaar 
1897 , voor zoo veel de uitgaven betreft, definitief vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 
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10 Afdeeliug: 
2• 

Go11vememeuts-secretarie, Koloniale Stt>ten eu algemeene dienst . f 
Justitie eu Politie . 

154,172.50 
347,145.-

7,550.-
188,989.50 

94,760.-

3• Schutterij te Paramaribo. 
4• Administratie van Financiën 
5• Immigratie en kolonisatie 
ti• Eerediensteu, onderwijs, armenzorg eu burgerlijke geneeskuuclige 

dienst . 487,521.85 
408,776 .-70 Bonwdepartement . 

8• Koloniale vaartuigen, betonning, bebakening, seinwezen en brand

" ... eer. 296,876.75 
209,706 .185 
50,000.-

9• 
10• 

Pensioenen, wachtgelden, onderstanden en toelagen . 
On voorziene uitg:wen . 

f 2,245,497.785 
Artt. 2 eu 3 hanclelen over af- en overschi-ijving van- en betalingen uit de onvoorziene uitgaven. 

Bij Art. 4 worden tot goedmaking der uitgaven aangewezen: 
A. Directe eu inclirecte belastingen. 
B. Inkomsten van onderscheiden aard. 
C. Bijdrage 1.Lit 's Rijks schatkist tot aanvulling van de koloniale geldmiddelen. 

30 December 1896. WET, tot voorziening in het 
kas-tekort van den Indischen dienst over 1897. 
s. 241. 

Bij deze wet wordt de Min is ter van Financiën 
bevoegcl verklaard om, bij het openen van kre
dieten aan den Min is ter van Koloniën gedurende 
het jaar 1897, het bedrag der volgens artikel 33 
der wet tot regeling van de wijze van beheer en 
verantwoording der geldmiddelen van Nederlandsch
Indië (Staatsblad 1895, n°. 145) in 's Rijks schat
kist gestorte gelden te boven te gaan met eene 
som van f 37,000,000. 

De Minister van Financiën zal in dat voor• 
schot aan de Indische kas mogen voorzien door 
uitgifte of beleening van bewijzen van vlottende 
schuld, met inachtneming van de daaromtrent 
bestaande of nog vast te stellen wettelijke be
palingen. 

30 December 1896. WET, houdende nadere wijzi
ging van den staat, vastgesteld bij artikel 2 
der wet van 9 April 1877 (Staatsbladn°. 77) 
"tot vaststelling van het regtsgebied en de 
zetels der anondissemcnts-regtbauken en kan
tongeregten binnen het ressort van het ge
regtshof te Á·msterdain", en gewijzigd bij de 
wet van 6 Mei 1878 (Staatsblad n°. 31). 
S. 242. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WJJ EMMA, ENZ. • . • doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

de bij de wet van 20 Maart 1896 (Staatsblad 
n°. 39) vastgestelde grenswijziging der gemeenten 
Ámsterdam, Sloten , Diemen en Nieuwer-Amstel 
het wenschelijk maakt wijziging te brengen iu 
den staat, vastgesteld bij artikel 2 der wet van 
9 April 1877 (Staatsb lad n°. 77) en gewijzigtl 
bij de wet van 6 Mei 1878 (Staatsblad n°. 31); 

Zoo is het, dát Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1 . Tn den staat, vastgestelcl bij artikel 2 

der wet van 9 April 1877 (Staatsblad n°. 77) en 
gewijzigd bij de wet van den 6 Mei 1878 (Staats

blad n°. 31) , wordt de grensbepaling van het 
kantongerecht Ámsterdam n°. 1 gelezen als 
volgt: 

De grenslijn van het tot dit kanton behoo
rende gedeelte der gemeente Árnsterda,n is ge
trokken nit een punt in den Binnen-Amstel ten 
westen van het midden van de Hal vemaansteeg 
tegenover het midden van de Kloveniersburgwal, 
van daar door het midden van de Kloveniers
burgwal tot de Nieuwrnarkt, over cle Nieuwmarkt 
tot en langs ,le oostzijde van de St. Anthonie

waag, ten westen en ten noorden van de Zeevisch
markt tot het midden van de Geldersche Kade, 
door het midden van de Gelclersche Kade en van 
de Geldersche Kade waterkeering; van daar in 
de ·rigting van het midden van den oostelijken 
doorgang naar het Openhavenö:ont, door , het 
midden van dien do01·gang, in oostelijke rigting 
langs de noordzijde der de Rnyterkade en van 
den toegangsweg naar de oostelijke handelskade, 
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langs de zuidelijke, westelijke en noordelijke 
grenzen van de oostelijke handelskade tot het 
zuidelijk aanvangs1mnt van den Schell ingwouder
dijk en van daar langs de westzijde van dien 
dijk, van de stoomgemalen en van de Oranje
sluizen tot aan de grens der gemeente (de steigers, 
havens, gebouwen en getimmerten, grenzende aan 
de vooromschreven lijn , waar die eene oeverlijn 
aanwijst, in het kanton begrepen), aldaar dien 
dijk, langs de grens der gemeente, over en verder 
die grens volgende tot aan het midden van den 
Amstel, van daar in noordelijke rigting door het 
midden van den Amstel (de drijvende zwemschool 
en badinrigting in het kanton begrepen), en door 
het midden van den Binnen-Amstel tot aan het 
uitgangspunt. 

Watergraafsmeer. 
Diemen. 
In denzelfden staat wordt de grensbepaling 

van het kantongerecht Amsterdam n°. 2 gelezen 
als volgt: 

De grenslijn van het tot dit kanton behoorend 
gedeelte der gemeente Amsterdam is getrokken 
uit het uitgangspunt van de grenslijn van kanton 
n°. 1 in oostelijke rigting langs die grenslijn tot 
aan de grens der gemeente midden in den Amstel 
(de drijvende zwemschool en badinrigting niet in 
het kanton begrepen) van daar langs die grens 
naar den westelijken oever van den Amstel en 
verder, de grens der gemeen te volgende, tot aan 
het midden van de Overtoomsche vnnrt (bij de 
Dubbele btrnrt), door het midden van die vaart 
tot het midden van de Singelgracht, door het 
midden van clie gracht tot het midden van de 
Leidsche gracht, door het midden van die gracht 
tot aan de Heerengracht, van daar die gracht 
dwarsover naar en door de Beulingstraat, het 
Singel dwarsover tot en over het Spui tot aan 
het Rokin, het Rokin dwarsover in de rigting 
van de zuidzijde van de brug over de Grimburg
wal tot het midden van het Rokin , door het 
midden van het Rokin en cloor het midden van 
den Binnen-Amstel tot het uitgangspunt. 

ieuwer-Amstel. 
Onder-Amstel. 
Uithoorn. 
In denzelfden staat wordt de grensbepaling 

van het kantongerecht Ámsterda11t n°. 3 gelezen 
als volgt: 

De grenslijn van het tot dit kanton behoorend 
gedeelte der gemeente Ámsterdam is getrokken 
uit het uitgangspnnt van de grenslijn van kanton 

n°. 1 in westelijke rigting langs de grenslijn van 
kanton n°. 2 tot de grens der gemeente in de 
Kostverlorenvaart (bij de Dubbele buurt), van 
daar in noordelijke rigting die grens volgende 
tot het midden van de ontworpen de Clercq straat, 
door de ontworpen de Clercqstraat en de de 
Clercq straat, door de (gedempte) Rozengracht, 
over het midden van de brng over de Prinsen
gracht, van daar over de Westermarkt tot en 
over het midden van de brug over de Keizers
gracht voor de Raadhuisstraat, door die straat, 
den Nieuwezijdsvoorbnrgwal in noordelijke rigting 
tot aan de :Mozes en Aäronstraat, langs de zuid
zijde van die straat, over den Dam tot het westen 
van en langs de Beurs, de noordzijde van de 
Beurs tot de oostzijde van het Damrak, langs de 
oostzijde van het Damrak, in westelijke rigting 
langs de zuidzijde van de ieuwebrug in noorde
lijke rigting langs de oostzijde van de doorvaart 
door die brug tot de noordzijde van die br ug en 
verder in westelijke rigting langs de noordzijde 
van de Prins Hendrikkade tot den Korten Singel, 
de oeverlijn van dien singel in noordelijke rigting 
volgende, langs de noord westzijde van de weste
lijke doorvaart , in westelijke rigting langs de 
noordzijde van de de Ruyter kade, langs de oostzijde 
van den Westerdokdijk, langs de noordoostzijdc 
van de Houthaven, en voorts langs den zuidelijken 
boord van het Noordzeekanaal tot de grens der 
gemeente ten westen van de petroleumhaven, 
aldaar langs die grens het kanaal over en voorts, 
die grens volgende, tot de westzijde van den 
Schellingwouderdijk, van daar in znidelijke rigting 
langs de grenslijn van kanton n°. 1 tot het uit
gangspunt (de steigers, havens, gebouwen ge
timmerten grenzende aan de vorenomschreven lij n, 
waar die een oeverlijn aanwijst, niet in het 
kanton begrepen). 

Buiksloot. 
Nieuwendam. 
Ransdorp. 
In clenzelfden staat wordt de grensbepaling van 

het kantongerecht Ámsterdam n°. 4 gelezen als 
volgt: 

De grenslijn van het tot dit kanton behoorencl 
gedeelte der gemeente Amsterdam is getrokken 
van de grens der gemeente ten westen van de 
petroleumhaven, in oostelijke rigting langs de 
grenslijn van kanton n°. 3 tot de grens der ge
meente langs de Kostverlorenvaart bij de Baarsjes 
(de steigers, havens, gebonwen en getimmerten 
grenzende aan de vorenomschreven lijn, waar die 
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eene oeverlijn aanwijst, in het kanton begrepen), 
en in noordel ij ke rigting die grens volgende tot 
het ui tgangspunt . 

Sloten. 
2 . Deze wet is niet van invloed op de bij haar 

in werking treden bij cle kan tongerechten te 
Amsterdam aanhangige zaken , noch op de reeds 
gedane dagvaardingen en oproepingen om voor 

die kantongerechten te verschijnen. 
3. Deze wet treedt in werking op den vij fden 

dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen , enz. 

Gegeven te ' s Gravenhage, den 30sten Decem

ber 1896. 

(get.) E MMA. 

l)e Minister van Ju,sti tie, (ge t. ) VAN DE tt KAAY. 

( Ui tgeg. 9 Jan. 1897 .) 

30 l)ecember 1896. WET, tot goedkeuring van 
de op 18 September 1895 te J',fannheim 
tnsschen de wederzijdsche gevolmachtigden 
der Regeeringen van Nederland, Baden, 
Beijeren, Elzas-Lotltaringen , Hessen en 
Pruisstm vastgestelde additioneele verklaring 
betreffende de .uitlegging van de artikelen 32 

tot 40 der herziene akte omtrent de Rijn• 
vaart, d.d. 17 October 1868 , goedgekeurd 
bij de wet van 4 April 1869 (Staatsblad 
n°. 37). S. 243. 

IN l1AAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W rJ EMMA, ENZ. • . . . . . doen te weten: 

Alzoo Wij i n overweging genomen hebben, dat 
het wensehelijk is goedkeuring te verleenen aan 
de op 18 September 1895 te Mannhei111 tnsschen 
de wederzijdsche gevolmachtigden der Regeeringen 
van Nederla,ut, Baden, Beijeren, Elzas-Lotharingen, 
He8Sen en Pruissen vastgestdde additioneele ver
klaring betreffende de nitlegging van de artikelen 32 
tot 40 der herziene akte omtrent de Rijnvaart, 

d.d. 17 October 1868, goedgekeurd bij de wet 
van 4 April 1869 (Staatsblad n°. 37); 

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

Benig artikel. 

Wordt goedgekeurd de nevens deze wet in af
schrift gevoegde additioneele verklaring betreffende 
de uitlegging van de artikelen 32 tot 40 der 
herziene akte omtrent de Rijnvaart, den 18 Sep
tember 1895 te J',fam,keim vastgesteld tusschen 
de wederzijdsche gevolmachtigden der Regeeringen 

van Nederland, Baden, Beijeren, Elzas-Lotharingen, 
Hessen en Pruis.,e11. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 30sten Decem

ber 1896 . 
(get .) EMMA. 

l)e J',finister van Buitenlandse/te Zaken , 
(get.) J. Rol<lLL. 

l)e JJ[inister van Jt1Stitie , 
(get .) VAN DER KAAY. 

De J',f inister van Waterstaat, Handel eii Nijverheid, 
(ge t. ) VAN DER LEYDEN. 

l)e JJf inister van Financiën, 
(get.) SPltENGER VAN EYK. 

(Uitgeg . 8 Febr. 1897.) 

VERTALING. 

ADDITIONEEL ARTIKEL der herziene Rijn
vaart-akte van 17 October 1868. 

Vermits over de uitlegging van eenige artikelen 

der herziene Rijnvaart-akte van 17 October 1868, 
eenige punten van twijfel waren ontstaan, hebben 
de gezamenlijke OeverregeerinJ?Cn besloten dien 
twij fel op te heffen, door in aansluiting aan het 
slotprotocol, vastgesteld bij het onderteekenen der 
vermelde akte , eene additioneele verklaring vast 

te stellen. 
Met dat doel zijn de hiertoe door hunne 

Regeeringen gevolmachtigde Rijnvaart-commissa

rissen , namelijk : 
voor Nederland : de Inspecteur van den Water

staat WILHELMUS FRANÇOIS LEE.MANS; 
voor Baden: de Ministerial Director Geheim

rath KARL ScB:~NKEL; 
voor Beijeren : de Geheimrath Dr. ÜTTO FREIIIERR 

V0N VÖLDERNDORFF W ARADEIN ; 
voor Elzas-Lotharingen: de Regierungsrath J o

HANN BAPTIST TRA UT ; 

voor Hessen: de Geheimrath KARLVONWERNER; 
voor P ruissen : de Geheime Oberregiernngsrath 

CARL GAMP': 
heden alhier in de zittingzaal der Centrale-Com

missie voor de Rijnscheepvaart vergaderd, cn 
hebben het volgende besloten : 

Met betrekking tot de artt. 32-40 der her
ziene Rijnvaart-akte van 17 October 1868 wordt 
vastgesteld, dat de overeenkomstig de Strafwet
geving der Oeverstaten uitgevaardigde en uitvoer
bare . richterliche Strafbefehle" en ,polizeiliche 
Strafverfögungen" met de in bovengenoemde arti
kelen der Rijnvaart-al..--te vermelde strafrechtelijke 
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vonnissen en besli singen gelijkstaan, met dien 
verstande, dat deze . Strafbefehle" en . Strafver
füguugen" eerst kunnen worden ten uitvoer ge
legd na verloop van ten minste eene week, nadat 
de beteekening aan dengene, wien de straf is 
opgelegd, heeft plaats gebarl en voor dezen de 
mogelijkheid is opengesteld om binnen dien ter
mijn door het aanteekenen van verzet , volgens 
de regelen der gewone procedure eene behandeling 
en beslissing door den rechter voor de Rijnvaart 
uit te Jokken. 

Dit besluit, waarvan een exemplaar aan ieder 
der bovengenoemde gevolmachtigden is uitgereikt, 
treedt in werking zoodra het door cle gezamen
lijke betrokken Regee,ingen bekrachtigd is ge
worden. 

Gedaan te Mannheim, den 18den September 1895. 
(get.) LEEMANS. 

SCHENKEL. 

Dr. OTTo FREIHERR v. VöL-
DERNDORFF W ARADElN. 

TRA UT. 

V. WERNER. 

GAMP. 

30 December 1896. BESLUIT, houdende regeling 
der jaarwedde van de ambtenaren, verbon
den aan de archiefdepots cles Rijks, zoo te 
's Gravenhage als in de provinciën. 

IN NAAM VAN H.M. WILHELMINA, ENZ. 

Wu EMMA, ENZ . 

Op de voordracht van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken van den 28 December 1896, 
n°. 3099, afdeeling Kunsten en Wetenschappen; 

Gezien het Koninklijk besluit van 31 Decem-
ber 1872, n°. 29; 

Overwegende, dat het wen schel ijk is de jaar
weclden te regelen van de ambtenaren , verbonden 
aan de archiefdepots des Rijks, zoo te 's Graven
hage als in de provinciën; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Het Koninklijk beiluit van 31 Decem

ber 1872, n°. 29, wordt ingetrokken. 
2. De algemeene Rijks-archivaris wordt be

noemd op eene jaarwedde van drie duizend gulden 
(f 3000) , welke na 2, 4, 6, 8 en 10 jaren onaf
gebroken dienst in den rang, telkens met twee 
honderd gulden (f 200) te verhoogen is. 

3. De Rijks-archivarissen in de provinciën en 
de adjunct-archivarissen te 's Gravenhage worden 
benoemd op eene jaarwedde van twee duizend 
gulden (/ 2000) , welke na 4, 8, 12, 16 en 

2-0 jaren onafgebroken clieust in clen rang, telkens 
met twee honderd gnldeu (f 200) te verhoogen is. 

Voor den Rijks-archivaris in Noordholland , zoo
lang deze in het genot van vrije woning is, en voor 
den Rijks-archi varis iu Friesland , zool aug deze 
tevens bezoldigd bibliothecaris der provincie Fries
land is, wordt het bedrag waarop zij benoemd worden 
respectivelijk op f 1600 en op f 1500 bepaald. 

4. De coip.miezen-chartermeesters worden be
noemd op eeue jaarwedde van een duizend !('lil
den (j 1000) welke na elke twee jaren onafge
broken dienst in den rang , telkens met een hon
derd gulden (j lOO) te verhoogen is, tot een 
maximum van twee duizend gulclen (f 2000). 

5. De adjnnct-commiezen worden benoemd op 
eene jaarwedde van eeu duizend gulden (j 1000), 
welke na 2, 4, 6, 8 en 10 jaren onafgebroken 
dienst in den rang, telkens met een honderd 
gulden (j 100) te verhoogen is. 

6. De klerken, beambten en amanuenses wor
den benoemd op eeue jaarwedde van vierhonderd 

gulden (j 400) welke na 3, 6, 9, 12, 15 en 
l 8 jaren onafgebroken dienst in den rang , telkens 
met een hondercl gulden (j 100) te verhoogen is. 

Dit artikel is niet toepasselijk op hen, die 
tevens tot congierge zijn aangesteld. 

7. De bij de vorige artikelen bedoelcle verhoo
gingen worden slechts toegekend bij gebleken 
geschiktheid en dienstijver en nadat daarop bij 
de vaststelling der Staatsbegrooting is gerekend. 

8. De thans genoten jaarwedden, welke hooger 
mochten zijn dan in deze regelen is vastgesteld, 
blijven gehandhaafd. 

9. Dit besluit treedt in werking op 1 J anu
ari 1897. 

De Minister van Binnenlanclsche Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Algemeene 

Rekenkamer. 
's Gravenhage, den 30sten December 1896. 

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

(get.) VAN HOUTEN. 

31 December 1896. WET, houdende wijziging van 
de artikelen 379, 380, 383 en 384 van het 
Wetboek van Koophandel. S. 244. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1894/95, n°.166; 1895/96 
n°. 12; 1896/97, n°. 7, 5. 

Hand. id. 1896/97, bladz. 88-110. 
Hand. l• Kamer 1896/97, bladz. 21, 24, 

41-42, 103-107. 
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IN NAA11 VAN R. M:. WILHELMINA, E~Z . 

WrJ EMMA, ENZ ..•• . • . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
het wenschelijk is de artikelen 379, 380, 383 
en 384 van het Wet boek van Koophandel te 

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

Art. 1. De aanhef van artikel 379 van het 
Wetboek van Koophandel wordt gelezen als volgt: 

,,Elke schi11per is gehouden, behoudens de ge
vallen vermeld in artikel 383, uiterlijk binnen 
drie dagen - den Zondag, en buitenslands de 
aldaar algemeen erkende feestdagen niet medege
rekend - lll\ den dag zijner aankomst in eene 
haven, zijn journaal te vertoon en en eene verklaring 
van zijne reis af te le,,.gen, inhoudende:". 

2. A1-tikel 380 van het Wetboek van Koop
handel wordt gelezen als volgt: 

• De vei·tooning geschiedt ·en de verklaring 

wordt afgelegd: 
" In eene vreemde haven buiten dit land , ten 

overstaan van den Nederlandschen consul of van 
het daartoe bevoegde gezag; 

• In eene haven van het Koningrijk der Neder

landen, ten overstaan van den kantonregter of 

een der kantonregters in de gemeente waartoe de 
haven behoort, en in de koloniën en bezittingen 
in andere werelddeelen ten overstaan vnn het 

daartoe bevoegde gezag." 
3. Artikel 383 van het;. Wetboek van Koop

handel wordt gelezen als volgt: 

"De schipper is , in geval van schipbreuk, van 

het inloopen in eene noodhaven of van schade, 
gebonden op de eerste plaats zijner aankomst: 

" 1 °. uiterlijk op den eersten dag - den Zondag, 

en bnitenslands tle aldaar algemeen erkende feest
dagen niet medegerekend -' na den dag zijner 
aankomst, zijn journaal te vertoon en en daarop 
het exhibitum te doen stellen; 

"2°. te gelijk of daarna, doch uiterlijk binnen 
den in artikel 379 bepaalden termijn, van de 
genoemde ongevallen verklnring af te leggen . 

• De vertooning geschiedt aan, en de verklaring 
wordt afgelegd ten overstaan van de in artikel 380 
aangewezen openbare magt. 

.De verklaring wordt afgelegd door den schipJJe1· 
met een voltloend aantal personen van de be
manning ten genoegen van de openbare magt, 
die de verklaring ontvangt." 

4. Artikel 384 van het Wetboek van Koop
handel wordt gelezen als volgt : 

.Alle verklaringen welke tot bewijs van ge-

ledene verliezen, rampen, schaden of van eenige 

vordering, hoe ook genaamd, moeten strekken, 
moeten door hen, welke dezelve hebben afgelegd, 
met eede bevestigd zijn of worden voor de daartoe 

bevoegde magt , welke den schipper, tle officieren 
en scheepsgezellen en zelfs de passagiers betrekke

lijk de daadzaken en omstandigheclen kan onder

vragen en daartoe kan oproepen. 
"Het tegenbewijs wordt aan alle belanghebbenden 

vrijgelaten. 
.Bij getuigenbewijs blijven ten aanzien van 

hen die tijdens de ongevallen tot de eq nipagie 
of de passagiers van het schip behoorden, cle 
artikelen 1947 en 1950 van het Burgerlijk Wet
boek buiten toepassing, doch kunnen de in 
eerstgemelcl artikel genoemde personen zich van 
het afleggen van getuigenis verschoonen." 

Lasten en bevelen , enz . 
Gegeven te 's Gravenhage, den 3lsten Decem

ber 1896. 
(get .) E MM A. 

De :Afinister van Justitie, 
(get.) VAN DER KAAY • 

( Uitgeg. 5 Jan.· 1897 .) 

31 December 1896. WET, tot wijzi~ing der Kies-

wet. S. 245. 

B ijt. Hand. 2• Kamer 1896/97, n°. 117, 1-6. 
Hand. id. 1896/97 , bladz. 550. 
Hand. l• Kamer 1896/97, bladz. 34, 88, 107. 

IN NAAM VAN H. M. WILH]]LM]NA, ENZ . 

WIJ EMMA, ENZ • ••••• . cloen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
het noodzakelijk is, twee in de tabellen der wet van 

den 7den September 1896 (Staatsblad n°. 154) 
voorkomende fouten te verbeteren·; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1 . In de bij de Kieswet behoorende Tabel, 

bedoeld in de artikelen l en 2 der Kieswet, wordt 
tnsscheu Wi,jmbritseradeet f l.-, f 300.- , 
f 37. &0 , f200.- en Workum jl.-, f300.-, 
f 37 .50 ,f 200.- ingevoegd: Wonseradeetfl .- , 
f 300.-, f 37.50, f 200.- . 

In dezelfde tabel vervallen de woorden : .Lei
derdorp (stadsgedeelte)/ 1.75, / 450.-,/87.50, 
f 300.-;" 

.Oe~tgeest (stadsgedeelte) f 1.75, / 450.-, 
f 87.50, f 300.-;" 

1 

.Zoeterwoude (stadsgedeelte) f 1.75, /450.-, 
f 87 .50, f 300.-;" 

1 .Amsterdam (het bij de wet van 20 Maart 1896, 
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Staatsblad n°. 39) aan Amste1·dam toegevoegde 

overige deel van 'ienwer-Amstel)/1.-,/325.-, 
f 50.-, f 225 .-" en wordt in plaats van 
.Leiderdorp (overig cleel)", gelezen: .Leiderclorp"; 

in plaats van .Oegstgeest (onrig deel)" : .Oegst
geest"; in plaats van . Zoeterwoucle (overig deel)": 
• Zoeterwoncle". 

2 . Iu cle bij cle Kieswet behoorende Tabel, be
doeld in artikel 127 der Kieswet, wordt in de 
kolom . Gemeenten eu gedeelten van gemeenten 

van de kiesdistricten" in plaats van .Apelcloorn , 
Ede, Ermelo, Harderwijk, Putten" , gelezen: 
.Apeldoorn, Epe, Ermelo , Harderwijk, P utten"; 
in plnats van .Someren, Lien de, Heeze" : .So
meren, Leende, Heeze" en in plaats van . Raven
stein, Beek, Velp": .Ravenstein, Reek, Velp". 

3. Deze wet treedt in werking den lsten Jan ,1-
ari 1897. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den 3lsten Decem
ber 1896. 

(get.) EMMA. 
De JJfin. van 1Jinne11l. Zaken, (get .) VAN HOUTEN. 

( Uitgeg. 5 Jan. 1897 .) 

31 December 1 96. WET, tot afwijking van de 
regels der gemeentewet omtrent 1ilaatselijke 
belastingen ten behoeve van de gemeenten 
Alkmaar, Edam, Hoorn en Purmerend. S. 246. 

Bij deze wet k1tnnen ten behoeve der gemeenten 1 

Alkmaar, Edam, Hoorn en Purmerend behoudens 
Koninklijke goedkeuring, van 1 Januari 1897, I 
zoo noodig tot 31 December· 1899, wik- en weeg- 1 

loonen tot een bedrag van ten hoogste zestig cent 
per honclerd kilogram worden geheven. 

31 December 1896. WETTEN, houdende bekrachti
ging van provinciale belastingen. S. 247-257 . 

De vereischte belcrachtiging wordt verleend aan 

de heffing ten behoeve der provinciën : 
Noordbrabant: van twintig opcenten op de 

hoofdsom van de grondbelasting op de gebouwde 

eigendommen en van twee en twintig opcenten 

op de hoofdsom van de grondbelasting op cle 
ongebouwde eigendommen over 1897, en van 
zeventien opcenten op de hoofdsom van de be

lasting op het personeel over 1897 . S. 247. 
Gelderland : van zeven opcenten op de hoofd

som van de grondbelasting 011 de gebouwde eigen
dommen en van vijf opcenten op de hoofdsom 
van de grondbelasting O)l de ongebonwcle eigen
dommen over 1897 , eu van vijf en een !,alven 

opcent op de hoofdsom van de belasting op het 
personeel over 1897. S. 248. 

Zt,idholland: van negen opcenten op de hoofd
som van de grondbelasting over 1897, en van 

zes opcenten op de hoofdsom van de belasting 
op het personeel over 1897. S. 2,19_ 

Noordlwlland: van zeven opcenten op de hoofd
som der gronclbelasting over 1897, en van vijf 
opcenten op de hoofdsom van de belasting op 
het personeel over 1897 . S. 250. 

Zeeland: van acltt en twintig opcenten op 
de hoofdsom van de grondbelasting op de ge
bon wde eigendommen en van twee en dertig op

centen 011 de hoofdsom van de grond belasting op 
de ongebouwde eigendommen over 1897, en van 

achttien opcenten op de hoofdsom van de belas
ting op het personeel over 1897. S. 251. 

r;trecltt : van zes opcenten op de hoofdsom 
der grondbelasting over 1897 , eu van zes op
centen op de hoofdsom der belasting op het 
personeel over den dienst 1897. S. 252. 

Friesland: van een en dertig opcenten op de 
hoofdsom van de grondbelasting over 1897, en 
van een en twintig CJt een !tafren oprent op de 
hoofdsom van de belasting op het personeel 
over 1897. S. 253 . 

Overijssel: van twaalf opcenten op de hoofdsom 
van de grondbelasting over 1897, en van twaalf 
opcenten op de hoofdsom van cle belasting op 
het personeel over 1 97. S. 254. 

Groningen: van acltt en twintig opcenten op de 
hoofdsom van de grondbelasting over 1897, en 
van acht en twintig opcenten 01i de hoofdsom van 
de belasting op het personeel over 1897. S. 255 . 

D,·enthe : van twee en dertig opeen ten 01i de 
hoofdsom van de grondbelasting over 1897, en 
van zestien opcenten op de hoofdsom van de be
lasting op het personeel over 1897. S. 256. 

Limburg: van zestien opcenten op de hoofdsom 
van de grondbelasting op de gebonw,le eigen
dommen en van negentien opcenten op de hoofd
som van de grondbelasting op de ongebouwde 
eigendo,mmen over 1897, en van dertien opcenten 

op de hoofdsom van de belasting op het perso
neel over 1897. S. 257. 

Al deze wetten vangen aan te werken met den 

lsten Januari 1897 . 
Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, 31 December 1896. 

(get .) EM~1A. 
JJe JIJ in. van Biunenl. Zaken, (get.) VAX IIOUTE:-1 . 

( Uitgcg . 6 Jan . 1897 .) 
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31 December 1896. WET, houdende wijziging van 
de wet van 12 Juli 1895 (Staatsblad n°. 104) 
tot ngeling van 1 °. de bevordering en het 
ontslag van de officieren der Koninklijke 
Nederlandsche Mat-ine-reserve; 2°. de pension
neering van officieren, onderofficieren en 
minderen der Koninklijke Nederlandsche Ma
rine•reserve en van hnnne weduwen en 
kinderen. S. 258. 

Bijt. Hand. 2• Kamer 1896/97, n°. 122, 1-5. 
Hand. id. 1896/97, bladz. 551. 
Hand. l• Kamer 1896/97, bladz. 34, 74, 

88, 107. 
IN NAAM VAN H. M:. WILHELMINA' ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ . ...... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het noodig is de wet van 12 Juli 1895 (Staats
blad n°. 104) tot regeling van 1°. de bevordering 
en het ontslag van de officieren der Koninklijke 
Nederlandsche Marine-reserve; 2°. de pensionnee-
1·ing van officieren, onderofficieren en minderen der 
Koninklijke Nederlandsche Marine-reserve en van 
hunne weduwen en kinderen, te wijzigen ten aan
zien van de pensioenen toe te kennen aan het perso
neel der 1·eserve voor 's Rijks stoomvaartdienst; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De in artikel 22 der wet van 12 Juli 1895 

(Staatsblad n°. 101) bedoelde staat, aangevende 
het bedrag der 1iensioenen, wordt vervangen door 
den staat, welke bij ,leze wet is gevoegd. 

2. De eerste alinea van artikel 26 der gemelde 
wet wordt gelezen als volgt: 

. Het volgens de artikelen 22, 23, 24 en 25 be
rekende pensioensbedrag wordt verhoogd voor elk 
jaa1·, in actieven dienst bij de zeemacht doorge
bracht in 's Rijks Óverzeesche bezittingen en 
koloniën en tusschen de keerkringen, voor de 
officieren met vijf en zeventig gttlden, voor de 
onderofficieren met den graad van sergeant en 
hooger met vijftien gulden, voor de korporaals 
en minderen met zeven gulden vijftig cents." 

3. Deze wet wordt geacht te zijn in werking 
getreden met l November 1896. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den 3lsten Decem
ber 1897. 

(get .) EMMA. 

De j)finister van jJfarine, (get.) VAN DER WIJCK. 

(Uitgeg . 4 Jan. 1897.) 

STAAT van !tet bedmg der pensioenen van de officieren, onderojjicieren en min
deren der Koninklijke Nederlandscke Marine-reserve en der pensioenen van 
lm1111e weduwen en kinderen. 

RANGEN, GRADEN EN Q,UALT'fEITEN. 

Luitenant ter zee der lste klasse 
Buitengewoon luitenant ter zee der lste klasse. 
Luitenant ter zee der 2de klasse 
Adelborst der lste klasse. 
Buitengewoon adelborst 
Hoofdmachinist der lste klasse. 
Hoofdmachinist cler 2de klasse . 
Machinist der lste klasse. 
Machinist der 2de klasse . 
Adspirant-machinist. 
Leerling-machinist 
Sergeant-stoker 
Korporaal-stoker. 
Stoker der lste klasse . 
Stoker der 2de klasse . 
Matroos 
Torpedist . 

BEDRAG VAN HET 

J AARLIJKSCH PENSIOEN : 

ingeval het 
pensioen wordt 
verleend krach

tens art. 14 
sub 1, voor 

elk dienstjaar. 

f8.-

8.-

7.-

6.-

5.-

4.-

ingeval het 
pensioen wordt 
verleend k!·ach

tens art. 14 
sub 2. 

f l,200.-
1,200.-

900.-
800.-
600.-
700.-
600.-
550.-
500.-
300.-
250.-
360.-

· 300.-
250.-
200.-
200.-
200.-

Bedrag van het 
jaar! ijkseh 

pensioen der 
weduwen en 

kinderen. 

f 600.-
600 .-

450.-

350.-
300.-
275-
250.-
170.-
140.-
200.-
170.-
140.-
110.-
110.-
110.-
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31 December 1896. WET, tot wijziging der 
Arbeidswet. S. 259. 

Bijt. Hand. 2• Kamer 1896/97, n°. 100, 1-7. 
Hand. id. 1896/97, bladz. 550. 
Hand. l• Kamn 1896/97, bladz. 55, 74, 107. 

IN NAAM VAN H. M. WILl:lELMIKA ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. . ..... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
het wenschelijk is den arbeid op Zondag '\'an 
vrouwen in boter- en kaasfabrieken te regelen; 

Gezien art. 7 der Arbeidswet; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

Benige bepaling. 

In art. 7 der Arbeidswet (wet van 5 Mei 1889, 
Staatsblad n°. 48, gewijzigd door de wet van 
20 Juli 1895, Staatsblad n°. 138) wordt tus
schen het eerste en het tweede Jid een nieuw 
lid ingevoegd, luidende: 

• Dit verbod is niet van toepassing op den, bij 
algemeenen_ maatregel van bestuur, met name te 
noemen arbeid van vrouwen, boven den leeftijd 
van zestien jaren , in boter- eu kaasfabrieken, 
voor zooverre daarbij de voorwaarden worden in 
acht genomen, voor alle of voor bepaalde ge
meenten, bij dien algemeenen maatregel te 
stellen." 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den 3lsten Decem
ber 1896. 

(get.) EMMA. 

De jjfinister van Waterstaat, Handel en N1,jverlteid, 
(get.) VAN DElt SLEYDEN, 

( Uitgeg. 7 Jan. 1897.) 

31 December 1896. WET, houdende goedkeuring 
van eeue akte van ontbinding van eene over
eenkomst van koop en verkoop, betreffende 
een terrein van de gemeente Ámsterdam aan 
de Raadhuisstraat aldaar. S. 260. 

31 December 1896. WET, houdende regeling der 
ontvangsten en uitgaven van het Pensioen

fonds voor weduwen en weezen van burger
lijke ambtenaren, voor het jaar 1897. S. 261. 

Bij art. 1 dezer wet worden de uitgaven vast
gesteld als volgt : 

Árt. I. Tractement van den directeur en van 
de ambtenaren en boden, toelage van den con-

cierge, benevens schrijfloonen aan tijdelijk bij het 
fonds werkzaam gestelde personen. f 18,450 

Árt. II. Bureel- en lokaalbehoef-
ten, benevens drukwerk . 

Árt. III. 'J'oelagcn en presentie
gelden voor commissarissen. 

Árt. IV. Reis- en verblijfkosten 
van commissarissen , van den direc
teur en van de ambtenaren. 

Árt. V. Reis- en verblijfkosten 
en vacatiegelden van de leden van 
den Pensioenraad voor Burgerlijke 
Ambtenaren . 

Árt. VI. Onderhoud, assurantie
premie en bewakingskosten door de 
gemeente-brandweer van het gebouw 
waarin de bnreelen zijn gevestigd, 
alsmede onderbond van den stal, 
het koetshuis en van den tuin achter 
dat gebouw . 

Árt. VII. Pensioenen . 
Árt. VIII. Aankoop van inschrij

vingen op de Grootboeken van de 
Nationale Schuld . 

Árt. IX. Restitutie van ingehou
den kortingen, bedoeld bij de 5de 
alinea van artikel 17 der wet van 
9 Mei 1890 (Staatsblad n°. 79), 
gewijzigd bij de wet van 30 Sep
tember 1893 (Staatsblad n°. 145) . 

Árt. X. Kosten van uitbreiding 
en verbouwing van het gebou:w 
waarin de bureaux van het fonds 
zijn gevestigd, alsmede van de ver
bouwing van den stal en het koets
huis gelegen in den tuin achter dat 
gebouw en alle met de uitbreiding 
en verbouwing in verband staande 
uitgaven . 

Árt. XI. Onvoorziene uitgaven . 

3,700 

1,000 

800 

2,200 

730 
700,000 

952,970 

2,000 

48,500 
3,000 

f 1,733,350 

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

31 December 1896. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop van het 
Capucijnessenklooster met aanhoorigheden 
en van Kroondomein te Haren, onder Megen, 
aan de vereeniging "Capucijnessen te Ha,·en", 
gevestigd aldaai·. S. 262. 
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31 JJecember 1896. WET, hondende vaststelling van het eerste hoofdstuk cler Stnatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1 97 . . 263. 

Bij ,leze wet wordt het Iste hoofdstuk der begrooting van Staats uitga ven voor het dienstjaar 1 97, 
betreffende het Huis der Koningi11, vastgesteld zooals het hierna verkort volgt : 

Art. 1. Inkomen van de Koningin 
2. Inkomen van de Koningin-Wcdnwe 
3. Onderhoud der Koninklijke paleizen 

f 600,000.-
150,000.-

50,000.-

f 800,000.-

31 JJecember 1 96. WET, houdende va tstellin" van het zevende hoofdstuk À der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1897. S. 264. 

Bij deze wet wordt het VIide hoofdstuk À der begrooting van taatsuitgaven voor het dienstjaar 
1 97, betreffende de Nationale cl,uld, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

1 • Afd.: Interesten , enz. . 
2• Amortisatie en aflo sing van rentegevende Kationale chnld. 

f 29,935,245.84 
" 2,708,500.

f 32,643,745.84 

31 JJecernber 1896. WET, tot aanwijzing van 
de micldelen ter goedmaking van de uit
gaven, begrepen in de Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1897 . S. 265. 

IY NAAlI VAN H. M:. WILHELMINA, ENZ. 
WrJ EMMA, ENZ . . . . .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, 

volgens de a,·tt. 123 en 124 der Grond wet, 
jaarlijk de middelen behooren te worden aanp;e
wezen tot clekking van alle uitgaven de Rijks , 
in de algemerne begrooting begrepen; 

Zoo is het, dat Wij, clen Raad van tatc, enz. 
Art. 1. Ter goedmaking van ,le uitgaven, be

grcpell ill de algemeene begrooting voor het dienst 
jaar 1897, zullen over dat jaar worden gebezigd 
clc middelen en inkomsten hierna ornschrevell, 
te weten : 

1 °. cle Rijks- directe en inà.irecte belastingen, 
accijnzen en 1·echten, hierna genoemd : 

a. de grondbelasting , 
b. de personeele belasting, 
c. de belasting op bedriJfs- en andere inkomstP.n, 
d. de vennogensbelasting, 
e. clc accijnzen , 
j'. de rechten en boeten van zegel, i·egisfratie, 

!typot!teek, successie en overgang bij overlijden, 
g. de rechten op den invoer en het formaat

zegel, in gebruik bij de heffing van die rechten , 
/,. de waarborg en belasting der gouden en 

zilveren werken; 
2°. de iµkomsten der do1,1ei11en, wegen en 

1:1:arleri; 

a•. de opbrengst der posterijen; 

4°. de 011brengst der lliJ'kstelegrafen; 
5°. de opbreug,t der StaatsloteriJ'; 
6°. de opbrengst der uitgifte van akten voor de 

jacht en vissc!terij; 

7°. cle opbrengst der loodsgelden; 

8°. het recht op de mijnen; 
9°. het aandeel van het Rijk in de opbrengst 

van de e:rploitalie der Staatsspoorwegen; 
10°. de opcenten op de hoofdsom der volgende 

belastingen en rechten, te weten: 
a. vijftig opcenten op de rechten en boeten 

van zegel, met uitzondering van die, genoemd 
bij de letters a, b en c van art. 13 cler wet van 
den llden Juli 1882 (Staatsblad n°. 93) en bij 
m·t. 2 der wet van den 3lsten December 1885 
( Staatsblad n°. 264), 

b. ac!tt en dertig opcenten op de rechten en 
boeten van successie en van overgang bij over
lijden, 

c. vyftig opcenten vau het formaatzegel, in 
gebrnik bij de heffing van rechten op den invoer, 

d. vijftien opcenten van het recht op de mijnen, 
voor kwade posten e n col/ecte/0011,; 

11 °. essaailoon, in geval van verbreking van 
gouden en ::il-veren werken en voor gehalte-proeven, 
welke geene betaling van belasting ten gevolge 
hebben; 

12°. de verschillende ontvangsten en toevallige 
baten hierna omschreven: 

a. de baten en opkomsten, voortvloeiende uit 
den dienst der posterijen , 

b. de baten en opkomsten, voortvloeiende nit 
den dienst der Rijkstelegrnfen, 
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c. de toevallige baten, het beheer van den 

gewonen dien t der gevangenissen betreffende, 

d. de inkomsten, voortvloeiende uit den arbeid 

der gevangeueu, 
e. de inkomsten, voortvloeiende nit het beheer 

der RijksWl·rkinrichtingen te Veenl,uizen, Room 
en nabij Leiden, 

f de inkomsten ingevolge Je wet van den 

30sten September 1893 (Staatsblad n°. 146), 

houdende bepal ingen op de fabrieks- en handels

merken, 

g. de opbrengst van cle Nederlandsche Staats
rouranl en het Verslag der Handelingen van de 
Staten-Generaal, 

/, . de opbrengst van het Staatsblad, 
i . het hatig slot van het Fonds der Algcmeene 

Landsdrukkerij, 

j. ile opbrengst van voor het publiek verkrijg-

baar gestelde stukken, 

k. de jnstecrlooneu van gewichten, 

l. de consulaatrechten, 

m. cle baten, voortvloeiencle uit het beheer 

van 's Rijks veeart,enijschool, 

n. de baten, voortvloeiende uit het beheer van 

het Universi_tei ts-zickenhnis te Leiden, 
o. de batGn, voortvloeiende uit het beheer van 

het Rijkskraukzinnigengesticht te Aiedemblik, 
p. de bijdragen i u de kosten van aan leg co 

onderhoud van lands werken, 

q. cle ve,·goeding van de provinciën en ge

meenten voor cle invordering van opcenten op 

de directe belastingen, 

_ r. cle ontvangsten wegens verrichtingen betrek

kelijk het kadaster, 

s. de opbrengst van het cloor de Janclmeters 

van het kadaster voor particulieren ,·enichte werk, 

na aftrek van het hun daarvan toekomende gedeelte, 

t . de boeten vau verschillenden aarcl, 

u. het aandeel van 7 5 ten honderd i u de op

·brengst vtut de boeten en verbeurdverklaringen, 

bij de personcele belasting, <Ie rechten op den 

invoer en de açcijnzen vallende, 

v. de teruggave wegens het aandeel der niet 

ten behoe\'C van 's Rijks kas geheven opcenten 

in de kwade posten op de grondbelasting over 
het clicnstjaar 1894 e11 op de 1>ersonecle belasting 

over het dienstjaar 1894-1895, 

w. ue ko.teu van schatting, telling en her

ziening voor tle 1,ersoneele belasting, die, inge

volge art. 49 der wet van den 29steu Maart 1 33 

(Staatsblad 11°. 4), t en Jaste der b~lastingplichtigen 

op de kohieren worden uitgetrokken, 

1896. 

x. de kosten van vervolging tot invordering 

van directe belastingen aan cle schatkist vervallen, 

ij. de leges aan de schatkist vervallen, 

z. de verjaarde renten, 

aa. de inkomsten van den Hoogen Ra:id van 

Adel en de renten van de te zijnen name op het 

Grootboek der Nationale Schuld, renteucle 2[ ten 

hondercl, ingeschreven kapitalen, 

bb. tle inkomsten van de Grootboeken der 

Nationale Schuld, 

cc. de bijdragen voor pensioen van burgerlijke 

ambtenaren, ingevolge de wetten van den 9den Mei 

1890 (Staatsblad n°. 78) en van den 20sten J u]i 

1895 (Staatsblad n°. 136), 

dd. de bijdragen voor pensioen van onderwijzers 

bij open bare lagere scholen , 

ce. de betalingen voor het afleggen der examens 

bedoeld bij art. 65tcr der wet tot regeling van 

het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij d ie 

van den Ssten December 1889 (Staatsblad u0
• 175), 

Jf. de schoolgelden vau leerscholen, ve ,·bouden 

aan de Rijkskweekscholen van onrlerwijzer~, 

gg. cle schoolgelden van leerlingen aan de Rijks

normaalschool voor teekenonderwijzcrs en aan de 

Rijksschool voor knnstnijvnheill, 

1,h. ,le bijdragen van leerlingen en kweekelingen 

op de Rijks hoogere burger cholen, de Rijkslancl

bouwsehool, de Polytechnische School en de 

winterscholen, 

ii . de bijdrage van de gemeente Gouda in de 

kosten van uitbreiding der Rijks hoogere burger

school aldaar van driejarigen cursus tot eene van 

vijfjarigen cnrsns, en de bijdrage van cle gemeente 

Rotterdam in de kosten der aldaar bestaancle 

Rijksinrichting tot ·opleiding van vroedvrot1weu, 

Jj. de bijdragen voor het volgen der lessen 

aan de Rijksuniversiteiten en de betalingen voor 

het afleggen der examens, bedoeld bij art. 89 

der wet van den 28sten April 1876 (Staats
blad n°. 102), 

kk. de bijdragen van kweekel inge n der Rijks
acndem ie van lieeltlende lrnusteu, 

lt. de bijdragen voor de opleiding van cadetten 

bij de Koninklijke N[ilitni rc Academie en aan de 

Cadettenschool, 
11lm. de bijclragcn voor de 01Jleiding vuu adel

borsten bij het Koninklijk Institmlt voor Je marine, 

van adspirant-administrateurs te Willemsoord en 

van leerlingen-machinist t e Hellcvoetsl11is , 
nn. de terug~aven en 1·e1iteu van voorschotten, 
oo. de opbrengst van verkochte Rijksgoedcreu 

en eigendommen, 

32 
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pp. de nitkeeringen van België : 
1 °. volgens art. 18, alinea 3, van het verdrag 

vun clen 5den November 1842, goedgekeurd bij 
de wet van den 4den Februm·i 1843 (Staats
blad n°. 3), wegens de vunrgclden op de Wester
Schelde; 

2°. volgens art. 10 van de overeenkomst van 
clen 3lsten October 1879, goeclgeketml bij de 
wet van den 22sten April 1880 (Staatsbladn°. 63), 
voor werken voor de uitloozing cler Vlaamsche 
wateren; 

qq. de nitkeering van den muntmeester vo.or 
het gebrn ik der Rijksmuntinrichting, 

rr. de terug_~ave van de uit de Staatsbegrooting 
bestreden -kosten voor de Rijkspostspaarbank, 

ss. de teruggave door gemeenten ter zake van 
hetgeen door haar vol11:ens art. 45 der wet tot 
I"Cgeling van het lager onderwijs, zooals die is 
gewijzigd bij de wet van den llden Juli 1884 
(Staatsblad n°. 123), over 1895 te veel is genoten, 

tt. de ontvangsten wegens houtgeest gebezigd 
tot vermenging van gedistilleerd en wegens stoffen 
gebezigd tot vermenging van zout, 

uu. de toevallige baten voortvloeiende uit den 
aanleg van Staatsspoorwegen, 

-vv. alle andere ontvangsten niet tot de voren
genoemde behoorende; 

13°. de bijdrage van Nederlandscl,-!ndië aan 
de middelen tot dekking van 's Rijks ui tgaven 
over het clienstjaar 1897; 

14°. het aandeel van de geldmiddelen van Neder
landscl,-Indië in de uitgaven wegens uitgifte of 
beleening van bewijzen van vlottende schuld; 

15°. het aandeel van de geldmiddelen van Neder
landsc!t-Indië in de uitgaven voor renten en aflos
sing van drie ten honderd rentegevende Nationale 

Schuld; 
16°. de in artikel 2 bedoelde bijdrage uit het 

Fonds, ,,oortspruitende uit koopprijzen van domeinen; 
17°. het aandeel van den Staat, ingevolge de 

wet van den 7tlen Augustus 1888 (Staatsblad 
u.0 122), in de winsten der Nederlandsche Bank, 

zijnde een vierde gedeelte der over het boekjaar 
1896-1897 en drie vierde gedeelten der over 
het boekjaar 1897-1898 behat1lde winsten; 

18°. de leges, geheven ingevolge de wet van 
den 9den Mei 1890 (Staatsblad n°. 80), ge
wijzigd bij die van den 29sten December 1893 
(Staatsblad n°. 246). 

2. Het voordeelig slot der rekening van het 
Fonds, voortspruitende uit koopprijzen van 
domeinen, over het jaar 1896 en de in 1S97 te 
ontvangen koopprijzen van domeinen en afkoop
prijzen van tiendrecht, jacht- en vischrecht en 
grondrenten, eeuwigdurnode erfpttchten en derge
lijke praestatiën, word.en, tot een gezamenlijk 
bedrag van tweelwnderd zestig duizend g1tlden, 
toegevoegd. aan de micldeleu tot goedmaking der 
uitgáven, begrepen in de Staatsbegrooting voor 
1897. 

3 . Naar aanleiding van art. 35 der wet vttn ' 
den 2lsten April 1810 ( Bulletin des Lois o0

• 283} 
wordt het proportioneel recht op de mijnen voor 
het jaar 1897 bepaald OJ> twee ell een half ten 
lwnderd der zuivere opbrengst. 

4. In de som welke aan de middelen en in
komsten bij artikel 1 dezer wet aangewezen , 
tot goedmaking van de daarbij vermelde uit
gaven ontbreekt, kan, in afwachting van nadere 
wettelijke bepalingen, worden voorzien door uit
gifte van schatkistbiljetten en schatkistpromessen 
of door beleeni ng van schatkistbiljetten, tot een 
beclrag van ten hoogste zeven millioen drielwnderd 
vi.Jftig duizend gulden. 

5. Deze wet treedt in werking met den l steu Ja
nuari 1897. 

Lasten en bevelen , enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den 3lsteu Decem
ber 1896. 

(get.) E MM A. 

De Minister van Financiën, 
(get.) SPRENGER VAN EYK. 

( Uitgeg. 31 Dec. 1896.) 
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STAATSBEGROOTING VOOR HET DIENSTJAAR 1897. 

WET OP DE Ml D DELEN. 

Rami n g v oor het dienst jaar 1 897 

BE1 AMlNG DER MIDDELE EN INKOMSTEN. 

A. Directe belastingen. 

a. Grondbelasting. .f 
af: ontheffingen, kwijtscheldingen en oninbare posten . 

12,200,000.-
40,000.-

BELOOP 
PER .\ITDDEL 01' 

INKOMST. 

b. P ersoneele belasting . f 
f 

9,500,000.-
12,160,000.-

af: ontheffingen, verminderingen, afschrijvingen en on inbare 
posten . . • 150,000.-

c. Belasting op bedr ijfs- en nadere inkomsten . f 4,900,000.-
nf: ontheffingen, verminderingen, afschrijvingen , teruggaven en 

oninbare posten 280,000.-

d. Vermogensbelasting . f fi,975,000.-

25,000.-

af: ontheffingen, kwijtscheldingen, verminderingen, afschrijvingen 

en oninbare posten , welke in 1897 worden betaald 

B. Accijn::en. 

a. Suiker . 
b. Wijn . . 

c. Binnenlandsch en buitenlandsch gedistilleenl . 

d. Zout . 
e. Bieren en azijnen . 

/ . Geslacht . 

C. I ndirecte belastingen . 

. .f 9,100,000.
" 1,820,000.
" 26,400,000.
" 1,500,000.
" 1,250,000.
" 3,000,000.-

a. Zegelrechten . f 2,756,000. -
50 opcenten op zegelrechten. 

b. Regist.ratierechten . 

c. Hypotheekrechten . 
d. Rechten van successie en van overgang bij 

" 533,000.-
f 3,289,000.
" 4,600,000.
" 425,000.-

overlijden. . f 8,700,000.-
38 opcenten op die rechten • 3,306,000.-

D. Recltt.en op den invoer. 

a. Rechten op den invoer . 
b. Formaatzegel . f 
50 opcenten op het formaatzegel 

" 12,006,000.-

. f 8,200,000.-
10,000.-

5,000.-
15,000.-

9,350,000.-

4,620,000.-

6,950,000.-

,. 43,070,000.-

" 20,320,000.-

8,215,000.-

Transportcere . .f 104,685,000.-
32* 
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BEK A:\1ING DER MIDD.ELE~ EN INKm'lS'l'EN. 

Per transport 

E. 7Vaarborg eu belasting der gouden en zilveren werken. 

a. Belasting (hoofdsom en opcenten) . f 225,ÖOO.-
b. Essaailoon in geval van verbreking cler werken en voor ge

halteproeven, welke geene betaling van belasting ten gevolge hebben. " 

1''. IJomeinen. 

900.-

a. Inkomsten van de gewone domeinen, tienden , enz. 
ó. Inkomsten van het domein van Oorlog. 
c. Inkomsten van de groote wegen . 
d. Inkomsten van vaarten, veren en havens . 

. f l ,675,000.-
60,000.-

340,000.-
375,000.-

G. Opbrengst der posterijen . 
H. Opbrengst der Rijkstelegrafen. 
I. Opbrengst der Staatsloterij. 
J. Opbrengst der uitgegeven akten voor de jac!tt en visscheriJ 
K. Loodsgelden. 

L. RecM op de mijnen. 

Vast recht . . / 
Proportioneel recht 

10 opcenten voor kivade posten , volgens art. 36 der wet van 
21 April 1810 . 

5 opcenten voor collecteloon, volgens artt. 37 en 39 van het 
decreet van 6 Mei 1811 . 

300.-
4,800.-

510.-

255.-

BELOOP 
PElt l!IDDEL OF 

IX KOMST. 

/ 104,685,000.-

225,900.-

2,450,000.-
8,624,000.
l,404,000.-

659,000.-
]28,000.-

1,600,000.-

M. Aandeel van het Rijk in de opbrengst van de exploitatie der Staatsspoorwegen. " 

N. Verschillende ontvangsten eit toevallige baten. 

5,865.-
3,885,000.-

a. Baten en opkomsten, voortvloeiende uit den dienst der posterijen . / 
b. Baten en opkomsten, voortvloeiende uit den dienst der 

Rijkstelegxafen. 

c. Toevallige baten, het beheer van clen ge wonen dienst der 
gevangenissen betreffende • 

d. Inkomsten, voortvloeiende uit den arbeid der gevangenen 
e. Inkomsten, voortvloeiende uit het beheer der Rijkswerkinrich

tingen te Veenhuizen, Hoorn en nabij Leiden . 
/ . Inkomsten , ingevolge de wet van 30 September 1893 (Staats

blad n°. 146), houdende bepalingen op de fabrieks- en handelsmerken. " 
g. Opbrengst van de Nederlandsche Staatscourant en het Verslag 

der Handelingen van de Staten-Generaal . 
/,. Opbrengst van het Staatsblad. 
i . Batig slot van bet fonds der Algemeene Landsdrukkerij . 
j. Opbrengst van voo,: het publiek verkrijgbaar gestelde stukken. " 
/ç_ J usteerloonen van gewichten . 
l. Consulnatrechten . 

m. Baten, voortvloeiende uit het beheer van 's Rijks veeartsenij
school . 

Transporteere . f 

14,000.-

78,000.-

1,800.-
142,100.-

189,150.-

8,000.-

36,000.-
6,000.-

15,000.-
15,000.-
13,500.-
54,000.-

23,000.-

595,550.- /123,666,765.-
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BENAmNG DER MIDDELEN E INKO~ISTEN. 

Per trnnsport . f 
" · Baten, voortvloei ende uit het beheer van het Universiteits

ziekenhuis te Leiden 

o. Baten, voortvloeiende nit het beheer van het Rijkskrank
zinnigengesticht te JJfedemblik 

JJ· Bijdragen in de kosten vau aanleg en onderhoud van landswerken . • 
q. Vergoeding van de provinciën en gemeenten voor de invorde-

1'ing van opcenten op de directe belastin~en. 
r. Ontvangsten wegens verrichtingen betrekkelijk het kadaster . • 
s. Opbrengst van het door de landmeters van het kadaster voor 

particulieren verrichte werk, nu aftrek vau het hun daarvan toe- · 
- komende gedeelfê:-' . 

t. Boeten van verschillenden aard . 
u. Aandeel van 75 ten honderd in de opbrengst der boeten en 

verbeurd verklaringen bij de personeele belasting, de rechten op 
deu invoer en de nccijnzen vallende 

v. Teruggave wegens het aandeel der niet ten behoeve van 's Rijks 
kas geheven opcenten in de kwade posten op de gronu.belasting 
over het dienstjaar 1894 en op de personeele belasting over het 
dienstjaar 1894-1895 . 

w. Kosten van schatting, telling en herziening voor de personeele 
belasting, die ingevolge de wet vau 29 Maart 1833 (Staatsblad n°. 4) 
ten laste der belastingplichtigen op de kohieren worden uitgetrokken •• 

x . Kosten van vervolging tot invordering van directe belastingen 
aan de schatkist vervallen. 

ij. Leges aan de schatkist vervallen. 
z. V crjaarde renten . 
aa. Inkomsten van den Hoogen Raad van Adel en renten van 

de te zijnen name op het Grootboek der Nationale Schuld, rentende 
2:. ten hondei:d, ingeschreven kapitalen . 

bb. Inkomsten van de Grootboeken der Nationale Schnld . 
cc. Bijdragen voor pensioen van burgerlijke ambtenaren, inge

volge de wetten van den 9den Mei 1890 (Staatsblad n°. 78) en 
van den 20sten Juli 1895 (Staatsblad n°. 136) 

dd. Bijdragen voor pensioen van onderwijzers bij openbare lagere 
scholen . 

ee. 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°. 175). 

jf. Schoolgelden van leerscholen verbonden aan de Rijkskweek
scholen van onderwijzers . 

gg. Schoolgelden van leerlingen aan de Rijksnormaalschool voor 
teekenondenvijzers en aan de Rijksschool voor kunstnijverheicl. 

kk. Bijdragen van leerlingen en kweekelingen O]l de Rijks hoogere 
burgerscholen, de Rijkslandbouwschool, de Polytechnische school 
en de winterscholen. 

497 

BELOOP 
PEit MIDDEL OF 

INKOMST. 

595,550.- f 123,666,765.-

4,000.-

59,000 .-
488,800.-

272,000.-
54,000.-

- 26,375.-
160,000.-

28,000.-

514,000.-

55,000.-

18,000.-
155,000.-
17,000.-

22,000.-
24,000.-

500,000.-

194,000.-

30,000.-

12,080.-

1,450.-

123,400.-

Trans JJOrteere . f 3,356,G:;5.- (123,666,765.-
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BENAMING DER ~HDDELE. 1 F.N INKO:11STEN. 
BELOOP 

PE it MIDDEL OF 

lNKOlIST. 

Per transport . f 3,356,655.- f 123,666,765.-
ii. Bijdrage van de gemeente Gouda in de kosten van uitbreiding 

der Rijks hoogere burgerschool aldaar van driejarigen cursus tot 
eeue van vijfjarigen cursus en bijdrage van de gemeente Rotter
dam in de kosfen der aldaar bestaande Rijksinrichting tot opleiding 
van vroedvrouwen . 11,700.-

jj. Bijdrag~n voor het volgen der lessen aan de Rijksuniversiteiten 
en betalingen voor het afleggen van examens, bedoeld bij art. 89 
der wet van den 28sten April 1876 (Staatsblad n°. 102) . 226,000.-

kk. Bijclrageu van kweekelingen der Rijks:academie vnn beel-
dende kunsten. 4,500.-

ll. Bijdragen voor de opleiding van cadetten bij de Koninklijke 
Militaire Academie en aan de Cadetteuschool . 74,000.-

mm. Bijdragen voor de opleiding van adelborsten bij het Konink-
iijk Instituut voor de Marine, van adspirant-administrateurs te 
Willemsoord en van leerlingen-machinist te Hellevoetsluis . 39,820.-

nn. Teruggaven en renten van voorschotten 225.-
oo. Opbrengst van verkochte Rijksgoedcrea en eigendommen 300,000.-
pp. Uit.keeringen van Belgie: 
1 °. volgens art. 18, alinea 3, van het verdrag 

van 5 November 1842 , goedgekenrd bij de wet van 
den 4den Februari 1843 (Staatsblad n°. 3) , wegens 
de vaargelden op de Wester-Schelde . f 10,000.-

20. volgens art. 10 van de overeenkomst van 
31 October 1879, goedgekeurd bij de wet van den 
22sten April 1880 (Staatsblad n°. 63) , voor werken 
voor de uitloozing der Vlaamsche wateren 58,300.-

qq. Uitkeering van deu muntmeester voor het gebruik der Rijks
muntinrichting 

rr. Teruggave van de uit de taatsbegrootiug bestreden kosten 
voor de Rijkspostspaarbank 

ss. Ternggave door gemeenten ter zake van hetgeen door haar . 
volgens art. 45 dei· wet tot regeling van het lager onderwijs, 
zooals die gewijzigd is bij de wet van den llden Juli 18 4 
(Staatsblad n°. 123), over 1895 te veel is genoten 

tt. Ontvangsten wegens houtgeest , gebezigd tot vermen~iug van 
gedistilleerd, en wegens stoffen, gebezigd tot Yermenging van zont. » 

uu._ Toevallige baten voortvloeiende uit den aanleg van Staats
spoorwegen. 

vv. Alle anuere ontvan~sten niet tot de vorengenoemde behoorende. 

68,300.- 1 

Jliemorie. 

210,000.-

100,000.-

75,000 .-

66,000 . ..:..... 
320,000.-

0. B ijdrage van Nederland.scl,-Jndië aan de middelen tot dekking van 's Rijks 
uitgaven over het u.ienstjfülr 1897 . 

P. J.a11deel van de geldmidde/e,i van Nederlandsch-Jndiii in de uitgaven wegens 

4, 52,200.-

Jlfemorie. 

uitgifte of beleeniug van bewijzen van vlottencle schuld. ----'------·1 Jlfemorie. 

Transporteere .
1 
f 12 ,518,965.-
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BELOOP 
BENAMING DER MIDDELEN EN INK0)1STEN. PER MIDDEL 01' 

INKOMST. 

Per transport / 128,518,965.-
Q,. Áandeel van de geldmiddelen van . Nederlandsc/1-lndië in de uitgaven voor 

rente en aflossing van drie ten honderd rentegevende schuld . 1,540,000.-
R. De in artikel 2 der Middelenwet bedoelde bijdrage uit het Fonds voort-

s1iruite11de uit koopprijzen van domeinen . 260,000.-

S. Aandeel van deii Staat, ingevolge de wet van den 7den Augustus 1888 
Staatsblad n°. 122), iu de winsten der Nederlaudschc Bank, zijnde een vierde 
gedeelte der over het boekjaar 1896/1897 eu drie vierde gedeeltcu der over het 
boekjaar 1897 /1898 behaalde winsten. 925,000.-

'l' . Leges, geheven ingevolge de wet vau den 9deu Mei .1890 (Staatsblad u0
• 80), 

gewijzigd bij die vau deu 29sten Decem her 1893 (Staatsblad n°. 246). 150,000.-

31 December 1896. BESLUIT, tot instelling van 

raden van beroep voor de uitspraak op be
zwaarschriften betrekkelijk de Personeele 
belasting en aanwijzing vuu hunne stand
plaatsen. S. 266. 

I N NAAM VAN H. 111. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Min ister van l<' inan

ciën van 7 December 1896, n°. 83, afdeeling 
Directe Belastingen; 

Gelet op art. 58 der wet van 16 April 1896 
(Staatsblad o0

• 72), tot regeling der personeele 
belasting; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
22 December 1896, n°. 33) ; 

Gezien het nader rapport van genoemden 
Minister van den 29sten December 1896, n°. 98, 

ufdeeling Directe Belastingen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

Eenig artikel. 

Er zal voor de uitspraak op bezwaarschriften 
betrekkelijk de personcele belasting een raad van 
beroep zijn in elke der volgende provinciën eu 
gedeelten eener provincie met de daarbij ver

melde standplaats: 
1 °. het gedeelte der provincie Noordbrabant, 

behoorende tot de inspectiën der directe belastingen 
te 's Hertogenbosch, Oss, Tilburg, Eindlwven , 
Helmond en Gennep; standplaats 's Hertogenbosc!,, 

2°. het gecleelte der provincie Noordbrabant, 
behoorende tot de inspectiën der directe be

lastingen te Roosendaal, Breda, Bergen op Zoom 
en Waalwijk; stanclplaats Breda; 

Totaal. /131,393,965.-

3°. het gedeelte der provincie Gelderland, be
hoorende tot de inspectiën der directe belastingen 

te Ámhem, lste en 2de afdeeling, Lobitl, en 
IJoetinchem; standplaats Árn1tem; 

4°. het gedeelte der provincie Gelderland, be

hoorende tot de inspectiën der directe belastingen 

te Nijmegen, Tiel en Zaltbommel; stand plaats Tiel; 
5°. het gedeelte der provincie Gelderland, be

hoorende tot de inspectiën der directe belastingen 
te Zutpl,en, Ha,·derwijk en Groenlo; standplaats 

Zutvhen; 
6°. het gedeelte der provincie Zuid1tolland, bc

hooreude tot de inspectiën der directe belastingen 

te Rotterdam, lste, 2de en 3de afdeeling, en 
Schiedan,; standplaats llotterdam; 

7°. het gedeelte der provincie Zuid1tolland, be

hoorende tot de inspectiën der directe belastingen 
te 's Gravenhage, l ste en 2de afdeeling, IJeljt 
en Vlaa,·dingen; standplaats 's Gravenhage; 

8°. het gedeelte der provincie Zuidlt0Uand, be
hoorende tot de inspectiën der directe belastingen 

te Leiden, Alphen en Gouda; stand plaats Leiden; 
9°. het gedeelte cler provincie Zuidholland, be

hoorende tot de inspectiën der directe belastingen 

te Dordrecht, Zwijndrecht, Hellevoetsluis en 
Gorinchem; standplaats IJordrecl,t; 

10°. het gedeelte der provincie Noordholland, 
behoorende tot de ins1iectiën der directe belastingen 
te Amsterdam, lste , 2de, 3de, 4de, 5dc, 6de 
en 7 de kautoor ; stand plaats Amsterdam; 

11 °. het gedeelte der provincie Noo1·dholla11d, 
behoorende tot de inspectiën der dircctç belastingen 
te Haarlem en Hilversum ; standplaats Haarlem; 

12°. het gedeelte der provincie Noordhollaiid, 
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behoorende tot de inspectiën der clirecte belastingen 
te Helder en Alkmaar; standplaats Alkmaar; 

13°. het gedeelte der provincie Noordlwlland, 
behoorende tot de inspectiën der directe belastingen 
te Hoorn en Zaandam; standplaats Hoorn; 

14°. de pro vincie Zeeland; st:mdplnnts l',fiddel· 
burg; 

15°. de provincie Utrecl,t; standplaats Utrecltt; 
16°. het gedeelte der provincie Friesland, be

hoorende tot de inspectiën der directe belastingen 
te Leeuwarden, Harlingen en Veenwouden; stand

plaats Leeuwarden; 
17°. het gedeelte der provincie Friesland, be

hoorende tot de in spectiën der directe helastingen 

te Sneek en Heerenveen; standplaats Heerenveen; 
18°. het gedeelte der prnvincic Overijssel, be

hoorencle tot de inspectiën de1· ,l irecte belastingen 
te Zwolle, Deventer, Kampen en Ommen; stanu

plaats Zwolle; 
J_ 9°. het gedeelte der provincie Overijssel, be

hoorenue tot do inspectiën der di recte belastingen 
te Almelo en Enschede; stauuplaats Hengelo; 

20°. ,le p1·ovincie Groningen; standplaats 

Groningen; 
21 °, de lH'ovincie Drentl,e; standplaats Ássen; 
22°. de provincie Limburg; standplaats Roermond. 
De :ilfinisler van Financiën is belast met de 

nitvoering van ,lit besh1it, fat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

'sGrave11hage, den 3hten December 1896 . 
(get .) E M M: A. 

De Min . van Financiën, (get.) SPRENG Ell VAN En. 
(Uitgeg . 8 Jan. 1897.) 

31 December 1896. BESLUIT, tot nadere ver
lenging van den termijn, gesteld in art. 3 
van het Koninklijk besluit van 8 Maart 1879 
( Staatsblad n °. 40), houdende bepalingen 
omtl·ent het bewaren der oude rechterlijke 
archieven , welke dagteekenen van vóór de 

invoering ,ler Fransche wetgeving. S. 267. 

IN N AAM VAN H. )[. WII,HJ<lL)IINA , ENZ. ' 

ÎVIJ E1DIA, ENZ. 

Op cle gemeenschnppelijke voordracht van de 
Ministers van Binncnlandsche Zaken, van Justitie 
en van Financiëu, van 8 December 1 96, n°. 2924, 
;fdeel \·ng K nu ten en Wetenschappen, van 9 De
cember 1896, n°. 111, l ste nf,lcelinp: en van 

17 December 1896, n°. 37, Registrntie; 
Den Raau van State gehoonl (:Ld vies van den 

29 December 1896, n°. 14) ; 
Gelet op het nader rnpport van den voor

noemden Minister, ook namens de Ministers van 
Justitie en van Financiën, van 30 December 1896, 
n°. 3146, afdeeling Kunsten en Wctenscl}appen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de volgencle wijziging te brengen in het Ko

ninklijk besluit van 8 Maar€ 1 79 (Staatsblad 
u0

• 40), achtereen volgens gewijzigd bij de Konink
lijke besluiten van 31 Augustus 1880 (Staats
blad n°. 168), 9 October 1883 (Staatsblad n°. 141), 
20 April 18 9 (Staatsblad n°. 39), 29 Decem
ber 189 l (Staatsblad n°. 246) en 19 Angnstns 

1895 (Staatsblad n°. 150): 
,,D~ overbrenging in art. 1 bedoeld, moet vol

voerd zij n vc,ór 1 Januari 1898." 
De Ministers voornoemd zijn, ieder voor zooveel 

hem betreft, belast met cle uitvoering van dit 
besl uit , dat p;elijktijcl ig in clc Nederlandsc!,e Staats
courant en in bet Staatsblad zal worclcn geplaatst, 
om twee dap:en daarna to werken, ter wijl het in 
afschrift gezonden zal wor,len aan den Raacl van 
State. 

's Grnvlnhnge, den 3lsten December 1896. 

(get .) E)I M: A. 

· De l',[inister van B innenlandse/te Zaken, 
(get.) VAN HOUTEN. 

De JJ[inister van Justitie, (get.) VAN DElt K A.AY. 

(get.) 
De ]Jfinister van Financiën, 

SJ'RENGER VAN EYK. 

(Uitgeg. 17 Jan. 1897.) 

V E R B E T E R I N G. 

Bladz. 110 voor "3cle klasse Zwolle" moet worden gelezen: .4de klasse Zwolle". 
319 het woord .de" in het opschrift der vierde afdeeling, vervalt. 
320 in art. 559 moet voor ,artikel 577" worden gelezen : .artikel, 557". 
330 m art. 661 n°. 1 moet voor .beweegreden" worden gelezen : ,,beweegredenèn". 
338 in het laatste lid van art. 750 moet voo1· .der" worden gelezen: .van". ----
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Arbeid van jeugdige personen en 
vrouwen. Beslnit tot regeling van den werk

kring en de bevoegdheden van de bij art. 12 
der arbeidswet bedoelde inspecteurs en verdere 

ambtenaren . S. 63. 2 April. 

- Arre t van den Hoogen Raad der Ned., hou

dende beslissiug dat de bepalingen der arbeicls

wet ook geleien ten aanzien van de echtgenoote 

van den werkgever, clie buiten eeoig cl ienst

eontmct hem vrijwillig behulpzaam is in cle 

uitoefening van zijn beclrijf. 29 Jnni. 

Besluit houclende nadere aanvulling van het 

besluit van \J December 1889, S. 176, tot vast

stelling van eenen algemeenen maatregel van be

stum als bedoelcl bij cle artt. 5, 7 en 11 der wet 

' van 5 Mei 1889 ( tb!. n°. 48). S. 151. 27 Aug. 

- Besluit tot regeling van den werkkring en de be

voegdheden van cle bij art. l 2 der "rbeidswet 

(wet van 5 Mei 1 9, S. 48, gewijzigd door 

de wet van 20 Jnli 1895, S. 138) en art. 9 
clcr veiligheidswet (wet van 20 Juli 1 95, S. 137) 
bedoelde in pecten rs en verdere ambtenaren. 

S. 22!:L 23 Dec. 

- W e t t o t w ij z i g i n g cl e r a r b e i d s-

w et. S. 259. 31 Dec. 

Archieven. Besluit houdende regeling der jaar

wedde van de ambtenaren, verbonden aan de 

archi efdepots des Rijks, zoo te 's Gravenhage 
nis in de provinciën . 30 Dec. 

- Besluit tot nadere verlenging van den termijn, 

gesteld in art. 3 van het besluit van i\Iaart 

1879, S. 40, houdende bepalingen omtrent het 

bewaren der oude r echterlijke archieven, welke 

dagteekenen van vóór de invoering der Fransche 

wet/!:eving. . 267. 31 Dec. 

Begraafplaatsen enz . Besluit honclende hand

having van een in beroep vau eeue besc¼ikking 

van burgemeester en wethouders cler gemeente 

Zutphen, genomen besluit van Ged. Staten van 

de provincie Gelderland, waarbij verlof wordt 

verleend tot den aanleg eener bijzondere be

graafplaats te Zutphen. 7 Jan. 

Begrootingen. Wetten tot vaststelling van 

de volgende hoofd stukken der Sta,ttsbcgrooting 

voo1· 1 96: 
l1. 

m. 
IV. 
v. 
VT. 
VII /3. 

VIII. 
IX. 
X. 
XT. 

Als voren voor 1 97: 
I. 
VII .11.. 

14. 5 Ji'ebr . 

15 . 5 Febr. 

lil. 5 Febr. 

17. (j l<'ebr. 

18. 6 J,'ebr. 

19. 7 ]<'ebr. 

22. 7 J<'ebr. , 

23. Febr. 

25. Febr. 

20. 7 Febr. 

263. 31 Dec. 

264. 31 Dec. 

Wetten tot verhooging of wijziging van de 

volgende hoofdstukken der Staatsbegrooting 

VOO!' 1895 : 
IJ. 
IV. 

v. 
VI. 
VII.Il: 
VH 8. 
VIII. 
IX. 

S. 208. 
10 

196. 
1 l. 

192. 
209. 
2]0. 
202. 
199. 

7 Dcc. 

20 Jan. 

7 Dec. 

7 Dec. 

7 Dec. 

7 Dec. 

7 Dec. 

7 D ec. 

7 Dec. 
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- Als voren voor 1896: 
v. 109. 13 Juli. 

180. 7 Dec. 
229. 2 Dec. 

VII A. 121. 14 J uli. 
VII B. 204. 7 Dec. 
VIII. 203. 7 Dec. 
IX. 198. 7 Dec. 

200. 7 Dec. 
X. 48. 20 Mrt. 

Wetten tot: 
Aanwijzing van de middelen ter goedmaking 

van de uitgaven, begrepen in de Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1897 . S. 265. 

31 Dec. 
Beschikbaarstelling van gelden, wegens door het 

Departement van Oorlog gedane verstrek
kingen, voor den dienst van 1896. S. 201. 

7 Dec. 
Als voren voor het Departement van Marine, 

voor den dienst van 1896. S. 112. 13 J nli. 
Vaststelling der be~rooting van uitgaven ten 

behoeve van de voltooiing van het vesting
stelsel , dienst 1896 . S. 21. 7 l?ebr. 

Verhooging dier begrooting .. 119. 14 Juli. 

Vaststelling van de begrooting der uitgaven 
van cle Algemeene Landsdrukkerij, voor het 
diens1jaar 1897. S. ] 90. 7 Dec. 

Machtiging op de Algemeene Rekenkamer tot 
verevening van niet in uitgaaf aangenomen 
Jlensioenen. S. 45. 20 Mrt. 

lll. 13 Juli . 
Vaststelling der begrooting van het Fonds voort

spruitende uit de koopprijzen van domeinen 
voor het dienstjaar 1896. S. 13. 4 Febr. 

Regeling der ontvangsten en uitgaven van het 
Pensioenfonds voor Weduwen en Weezen van 
Burgerlijke Ambtenaren, 1896. S. 12. 4 Febr. 

Als voren 1897. S. 261. 31 Dec. 
Aanwijzing der middelen en inkomsten tot goed

making van de uitgaven , begrepen in de 
begrooting vau Nederlandsch-Indië voor het 
d ieustjaar 1897. (Hoofdstuk I. Miudeleu en 
inkomsten in Nederland.) S. 235. 30 Dec. 

Als voren. (Hoofdstuk IL Middelen en imkom
sten in Nederlandsch-ludië.) S. 236. 30 Dec. 

Vaststelling der begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1897. (Hoofd
stuk I. Uitgaven in Nederland.) . 233 . 

30 Dec. 
Als voren. (Hoofdstuk II. Uitgaven in Neder-

landsch-Indië.) S. 234. 30 Dec. 

Wijziging der begrooting van ederlandsch-
Indië voor het jaar 1895: 

Hoofdstuk I. S. 237. 30 Dec. 
IL 238 . 30 Dec. 

Voorziening in het kas-tekort voor den Indischen 
dienst over 1897. S. 241. 30 Dec. 

Vaststelling der koloniale huishoudelijke be
grooting voor Suriname voor 1896. S. 24. 

8 Febr. 
Als voreu voor 1897. S. 240. 30 Dec. 
Verhooging en wijziging der koloniale huis

houdelijke begrooting voor Suriname: 
voor 1896. . 47. 20 Mrt. 
voor 1895. 239. 30 Dec. 

Vaststelling van het slot der rekening van <le 
koloniale uitgaven en ontvangsten voor Suri
name over het dienstjaar 1892. S. 132. 12 Juli. 

Verhooging der begrooting van uitgaven van 
Nederlandsch-lndië voor het dienstjaar 1896 
ten behoeve van den aanleg van een spoor
weg van Batavia naar Anjer, met zijtakken 
van Doeri naar Tangerang en van Tanaha
bang naar Weltevreden. S. 133. 15 Jnli . 

Belastingen. (Directe) Besluit betreffende 
de aanwijzing der kringen van de commissiën 
van aanslag voor de belasting op bedrijfs- en 
andere inkomsten en van hare stand plaatsen. 

S. 85. 21 Mei . 
148. 6 Aug. 

-- Besluit betreffende collegiën van zetters voor 
's Rijks clirecte belastingen. S. 95. 12 Juni. 

- Wet tot wijziging der bepalingen 

omtrent de Rad e n van beroep voor 
de vermogens bela st ing en voor de 
belasting op bedijfs- eu andere in
komsten. S. 207. 7 Dec, 

Belasting. (Personeele) Wet . to t r:e ge-
1 in g der P e r so n ee l e b e lasting S. 72. 

16 April. 
- Wet tot invoering van de nieuwe regeling der 

personeele belasting. S. 178. 7 Dec. 
- Resolutie houdende instrnctie tot· uitvoering 

der wet van 16 April 1896. S. 72, tot regeling 
der personeele belasting. 10 Dec. 

- Besluit tot uitvoe1·ing van art. 4, § 2, der 
wet van 16 April 1896 (Staatsblad n°. ·72). 

S. 223 . 18 Dec. 
- Besluit tot vaststelling van het formulier voor 

het beschrijvingsbiljet voor de Personeele be
lasting. S. 226. 21 Dec. 

- Besluit tot instelling van raden van beroep 
voor de uitspraak op bezwaarschriften betrekke-
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lijk de P ersoneele belasting en aanwijzing van 
hunne standplaatsen. S. 266 . 31 Dec. 

Belastingen. (Plaatselijke) Wet tot het 
verleenen van vergoeding wegens mindere op
brengst van gemeenteopcenten op de personeele 
belasting. S. 179. 7 Dec. 

- Wetten tot afwijking van bij de gemeentewet 
gestelde regels, betreffende heffing van plaat
selijke belastingen ten behoeve van de ge
meenten: 

Hellevoetsluis. 
Middelharnis. 
Vlieland. 
den Helder. 
Urk. 
Terschelling. 
Vlissingen. 
Alkmaar. 
Edam. 
Hoorn. 
Purmerend. 

S. 1 3. 7 Dec. 
184. 7 Dec. 
185. 7 Dec. 
186. 7 Dec. 
1 7. 7 Dec. 
188. 7 Dec. 
189. 7 Dec. 

246. 31 Dec. 

Belastingen. (Provinciale) Wetten hou
dende bekrachtiging van provinciale belas-
tingen in : 

Zeeland. S. 41. 20 iVIrt. 
25 1. 31 Dec. 

Groningen. 42. 20 Mrt. 
255. 31 Dec. 

Limburg. 106. 13 Juli. 
257. 31 Dec. 

Noordbrabant. 247. 31 Dec. 
Gelderland. 248. 31 Dec. 
Zui,lholland. 249. 31 Dec. 
Noordholland. 250. 31 Dec. 

trecht. 252. 31 Dec. 
Friesland. 253. 31 Dec. 
Overijssel. 254. 31 Dec. 
Drenthe. 256. 31 Dec. 

Bevolkingregisters. Missive van den Mi -
nister van Oorlog aan de autoriteiten der land-
macht, betreffende de bevolkingsregisters. 2 Juni. 

Bruggen. Besluit tot vaststelling van een re
glement voor de scheepvaart ter beveiliging 
van de spoorwegbrug in den Staatsspoor,veg 
Utrecht-Boxtel, over de Dieze te 's Herton-en
bosch. S. ll6. 13 Juli. 

Buskruit. Besluit waarbij, met wijziging van 
het besluit van 1 Juni 1886, S. 109, bon
den de aanwijzing van een terrein in de ge

. meen te Muiden, waar eene bewaarplaats van 
buskruit kan worden opgericht en in werking 
gebracht, dat terrein tevens wordt aangewezen 

voor eene bewaarplaats van rookzwak buskruit 

en voor met nat schietkatoen gegelatineerde 
nytro-glyeerine. S. 8. 20 Jan. 

- Besluit tot nadere wijziging van het besluit 
van 15 October 1885, S. 187, houdende vast
stelling van voorschriften omtrent het vervoer, 
den in-, uit - en doorvoer, verkoop en opslag van 
buskruit en andere ontplof bare stoffen, zooals 
het is gewijzigd bij het besluit van 10 Oc
tober 1894 (Stbl. n°. 162). S. 159. 26 Sept. 

- Besluit van den Minister van Waterstaat, 
Handel en ' ij verheid, houdende vaststelling 
van een uien w tarief naar 't welk bij vervoer 
of overlading van ontplofbare stoffen door 
particulieren, vergoeding voor het toezicht 
door geleiders aan het Rijk is verschuldigd. 

19- Oct. 
- Beschikking van den M:ini! ter van Waterstaat, 

Handel en ij verheid, hondende nadere vast
stelling van eene algemeene instructie voo1· de 
geleiders van ontplofbare stoffen, in verband 
met het besluit van 26 September 1896 (Staats
blad n°. 159). 19 Oct. 

Consulaten. Besluit tot wijziging en aanvul
ling van het beshüt van 29 Aug. 1894, S. 146, 
t er uitvoering van art. 1 der wet, houdende 
regeling van de bevoegdheid der consulaire 
ambtenaren tot het opmaken van burgerlijke 
akten en van de consulaire rechtsmacht (Staats
bladen 1887 n°. 138 en 1888 n°. 204). S. 81. 

13 Mei. 
- Besluit tot aanvulling van art. 14 van het 

Consulair Reglement van 27 Juni 187 4 (Staats
blad n°. 74). S. 90. 6 Juni. 

Dijksbesturen enz. Besluit houdende be
schikking op het beroep in!l=esteld door W. J. 
VAN SANDICK te 's Gravenhage, tegen de uit
spraak van Ged . Staten van Zuidbolland over 
zijn bezwaarschrift ter 
1 April 1896 in het 
Delfland. S. 218. 

zake de verkiezing op 
lste kiesdistrict van 

10 Dec. 
Domeinen van den Staat. Besluit tot 

wijziging der In structie van den administrateur 
van het kroondomein. S. 75 . 27 April. 

- Wetten tot goedkeuring van: 
kosteloozen afstand van eene strook strand te 

Scheveningen aan de gemeente 's Grav~nhage. 
S. 114. 13 Juli. 

verkoop van drie kribben in de Maas, ouder 
Nederhemert, aan J . W. lc. Ridder HUTJ SSEN 
VAN KATTENDlJKE, te 's Gravenhao-e, e. a. 

S. 115. 13 Juli. 
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ruilin6 van grond met de gemeente 's Graven-

hage. S. 120. 14 J nli. 

overgang van gronden van het Kroondomein, 

under de gemeente Westdorpe, tot het Staats

domein, ten behoeve van de verbeter ing van 
de Oostelijke waterleiding van het kanaal 
mu Ter Neuzen. S. 193. 7 Dec. 

uitgifte in erfpacht van @:rond tnsschen den 
Staatsspoorweg en het Scheur onder 's Graven
zande. S. 205 . 7 Dec. 

206 . 7 Dec. 
rui li ng van grond op den Lagen Hof, onder 

Made en Dr immelen, met A. V 0LKER Lz., 

te Sliedrecht. S. 211. 7 Dcc. 

verkoop aan de gemeente Schoonhoven van de 
helft van het recht van veer over de Lek 

sschen Schoonhoven en Gelkenes , alsmede 
rnn den veerdam op den linkeroever. S. 213. 

7 Dec. 
ontbinding van eene overeenkomst van koop 

en verkoop, betreffen,le een terrein van de 
gemeente Amsterdam aan de Raadhnisstraat 
aldaar. S. 260. 31 Dec. 

verkoop van het Capncijnessen klooster rn et 
,mnhoorigbcden en van Kroondomein te Hareu, 

onder Megen , aan de verecni@:ing "Capucij

nessèn te Haren," gevestigd aldaar. S. 262. 

31 Dec. 
Entrepot. Besluit omtrent opslag van goede,-en 

in fictief entrepot. S. 30. 22 Febr. 
Fabrieken enz. Besluit houdende beschikking 

op het beroep, ingesteld door J . R. NF.LES 
en P. J. CoovELS, te Helmond , tei(en het 

besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
brnbant, waarbij aan het gemeentebestnm· van 

· Helmond vergunning is verleend tot uitbreiding 

der gemeente-gasfabriek aldaar. S. 3. 3 Jan. 
- Wet tot wijziging e n aanvulling d er 

wet van 2 Juni 1875, S. 95, tot rege
ling van het toezigt bij het oprigten 
van inri g t i ng e n, welke gevaar,schade 
of hinder knunen veroorzaken . S.152. 

4 Sept. 
- Beslui t houdende bepaling van den dag, 

waarop de wet van 4 September 1896, S. 152, 
in werking treedt. S. 219. 12 Dec. 

- Besluit ter plaatsing in het Staatsblacl van 
de wet van 2 Juni 1875., S. 95, zooals die 

i s gewijz igd en aangevuld door de wetten van 
l!l December 1876, S. 255, 26 April 1884, 
S. 81, in verband met art: 75 van het besluit 
van 15 October 1885, S.187, en bij de wetten 

van 15 A p1·il 1886, S. 64, en van 4 Sept :m

ber 1896 (S taatsblacl n°. 152). S. 222. 15 Dec. 
Fabrieken en werkplaatsen. Besluit tot 

vaststelling van eencn algemeeneu maatregel van 
bestu ur als bedoeld bij de artikelen 6 en 7 
der Vei ligheidswet. S. 215. 7 Dec. 

- Beslnit houdende bepaling van clen Jag, 
wa:irop de Veilifsheidswet in werkini( -treedt. 

S. 216 7 Dec. 
- Besluit tot regelini( van den werkkring en 

cle bevoegdheden van de bij art. 12 cler Arbeids
wet en art. 9 cler Veiligheidswet bedoelde inspec
teurs en verdere àmbtenaren. S. 228. 23 Dec. 

Faillissement, enz. Wet bon rl e n cl e be
paling en omtrent h et in werking 
t re rl en van d e wet op h et fa i 11 is se

m e nt e n de surséa nc c van betalini(, 
d e wijziging van bestaand e wetten 

in verban cl daar m ede en den ov er
gang van d e oude wetgeving tot cle 
n ien we. S. 9. 20 Jan. 

- Besluit hondenile voorschri ften ter ni tvoerir.g 
van art. 19 der lèaillissementswet. S. 97 . 

17 Juni. 

- Missive van den Min ister van Justitie aan de 

procureurs-generaal bij de gerechtsho ven, be

treffende nitvoering van art. 14 der Faill isse-
mentswet. 28 Sept. 

19 Dec. 
- Missive van den Ministe1· van Jnstitie aan 

de arrondissements-rechtbanken, betreffende nit

voer ini( van art. 99 der Faillissementswet . 19 Dec. 
Gedistilleerd. Besluit boudemle nade1·e be

palin~en omtrent het vervoer van gemetbyleenl 
gedistillee1·d. S. 161. 3 Nov. 

Gemeentebestuur. Besluit hot1dende beslissing 
dat een raadsbesluit om gelden nit te leenen 

ile i(Oedkeuring van Gedeputeerde Stat.en niet 
behoeft. 21 Febr. 

- Beslui t tot schorsing van de besluiten van 
deu raad der gemeente Nieuwer-Amstel, waarbij 
vergunning is verl eend v oo1· den :ianlt:g van 

een tramweg en voor het leg@:en, hebben en 
honden van leidingen voor electriscbe stroomin 
gen. S. 33. 26 Febr. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
Geel. Staten van Gelderbncl , waarbij aan den 
raad der gemeente Oldebroek machtiging is 
verleènd to t terugbetaling aan P. VERSTEEG J R. 
te Hattem, van een vierde gedeelte van zijn" 
vergunn ingsrecht over 1895/96. S. 86. 22 Mei. 

Vernietiging van dat besluit . S. 117. 13 Juli . 
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- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., honden,le 

besli ssi ng, dat private personen enkel aan het 

pnbl iek recht uiet alleen geen rechtsgrond 
kunuen outleenen om een gemeentebestuur 

tot de zorg voor de vei ligheid van een publiek 
vaarwater te noodzaken. maar evenmin om 

wegens uahtighei,l in die z01g tegen dat bestuur 
eeue actie tot schadevergoeding iu te stellen, 
zoocfat de gemeente niet gehouden is tot schade

vergoeding wegens vel'zuin1 van tle aan burge• 
meester en wethouclers in al't. 179/, der ge
meentewet opgedragen zorg. 29 Mei. 

- Wet tot wijziging van art. 71 cler 
wet van (j J tl I i 1S50, S. 39 en va n 

art. 39 der wet van 29 Juni 1851, 

( taatsbl:t,l n°. 85). S. 88 . 28 Mei. 

- Besluit waarbij met ve rn ietig ing van het be

s] nit van Gedeputeerde Staten van Gelderland 

vnn 4 Maart 1896, n°. 21, alsnog goedkcnring 

wordt verleend aan de begrooting der ge1ueente 
Rbe,len Yoor den dien st 1896. S. 150. 10 Aug. 

- Missive van den Minister van Binnenlandsche 

Zaken aan de Commissarissen der Koningin in 

cle 11rovinciën , betreffende fraueo verzending 
van dienstbrieven. 20 Oet. 

Gemeentegrenzen. Wet tot verandering van 

de grens tusscben <le gemeente Amsterdam 
eenerr.ijds en <le !(emeenten Sloten, Diemen en 

Nieuwer-Amstel anderzijds. S. 39. 20 Mrt. 

- Wet tot verallllering cler !];rens t11sschen de 

gemeente Utrecht eenerr.ijcls en cle gemeenten 
<lc Bilt, Jntpbaas en On,lenrijn anclerzij<ls. S. 40. 

20 Mrt. 
- Wet tot vcmn,lering van tle grens tnsschen 

de gemeente Leiclen eenerzijds en de gemeeuten 
Leiclerdorp, Oegstgeest en Zoeterwomle ander

zijds. S. 107. 13 Juli. 

Gemeenteverordeningen. .\l'l'est. van den 

Hoogen Raa<l cler Ned ., hou<lende beslissing 

dat het in verban,! met den zin der nitdrnk
kiog .openbare vernrcleningen" iu art. 625 van 

het Burgerlijk Wetboek, clen gerneenteraa<l ni et 
vrijstaat bij wijze van bijzondere regelino- voor 

een concreet geval het eigendomsrecht te be

perken en nit dien hoofde art. 1, lste en 2de 
1 id, der veronlen ing op het hou wen eu sloopen 
in cle gemeente Arnhem verbindende krncht 
mist. 20 Jan, 

- Arrèst van ,len Hoogen Rand der ;,i'e<l., hon
clen<lc o. a. beslissing d;t aan <le niet-naleving 
van art. 178 der gemeentewet niet het gevolg 

is verbonden, dat de politievero_rdening, sedert 

wejker inwerkingtreding vijf jaren zijn verloopen, 

van rechtswege heeft opgehouden te gelden; 

dat eene bepaling in eene plaatselijke verorde

ning, <lie den burgemeester de bevoegdhei<l 
geeft om clen slnitingstij,l van loeal iteiten te 
wijzigen en daaraan voorwaarden te verbinden, 
is in strijd met de artt. 134 en 135 det· 

gemeentewet, enr.. 17 Febr. 

- Arrest van clen Hoogen Raad de.t Ne<l., hou
dende besli ssing dat een verbocl in eene plaatse

lijke verordening om zonder verlof van <len 
bnrgemeester gedrukte stukken op of langs de 

wegen te venten mist verbindende kracht, als 
in strijd met art. 7 der Gron<lwet. 23 Mrt. 

- Besluit tot vernietiging van art. 60 <ler alge

m~ene politieverordening der gemeente H er
kiugen. S. 79. 13 -Mei. 

Als voren van art. 58 der gemeente Melissant. 
S. 80. 13 i\Iei . 

Arrest van den Hoogen Raad der Ned., hou

dende beslissing dat art. 164* der algemeene 

politievcro1·dening van Amsterdam niet verder 

reikt clan om in bijzon<lere gevallen ontheffing 

te vcrleenen van een naar de becloelin!]; des ge
rneentewetgevers niet onvoorwaardelijk verbo<l 

omtrent ilen slnitingstijd v:iu kotfiehnizen enz., 

en dat de bnrp:em eester, ,le in dat artikel bc

tloclde ver!(nnninp: verl eenende, eene <laa<l van 

uitvoering der gemeentel ijke vernrclenill!]; ver
richt , die mrt het oog 0p het eerste li<l van 

art. 188 clcr gemeentewet aan den hnrgemeester 

alleen kan worden opgedrap:en. 18 ~fei. 
- ,\nest van clen Hoogen Rallll <ler Ned. , be

treffonde art. 17 9/, der gemeentewet en art. 

427, n°. 6 Strafrecht, in vel'liancl met art. 36 
<Ier veror<lenin!]; op de stmatpolitic te Utrecht. 

1 Jnni. 

- Beslnit tot vernietiging van art. 24 van het 

op 8 Febr1rn1·i 1896 cloor den /(Cmeenteraad van 

Aardcnbnrg vastgestelde reglement van poli t ie. 
S. 170. 11 Nov. 

- Beslnit tot vernietiging van art. 1 en 6, litt. 
a en c der politieverordening van de gemeente 
Wouseracleel. S. 177. 3 Dec. 

- Anest van den Hoogen Raad der Ne,1., hou
dende beslissiup: dat het verbocl om in de 
wateren eener gèmeente te liggen met een vaar

tnil!', dat alleen of hoofdzakelijk tot woning 
dient, niet is in strijcl niet art . 4 der Grond
wet en l igt binnen den kring der bevoegdheid 
van clcn gemeentelijken wetgever, enz. 14 Dec 

- Arrest van clen Hoogcn Raad der L ed., hou-
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tl.ende beslissing dat de vraag of eenc plaat_selijke 
verordening treedt in hetgeen van provinciaal 
belang is, uitsluitend staat ter beslissing van de 
administratieve macht. 21 Dec. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., hou
dende beslissing dat de vrijstelling, ontheffing 
of dispensatie van eene gebods- of verbodsbe
paling eener plaatselijke verordening is, waar 
zij uit kracht van een voorschrift der verorde
ning geschiedt; eene daad van uitvoering, die 
ingevolge art. 179a der gemeentewet in den 
regel behoort tot de uitsluitende bevoegdheid 
van burgemeester en wethouders. 21 Dec. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., hou
dende be~lissiug dat art. 29a der algemeeue 
politieverordening voor Helmond in geen op
zicht is in strijd met art. 17 van het reglement 
van politie op het gebruik der openbare wegen 
in Noordbrabant en dat de vraag of eene ge
meentelijke verordening treedt in hetgeen, als 
door ecne provinèiale verordening geregeld, ge
acht moet worden van algemeen provinciaal 
belang te zijn, door art. 150, 2• lid, der ge
meentewet aan 's rechters oordeel is onttrokken. 

28 Dec. 
Geslacht. Besluit hondende nadere bepalingen 

omtrent afschrijving van accijns op geslacht 
wegens uitvoer van versch vleesch. S. 221. 

14 Dec. 
Havens. Besluit tot vaststelling van een bij 

zonder reglement van politie voor het Afslui 
tiugskanaal, de Houthaven en Maritieme binuen
haven, behoorende tot 's Rijks werf te Willems
oord. S. 62. 1 April. 

- Besluit houdende vaststelling van reglementen 
van politie voor 's Rijks Marinehavens. S. 93. 

11 Juni. 
- Besluit tot vaststelling vau een reglement 

van politie voor de visschershaveu te IJmuiden. 
S. 96. 15 Juui. 

- Besluit van den Minister van Waterstaat, 
Handel en Nij verheid, houdende vaststelling 
van een reglement voor het gebruik van de 
vischhal op de visschershaven te IJ muitl.en, in 
verband met het besluit van 15 Juni 1896 
(Staatsblad n°. 96). 20 Juni. 

Indië. (Nederlandsch) Besluit tot aan
vulling van het besluit van 27 Augustus 1880, 
S. 166, regelende ' de vervolging van eu het 
verhaal op ambtenaren iu Nederlandsch-Iudië, 
die den Lande schade hebben toegebracht. 

S. 34. 13 Mrt. 

- Besluit tot aanvulling der bepalingen be
treffende het groot-ambtenaarsexamen voor den 
Indischen dienst, behooreude bij het besluit van 
20 J uli 1893 (Stbl. n°. 117). S. 164. 19 Oct. 

- Wet tot bekrachtiging eener door de Indische 
Regeering getroffen dading. S. 194. 7 Dec. 

- Wet houdende nadere regeling van het aan
deel der geldmiddelen van Nederlaudsch-ludië 
in de ten behoeve dier middelen door het Rijk 
in het jaar 1883 ter leen opgenomen gelden. 

S. 214. 7 Dec. 
Jacht en Visscherij. Arrest van den Hoo

gen Raad der Ned. , betreffende de verbods
bepaling van art. 25e der wet tot regel ing der 
jacht eu visscherij . 2 Mrt . 

- Wet houdend e wijziging e n a anvu l
lin g va n eeuige bepal _i ugen der wet 
van 13 Juni 1857, S. 87, tot regel i ng 
der jacht eu visscherij, zooals die is 
ge wij zigà. eu aangevu ld bij de wetten 
van 14 en 15 April 1886(Staats bladeu 
n°•. 61 en 64). S. 105. 13 Juli. 

Kanalen. Besluit tot nadere wijziging van 
het bij besluit van 23 Mei 1892, S. 106, 
vastgesteld bijzonder reglement van politie voor 
de Drentsche Hoofdvaart en het Veenhuizer
kanaal (Norger- eu Kolonievaart). S. 5. 15 Jan. 

Kanselarij-leges. Anest van den Hoogen 
Raad der Ned. , houdende beslissing dat onder 
de betalingen bedoeld in n°. 9 van het tarief 
gevoegd bij de wet van 9 Mei 1890, S. 80, 
alleen zijn begrepen zoodanige betalingen, die 
desnoods in rechte zonden gevorderd kunnen 
worden doo,· hem van wien de leges geheven 
worden en dat leges krachtens gemelde bepa
ling derhalve niet versehnlcligd zijn ter zake 
van door den Staat betaalde schadeloosstelling 
wegens onteigening van grond en huur van 
mede onteigend goed . 7 :Febr. 

Kiesrecht. \\' et tot rege lin g va n het 
kiesrecht en de benoemin g van afge
va.:\rdigden ter Eerste en Twe ede 
Kamer der Staten - Generaal. S. 154. 

7 Sept. 
Wijziging dier wet. S. 245. 31 Dec. 

Besl uit tot nitvoering van de artikelen 9, 
12, 14 en 104 der Kieswet. S. 176. 28 Nov. 

Koophandel. Besluit tot vaststelling van een 
Algemeen reglement voor de Kamers van Koop
handel en Fabrieken. S. 76. 4 Mei. 

- Besluit mu den Minister van ·waterstaat, 
Handel en Nijverhe id, tot vaststelling van het 
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model voor de aangifte tot 

kiezerslijst voor eene kamer 

en fabrieken . 

plaatsing op de 

van koophandel 

16 Mei. 

- Wet houdende wijz i ging van de ar

tikelen 379, 380, 383 eu 384 van het 

Wetboek va n Koophand e l. S. 244. 
31 Dec. 

Krankzinnigen. Besluit tot intrekk ing van 

h et besluit van 20 Maart 1895 , S. 33, hou

dende wijziging van het besluit van 26 Jnli 1893, 

S. 129, waarbij aan A. J. CnlPIJELL vergnnuing 

is verleend tot oprichting· van een krankzinnigen

gesticht te Haarlem aan de Nieuwe Gracht. 

S. 4. 6 Jan. 

- Besluit houdende intrekking van h et beslnit 

van 11 Februari 1892, S. 40, en nadere wij

ziging van het bèsluit van 14 Februari 1890, 

S. 25, tot bepaling van het maximum der 

verpleegclen en het minimum van geneesknn

· ,ligen in h et krankzinnigengesticht te Franeker. 

S. 66. 10 April. 

- Besluit tot wijziging van het besluit van 
15 Mei 1885, houdende ·vergunning aan de 

Vereeniging tot Christelijke verzorging van 

krankzinnigen en zenuwlijders in Nederland, 

gevestigd te Utrecht, tot oprichting van een 

krankzinnigengesticht op het landgoed "Veld
wijk", gemeente Ermelo, alsmede bepaling van 

net maximum van het aantal verpleegden en 

het minimum van het getal geneeskun~ igen. 
S. 9l. 8 Juni. 

-- Besluit houdende intrekking va n het besluit 

van 13 Mei 1895, S. 85 eu nadere wijziging 

van het bes luit van 13 Febru!tri 1892, S. 43, 

waarbij aan de Vereeniging tot opvoeding en 

verpleging van idioten en achterlijke kinderen , 

gevestigd te Utrecht, vergunning is verleend, 

op het landgoed 's Heeren Loo te Ermelo een 

gesticht voor idioten op te richten. S. 94. 

11 Juni . 

- Wet houdende naclere wijziging van 

de we t van 27 Apr i 1 1884 , S. 96 , tot 

regeling _van het Staatstoezicht op 

krankzinnigen, gewijzigd bij de wet 

van 15 April 1886 (S taatsblad n°. 64). 
S. 191. 7 Dec. 

- Besluit houdencle vergunuiug ,rnn Dr. ·E. WJERS 

~IA, arts , en F.' HORllEUS DE HAAS, wednwe 

W. ToNCK ENS, 1e Groningen, tot oprichting 
van een krnnkzinnigengesticht aldaar, alsmede 

bepaling van het maximum der verpleegden en het 

minimum cler geneeskundigen. S. 224. 19 Dec. 

Krijgsschool. Besluit tot nadere wijziging 

van het reglement voor . de Hoogere Krijgs

school. S. 99. 25 Juni . 

Landsdrukkerij. Beslni t houdende vas1stel

ling van een tarief voor zet- en drr,klooneu 

voor cle Algemeene Landsdrukkerij voor de 

jaren 1897 en 1898. S. 227. 23 Dec . 

Loodswezen. Besluit houdende aanvulling 

van art. 3 van het besluit van 10 October 1875, 

S. 178 , betreffende het doen van seinen door zee

schepen, die een loods verlangen. S. 147. 3 Aug 

Loterij. Besluit houdende wijziging mu cle 

artt. 4 eu 5 van het besluit v·an 10 Januari 1886, 

S. 1 , tot r egel ing van den werkkring van clen 

directeur der Staatslote1·ij e11 van ee1üge daar

mede samenhangende onderwerpen , zoonls die 

luiden volgens h et besluit van 30 September 1888 

(Stbl. u0
• 152). S. 118. 13 Juli. 

Maatschappijen. Wet tot goedkeuring van 

het contract met de Naamlooze ' Vennootschap 

.de Koninklijke West-Indische mailJienst ," 

wegens het uitvoeren van eene vaart van 

Amsterdam naar Paramaribo en Cnraçao en 

terug. S. 44. 20 Mrt. 

Maten en gewichten. Besl uit van den 

Minister van Waterstaat, Handel en Nijver

heid, betreffende vaststelling van het goed

kenringsmerk voor den ijk en herijk der maten 

en gewichten enz. voor 1897. 20 Oct. 

- Besluit van den Minister van Waterstaat, 

Han,lel en Nijverheid, betreffende openstelling 

van ijkkantoren voor den ijk van gasmeters -

15 Dec. 

Militair-onderwijs. Besluit tot wijziging 

van het Reglement voor de Cadettenschool. 

S. 26. 11 l!'ebr. 

Militaire zaken. Wet ·houdende be

paling ter uitvoering van art. 152 , 

2° lid , der Grondwet. S. 71. 15 April. 

Militie. (Nationale) Missive van den Mi

nister van 13innenlandsche Zaken aan de Com

miss<>rissen der Koning in in de provinciën, 

betreffende ontheffing van den militiedienst 

(art. 127 alinea 1, der wet op de nationale 

militie). 6 Jan. 
- ~1 issive van den Minister van Binnenlundsche 

Zaken aan de Commissarissen der Koningin 

in cle provinciën, betreffendezeemilitie. 20 ·J :in. 

- .\l issive van den Minister van Oorlog aan de 

Commissarissen cler Koningin in de provinciën, 

betreffende art. 134 de,- wet op de nationale 
militie. 31 Jan. 
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- Missi vc van den Minister van Justitie aan 
,le pl'OCU!'eu!'sgeue1:aal, fungee!'end directcnren 
van politie te ' s Gmvenhage , .-\.msterdtttu en 
T,eenwa!'den, betreffende het verlccneu van 
vergunning tot uitoefeniu" van de bni ten
hudsche zeevaart of de visscherij aau zeem ;.li
ciens-verlofgange1·s. 14 Febr. 

- Besluit waarbij, met vernietiging van de hem 
betreffende uitspraken van Gedeputeerde Staten 
van Noordholland en van den militieraad, als
uog vriJstelling van militiedienst wegens broeder-
1lienst wordt verleend aan den loteling A. C. 
VAN DElt HORST uit Haarlem. S. 38 . 13 Mrt. 

- Missive van den Minislel' van Binnenlaudsche 
Zaken · aan de Commissarissen der Koningin iu 
de - p!'oviuciën, betreff~ude de getuigschriften 
model n•. 14, bedoeld bij art. 31 van het 
besluit van 8 Mei 1862 (Staatsblad n". 46). 

1 Juni. 
- Missive ván den Minister van Binnenlandsche 

Zaken aan de Commissarissen der Koningin in 
de provinciën, betreffende aan vragen om her
keuring van ingelijfde militieplichtigen krachtens 
art. 116 der militiewet. 3 Aug. 

12 Sept. 
- Missive van den Minister van Oorlog aan 

de Commissarissen der Koningin iu de provin
ciën, betreffende art. 137 der wet op de Natio
nale Militie. 9 Sept. 

- Besluit betrekkelijk de lichting der nationale 
militie van het jaar 1897. S. 166. 21 Oct. 

- Missive van den Minister van Oorlog aan 
ile Commissarissen der Koningin in de pro
vinciën , betreffende de uitoefening van de 
buitenlandoche zeevaart door ingelijfden bij de 
militie te land (Art. 129 dei· militiewet). 24 Dec. 

Muntwezen. Beslnit tot wijziging van het 
bedrag der uit te geven muntbiljetten van 
f 10 en f 50. S. 28. 17 Febr. 

Naturalisatie. Wetten houdende naturalisatie 
van: 

Beanclerk. F. W. s. 138. 15 Jnli. 
Boelkes. J. A. 57. 21 Mrt. 
Cohen. J. 58. 21 Mrt. 
Eelking. C. von 52. 21 Mrt. 
Eisen. J. 56. 21 Mrt. 
Elling. A. H. A. 55. 21 Mrt. 
Evertz. T. J . 134. 15 Juli. 
Geldern. Ai. VOD 129. 14 Juli. 
Grosse. A. L. C. 127. 14 Juli. 
Himmen. L., weduwe van F. A. R. Schiiren. 

S. 126. 14 Juli. 

Holte!. H. B. s. 58 . 21 Mrt. 
Kaijser. H. A.- 139. 15 Juli. 
Kalb . J. 140. 15 Juli . 
Kr ückeberg. }'. C.L. 137 . 15 Juli. 
Kuncrt. Dr. J. l\1. E. 128. 14 Juli. 
Mack. L. W. R. 136. 15 Juli. 
Poliakuff. T. 123. 14 Juli. 
Poliakoff. M. A. 124. 14 Jtili. 
Roelfs. C. 125. 14 Juli. 
Salzmann. Dr. M. J . L. 135. 15 Juli. 
Slootmaekers. C. 0., weduwe van G. C. E. 

Dufrène. S. 195. 6 Dec. 
Stremayer. J. F . 130. 14 Jul i. 
Trebels. M . . J. 53. 21 Mrt. 
Wilmer. C. T. A. 54. 21 Mrt. 

Onderwijs. (Lager) Besluit -honilend'e be-
schikking op het beroep, ingesteld door den 
raad der gemeente Rijswijk, tegen de besluiten 
van Ged . Staten van Noordbrabant betreffende 
jaarwedden van onderwijzers. S. 102. 1 J nli. 

- Besluit tot wijziging van art . 6, l ste Jid, van 
het besluit van 29 Jnni 1890, S. 97, tot vast
stelling der Regelen voor de Rijksnormaallessen, 
bedoeld in art. 12 der wet tot regeling van 
het lager onderwijs, zooals die is gewijzigd bij 
de wet van 8 December 1889 (Stuatsblad n°. 17 5). 

S. 142. 27 Juli. 
- Wet, tot wijziging van eenige arti

kelen der wet tot regeling van het 
lager onderwijs. S. 230 . 28 Dec. 

- Besi<1it tot nadere aanvulling der voorschriften, 
gegeven bij besl"uit van 18 April 1890 (Staats
blad n°. 64) en aangevuld bij de besluiten van 
20 December 1893, S. 215, 24 December 1894 
S. 238 en 23 December 1895, S. 226, tot uit. 
voering van art. 24 der wet tot regeling van 
het lager onderwijs , zo~als die is gewijzigd bij 
de wet va'n 8 December 1889 (Staatsblad n°. 175 ). 

S. 231. 28 Dec. 
Onderwijs. (Middelbaar) Besluit tot in

trekking van het besluit van 23 Juli 1884, 
S. 181, en tot vaststelling van een reglement 
voor de Rijkslandbouwschool. S. 149. 10 Aug. 

- Besluit hondende vaststelling van P.en reglement 
voor de winterscholen (Landbouwonderwijs). 

21 Oct. 
Onderwijs. (Hooger) :Besluit houdende na

dere wijziging van het bij de besluiten van 
4 Jnni 1878, S. 86 , 22 Juli 1893, S. 119, 
28 Juli 1894, S. 140 en 26 Aprill895,S.77, 
gewijzigde besluit van 27 April 1877, S. 87, 
waarbij de in de artikelen 84 , 88 en 92 der 
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wet van 28 April 1876, S. 102, bedoelde 
examens en promotiën zijn vastgesteld. S. 78. 

13 Mei. 
- Bes)uit tot aanvulling van het bij besluit van 

22 Juli 1893 , S. 118, gewijzigde besluit van 
30 Juli 1886, S. 125, houdende aanwijzing 
van de buitenlandsche instellingen en getuig
schriften, bedoeld in art. 85bis der wet rngelende 
het hooger onderwijs, vastgesteld bij de wet 
van 23 Juli 1885 (Staatsblad n°. 141). S. 157. 

24 Sept. 
Onteigening. Wetten en besluiten betreffende 

onteigening ten algemeenen nutte van eigen
dommen voor ; 

een spoorweg van Rotterdam naar Zuid-Beijer
land met zijtak naar Oud-Beijerland. S. 49 . 

21 Mrt. 
het maken van een weg langs den binnenteen 

van_ den Westelijken dijk van den Zuid
Spaarndammer polder onder Spaarndam. S. 59. 

23 Mrt. 
van een weg van nabij den Steenen Paal aan 

den Assendelftschen dijk tot den dorpsweg 
van Assendelft. S. 60. 23 Mrt. 

den aanleg van O,Penbare wegen op het terrein 
• het Nieuwveld" te Nijmegen. S. 108. 13 Juli. 

de verbetering van de Berkel. S. 122. 14 Juli. 

Ned., houdende beslissing dat de dienaren van 
politie in eene gemeente, waar cle commissaris 
,,an politie is geschorst, tijdens die schorsing 
wettig kunnen worden benoemd .door den 
bnrgemeester alléén", in welk geval art. 191, 
4• lid der gemeentewet, van toepassing is, enz. 

11 Dec. 
Posterij, Besluiten houdende vrijst_elling van 

briefport. 4 Febr. 
24 Juli. 
30 Nov. 

- Besluit houdende wijziging van de afmetingen 
van pakketten in het verkeer met het buiten
land. S. 82. 16 Mei. 

- Besluit houdende wijziging van de afmetingen 
en vaststelling van het .recht voor expresse
bestelling van pakketten in het binnenlandsch 
verkeer. S. 83. 16 Mei. 

- Besluit houdende het verleenen van vrijstel
ling van port voor de briefwisseling over dienst
zaken van den hoofdofficier belast met de man
dateering, met de gemeentebesturen enz. 16 Nov. 

Provinciaal bestuur. Wet tot wijziging 
van art. 71 der wet van 6 Juli 1850, 
S. 39 en van art. 39 der wet van den 
29 Juni 1851 (Staatsblad n°. 85). !'l, 88 . 

28 Mei. 
onderlinge verbinding van de beide deelen der - Besluit tot schorsing van het besluit der 

Elandstraat te 's Gravenhage, in verband 
met de doortrekking dier straat van de 
Toussaintkade tot de Afzanderij vaart aldaar, 
en het dempen der Elandsloot. S. 182. 7 Dec. 

Paspoorten, Missive van den Minister van 
Justitie aan de Commissarissen der Koningin 
in de provinciën, betreffende afgifte door de 
burgemeesters van binnenlandsche paspoorten. 

23 N!JV, 
Pensioenen. Wet honden de ins te 1-

ling van eenen Militairen Pensioen
ra a J. S. 50. 21 Mrt. 

- Wet houdende nadere wijziging der 
w e t van 28 Augustus 1851, S. 127, tot 
regeling der militaire pensioenen 
bij de zeemacht. S. llO. 13 Juli. 

- Besluit tot rnststelling van den datum van 
inwerkingtreding der wet van 13 Juli 1896, 
(Staatsblad n°. 110). S. 144. 30 Juli. 

- Besluit houdende bepaling van den dag, 
waarop de wet van 21 Maart 1896, S. 50, tot 
instelling van eenen Militairen Pensioenraad, 
in werking treedt. S. 217. 10 Dec. 

Politie. Arrest van den Hoogen Raad der 

Staten van Groningen, waarbij Mr. H . C. A. 
THIEME A.CzN. is benoemd tot lid van Gede
puteerde Staten van dat gewest. S. 158. 

t 25 Sept. 
Vernietiging van dat besluit. S. 167. 29 Oct. 

Rechten va.n in- , uit- en doorvoer. 
Besluit houdende bepalingen omtrent vrijstel
ling van invoerrecht voor aether snlfuricus, 
benoodigd bij de vervaardiging van glansgond, 
bestemd tot het versieren van porselein , en 
aardewerk. S. 35 . 11 Mrt. 

- Besluit houdende aanwijzing van heerbanen, 
en vestiging van een kantoor van in-, uit- en 
doorvoer te Neder-Canne (gemeente Oud-Vroen
hoven). S. 37 . 13 Mrt. 

- Besluit houdende nadere bepalingen omtrent 
toekenning van vrijdom van invoerrecht voor 
natrium acetaat en calcium acetaat. S. 65. 

9 April. 
- Besluit houdende aanwijzing van den spoor

weg van de Prnissische grens, nabij Kerkrade, 
naar Sittard als heerbaan en vestiging van een 
kantoor van in-, uit- en doorvoer in de ge
meente Kerkrade. S. 67. 10 April. 
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- Besluit houdende nadere bepalingen omtrent 

vrijdom van invoerrecht voor goederen, die uit 

het buiten land temgkomen. S. 175. 19 Nov. 

- Wet h oude nde nadere bepalingen 

omtrent de heffing en de verzekering 

van de invoerrechten en accijnzen. 

S. 212. 7 Dec. 

Rechtswezen. Wet houd ende wij zigin

gen in het W etboek van Burgerlijke 

Regtsvord ering. S. 103. 7 Ju li. 

- Besluit houdende bepaling van den dug waarop 

de wet van 7 Juli 1896, S. 103, houdende 

wijzigingen in het Wetboek van Buro-erlijke 

Regtsvordering in werking treedt. S. 146. 
31 Juli. 

- Wet hondende nader e wijziging van 

het l aatste lijk bij de wet van 20 Jul i 

1895, S. 132, ge w ij zigcle artikel 1 der 

wet van 9 April Ü77 \Staatsbl. u0
• 79). 

S. 153. 4 Sept. 

- B es luit ter bek endmaking van den 

tekst va u h c t Wetboek v "u B u r ge r-

1 ijk e Regtsvordering, zoo:ds die is 

gewijzi gd in verschillende wetten, 

laat stel ijk bij d e wet van 7 Juli 1896 
(Staatsblad u0

• 103). S. 156. 16 Sept. 

- )1issive van den Minister van Justitie aan 

de procureurs-generaal bij de gerechtshoven, 

betreffende bespoediging der berechting van 

zaken . 26 Oct. 

- Wet houdende nadere wijziging van den staat, 

vastgesteJd ·'bij art. 2 der wet viin 9 April 1877, 
S. 77, " tot vaststelling van het r egtsgebied en 

de zetels der a rrondi ssements-regtbanken en 

kantongeregten binnen het ressort van het ge

regtshof te Amsterdam," en gewijzigd hij de 

wet van 6 Mei .1878 (Staatsblad n°. 31). S. 242. 
30 Dec. 

Rijnvaart. Besluit houdende aanwijzing van 

de ambtenaren en beambten belast met de hand

having van de bepalingen der H erzi ene akte 

omtrent de Rijn vaart van 17 Octoher 1868, 
voor woveel nuodig goedgekeurd bij de wet van 

4 April 1869, S. · 37, een van de op die akte 

gegronde politiereglementen. S. 74. 27 April. 

- Wet tot goedkeuring van de vast!!:estelde add i

tioneele verklaring betreffende de uitlegging van 

de artt. 32 tot 40 der herzieue akte omtrent 

de Rijnvaart, d .d. 17 Oct. 1868, goedgekeurd 
bij de wet vun 4 April 1869 (Staatsblaa n°. 37). 

S. 243. 30 Dec. 

Rivieren. Besluit tot vaststelling van een regie-

ment van politie op het ankeren op de rivieren 

bij Dordrecht. S. 64. 4 April. 

- Wet tot verbetering van de Vecht iu Over

ij ssel en herstel van de werken van hetkanaa: 

van Coevorden naar de Vecht. S. 131. 15 Juli . 

- Besluit houdende aanwijzing van de ambte

na,·en en beambten, belast met de handhavi ng 

van het reglement van politie voor de scheep

en vlotvaart op de Merwede, de Noord en cle 

Nieuwe Maas, vastgesteld bij besluit van 6 Mei 

1892, S. 97, zooals dit door latere besluiten is 

of zal worden gewijzigd. S. 171. 11 ov. 

Scheepvaart. Besluit houdende bepalingen 

nopens het doen van waarnemingen aan den 

mond van het Noordzeekanaal, het leveren van 

berichten daaromtrent en het doen van waar

schn wingen. S. 73. 21 April. 

- Besluit betreffende de handhaving van de 

reglementen van politie voor de rivieren, kana

len, havens, sluizen, bruggen en daartoe be

hoorcnde werken onder beheer van het Rijk. 

S. 169. 9 Nov. 
- Besluit houdende wijziging van het besluit van 

26 Juli 1885, S. 168, tot vaststelling van ge

wijzigde bepalingen ter v9orkoming van aan

varingen op zee. S. 173. 16 Nov. 

Schuld. (Nationale) Besluit houdencle bepa

lingen ter uitvoering van de wet van 30 Dec. 

1895 ( taatshlad n°. 236). S. 1. 2 J an. 

- Besluiten houdende machtig ing tot uitgifte 

van schatkistbiljetten en schatkistpromessen 

volgens de wetten van 4 April 1870, S. 62 en 

van 5 Dec. 1881 (S. n° . 185.) S. 2. 3 J an. 

36. 12 Mrt. 

92. 8 Juni . 

172. 16 Nov. 

220. 14 Dec . 
- Besluit houdende bepalingen nopens de aflos-

sing van drie en een half ten honderd rente

gevende Nationale Schuld. S. 11. 22 Jan. 

- Besluit houdende bepalingen nopens het tijd
stip en de wijze van den overgang van het 
thaus bestaande Grootboek der drie en een half 
ten honderd rentegevende Nationale Schuld in 

een Grootboek van drie ten honderd rentegevende 

Nationale Schuld. S. 27. 13 Febr . 

- Besluit betreffende de verwisseling van clrie 

ten honderd rentegevende schuldbekentenissen, 
uitgegeven krachtens de wet van 30 Dec. 1895, 
S. 236, te!!:en inschrijving op het Grootboek 

der drie ten honderd rentegevende Nationale 

Schtlld. S. 31. 22 Febr. 
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- Besluit betreffende de uitloting en aflossing 
van de 3 pCts. schuldbekenteni sen, uitgegeven 
krachtens de wet van 30 Dec. 189/J ( taatsblad 
n•. Z 6). . 225. 19 Dec. 

Schutterij . rre t van den Hoogen Raad der 
Ned., houdende beslissing dat de bode bij den 
schuttersrnad bevoegd is den door den schutters
raad veroordeelden schutter te arresteeren tot 
het doen on clergaan van liet dezen overeenkom
stig art. 11 der schutterij wet opgele,,.de pro
voostarrc t. 20 Jan. 

Spaarbanken. Besluit tot aanvulling en nadere 
wijziging vnn het bij besluit van 15 :Mei 1 3, 
S. 45, gewijzigde besluit van 10 Jan. 1881, 
S. 2, strekkende tot uitvoering van de wet van 
25 :\fei 1880, S. 88, tot instelling eener Rijks
postspaarbank, gewijzigd en aangevuld bij de 
wet van den 20 Jul i 1895 (Staatsblad n". 135) 

S. 77. 8 Mei. 
- Besluit houclende bepaling van den dag, waarop 

de wet vun 20 Juli 1895, S. 135, tot wijziging 
en aanvulling <let· wet van 25 ;)'[ei 18 0, . 88, 
tot instelling eener Rijkspostspaarbank, in wer
king treedt. S. 8~. 16 Mei. 

- Besluit ter bekendmakin,e: van den tekst der 
wet van 25 Mei 1 80, S. 8 , tot instellinii; 
eener Rijkspostspaarbank, en van het besluit 
van den 10 Jan. 1881, S. 2, zooals die is 
aangevuld en gewijzigd respectievelijk door de 
wet van 20 Juli 1 95, S. 135, en doot· de be
sluiten van den 15 M.ei 1883, S. 45 en Mei 
1896 (Staatsblad n• . 77). S. 87. 23 Mei. 

Spoorwegen. Wet houdende bekrachtiging van 
eene overeenkomst met de Maatschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen, betreffende 
personeel weleer in dienst bij de voormalige 
Ned. Rijnspoorwegmaatschappij. S. 197. 7 Dcc. 

Statistiek. Missive van den Minister van J nstitie 
mm clen Minister van Binnenlandsche Zaken, 
betreffende gerechtelijke statistiek. 16 Jan. 

- Missive van den Minister van Justitie aan de 
procureurs-generaal bij de gerechtshoven, betref
fende de invulling der telkaarten voor de ge
rechtelijke statistiek. 28 April. 

Stoomwezen. Wet houdende· regeling 
van het toezicht o p het gebruik 
van stoomtoestellen. S. 69 . 15 April. 

- Besluit houdencle bepaling van den clag, 
waarop de toomwet in werking treedt. . 162. 

19 Oct. 
- Besluit tot uitvoering der Stoomwet (Wet 

van 15 April 1896, Stbl. n°. 611). S. 163. 19 Oct. 

Strafrecht en Strafvordering. Besluit 
tot instelling van trafre"'ister,. . 29. 19 Febr. 

- Besluit tot invoering van anthropom ,trische 
signalement-kaarten. . 32. 22 Febr. 

- Wet houdende regeling betrekke
lijk de gerechtskosten in strnfzaken. 

. 70 . 15 April. 
- i\iissive van den Minister van Justitie aan 

de procnrenrs•generaal bij de gerechtshoven , 
betreffende het tijdstip waarop strafvonnissen 
ten uitvoer kunnen worden geleg.l. 22 1Iei . 

Suiker. Besluit houdende nadere bepalingen 
omtrent den uitvoer van suikerhondenûc eet
waren en dranken. S. 6. 15 Jan. 

- W e t houdencle nadere bepalingen 
omtrent den accijns op de suiker. 

S. 232. 29 Dec. 
Suriname. Wet houdende ii;oedkeuring van 

eene koloniale verordening tot het aangaan 
vun eene geldleening voor 11roductieve werken 
in de kolonie Suriname. S. 46. 20 ;\Irt. 

Tollen. Besluit tot schorsing van het besluit 
van den raad der gemeente Groen Jo van den 
9 faart 1896, waarbij is be1iaald, clat de 
inwoners van de bunrt chap genaamd Zwolle, 
onder Groenlo, vrijdom van tol zullen genieten 
op de wegen naar E ibergen en Zwilbroek, 
uitsluitencl voor het brengen van koren naar 
de molens in Groenlo en voo,· het balen van 
brood van de bakkers aldaar. . 61. 31 Mrt. 

Tractaten. Dnitschland. Overeenkomst be
treffencle de verbetering en het onderhoud 
van de Beneden-Niers en het Gddernsche 
Niersbnaal. S. 7. 17 Jan. 

- Portugal. Verklaring met bijlagen A en B 
en bijbehoorend Protocol, tot voorloopige rege
ling der handelsbetrekkingen tnsscheu Neder
land en Portugal. S. 89 . 29 Mei. 

- Zuid-Afrikaanscbe Republiek. Uitlevering van 
miscladigers. S. 101. 26 Juni. 

- Additioneele verklaring tot cle internationale 
overeenkomst van clen 14 October 1 90 om
trent het goeclerenvervoer op spoorwegen en 
van de op 16 Juli 1 95 te Bern gemaakte 
additioneele schikking tot gezegde intemationa\e 
overeenkomst. . 113. 13 J uli. 

160. 28 Sept. 
174. 18 Nov. 

- Liberia. Wederzijclsche uitlevering van mis-
dadiger . S. 143. 2 J nli. 

- Duitschland. Overeenkomst omtrent eene tele
phoonverbinding tnsschen Amsterdam en Rotter-
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dam eenerzijcl s en Berlij1,1, j'famburg en Bremen 
anderzijds. , . 155. 10 Sept. 

- Portugal. Wederzijdsche uitlevering van mis-

dadigers. S. 168. 29 Oct. 

T.ramw egen. Wet tot toekenning van rente
looze voorschotten uit 's Rijks schatkist ten be

hoeve van de.n aanleg van stoom-tramwegen 
van Rotterdam naar <)e Hoeksche ·w aard en 

van Oldenzaal naar Denekamp en van Olclen

t aal naar de Pruissi che grens in cle richting 

van Gronau. S. 48. 20 Mrt. 

Veeziekten. Wet hou dende nadere 
w ijzig i n g va 11 de wet van 20 Ju I i 
l 70, S. 131, tot regeling van h et 
veeartsenijkundig Staatstoezicht en 

de veeartsenijkundige politie , aan

gevuld liij de wet van 1 Angnstns 
18 0, S. 123, en gewijzigd bij de wet 

va n 15 A p ril 1886 (StlLatsblad n° . 64). 
S. 68 . l 5 April. 

- Besl uit betreffende den in- en cloorvoer van 
eenhoevige dieren en van vleesch, van die 

dieren afkomstig,- S. 98. 22 Juni. 

- Besluit waarbij nader wordt bepaald, welke 

ziekten van het vee voo1· besmettelijk worden ge

houden en we.lke der, in de wet van 20 Juli 1870, 
. ] 31, !(enoemde, maatregelen bij het heerschen 

of bij liet dreigen van elke dier ziekten moeten 

toe2;epast worden. S. 104. 10 Juli . 
- Besl uit van den Minister vau Binneolandsche 

Zaken, betreffende de schadeloosstelliug te ver

leen en voor de huid van een dier, dat, aan 

eene besmettelijke ziekte lijdende, is gestorveu 
en daarna verbrand, begraven of 01, andere 

wijze onschadelijk is gemaakt. 19 Aug. 

- Beschi kking mu den :Minister van Binnen
landsche Zaken, houdende vaststelling van 

voorschriften en modellen, in zake voorschot-

declarntiën, voortvloeiende uit de toepassing 

der wet van 20 Juli 1870, S. 131, laatstelijk 
gewijzigcl bij de wet van 15 April 1896 (Staats• 

blad 11° . 68). 12 Oct. 

Visscherij. Besluit van Jen Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid, betreffende vaststel

ling van het in art. 2 der wet van 21 Juni 1881, 
S. 7 6 , bedoeld letterteeken enz. voor vaa1·tuigen, 

bestemd voor cle zeevi scherijen . 21 Febr. 
Wegen. Besluit houdende beschikking op het 

beroep, ingesteld door l~. G. Baron VAN LIJNDEN 

VAN HElIME1' te Hemmen, tegen een besluit 

VlLn Geclepu tee rele Staten van Gelderland, be
treffende den ligge1· der wegen en voetpaden 

van de gemeente Heteren. S. 165. 20 Oet. 

Zeemacht. Besl uit houdende vaststelling cle1· 
grondslagen voor de lLfscheicling der uitgaven 

voor cle Zeemacht in Nederlandsch-Indië, te 

dragen door de tantsbegrooting en de begrooting 
van Neclerlnnclsch-lnclië. S. 141. 27 Juli. 

- Wet. houdende wijziging van cle wet van 

12 Juli 1895, S. 104 , tot regeling van 1 °. 
de bevordering· en het ontslag van de officieren 

der Kon inklijke ederlands_che Marine-reserve; 
2°. de pensioni,eering van officieren, onder

officieren en minderen der Koninklijke .N'ecler
landsc-he ,Iarinc-rescrve en van h11nne wetl1twen 

en kinderen. S. 258. 31 Dec. 

Ziekten. (Besmettelijke) Besluit tot toe
passing der wet van 26 April 1881, S. 80, 
aangevulrl bij de wet van 20 Juli 1 84, S, 164, 
tot vaststelling van bt1itengewoue maatregelen 

tot afwentling van eenige besmettelijke ziekten 
en tot wering harer uitbreiding en gevolgen. 

. 145 . 31 Juli. 

Zout . Be luit tot aanwijziug VlLn tie g<>mcente 

Velzcu als losplaats vau ruw zout. S. J 00 . 
26 J uni. 




