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3 Januari 1898. BESLUIT, houdende voorschriften 
ter uitvoering van de artikelen 748 en 755 
van het Wetboek van Koophandel, zooals 
deze luiden ingevolge de wet van 2 Mei 1897 
(Staatsblad [n°. 140). S. 1. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, BIJ DE 
GRATIE Gons, KONINGIN DER NEDERLANDEN, 
PRINSES VAN ÛRANJE-NASSAU, ENZ., ENZ.,ENZ.; 
. WIJ EMMA' KONINGIN-WEDUWE, REGENTES 

VAN HET KONINKRIJK ; 
Op de voordracht van den Minister van Jus

titie van den 4deu November 1897, lste afdee
ling C, n°. lll; 

Gelet op de artikelen 748 en 755 van het 
Wetboek van Koophandel, zooals deze zijn vast
gesteld bij de wet van 2 Mei 1897 (Staatsblad 
n°. 140), mitsgaders op artikel 3 dier wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
14den December 1897, n°. 13); 

Gezien het nader rapport van den Minister van 
Justitie van den 24sten December 1897, lste Af
deeling C, n°. 135 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1 . Voor schepen en vaartuigen bedoeld 

in de artikelen 748 en 755 van het Wetboek van 

Koophandel geldt, voor zoo ver daaromtrent geen 
overeenkomst is getroffen, ten aanzien van den 
tijd van laden en lossen en het bedrag van het 
overliggeld, het volgende: 

A. Het aantal laad- zoowel als het aantal los
dagen bedraagt voor schepen en vaartuigen: 

tot en met een inhoud van 125 M;. 3 
van meer dan 125 M' toten met200 4 

200 275 5 
,i 
" eo 

275 " 350 6 "' " "" .-'< 
350 425 7 

,_, 
" 

425" 500 8 " " . " " 500 600 9 "" " " " " " 600 700 10 eo . . ë 
700 " 800 11 .. . " " 800 900 12 " ,_, 

" 
" 

900 • 1000 . 13 ;;;; 
" • 1000 • • 1100 14 " . . . 

• 1100 ,, 15 
B. 1-1 et overliggeld bedraagt voor eiken dag, 

voor de eerste honderd M 3 • inhoud van het schip 
of vaartuig f 0.06 per M 3 . , en voor eiken M 3 • 

inhoud daarboven f 0.02·' per M 3 ., met dien 
verstande dat per dag nimmer minder dan f 4 
verschuldigd zal zijn. 

Bij de bereke_ning van het overliggeld worden 
gedeelten van M3 • voor geheele en wordt elke 
aangevangen dag voor een geheele dag berekend. 

2. Voor de berekening van het aantal laad- en 
losdagen en het bedrag van het overliggeld in 
h et vorige artikel bedoeld, wordt de inhoud der 
schepen en vaartuigen bepaald: 

hetzij volgens het Koninklijk besluit van 28 No
vember 1894 (Staatsblad n°. 174), houdende be
palingen omtrent het ij ken van R,ijnscl,epen, met 
dien verstande, dat uit het in den ijkbrief uit
gedrukte laadvermogen cle inhoud van het schip 
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wordt afgeleid door aan te nemen, dat 20 cen
tenaars laadvermogen (1000 K.G.) een inhoud 
vertegenwoordigen van 1 M•.; 

hetzij volgens het Koninklijk besluit van den 
30 Jnl i 1894 (Staatsblad n°. 141), houdende 
bepalingen· omtrent meting van Rijkswege van 
binnenvaartuigen en de daa,·voor in rekening te 
brengen kosten. 

Voor schepen en vaartuigen voorzien zoowel 
van een ijkbrief als van een meetbrief, wordt de 
inhoud afgeleid uit eerstgenoemd document. 

3. De wet van 2 Mei 1897 (Staatsbladn° . 140) 
treedt in werking op den l sten Februari 1898. 

De Minister van Justitie is belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal wo1·
den gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 3den J anuari 1898. 

(get.) 

(get.) 

EMMA. 

De Minister van Justitie, 
ÜORT V. D. LINDEN . 

( Uitgeg. 8 Jan. 1898 .) 

3 Januari 1898. BESLUIT, tot vaststelling van 
het formnlier, bedoeld in het tweede lid 
van art. 22 van de wet op de Kamers van 
arbeid. S. 2. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA_, l!NZ. 
Op de voordracht van den Minister van Wa

terstaat, Handel en Nijverheid van 25 Septem
ber 1897, L•. T. , afdeeling Arbeid en Fabrieks
wezen; 

Gezien art. 22, tweede lid, der wet op de 
Kamers van arbeid (wet van 2 Mei 1897, Staats
blad n°. 141); 

Den Raad van State gehoord (advies van 2 No
vember 1897, n°. 20); 

Gezien het nauer rapport van tl.en voornoemden 
Minister van 28 December 1897, n°. 199, af
cleeling A.rbeicl en Fabriekswrzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 

Wanneer in eenig bedrijf een geschil dreigt 
te ontstaan of ontstaan is en partijen of eene 
daarvan de tusschenkomst van eenen verzoenings
raad iDl'oepen, dan behoort dit te geschieden 
door het invullen en inzenden van het navolgende 
formulier. 

De ondergeteekencle (1) . .. . ... . 

d t (2) patroon (ll) wonen e e . . . . . werkman bil 

in het (4) . . . . . . . . . deelt aan de Kamer 
van arbeid voor (5) . . . . . te (6) . 
mede, 

dat in bovengenoemd beclnjf een geschil 
ureigt t o ontslaan 

ontstaan is 
en dat naar zijne meening de tusschenkomst van 

. . cl voorkoming 
eenen verzoenmgsraad kan lei en tot vereffening 

van het geschil; 
1·eden waarom hij ue tusschenkomst van eenen 

verzoeningsraad inroept. 
De aanleiding tot het geschil is 

Aan de Kamer van arbeicl 
voor (ö) .. 

te (6) 

Te ... .... den .. 

(1) Naam en voornaam vol uit. 
(2) Woonplaats. 
(3) Naam van den patroon. 
(4) Aaru van het beurijf. 
(5) Omschrtj ving van ,le ·Kamer. 

(7) . 

(6) Gemeente waar de zetel der Kamer ls gevestigd. 
(7) Handteekening. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 3den Januari 1898. 

(get.) EMMA. 

De Afin. van 1f7 aterstaat, Handel en Ni.Jverlteid, 
(get .) 0. LELY. 

( Uitgeg. 12 Jan. 1898.) 

3 Januari 1898. WET, houdende goedkeuring 
van den verkoop van een stuk grond onder 
IJsselmonde, aan de maatschappij tot uit
oefening der 1·iviervisscherij, genaamd .de 
Mérode" . S. 3. 

3 Januari 1898. WETTEN, houdende naturali
satie van: 

D a v i cl H o m p e s. S. 4. 
Albert Meinolph Anton Jos eph 

Carl Fischer. S. 5. 
A uton Jos eph Be1·narcl August 

Povel. S. 6. 
Johann Hein1·ich Hermann Gustav 

Sa rclemann. S. 7. 
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W o 1 f S p a n gen t h a 1. S. 8. 

Ju I i u s M i c h e I s. S. 9. 
C ar I Max S c h u I te. S. 10. 
Jo an nes Kas pro w i c z. S. ll. 
Hinrich Anton Adolph Clo ppen-

burg. S. 12. 
L ee s er O Jl pen hei me r. S. 13. 
Hermann Oscar Schröder. S. 14. 

H e in r ic h Lach n it. S. 16. 
Franz Wilhelm Richard W.entges. 

s. 16. 
Xave1·i us Georg Arnold Voss. S.17 . 
Johann Heinrich Glashörster. S.18 . 

Mos es Lei b. S. 19. 

3 Januari 1898 . BESLUIT, houdende handha

ving vau een besluit van Gedeputeerde 
Staten van Zuidholland, tot niet-toelating 
van een gekozen lid van den raad , in ver
band met art. 23, litt. i, der gemeentewet. 

IN NAAM VAN H . M . WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 
Besc_hikkendc op het beroep ingesteld door 

W . FONTEIN te Leiden tegen het besluit van Gede

puteerde Staten vau Zuid-Holland d.d. 14/17 Sep
tember 1897, B. n°. 3203 (l• afd.), Gs. n°. 28, 

waarbij de beslissing van den raad der gemeente 

Leiden d.d. 26 Augustus 1897 om hem niet als 
raadslid toe te laten is gehandhaafd; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur gehoord, advies van 15 De
cember 1897, n°. 246; 

Op cle voordracht van den Minister van Bin

nenlandscheZaken van 29 December 1897, n•. 696 5, 
afd. B.B.; 

Overwegende, dat de gemeenternad vau Leiden 
even vermeld besluit genomen heeft, op grond 

dat W. FoNTEI les geeft in het vak- en lij n
teekenen aan cle scholen van de vereenigiug "de 
Practische Ambachtsschool" en van het genootschap 

· .Mathesis Scientinrnm Genetrix"; clat bedoeld 
vak tot de vakken van middelbaar onderw~s be
hoort, blijkens de artt. 1, 12, 13, 16 , 17, 20 
en 40 der wet op het middelbaar onderwijs; 

dat FONTEIN door het bestuur van genoemd 
genootschap benoemd is tot Jeernar en alzoo onder
wijzer voor het middelbaar onderwijs is, zoodat 
hij eene krachtens ru·t. 23 der gemeentewet met 
het lidmaatscha1i van den raad on vereenigbare 
betrekking bekleedt ; 

dat FONTEIN bij adres Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland heeft verzocht te bevelen, dat hij 

nis lid van den raad der gemeente Leiden moet 
worden toegelaten, daarbij aan voerende dat zijn 
hoofdberoep dat van ai·cl,itect is, clat al geeft 
hij les in het vak- en lijnteekenen aan genoemde 
scholen, welke geen gemeente-instellingen zijn, 
daaruit nog geenszins mag worden afgeleid, dat 
hij onderwijzer is ; 

dat art. 23 sub i der gemeentewet zeker niet 
bedoelt van het lidmaatschap van den raad uit 
te sluiten een ieder, die onderwijs geeft bij het. 
lager of middelbaar onderwijs, ma.ar het oog heeft 
op die Jlersonen, wier bepaalde levensbestemming 

en voomaamste werkkring het is, dat onderwijs 

te geven, omclat dit eene goede en onpartijdige 
behartiging van de belangen der gemeente in den 
weg kan staan: hetzij doordnt die personen een 
eigenaardigen invloed op den raad zouden kunnen 
uitoefenen, hetzij doordat zij door hunne be
trekking in meerdere of mindere ma.te afhankelijk 
zonden zijn van het gemeentebestuur; 

dat Gedeputeerde Staten bij hun aan het hoofd 
dezes vermeld besluit met handhaving van de 
bovenvermelde beslissing van den raad der gemeente 
Leiden, het daartegen ingesteld beroep ongegrond 
hebben verklaard, daarbij overwegende, dat door 
W. FONTEIN aan de voornoemde scholen onder
richt wordt gegeven in het vak- en lijnteekeneu, 
dat ingevo)ge art. 13 k der wet op het middel
baar onderwijs, het hand- en rechtlijnig teekenen 
tot de leervakken behoort; 

dat hij, die aan onderwijsinrichtingen als boven
bedoelde onderricht geeft in een leervak, genoemd 
in art. 13 dier wet, geacht moet worden onder
wij zer voor het middelbaar onderwijs te zijn en 
dat de gemeentewet geen onderscheid maakt tns

schen het waarnemen dier betrekking als hoofdambt 
dan wel als neven bediening; 

dat W. FONTEIN van dit besluit bij Ons in 
beroep is gekomen beha! ve de reeds door hem 
bij Gedeputeerde Staten aangevoerde gronden nog 
vermeldende, dat vermits hij niet in het bezit 
is, noch van eene akte van bekwaamneid bedoeld 
in art. 70 , noch van eene bedoeld in art . 77, 
noch van een diploma. bedoeld bij art. 82 der 
wet op het middelbaar onderwijs, noch van eenig 
ander bewijs van bevoegdheid tot het geven van 
eenig onderwijs, hij niet kan zijn onderwijzer in 
den zin der gemeentewet, daar met het oog op 
art. 4 der wet op het middelbaar onderwijs de 
gemeentewet onder onderwijzer wel niet anders 
zal kunnen verstaan, dan iemand, die volgens 
de bepalingen der wet, bevoegd is tot het geven 
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van middelbaar onderwijs en zeker wel niet iemand, 
die geen enkele akte of diploma bezit; 

Overwegende, dat de gemeentewet in art. 23 
letter i het lidmaatschap van den raad on ver
eenigbaar verklaart met de betrekking van onder

wijzer voor het lager en middelbaar onderwijs, 
zonder daarbij te onderscheiden of deze betrekking 
als hoofd- of bijbetrekking wordt vervuld, noch 
of de onderwijzer ingevolge de wet tot regeling 
van het lager of middelbaar onderwijs al of niet 
bevoegd is dat onderwijs te geven; 

dat in casu vaststaat ook volgens de ver

klaring ter voldoening aan het voorschrift van 
art. 17 der gemeentewet door den benoemde, nu 
appellant, aan den raad overgelegd, dat onder 
de openbare betrekkingen clie hij bekleedt, be
hoort , dat hij les geeft in het vak- en lijnteekenen 
aan de scholen van cle vereeniging . de Practische 
Ambachtsschool" en van het genootschap .Mathesis 
Scientiarnm Gen etrix" en dat hij tot clie betrek
king althans aan de school van evengenoemd ge
nootsch"p door het bestuur van dat genootschap 
is benoemd; 

dat voorts op goede gronden door clen raad 
en door GeJeputeercle laten is beslist, dat het 
vak waarin .appellant les geeft wordt gerekend te 
behooren tot het middelbaar onclerwijs; 

dat appellant derhalve cle betrekking van onder
wijzer voor het micldeluaar ondet·wijs vervult; 

Gezien de wet van 29 Juni 1851 (Staats
blad n°. 85); 

Hebben goedgevonden en verstaan, 

met handhaving van het besluit van Gedepu

teerde Staten van Zuicl-Holland d.d. 14/17 Se1i
tember 1897, B. n°, 3203 (l • afd.), Gs. n°, 28, 
het daartegen ingesteld beroep te verklaren on

ge~rond; 
De Minister van Binnenlandsche Zaken is be

last met de uitvoering van dit besluit, waarvan 

afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State, ,,fdeeli'ng voor de geschillen van bestuur. 

's Gra.,ven age, den 3den J auuari 1898 . 

(get.) E M MA. 
De iJ[inister van Binnenlandse/te Zake/, 

(get.) H. GoJllMAN BonGESIUS. 

3 Januari 1898. RESOLUTIE van den Minister 
van Financiën, houdende wijziging der be
palingen nopens de uitkecring en verant
woording vnn cle gemeente- en provinciale 
opcenten op de personeele belasting. 

Bij deze resolutie worclen in de tweede zin-

snede van artikel 1 der bij resolutie van 3 Oc
tober 1866, n°. 68, gegeven voorschriften tle 
woorden: .Augustus van het tweecle jaar der 
dienst", vervangen cloor: .April, volgende op 
den dienst", waarmede in verband in de tweede 
zinsnede van artikel 3, in artikel 6 en in de 

tweede zinsnede van artikel 7 van genoemde voor
schriften in plnats van: ,,Augustus", wordt ge
lezen: .April". 

6 Januari 1898. BESLUIT, tot vaststelling van 
een kiesreglement voor de Kamers vau arbeid. 
s. 20. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WrJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Wa
terstaat, Handel en Nijverheid van 25 Septem
ber 1897, L•. Q,, afdeeling Arbeid en Fabrieks
wezen; 

Gezien de ttrtt. 8, 12, 14 en 16 der wet op 
de Kamers van arbeid (wet van 2 Mei 1897, 
Staatsblad n°. 141); 

Den Raad van State gehoord (ad vies van 16 No
vember 1897, n°. 15); 

Gezien het nacler rapport van den vdornoemclen 
Minister van 4 Januari 1898, L•. B, afdeeling 
Arbeid en Fabriekswezen; 

Hebben goecl •evonden en verstaan: 
te bepalen: 

HOOFDSTUK I. 

Van de kiezersli,jsten. 

Art. t . Het hoofcl of de bestuurder van een 

bedrijf maakt v66r 15 Jan uai·i van elk jaar eene 
lijst of zoo noodig lijsten op van de namen en 
van de voornamen der 1iersonen, die in zijn be
drijf binnen het gebied eener Kamer van arbeid, 
waarin het b_eclrijf is vertegenwoordigd, als pa
troons of in zijn dienst als werklieden werkzaam 
zijn _of geweest zijn met inachtneming van het
geen in de volgende artikelen is bepaald . 

2. Op de in art. 1 bedoelcle lij sten worden 
vermelcl zij, die bij hetzelfde hoofd of denzelfden 
bestuurder werkzaam zijn geweest gedurende het 
laatst verloopeu kalenclerjaar of, indien het een 
in art. 76 genoemcl bedrijf betreft, ged urende 
den tijd, die ingevolge dat artikel ten aanzien 
van bedoeld bedrijf voor kalenderjaar geldt . 

Daarop worden niet vermeld zij, clie gedurende 
den in het eerste lid bedoelden tijd niet binnen 
het gebied cener zelfde Kamer van arbeid bij 
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hetzelfde hoofd of denzelfden bestnnrder werkzaam 
zijn eweest. 

3. Op de in art. 1 bedoelde lijsten b~hocven 
niet te worden vermeld zij , die geen ingezet.enen 

des Rijks of geen Nederlanaers zijn, of die op 
15 Febmari van het jaar, waarin de lijst moet 

worden opgemaakt, den leeftijd van vijf en twintig 

jaren niet zullen hebben bereikt. 

4. Zijn de personen, bedoeld in het eerste 

lid van art. 2, slechts in éénc gemeente werk

zaam geweest, dan zendt het hoofd of de be

stnurder vóór 15 Januari eene in art. 1 beaoelae 

lijst , waarop clie personen zijn vermelcl, aan 

Burgemeester en Wethouders cler genoemcle ge

meente. 

5 . Zijn ,le personen, bedoeld in het eerste 

lid van art. 2, in meer dan ééne gemeente werk• 

zaam geweest, dan zendt het hoofd of de be

stuurder vóór 15 Januari eene lijst, als in art. 1 

bedoeld , waarop hunne uarneu zijn vermeld, aan 

Burgemeester en Wethouders der gemeente, waar 

die personen het laatst werkzMm zijn geweest. 
6. De iu ,le vorige artikelen bedoelde_ lijsten 

worden ingericht overeenkomstig een door den 

Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 

vast te stellen morlel. 

7. Hij, die gedurende het laatst verloopen 
kalenderjaar of gedurende den tijcl, aie ingevol!("e 

art. 76 voor kalenderjaar geldt, niet in het be
drijf van hetzelfde hoofd of denzelfden bestuurder 
werkzaam is geweest , en cl ie aanspraak kan ma

ken om geplaatst te worden op eene kiezerslijst, 

is bevoegd daai-van vóór 15 Januari aangifte te 

doen bij Bnrgemeest-er en Wethouders der ge

meente, waar hij werkzaam is geweest of het 

laatst werkzaam is geweest. 

Deze aangifte behelst eenc nauwkeurige opgave 
van de hoofden en bestuurders, bij wie en van 

cle gemeenten, waar cle aangever werkzaam is 
geweest en wordt overigens ingericht overeen
komstig een door den Minister van Waterstaat, 

Handel en Nij verheid vastgesteld model. 

8. 'l'en aanzien van hem, die in een in art. 76 

genoemd bearij f, dat in eene Kamer van arbeid 
is vertegenwoordigd, we,·kzaam is geweest, wordt 
op de lijst bedoeld in art. 1, of in de aangifte, 
bedoeld in art. 7, opgegeven ge,hu-ende welken 

tijd hij ia dat bedrijf werkzaam is geweest . 
9. Burgemeester en Wethouders zijn be,·oegd 

om alvorens, een persoon die gedurende clen in 
art. 7 6 vermelden tijd i u een daar genoemd be
drijf werl;zaam is geweest, op eene kiezers! ijst 

te plaatsen, van aezen eene opgave te vorderen 
waai· hij den overigen tija van het laatst ver

loopen kalenderjaar werkzaam is geweest. Blijkt 
uit die opgave, dat de persoon in verschillende 
gemeenten, gelegen binnen het gebied eener zelfde 

Kame,· van arbeid, op eene kiezerslijst wude kun• 

nen worden geplaatst, clan wordt hij slechts op 

de k iezersl ijst gebracht in de gemeente, waar hij 

het laatst werkzaam is geweest. 

Betreffen de bij hen ingekomen aangiften van 

en lijsten voor de in het eerste lid bedoelae per
sone,1 niet de gemeente, waar die personen het 

laatst werkzaam zijn geweest, dan zenden Burge

meester en Wethouders de desbetreffende stukken 

vóó1· 1 Februari aan Burgemeester en Wethonders 

van die gemeente. 

Voor zooveel uooclig zenden Bttrgemee ter en 
Wetho1ulers afschrift van de in het tweecle lid 

bedoelde lijst. 

10. Biugemeester en Wetboucler, stellen for

m11li eren voor de in art. 1 bedoelde lijsten en 

voor rle iu art. 7 bedoelde aangifte ko tcloos 

voor belanghebbenden verkrijgbaar. 
Zij zenden in de maand Decembe1· zooveel mo

gelijk aan de in art. 1 bedoelae hoofden ~n bestuur

ders formul ieren der in dat artikel bedoelde lijsten. 

11 . Burgemeester en WethoudeJ;!l herinneren 

in de maand December aoor middel van eene 

openbare kennisgeving aan ac in de artt. 1, 4 
en 5 berloeldc verplichtingen. Zij geven daarbij 

tevens kennis waar de in art. 10 bedoelcle for• 

mulieren kosteloos verhijgbaar zijn . 
12. In het geval bedoeld aan het slot van 

het derde lid van art. 15 der wet op de Kamers 

van arbeid, zenden Burgemeester en Wethon,lers 

zoo nooclig den belanghebbende een formulier , 
waarvan het model wordt vas1gesteh1 door den 

.Minister van Waterstaat, Handel en • ij verheid, 
met nitnoodiging dit formulier binnen veertien 

dagen ingevuld en onderteekend aan hnn college 

terug te zenden. 
13 . De kiezerslijst voor cle patroons vermeldt 

in alphabetiscbe volgorde de namen der kiesge

rechtigde patroons en voorts van ieder bnnner 

den voornaam of de voornamen, den leeftijcl. en 
de woonplaats. 

14. De kiezerslijst voor de werklieden ver
meldt in alpbabetisehe volgorde cle namen der 
kiesgerechtigde werklieden en voorts van ieder 
hunner den voornaam of de voornamen, den leef

tijd en de woon plaats. 
15 . Burgemeester en Wethouders maken jaar-
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lijks uit de lijsten, aangiften en formulieren, 
bedoeld in de artt. 1, 7 en 12, de kiezerslijsten 
op en stellen deze op 15 Februari vast. Zij 
leggen de kiezerslijsten onmiddellijk daarna op 
de secretarie der gemeente voor een ieder ter in
zage neder. Van die nederlegging geschiedt open
bare schriftelijke kennisgeving, welke gedagtee
kend is . 

16. De kiezerslijsten gelden zooals zij door 
Burgemeester en Wethouders zijn vastgesteld, tot 
zij overeenkomstig het in art. 25 bepaalde zij n 
gewijzigd, tot zij door nieuwe worden vervangen 
of tot de Kamer van arbeid wordt opgeheven. 

17 . Wordt eene Kamer van arbeid opgericht, 
dan treden voor de in de artt. 3, 4, 5, 7, 9, 
10, l l en 15 genoemde dagen of maanden in de 
plaats de in het Koninklijk besluit van oprich
ting aan te wijzen dagen of maanden. 

18. Bw·gemeester en Wethouders zenden op 
aanvrage een afdruk of afschrift der door hen 
vastgestelde kiezerslijsten aan den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nij verheid en aan Gede
puteerde Staten, terwijl zij bovendien een afdruk 
of afschrift tegen betaling der kosten algemeen 
verkrijgbaar stellen. 

19. Bezwaren tegen de door Burgemeester en 
Wethouders vastgestelde kiezerslijsten kunnen bin
nen veertien dagen na de dagteekening der in 
art. 15 bedoelde kennisgeving worden ingediend 
bij Gede1rnteerde taten van de provincie, binnen 
welke de gemeente. waarop de kiezerslijst be
trekking heeft, is gelegen. 

De bezwaren kunnen zijn ontleend aan het 
feit , dat de naam van den verzoeker of van een 
ander in strijd met de bepalingen der wet op de 

Kamers van arbeid of van dit besluit daarop voor
komt, niet voorkomt of niet behoorlijk voorkomt. 

20. Indien de ingediende bezwaren niet den 
verzoeker maar een derde betreffen, wordt deze 
door Gedeputeerde Staten binnen twee maal vier 
en twintig nren met die bezwaren in kennis 
gesteld. 

21 . Gedeputeerde Staten beslissen na den ver
zoeker en, indien de bezwaren een derde be
trejfen, ook dezen in de gelegenheid te hebben 
gesteld de bezwaren mondeling of schriftelijk toe 
te lichten binnen zes weken na de dagteekening 
der in art. 15 bedoelde kennisgeving. 

Zij zenden onmiddellijk aan den verzoeker en, 
indien d!l bezwaren een derde betreffen , ook aan 
dezen eene gedagteekende kennisgeving van hunne 
beslissing. 

Wanneer hunne beslissing cene w1Jz1grng be
veelt van eene do01· Btugemeester en Wethouders 
vastgestelde kiezerslijst, geven zij aan dit college 
tevens onmiddellijk kennis van hunne beslissing. 

22. De verzoeker en, indien de ingedi_ende 
bezwaren een derde betreffen, ook deze kunnen 
van eene voor hen ongunstige beslissing binnen 
acht clagen na de dagteekeniug van de in het 
tweecle lid van art. 21 becloelde kennisgeving, 
onder orerlegging van de beslis ing van Gedepu
teerde St.aten , in beroep komen bij den Koning. 

23. De Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid geeft zoo spoedig mogelijk aan Burge
meester en Wethouders kennis, dat tegen eene 
beslissing van Gedeputeerde Staten, die wijziging 
beveelt van eene door eerstgenoemd college vast
gestelde kiezerslijst, beroep is ingesteld. 

Gelijke kennisgeving geschiedt in geval een in 
het eerste lid bedoeld beroep wordt ingetrokken. 

24. De Minister van Waterstaat, Hanclel en 
Nijverheid deelt de beslissing van den Koning 
mede aan den verzoeker en, indien de bij Gede
puteerde Staten ingediende bezwaren een derde 
betreffen, ook aan dezen. Gelijke mededeeling 
worclt gedaan aan Burgemeester en Wethouders 
wanneer de beslissing eene wijziging beveelt van 
eene door dit college vastgestelde kiezerslijst. 

25. Burgemeester en Wethouders wijzigen de 
vastgestelde kiezerslijst: 

1 °. in het geval, bedoeld aan het slot van 
art. 24, onmiddellijk nadat de beslissing van 
den Koning hun is medegedeeld; 

2°. in het geval, bedoeld in het derde lid 
van art. 21, veertien dagen nadat de beslissing 
van Gedeputeerde Staten hun is medegedeeld , 
tenzij binnen dien tijd eene kennisgeving, als 
bedoeld in het eerste lid van art. 23, is ingekomen ; 

3°. ingeval het beroep tegen eene beslissing 
van Gedeputeerde Staten, die wijziging beveelt 
van eene door Burgemeester en Wethouders vast
gestelde kiezerslijst wordt ingetrokken, onmiddel
lijk midat de in h et tweede Jid van art. 23 be
doelde kennisgeving is ontvangen . 

Op de krachtens dit artikel aangebrachte wijzi
gingen is hetgeen in art. 18 ten aanzien der 
kiezerslijsten is bepaald, van toepassing. 

HOOFDSTUK II. 

Van de verkiezingen. 

26. De verkiezing van leden voor eene Kamer 
van arbeid heeft plaats op eenen door den Minister 
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van Waterstaat, Handel en Nijverheid aan te 
wijzen dag. 

27 . De Burgemeester zendt aan eiken kiezer, 
clie bevoegd is aan de verkiezing ,lee! te nemen, 

ten minste acht dagen voor de verkiezing, eene 
oproeping benevens een stembriefje, waarvan de 
achterzijde cle handteekening van clen Burgemeester 

bevat. Deze handteekening mag gestempeld zijn. 
Aan den kiezer , die zijne oproeping heeft ver

loren, of wien geene oproeping is toegezonden, 
worclt op zijne aan vraag eenmaal door of van 
wege den Burgemeester eene oproeping uitge
reikt, mits hij voldoende van zijne identiteit doe 
blijken. 

De modellen van de oproeping en van het 
stembriefje worden ,loor clen Minister van Wa
terstaat, Handel en Nijverheid vastgesteld. 

28. De verkiezing geschiedt ten overstaan 
van het stembureau, bestaande uit drie leden , 
van wie de eerstbenoemde voorzitter is. 

29. De inlevering der stembriefjes vangt aan 
,les morgens te acht uren en dnnrt tot cles na
middags te drie uren. 

30. Zijn een of meer der leden van het stem
bureau verhinderd de zitting geheel of gedeeltelijk 
bij te wonen, dan nemen een of meer der plaats

vervangers naar volgorde van benoeming als leden 
zitting. 

3 1. Bij ziekte of noodzakelijke verhindering 

vervangen de leden van het stembnreau elkander 
naar volgorde vau benoeming. 

Van alle verwisselingen van het stem bureau 
wordt op het proces-verbaal aauteekening gebon

clen met opgaaf van de reden der verwisseling 
en van clen tijd der vervanging. 

32. Op de tafel, voor het stem bureau staande, 
ligt een exemplaar van de wet op de Kamers 
van arbeid, van dit besluit en van de kiezerslijst 
die op cle verkiezing betrekking heeft. 

De tafel is zoodanig geplaatst, dat de in het 
stemlokaal aanwezige kiezers de verrichtingen 
van het stembu1·eau kunnen gadeslaan. 

33. evens of op de tafel staat eene over-
eenkomstig het bepàalcle krachtens art. 68 der 
kieswet (wet van 7 eptember 1896, Staatsblad 
n°. 154, gewijzigd door de wet van 31 December 
1896, Staatsblad n°. 245) vervaardigde stembus. 

De stembus is gesloten met twee ver,chillende 
sleutels, waarvan er een ouder elk der beide 
eerstbenoemde leden van het stem burean berust. 

34. Om tot de stembus te worden toegelaten 
moet men: 

1 °. volgens de kiezerslijst bevoegd zijn tot de 
verkiezing mede te werken ; 

2°. aan den voorzitter van het stembureau de 
iu art. 27 bedoelde oproeping overhandigen, en 

3°. de omtrent de verkiezing gegeven voorschrif

ten opvolgen .. 
35 . Het laatstbeuoemde l id van het stembureau 

stelt op een afschrift of afdruk der kiezerslijst 
zijn paraaf naast den naam van eiken kiezer, die 
aan de verkiezing deelneemt. 

36. De kiezer, die geen stembriefje heeft ont
vangen of wiens stembrie~e in het ongereede is 
geraakt, ontvangt op vertoon der in art ... 27 
bedoelde oproeping vau den voorzit.ter van het 
stembureau een nieuw stembriefje. 

37. Gedurende den tijd, dat het stembureau 
zitting houdt, zijn de kiezers bevoegd in het 
stemlokaal te vertoeven voor zoover zij de orde 
niet verstoren. 

De kiezers ve,·sch ijnen daar ongewapend, tenzij 
zij behooren tot cle gewapende macht of een wapen 

bij zich hebben, dat behoort bij hunne ambtsklee
ding of bij de kleeding, door hen met vergunning 

van het boven hen gesteld open baar gezag ge
dragen. 

De in het stemlokaal aanwezige kiezers kunnen , 
indien de verkiezinp; niet overeenkomstig de daar

voor gestelde regelen plaats heeft, bezwaren in
brengen . Die bezwaren worden door het stembureau 
in het vau de zitting op te maken proces-verbaal 
vermeld. 

38. De voorzitter van het stembureau is belast 
met de handhaving der orde in het stemlokaal. 

iet clan op zijne vordering en alleen tot bedwang 
van wanorde mag eenige gewa1iende macht in 
het stemlokaal of zijne toegangen worden geplaatst. 

39. Bevindt het stembureau, dat wanorde in 
het stemlokaal of zijne toegangen den behoorlijken 
voortgang der verkiezing onmogelijk maakt, dan 
wordt dit door den voorzitter verklaard. De 
verkiezing wordt daarop aanstonds geschorst en 
tot den volgenden dag des voormiddags te acht 
uren verclaagd. 

De stembus wordt onmiddellijk in tegenwoordig
heid der in het stemlokaal aanwezige kiezers 
gesloten en verzegeld. 

Het proces-verbaal der gehouden zitting wordt 
daarna opgemaakt en dit stuk door de leden van 
het stembureau onderteekend; van het proces-ver
baal, de sleutels der stembus en de in art. 35 
bedoelde kiezerslijst wordt vervolgens een pakket 
gemaakt, hetwelk verzegeld wordt. 
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40, Onmiddellijk na de aan het slot van art, 
39 bedoelde verzegeling neemt de voorzitter van 
het stemburean de stembus en het pakket in 
bewaring, 

41 , De ontzegeling van de stembus en de 
opening van het pakket geschieden door het 
stembnrean op het in het slot van het eerste 
lid van art. 39 vermelde tijdstip. 

42 . Zoodra de voor de inlevel'ing de,· stem
briefjes bepaalde tijd verstreken is , wordt dit 
door den voorzitter van het stembureau aange
kondigd en worden alleen de op het oogenblik 
dezer aan kond igi ng in de zaal aanwezige kiezers 
nog tot de stembus toegelaten. 

43 . Nadat de inlevering der stembriefjes is 
afgeloopen wordt de kiezerslijst door het stem
bUl'ean met opgave van het aantal der daarop 
ingevolge art. 35 gestelde parafen gewaarmerkt. 
Van die lij st en de ingeleverde oproepingen wordt 
een pakket gemaakt, hetwelk verzegeld wordt. 

Onmiddellijk daarop wordt de stembus geopend. 
De stembriefjes worden dooreengemengd en 

geteld. 
44. De voorzitter opent cle stembriefjes. 
Hij rl celt na opening van elk briefje met 

inachtneming van het bepaalcle in art. 47 den 
naam of de namen mede, die het he vat. Een 
der beide laatstbenoemde leden van het stembureau 
ziet het stem briefje na, terwijl de beide genoemde 
leden aanteekeuing houden -van den voorgelezen 
inhoud van elk briefje . 

45. Van onwaarde zijn stembriefjes: 
die niet voldoen aan art. 27; 
die onderteekend zijn; 
die niet ingevuld zijn; 
die, en voor zoover zij, een persoon niet 

duiclelijk aanwijzen. 
46 . Het stembureau beslist over de waarde 

va.n het stembriefje onmiddellijk nadat het ge
opend is. 

De voorzitter maakt de redenen van twijfel 
en de besli ss ing onmiddellijk bekend. Van een 
en ander geschiedt aanteekening in het van de 
zitt ing op te maken proces-verbaal. 

4 7. Bevat het stern briefje meer namen dan er 
1iersonen te verkiezen zijn, dan worden de namen, 
die na het voor de keuze vereischte getal in het 
briefje zijn vermeld, geacht daarop niet voor te 
komen. Hetzelfde geldt van andere bijvoegingen, 
die op het stembriefje zijn vermeld. 

48. Daarna wordt vtin de geopende , zoowel 
cle gelclige als de van onwaarde verklaarde, stem-

briefjes elke soort afzonderlijk een pakket gemaakt, 
hetwelk verzegeld wordt. 

49. Heeft de verkiezing ten overstaan van slechts 
één stembureau plaats, dan handelt dit vervolgens 
zooals in de artt. 54, 56 en 57 is bepaald. 

Heeft J e verkiezing ten overstaan van meer 
dan één stembnrean plaats , dan wordt gehandeld 
zooals in de artt. 50 tot en met 57 is bepaald. 

50. Het proces-verbaal der zitting wordt met 
de pakketten, bedoeld in de artt. 43, eerste lid, 
en 48, door het laatstbenoemde lid van het 
stemburean, wanneer dit geen zitting houdt in 
de gemeente, waar de zetel der Kamer van arbeid 
is gevestigd, onverwijld . overgebracht naar den 
voorzitter van het stembureau in die gemeente. 

51 . De voorzitter van het stembureau, dat 
zitting houdt in de gemeente, waar de zetel der 
Kamer van arbeid is gevestigd, neemt de in 
art . 50 genoemde stukken van zijn stembureau 
in bewaring. 

52. Het stembureau, dat zitting houdt in de 
gemeente, waar de zetel der Kamer van arbeid 
is gevestigd, houdt den dag volgenden op dien 
der verkiezing des voormiddags te negen uren in 
het stemlokaal eeue zitting tot het vaststellen 
van den uitslag der verkiezing. 

Is te voorzien, dat de in art. 50 bedoelde stukken 
alsdan nog niet alle naar de genoemde gemeente 
kunnen zijn overgebracht, dan wordt de zitting 
doo,· den Commissaris des Konings bij een met 
redenen omkleed besluit tot den tweeden dag na 
dien der verkiezing op een door hem te bepalen · 
nm verdaagd. 

Op deze zitting is het bepaalde in de artt. 37 
en 38 van toepassing. 

53. De voorzitter van het stembureau , dat 
zitting ho udt in de gemeente, waar de zetel cler 
Kamer van arbeid is gevestigcl, maakt vervolgens 
bekend het getal der bij elk stembureau in het 
geheel en op eiken persoon uitgebrachte geldige 
stemmen eu der van onwaarde verklaarde stem
briefjes. 

54. De voorzitter van het stembureau maakt 
het getal geldige stemmen, dat in het geheel en 
O]J eiken persoon is uitgebracht, het getal der 
van on waarde ,·er klaarde stembriefjes alsmede den 
uitslag der verki ezing bekencl. 

55. Het stemblll'eau, dat zitting houdt in de 
gemeente, waar de zetel der Kamer van arbeid 
is gevestigd, kan, hetzij ambtshalve, hetzij naar 
aanleiding van een met opgaaf van redenen gedaan 
verzoek van een of meer kiezers, eene nieuwe 
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opening der stembriefjes uit de iu art. 48 be
doelde pakketten bevelen. 

Het neemt daartoe een met redenen omkleed 
besluit. Het gaat alsdan onmiddellijk tot deze 
011ening over. Het is bevoegd, daartoe de verzegelde 
pakketten te openen en den inhoud te vergelijken 
met de processen-verbaal der stembureaux. 

Bij en na deze opening geldt het in de artt. 
44 tot en met 48 bepaalde. 

56. De in het stemlokaal aanwezige kiezers 
kunnen bezwaren inbrengen, indien het opmaken 
van den uitslag der verkiezing niet overeenkomstig 
de daarvoor gestelde regelen plaats heeft. In 
het van de zitting op, te maken proces-verbaal 
worden die bezwaren vermeld. 

5 7. Het proces-verbaal der gehouden zitting wordt 
opgemaakt en door de leden van het :stembureau 
onderteekenrl. Daarna zendt het stembureau, dat 
zitting houdt in de gemeente, waar de zetel der 
Kamer van arbeid is gevestigd, de in de artt. 43, 
eerste lid, en 48 bedoelde pakketten, benevens 
het proces-verbaal of de processen-verbaal aan 
Burgemeester en Wethouders van die gemeente. 

58. Burgemeester en Wethouders doen onmid
dellijk een afschrift van het in art . 57 bedoelde 
pl'Oces-verbaal aan plakken en ter secretarie voor 
een ieder ter inzage nederleggen. 

Zij bewaren, behoudens het in art. 72 bepaalde, 
de in art. 57 genoemde stukken totdat over de 
toelating van den gekozene onherroepelijk i• 
beslist en vernietigen ze vervolgens. Van deze 
vernietiging wordt proces-verbaal opgemaakt. 

59. Eene verhegen meerderheid geldt niet, 
wanneer daarop een tusschen het, getal der in de 
stembus of stembussen gevonden stembriefjes en 
dat der kiezers, die aan de verkirzing hebben 
deelgenomen, bestaand verschil van invloed. heeft 
kunnen zijn. 

Het stembureau neemt te dien aanzien eene 
beslissing, die door den voorzitter onmiddellijk 
wordt bekend gemaakt. 

60. Ingeval herstemming noodzakelijk is, zendt 
het in art. 57 bedoelde stem bureau trrstond 
nadat het in dat artikel bedoelde proces-verbaal 
is onderteekend, de in art. 11 der wet op de 
Kamers van arbeid bedoelde lijst aan den :Burge
meester van de gemeen te, waar de zetel der 
Kamer van arbeicl is gevestigd. 

De Bnrgemeester zendt onmiddellijk een afschrift 
van die lijst aan de Burgemeesters der overige 
gemeenten, waarover het gebied der Kamer van 
arbeid zich uitstrekt. 

61 . De Burgemeester van de gemeente, waar 
eene herstemming moet plaats hebben, zendt 
ten minste vier dagen vóór den dag der herstemming 
aan eiken kiezer, die bevoegd is daaraan deel 
te nemen, eene oproeping benevens een stembriefje. 
De oproeping en het stembriefje zijn ingericht 
overeenkomstig het bepaalde in art. 27. 

Bovendien vermeldt het stem briefje i~ alpha
betische volgorde de namen der personen, tnsschen 
wie de herstemming plaats moet hebben. 

62. De bepalingen der artt. 28 tot en met 
59 zijn van toepassing op de herstemming. 

63 . De benoemde en zij, die in herstemming 
komen, ontvangen onverwijld van den Burge
meester der gemeente, waar de zetel der Kamer 
van arbeid is gevestigd, een gedagteekend afschrift 
van het in art. 57 bedoelde proces-verbaal. 

Dit afschrift strekt den benoemde tot geloofsbrief. 

HOOFDSTUK III. 

T?an de leden der Kamer van arbeid. 

64. De benoemde geeft binnen acht dagen na de 
dagteekening van den geloofsbrief aan den Burge
meester der gemeente, waar de zetel der Kamer 
van arbeid is gevestigd, kennis of hij de be
noeming aanneemt. 

Bij gebreke van zoodanige kennisgeving wordt 
de benoemde geacht de benoeming niet aan te 
nemen. 

Ingeval de benoemde de benoçming niet aan
neemt, alsmede in het geval, bedoeld in het 
tweede lid, geeft de Burgemeester daarvan onver
wijld kennis aan den Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid. 

65 . Hij, die tot lid eener Kamer van arbeid 
is benoemd, legt binnen dertig dagen na de 
dagteekening van den geloofsbrief aan Burgemeester 
en Wethouders der gemeente, waar de zetel der 
Kamer van arbeid is gevestigd, zijn geloofsbrief 
over en een hem betreffend uittreksel uit. de 
geboorteregisters of, bij gemis daarvan, eene akte 
van bekendheid, waaruit tijd en plaats zijner 
geboorte blijken. 

Hij legt tevens eene door hem onderteekende 
verklaring over, waaruit blijkt, dat hij het aan 
het slot van het eerste lid van art. 8 der wet 
op de Kamers van arbeid bedoelde vereischte 
van kiesbevoegdheid bezit. 

Het model dezer verkliiring wordt vastgesteld 
door den Minister van Waterstaat, Handel en 
Nij verheid. 
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66. Bij gebreke van tijdige inzending cler in 

art. 65 bedoelde stukken wordt de benoemde geacht 

zijne benoeming niet te hebben aangenomen. 
Burgemeester en Wethouders geven van de 

niet tijdige inzending onverwijld kennis aan de11 

Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid. 

67 . Burgemeester en Wethonders der gemeente, 

waar de zetel der Kamer van arbeid is gevest igd, 

onderzoeken de geloofsbrieven der nieuwbenoemde 

leden en beslissen over de toelating. 

Zij zenden onmicldellijk eene gedagteekende 
kennisgeving van bonne beslissing aan de Kamer 

van arbeid en aan den benoemde. 

68. De benoemde kan tegen eene beslissing 

van Btugemeester en Wethouders tot niet toelating 

en elk lid der Kamer van arbeid tegen ecne 
beslissing tot toelating binnen acht dagen na de 
dagteekening van tle aan het slot van art. 67 
becloelde kennisgeving bezwaren inbrengen bij 
Gedeputeerde Staten van de provincie, bim1en 

welke de gemeente gelegen is , waar de zetel der 

Kamer van arbeid is gevestigd. 

Wanneer de bezwaren zijn ingebracht door een 
Jid der Kamer van arbeid geven Gedeputeerde 

Staten daarvan onverwijld kennis aan de Kamer 

V>ID arbeid. 
Gedeputeerde Staten beslissen binnen vier weken 

na de dagteekening van de in art. 67 bedoelcle 

kennisgeving. 
69. Gedeputeerde Staten zenden onmidclellijk 

eene gedagteekende kennisgeving van hunne be

slissing aan de Kamer van arbeid, aan den benoem- 1 

de en, zoo de bezwaren cloor een lid der Kamer 

van arbeid zijn ingebracht, aan dezen. 

70. Binnen vier <lagen na de dagteekening der 

in art. 09 bedoelde kennisgeving kan hij, die 

overeenkomstig art. 68 bezwaren inbracht, van 1 

eene voor hem ongunstige beslissing van Geclepn

teerde Staten in beroep komen bij den Koning. 

Wanneer het beroep is ingesteld door een lid 
der Kamer van arbeid, geeft de Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid daarvan zoo 
spoedig mogelijk kennis aan de Kamer van arbeid. 

71. De Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid deelt de beslissing van den Koning 

mede aan cle Kamer van ar bejcl, aan den benoemde 
en, zoo een lid der Kamer van arbeid het be
roep instelde, aan dezen. 

De Minister geeft kennis aan de Kamer van 
arbeid wanneer een beroep is ingetrokken. 

72 . Bu1·gemeester en Wethouders van de ge

meente, waar de zetel der Kamer van arbeid is 

gevestigd, zcnuen op aanvraag aan den Minister 

van Waterstaat, Handel en Nijverheid en aan 

Gedeputeerde Staten de in art. 57 bedoelde stukken. 

73. Hij, die tot Jid eener Kamer van arbeiu. 

is benoem cl, neemt geen zitting al vorens de be
slissing over zijne toelating onherroepelijk is ge
worden. 

74. De leden van ecne Kamer van arbeid 

treden af vijf jaar na den dag, waarop de Kamer 

voor het eerst is bijeengekomen en vervolgens 
telkens om de vijf jaren . 

75. Het tijclstip, waarop de leden eener Kamer 

van arbeid aftreden, \VOrclt cloor den voorzitter 

der Kamer ten minste zes maanden te voren 
meclegedeeld aan den Ministe,· van Waterstaat, 

Handel en Nijverheid . 

Indien eene plaats in de Kamer van arbeid is 

opengevallen , wordt daarvan terstond door den 
voorzitter rnedecleeling gedaan ,mn dien Minister. 

HOOFDSTUK IV. 

Slotbepalingen. 

76 . \'oor de hieronder vermelde bedrijven 

geldt voor kalenderjaar het tijdvak, dat achter 
ieder bedrijf is opgegeven: 

de aardappelmeel- en siroopfabricage. 9 maanden 

de beetwortelsuikerfabricage . . . . 3 

het bloembollenkweeken ....... 7 
het bokking drogen en het bokking-

en vischrooken ... 
het bo,1wvnk. . . 

garnalen visscherij 

het nettenboeten . 

3 

7 
9 

3 
het bedrijf tler olieslagerijen . 8 

cle steen-, pan- en estrikfabricage 5 

het verduurzamen van levensmid-
delen . . . . . . . . ......... 7 

het zwingelen van vlas . ...... 6 

de zeevisseherij met uitzonder ing der 
garnalenvis cherij ........... 5 

77. Flij, die in een bedrijf, dat iu eene 

Kamer van arbeicl is vertegenwoord igd, werkzaam 

is of geweest is in de laatste tien verloopen 
kalenderjaren, is desgevraagcl verplicht om aan 
clen Minister van Waterstaat, Handel en Nijver

heid, aan Gedeputeerde Staten en aan Burgemeester 
en Wethouders op te geven welke personen met 
hem in dezelfde inrichting werkzaam zijn of 
geweest zijn, alsmede om inlichtingen te ver

strekken aangaande den aarcl en den duur van 

de cloor die personen verrichte werkzaamheden . 
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78. Wanneer de in dit besluit voorgeschreven 

verrichtingen op eenen Zoudag of op eencn alge

meen erkenden christelijken feestdag zoude~ moeten 

plaats vinden, treedt daarvoor de eerstvolgende 
dag, geen Zou dag of al~emeen erkende christelijke 
feestdag zijnde , in de plaats. 

79. De modellen der in de artt. 39, derde 
lid, 50 en 54 bedoelde processen-verbaal, worden 

door den Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid vastgesteld. 

80. Deze algemeene maatregel van bestuur 

kan worden aangehaald onder den titel van 

.Kicsreglcment voor de Kamers van arbeid." 
De Minister van Waterstaat, Handel en Nij ver

heid is belast met cle uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zul worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 6den Januari 1898. 
(get.) EMMA. 

De Jfinister van Waterstaat, Haitdel en Nijverheid, 
(get.) C. LELY. 

( Uitgeg. 12 Jan. 1898.) 

6 Januari 1898. BESLUIT , houdende machtiging 
tot uitgifte van schatkistbiljetten en schat

kistp1·omessen volgens de wet van 4 April 
1870 (Staatsblad n°. 62), gewijzigd bij die 

van 31 December 1897 (Staatsblad n°. 281) 

en de wet van 6 December 1881 (Staats
blad n°. 185). S. 21. 

8 Januari 1898. BESLUIT, houdende bepaling 
van den dag, waarop de wet op de Kamers 

van arbeid in werking treedt. S. 23. 
Bepaald op 1 Feb,·uai-i 1898. 

8 Januari 1898 . l3ESLUIT, houdende vergunning 

aan Regenten van het geneeskundig gesticht 
voor krankzinnigen le 's Gravenhage tot op

richting van een gesticht voor krankzinnigen 

op het landgoed "Oud-Rosenbwy;'', gemeente 
Loosd1tinen, alsmede bepaling van het maxi
mum der verpleegden en het minimum der 

geneeskundigen. S. 24. 

IN NAAM VAN H. i\I. WILHELMINA, ENZ. 
Wr;r EMM:A, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Bin

nenlandsche Zaken vau 6 Januari 1898, n°. 33, 
afcleeling Medische Pofitie; 

Gelet op de artikelen 7 en 8 der wet van 
27 April 1884 (Staatsblad n° . 96), gewijz igd bij 
de wetten van 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64) 

en 7 December 1896 (Staatsblad n°. 191); 

Hebben goedgevoucleu en verstaan : 
Art. 1. Aan Regenten van het geneeskuncl ig 

gesticht voor krankzinnigen te 's Gra11e11hags wordt 
vergunning verleend op het landgoed .Oud-Rosen
burg", gemeente Loosduinen , een gesticht voor 

krankzinnigen op te richten, overeenkomstig de 
door hen overgelegde teekening en beschrijv ing. 

2. In het gesticht, dat geacht zal worden met 
het geneeskundig gesticht voor bankzinnigeu te 
's Gravenhage, bedoeld bij Koninklijk besluit van 
26 Jnli 1888 (Staatsblad n°. 99), één geheel 
uit te maken en daarvan eene afdeeling te zijn 

en dat bestaan zal uit een hoofdgebouw, een 

paviljoen en de noodige dienstgebou wen, mogen 
niet meer clan 116 krankzinnige mannen ver

pleegd worden. 

De ,\iinister van Binnenlandsche Zaken bepaalt, 

na de voltooiing van het paviljoen, het tijdstip, 
waarop dit in gebruik mag worden genomen. 

3. In elk, voor meer dan één verpleegde be
stemd, slaapvertrek wordt op eene duidelijk zicht

bare plaats het aantal personen aan!(ewezen, waar
voor het bestemd is. 

4. Zonder goedkeming van den Minister van 

Binnenlandsche Zaken mag noch in de lokalen 
noch in hunne bestemming eene verandering ge
maakt worden, die. invloed heeft op de plaats

ruimte of den aanvoer van versche I ucht in de, voor 

de verpleegden hes temde, dag- of nachtverblijven. 
5. De geneeskundige behand~ling der verpleeg

den wordt opgedragen aan ten minste één genees

kundige , die gevestigd moet zijn in eene woning 

op het terrein van het krnnkzinnigengesticht en 

buiten het gesticht geene geneeskundige praktijk 
mag uitoefenen . 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be

last met de uitvoering v,in dit besluit, dat. in 

het Staatsblad zal worden geplaatst. 
's Gravenhage, den 8sten Jarrnari 1898. 

(get.) EMMA. 
De Minister t·an Binnenlandse he• Zaken, 

(get.) H. GOEMAN BoRGESlUS. 
( Uitgeg. 14 Jan . 1898.) 

17 Januari 1898. BESLUIT, betreffende wijziging 
vun het Koninklijk besluit van 10 ovem
ber 1892 (Staatsblad n°. 253), zooals dat 
is gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 
5 Augustus 1895 (Maatsblad n°. 147), hou
dende o. a. vaststelling der ' reglementaire 

bepalingen ter uitvoering van de wet betrek
kelijk de inkwartieringen en het onderhoud van 
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lrnt krijgsvolk en de transporten en leverantiën 
voor de legers of verdedigingswerken van het 
Rijk gevorderd, van den 14den eptember 
1 66 (Staatsbtad n°. 138), zooals die wet 
is gewijzigd bij de wetten rnn 29 Maart 1877 
(Staatsblad n°. 53), van 15 April 18 6 
(Staatsblad n°. 64) en van 10 Mei 1890 
(Staatsblad n°. 83). S. 22 . 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, E-'Z. 

Up de voordracht van den Minister van Oor
log van 5 October 1897, Kabinet, Lilt. X • 7 

; 

van den finister van Binncnlandsche Zaken van 
11 October 1897, n°. 5081, afdeelin" Binncn
landsch Bestuur; van den Minister van Water
st.1at, Handel en Nij verheid van 13 October 1897, 
1". P, afdeeling Handel en Nijverheid; van den 
Minister van Marine van 15 October 1897 , 
bureau B, n°. 3; van den Minister van Financiën 
van 22 October 1897, n°. 95, Directe belastin
gen; en van den Minister van Koloniën van 
26 October 1897, Litt. C., n°. 35 ; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
30 ovember 1897, n°. 15); 

Gezien het nader rapport van voornoemde Mi
nister van 16 December 1897, Kabinet, Lilt. X • •; 
van 24 December 1897 , n°. 6890, afdeeling Bin
nenlandsch Bestuur ; van 27 December 1 97, L•. R., 
afdecling Handel en Nijverheid; van 29 Decem
ber 1897 , bureau B , n°. 3; van 5 Januari 1898, 
n°. 26, Directe belastingen ; van 14 J nnnar i 1898, 
Lett. C. , n°. 4; 

Ovei· ,vegende, dat het, blijkens de ondervinding, 
opgedaan bij de in de jm·en 1896 en 1897 ge
honden keuring van voot· den krijgsdienst ge
schikte paarden, en in verband met de invoering 
der wet van 16 A.pril 1 96 (Staatsblad n°. 72), 
tot regeling der personeele bela ting, wenschelijk 
is eenige wijzigingen aan te brengen in het Ko
ninklijk besluit van 10 November 1892 (Staats

blad n°. 253), zooals dat is gewijzigd bij het 
Koninklijk besluit van 5 Augustus 1895 (Staats
blad n°. 147); 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
1. In bovenvermeld besluit worden de arti

kelen 16, 17, 21, 25, 27, 27bis, 28, 37 en 50 
gewijzigd als hieronder is aangegeven. 

Àrt. 16. Punt 1 wordt gelezen als volgt: 
.de paarden, welke jonger zijn dan vier of 

onde1· dan twhalf jaar;" 
Punt 4 wordt gelezen als volgt: 
.de paarden, welke bij eene vroegere keuring 

voor den militairen dienst voor altijd ongeschikt 
zijn bevonden ;" (1) 

Punt 6 wordt gelezen als volgt : 
.de paarden van eigenaren, die slechts één 

paanl bezitten, indien voor dit JJaarcl krachtens 
de bepalingen der wet tot regeling der personeele 
belasting , of geene of slechts eene vermindercle 

. belasting wordt geheven ; eveneens de paarden, 
welke genees-, heel- of verloskundigen, veeartsen 
of geestelijken bezitten ten behoeve van de uit
oefening van hunne praktijk of van hunnen dienst, 
doch niet meer dan één paard voor ieder hunner." 

Voorts wordt als voorlaatste alinea in art. 16 
ingelascht: 

.De paarden worden op de verzamellijsten ge
bracht in de volgorde van de afdeelingen, wijken 
of buurtschappen der gemeente en voor elk dezer 
onderdeelen al phabetisch naar de namen van de 
eigenaren ." 

Àrt. 17. Dit artikel wordt gelezen als volgt: 
.'relkeus wanneer na cle inlevering van het 

formulier, aan het slot van artikel 14 bedoeld, 
en vóór de in artikel 23 bedoelde keuring, een 
paard in andere handen overgaat, naar eene andere 
gemeente wordt overgebracht, of sterft, wordt 
daarvan binnen acltt dagen en in elk geval vóór 
de keuring aan het gemeentebestuur kennis ge
geven door hem, die eigenaar van het paard was 
toen de te vermelden mutatie plaats vond, of 
door zijn plaatsvervanger volgens de eerste alinea 
van artikel 14 : 

,,Na ontvangst van zoodanige kennisgeving wij 
zigt het gemeentebestuur, zoo noodig, de verza
mellijst. 

.Bij overbrenging van een paard als bovenbe
doeld naar eene andere gemeente is b~vendien de 
eigenaar of dien plaatsvervanger verplicht binnen 
ackt dagen na de aankomst van het bedoelde 
paard aldaar, daarvan aangifte te doen aan het 
bestuur dier gemeente, bijaldien ook voor die 
gemeente eene keuring is uitgeschreven." 

(1) Blijkens punt 5 van art. 16, van het be
sluit van 10 November 1892, S. 253, gewijzigd 
bij dat van 5 Augustus 1895, S. 147, is bepaald 
dat niet op de verzamellijsten worden vermeld 
de paarden van niet-Nederlanders, behoorende 
tot een vreemden Staat, alwaar ingevolge eene 
soortgelijke bepaling als deze, Nederlanuers niet 
tot levering bij eventueele vordering ten behoeve 
van den krijg dienst verplicht zijn. Volgens offi
cieele mededeeling is dit het geval in Rusland, 
Portugal, Griekenland en Zwede1t en Noonoege1t. 

(Noot van de Redactie.) 



Art. 21 . De eerste alinea wordt gelezen als volgt: 

"Behoudens het bepaalde in art. 24 worden 
alle paarden, welke op het tijclstip cler keuring 

op cle in art. 16 be,loelde verzamellijst van eene 

gemeente voorkomen, in die gemeente aan de 

keur ing onderworpen . 
" Bij tijdelijk verblijf in eene andere gemeente 

kan vergunning worden verleend in deze gemeente 

het paard te doen keuren, mits aldaar in het
zelfcle jaar eene keuring wordt gehouden en de 

eigenaar of plaatsvervanger daartoe tijdig te voren 
het verzoek richt aan den burgemeester der ge-

111eente, waar het becloelde paard in de verzamel
lijst is ingeschreven. 

"Genoemde burgemeester stelt claarop den bur
gemeeste r der gemeente, warir het parird tijclelijk 
verblijft, met het verzoek in kennis." 

Art. 25. Het slot cler 2<le alinea wordt gelezen 

als volgt: 
"of het voor den milit,iireu dienstgescllikt dan 

wel tijdelijk- of voor altijd ongescltikt is bevonden." 
Art. 27. De eerste zinsuerle wordt gelezen als 

volgt: 
"De Commissie teekent hare beslissingen omtrent 

de gekeurde paarden op de haai· _ingevolge art. 23 

uitgereikte verzamellijsten aan; de ongeschiktheid 
voor den militairen dienst wordt in de 14cle kolom 

dier lij sten aangeteekend met V ofT, naarmate clie 

ongeschiktheid voor altijd dan wel tijdelijk best.aat." 
Art. 27his. Tusschen de eerste en tweede alinea 

wordt het volgende ingelascht: 

.De op die exemplaren gemaakte opmerkingen 

omtrent den stand, den boc1w en den gang der 

pnarclen worden slechts o,·ergenomen voor zoover 
dit naar het oordeel van den CommissaTis der 
Koningin gcwenscht is ." 

Art. 28. De woorden . gescl,ikt of wel onge
scltikt" voorkomende in de 1° alinea., worden 
vervangen door: _.gescltikt, tijdeliJk on_qescltikt 
of voor altijd ongescltikt." 

Art. 37. Dit artikel wordt gelezen als volgt: 
. De paa1·den worden door of van wege den 

eigenaar ter levering aangeboclen in de volgorde, 
zooals die bij de loting overeenkomstig art. 27bis 

is bepaald.." 
Art. 50. Het slot der l• zinsnecle wordt ge

lezen als volgt : 
. een vacatiegeld van zes gulden per dag voor 

el ken dag, waarop vcrg[l(lering is gehouden, of 

keuring beeft plaats gehad." 
II. De modellen Litt. A, Lilt. B, Litt. C en 

Litt. C 1 , vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
1898. 

5 Augnstns 1895 (Staatsblad 11°. 147), worden 

gewijzigd als hieronder is aangegeven: 

;\fodel Litt. A. Aan het hoofd staat: 
"Vastgesteld bij Koninklijk besluit van 5 Au

gustus 1895 (Staatsblad n°. 147)." 

lees: 
"Vastgesteld bij Koninklijk besluit van 5 Au

gustus 1895. (-Staatsblad n°. 147), gewijzigd bij 
Koninklij k besln it van 17 Jannari 1898 (Staatsblad 
n°. 22).'' 

Het tweede gedeelte der vraag sttb 4°. wordt 

gelezen als volgt: 
• Is het bij cene vroegere keuring roor attijd 

ongeschikt bevonden voor clen militairen dienst 
en zoo jt\, in welk jaar?" 

Het eerste gedeelte der vraag sub ö0
• wordt 

gelezen als volgt: 
.Indien gij zijt genees-, !teel- of verloskundige 

veearts, ol' peestelijke, wenscht gij bij de levering 
ten behoeve van den krijgsdienst in geval van 

oorlog of oorlogsgevaar, uw paard of een uwer 

paarden ten behoeve van de uitoefening van uwe 
praktijk of uwen dienst te behouden ?" 

In het hoofd det· laatste kolom van de ter 

zijde der vraagpmiten gestelde tabel wordt in plaats 

van .ongesc!tikt", gelezen: ,,voor altijd ongesc!tikt." 
Het slot der vraag sub 7°. wordt gelezen als volgt: 

"wordt voor cli t paard in het geheel geene of 
slechts eene verminderde belasting geheven?'' 

Moclel Litt. B. Aan het hoofd staat: 
• Vastgestelcl hij het Koninklijk beslnit va tt 

5 Angnstc1s 1895 (Staatsblad n° . 147)." 
lees: 
• Vastgesteld bij Koninklijk besh1it vnn 5 Au

gustus 1895 (Staatsblad n°. 147), gewijzigd bij 
Koninklijk beslnit van 17 Jannari 1898 (Staats 
blad 11°. 22)." 

Het gesteltle: 

.Art. 16 van het Koninklijk beslnit van 10 No

vember 1892 (Staatsblad 11°. 253), zouals dat 
artikel is gewijzigd bij het Koninklijk besluit 

van 5 Augustus 1895 (Staatsblad u0
• 147)" 

woru t gelrzen als volgt: 

.Art. 16 van het Koninklijk besluit van 10 No
vember 1892 (Staatsblad n°. 2öö), zooals dat 
artikel achtereenvolgens is gewijzigd bij het Konink
lijk besluit van 5 Augustus 1895 (Staatsblad 
n°. 147) en bij het Koninklijk bcslnit van 17 Janu
ari 1898 (Staatsblad 11°. 22)". 

Model Litt. C. Aan het hoofd staat: 
"Vastgesteld bij het Koninklijk besluit van 

5 Augustus 1895 (Staatsblad n°. 147)." 

2 
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Jees: 

"Vastgesteld bij het Koninklijk bes luit van 

5 Augustus 1895 (Staatsblad n°. 147), gewijzigd 

bij het Koninklijk besluit, van 17 Januari 1898 
(Staatsblad n°. 22)". 

De laat te ulinea wordt gelezen als volgt: 
.Er zijn in de 1n·ovincie op de verzamellijsten, 

bedoeld in art. 16 van het Koninklijk besluit 

van 10 November 1892 (Staatsblad n°. 253), 

zooals dat art.ikel achtereen volgens is gewijzigd 

bij het Koninklijk besluit van 5 Augnstus 1895 

(Staatsblad n°. 147) en bij het Koniuklijk be

sluit van 17 Januari 1898 (Staatsblad n°. 22), 
in hetgebeel ingeschreven. 1iaarden." 

Model Litt. C 1 • Aan het hoofd staat: 
"Vastgesteld bij het Koninklijk besluit van 

5 Augustus 1895 (Staatsblad u0 • 147)." 

lees : 

"Vastgesteld bij het Koninklijk beslllit van 

5 Augustus 1895 (Staa tsblad n°. 147), gewijzigd 

bij het Koninklijk besluit van 17 Jannari 1898 

(Staatsblad n°. 22)." 

Het gestelde: 
.Art. 27bis van het Koninklijk besluit van 

10 November 1892 (Staatsbladn°. 253),gewijzigd 

bij het Koninklijk besluit van 5 Augustus 1895 
(Staatsblad n° . 147) ," worclt gelezen als volgt: 

.Art. 27 bis van het Koninklijk besluit van 

10 November 1892 (Staatsblad n°. 253), achter

eenvolgens gewijzigd bij het Koninklijk besluit 

van 5 Augustus 1895 (Staatsblad n°. 147) en bij 

het Koninklijk besluit van 17 Januari 1898 
(Staatsblad n°. 22)." 

De Ministers van Oorlog, van Binnenlandsche 

Zaken, van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

van Murine, van llinanciën, en van Koloniën 

zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan af

schrift zal worden gezonden aan den Raacl van State. 
's Gravenhage, den l 7den Jan-nari 1898, 

(get.) EMMA. 
De :Minister van Oorlog, (get .) ELAND. 

De JJ[inister van Binnenland~che Zaken, 
(get.) IJ. GOEMAN BORGESIUS. 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverl,eid, 
(get .) C. LELY. 

De Minister van JJiarine, (get .)' RöELL. 
De JJfinister van Pinanciën, PIER ON. 

De JJ[inister van Kolouiën, CREMER. 
(Uitgeg . 17 Pebr. 1898,) 

19 Ja,iuari 1898. BESLUIT, tot vaststelling van 

eenige bepalingen van 1iolitie betreffende het 

gebruik maken van wegen, enz. onder be
heer van het Rijk. S. 25. 

IN NA,D[ VAN H . M. WILHELMI A, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 
O1i de voordracht van den Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid van 6 October l 897, 

n°. 141, en van 30 November d . a . v., L•. H, 

afdeeling Waterstaat ; 

Gezien de wet van 28 Febrnari 1891 (Staats
blad 11°. 69); 

Overwegende, dat het noodig is eenige alge

meene bepalingen van politie vast te stellen be

treffende het gebruik maken van wegen en paden, 
onder beheer van het Rijk, en van de daartoe 

behoorende glooiingen, bermen, slooten, bruggen, 

duikers, beschoeiingen en andere werken; 

Den Raad van State gehoord (adviezen van 

16 rovember 1897, n°. 12 en 28 December 

d. tl. v., n°. 13); 

Gelet op de nadere voordracht van den voor

noemden Minister van 17 Januari 1898, L•. H, 
afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan, vast te 

stellen de navolgende 

BEPALINGEN VAN POLITIE, betreffende 
het geb,·uik maken van wegen en paden, 
onder bel,eer van !,et Rijk, en van de 
daartoe belworende glooiingen, bermen, 
slooteit, bruggen, duikers, bescl1oeiingen 
en andere werken. 

Art. 1. Onze Commissaris in de provincie is 

bevoegcl een gedeelte van een weg of een daartoe 
behoorend kunstwerk, onder beheer van het Rijk, 

tijdelijk af te sluiten, wanneer de toestand voor 
het verkeer gevaarlijk of nit anderen hoofde de 
afsluiting noodig is. 

Hij zorgt in dat geval voor onverwijlde af

kondiging en mededeeling aan het bestuur der 
gemeen te of gemeen ten, voor wie cl ie mededee
ling van belang kan zijn. 

Bij dreigend gevaar is de Hoofrlingenieur, of 
bij diens afwezen, de Ingenieur van den Rijks
waterstaat bevoegd eene afsluiting te gelasten , 
behoudens onverw~lde kennisgeving aan Onzen 
Commissaris voornoemd. 

Ook voor deze afsluiting is het bepaalde i11 
het tweede lid van toepassing. 

2 . Tenzij met vergunning van Onzen Commis
saris in de provincie, is het verboden van de 
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wegen en paden, onder beheer van het Rijk, en 
van de daartoe behoorende glooiingen en bermen 

gebruik te maken tot het houden van tentoon
stellingen, harddraverijen, volksfeesten of jaar
markten. 

3. Tenzij met vergunning: van den ifinister 
van ·waterstaat, Handel en Nij verheid, is het, 

behoudens het bepaalde in de vijf volgende arti
kelen, verboden van cle wegen en paden, onder 

beheer van het Rijk, en van cle daartoe behoo
rende gloo iiugen, bermen, slooten, bruggen, 
cluikers, beschoeiingen en andere werken eenig 
gebruik te maken, waardoor in den toestand van 
weg of werken veranderi ng wordt gebracht. 

Onder verandering wordt niet verstunn, het
geen behoort tot de gewone onderhoudswerken, 
het snoeien of hakken van beplantingen en het 
maaien van op de glooiingen en bermen] groeiend 
gras, door de daartoe gerechtigden. 

Uitvoering van de gewone onderhoudswerken 
in het vorig lid bedoeld, waarbij de helangen 
van het verkeer of van de afwatering betrokken 
zijn, geschiedt niet dan na verkregen vergunning 
van Onzen Commissaris in de provincie en met 
opvolging van de door hem te geven voorschriften. 

4. Tenzij met vergunning van Onzen Commis

saris in de provincie is het verboden van de 
wegen en paden, onder beheer van het Rijk, en 
van de daartoe behoorcncle glooiingen , bermen 
en slooteu gebruik te maken: 

a. tot" het maken van ui twegen en andere ver
bindingen en het verbreerlen van bestaande uit

wegen ; 
b. tot het maken van voetpaden en stoepen; 

c. tot het plaatsen en laten staan van gebouwen 
of getitnmerten, hekken, afrasteringen, schuttingen 

en hagen; 
d. tot het_ 11laatsen en laten staan van lantaarn

palen, aanplakborden, telephoonpalen en derge

lijke voorwerpen; 
e. tot het leggen van goten, riolen en bnizen ; 

f. tot het leggen of plaatsen van zancl, steenen, 
hout en andere losse voorwerpen. 

5. Tenzij met vergunning van Onzen Commis
saris in de provincie is het, behoudens verkregen 
rechten, verboden van de wegen en paden, onder 
het beheer van het Rijk , en van de daartoe be
hoorende glooiingen en bermen gebruik te maken 
tot het planten van boomen, heesters of ander 

struikgewas. 
6. De eigenaar van bestaande beplanting is te 

allen tijde bevoegd die te rooien doch verplicht 

van het voornemen daartoe ten minste clertig 

dagen te voren schriftelijk kennis te geven aan 
Onzen Commissaris in de provincie. 

Hij moet zich bij het rooien gedragen naar de 
voorschriften die hem door Onzen Commissaris 
worden gegeven. 

Hij rooit op last van Onzen Commissaris de 
hoornen, die door dezen voor het verkeer over 

den weg gevaarlijk worden geacht, binnen den 
bij den last bepaalden termijn en h~ndelt even
zoo met de hoornen, die gestorven, omgewaaid 
of afgebroken zijn. 

Bij vervanging van gerooide beplanting door 
nieuwe moeten de voorsehriften door Onzen Com
missaris in de provincie omtrent de soort der 
beplanting, de afstanden enz. te geven worden 
opgevolgd. 

7. Ten minste dertig dagen vóórdat krachtens 
plantrecht van eenig onbeplant deel van den weg 
wordt gebruik gemaakt voor inplanting, geeft 
de rechthebbende daarvan schriftelijk kennis aan 
Onzen Commissaris in de provincie. 

Deze geeft omtrent de soort der beplanting, de 
afstanden enz. de noodige voorschriften, welke 
bij de inplanting moeten worden nageleefd. 

8. De opgaancle hoornen moeten, zoodra zij 
eene hoogte van 7.50 M. hebben bereikt, tot 
ten minste 4 M. boven den beganen grond door 

. den eigenaar worden opgesnoeid. 
9. 'fenzij voorzien van eenc vergunning · van 

den Minister van Waterstaat, Handel en Nij ver
heid en met inachtneming van de daarbij gestelde 
voorwaarden is het verboden de wegen en paden, 

ouder beheer van het Rijk, te berijden met rij
of voertuigen , welke door eene mechan isehe 
kracht worden voortbewogen en een grooter ge
wicht hebben dan van 150 kilogram. 

Met het niet voorzien zijn van eene vergun

ning, als in dit artikel bedoeld, wordt gelijkge
steld het niet vertoonen der vergunning, wanneer 
dit door een der ambtenaren, in art. 10 vermeld, 
wordt gevorderd. 

10. iiet de handhaving van dit reglement zijn 
belast de ambtenaren en beambten van de Rijks
en gemeentepolitie en de ambtenaren van den 
Rijkswaterstaat, waaronder voor de toepassing 
van dit reglement worden verstaan de inspecteurs, 
hoofdingenieurs, ingenieurs, adspirant-ingenieurs 
en opzichters van den Rijkswaterstaat; voorts de 
sluis- en brugwachters van de in de wegen ge
legen sluizen en bruggen, en de; kantonniers of 
wegarbeiclers, voor zoover deze sluis- en brug-

2* 
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wachters en kantonniers of wegarbeiders van een e 
aanstelling als onbezoldigd Rijks- of gemeente
veldwachter zijn voorzien. 

De door hen opgemaakte processen-verbaal 
worden gezonden aan den bevoegden ambtenaar 
van het openbaar ministerie bij het kantonge
recht en in afschrift aan den hoofdingenieur van 
den Rijkswaterstaat medegedeeld. 

11 . De ambtenaren van den Rijkswaterstaat 
zijn bevoegd tot de hanclelingen in art. 3 der 
wet van 28 Februari 1891 (Staatsblad, n°. 69) 

omschreven. 
12. Ieder, die overeenkomstig de bepalingen 

van de artt. 2 tot en met 9 van de wegen en 
paden, onder beheer van het Rijk, en van de 
daartoe behoorende glooiingen, bermen, slooten, 
bruggen, duikers, beschoeiingen en andere werken 
gebruik maakt, is verplicht te gehoorzamen aan 
de beve_len, welke door de ambtenaren van den 
Rijkswaterstaat, de sluis- en brugwachters van 
de in de wegen gelegen sluizen en bruggen , de 
kantonniers of wegarbeiders in het belang van 
weg en werken worden gegeven. 

Van die bevelen is, onverminderd de verplich
ting om daaraan onmiddellijk te voldoen, hooger 
beroep op Onzen Commissaris in de provincie. 

13. Overtreding van de bepalingen van dit 
1·eglement wordt, voor zoover daartegen niet bij 
de wet is voorzien, gestraft als volgt: 

a. met geldboete van ten hoogste vijftig gulden 
de overtreding van de artt. 2, 3 eerste lid, 4, 
5, 9 en 12 eerste lid; 

b. met geldboete van ten hoogste vijf en twintig 
gulden de overtreding van de artt. 3 laatste lid, 
6 derde en vierde lid en 7; 

c. met geldboete van ten hoogste ti en gulden 
de overtreding van de artt. 6 eerste en tweede 

lid en 8. 
14. Op de tot de Rijkskanalen behoorende 

wegen en paden is dit reglement niet van toe
passing. 

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

's Gravenhage, den 19den Januari 1898. 

(get .) E )fMA. 

J)e ilfinister van Waterstaat, Handel en NiJverlteid, 
(get .) C. LELY. 

( Uitgeg. 31 Jan. 1898.) 

21 Janwri 1898. BEsLurr, houdende intrekking 
van het Koninklijk besluit van 19 Septem
ber 1895 (Staatsblad n°. 162) en nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
4 November 1890 (Staatsblad n°. 160), tot 
bepaling van het maximum der verpleegden en 
het minimum van geneeskundigen in het krank
zinuigengesticht .het St. Joris Gasthuis" te 
Delft, gewijzi!!:d bij het Koninklijk besluit van 
29 December 1891 (Staatsblad n°. 245). S. 26. 

IN NHM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Bin

nenlandsche Zaken van 19 Januari 1898, n°. 18, 
afdeeling Medische Politie; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), gewijzigd bij de wetten van 15 April 
1886 (Staatsblad n°. 64) en 7 December 1896 
(Staatsblad n°. 191) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan , te bepalen: 
Art. 1. Het Koninklijk besluit van 19 Sep

tember 1895 (Staatsblad n°. 162) wordt. ingetrokken. 
2. Het eerste lid van artikel 1 van het Koninklijk 

besluit van 4 November 1890 ( Staatsblad n°. 160), 
tot bepaling van het maximum der verpleegclen 
en het minimum van geneeskundigen in het 
krankzinnigengesticht . het St. Joris Gasthuis" te 
Delft wordt aldus gelezen : 

"In het krankzinnigengesticht "het St. Joris 
Gasthuis" te Delft mogen niet meer dan 231 
krankzinnigen, 11 5 mannen en 116 vrouwen, 
verpleegd worden". 

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

's Gravenhage, den 2lsten Januari 1898. 
(get .) E :ilI MA. 

De Minister van Binnenlandsclte Zaken, 
(get .) H. GOEMAN BoRGESIUS. 

( Uitgeg. 25 Jan. 1898.) 

25 Januari 1898. BEsLUI'l', tot wijziging en 

aanvnlling van het Koninklijk besluit van 
21 Augustus 1870 (Staatsblad, n°. 154), ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 30 De
cember 1891 (Staatsblad n°. 247), houdende 
bepalingen omtrent de uitgifte, opzegging, 
aflossing en rentebetaling van schatkistbil
jetten. S. 27. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, E)<Z. 
Op de voorclracht van den Minister van Fi-
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nanciën dd . 5 Januari 189S , n°. 43, Generale 

Thesaurie; 

Gezien art. 12 der wet van den 4den A1iril 1870 
(Staatsblad n°. 62), gewijzigd bij de wet van 31 De
cember 1897 (Staatsblad n°. 281), houdende 

bepalingen omtrent de uitgifte van schatkistbiljetten; 
Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

18clen Januari ] 898, n°. 19); 
Gelet op het nader rapport van voornoemclen 

Minister clcl . 22 Januari 1898, n°. 89, Generale 
Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. I. Artikel 2 van het Koninklijk besluit 
van 21 Augustus 1870 (Staatsblad n°. 154), ge
wijzigcl bij Koninklijk besluit van 30 December 1891 
(Staatsblad n°. 247), wordt gelezen als volgt: 

. De uitgifte geschiedt, na aankondiging, bij 

openbare inschrijving, ten kantore van den Agent 
van het Ministerie van J<'inanciën te Amsterdam 
en cl oor tusschenkomst van die betaalmeesters, 
welke tot het aannemen van inschrijvingen op
en stortinA"en vom· schatkistbiljetten worden aan
gewezen". 

II. Achter artikel 5 van voornoemd Koninklijk 
besluit wordt gevoe!\'d een nieuw artikel van den 
volgenden in ho nel: 

A,·t. 6. Door de zorg van den Agent van het 

Ministerie van Financiën worclt het bed rag, dat 
de schatkistbiljetten meer opbrengen dan hunne 
nominale ,vaarde ten kantore van een betaalmeester 

gestort. De hiervoor te ontvan!\'en qnitantiën 
van storting worden cloor den Agent aan den 

Minister van Financiën gezonden. 
De daarin vermelde bedragen worden aange

wend tot vermindering van het bezwaar, verevend 

op het artikel voor de betaling van rente van 

vlottende schuld, opgenomen in de Staatsbegrooting 
van het jaar, ten histe waarvan de eerste rente
termijn dier schatkistbiljetten komt. 

III. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad en van ile Staatscourant, waarin het 

is geplaatst. 
De Minister van Financiën is belast met de 

uitvoering van dit bei,! uit, hetwelk in het Staatsblad 
en gelijktijdig in cle Staatscourant zul worden 

geplaatst. 
's Gravenhage, den 25sten Januari 1898. 

(get) EMMA. 
J!e Minister van Financiën, (get.) PrnnsoN. 

( Uitgeg . 30 Jan. 1898.) 

25 Januari 1898. BESLUIT, tot w1iz1gmg van 
het Koninklijk besluit van 13 Maart 1844 
(Staatsblad n°. 18) betrekkelijk de wet op 
het recht van zegel. S. 28. 

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

Op cle voordracht van den Minister van Fi
nanciën van den 22sten Januari 1898, n°. 36 , 

Registratie; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
In het derde lid van artikel 6 van het Ko

ninklijk besluit van den 13den Maart 1844 
(Staatsblad n°. 18), zooals dit artikel luidt 
volgens de Koninklijke besluiten van den 13clen 
Maart 1883 (Staatsblad n°. 32) en van den 

8sten April 1897 (Staatsblad n°. 80), wordt de 

aanwijzing van de kantoren waar de zegeling 
plaats heeft, vermogen door het volgende: 

• te 's Hertogellboscl,, .Arnhem , Zwolle, Assen 
en Maasti-ic!tt : 

.ten kantore van de hypotheken en het kadastei· ; 
• te ,lfiddelburg , L eeuwa,·den en Groningen : 
"ten kantore der registratie voor de burgerlijke 

akten ; 
en te Utrecht : 
.ten kantore der successierechten." 
De Minieter voornoerucl is belast met de uit

voering van dit besluit, clat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 25sten Januari 1898. 

(get .) EMMA. 
JJe Minister van Financiën, (get.) PJEUSON. 

( Uitgeg. 29 Jan. 1898.) 

25 Januari 1898. BESLUTT, tot wijziging van 

het besluit van 30 December 1896, hou

dende regeling cler jaarwedde van de ambte
naren , verbonden aan de archiefclepots des 
Rijks, zoo te 's Gravenhage als i u cle pro

vinciën. 

I N NAAM VAN H . M. WILHELMJNA' ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Bin

nenlandsche Zaken van 22 Januari 1898, n°. 86, 
Afdeeling K. W.; 

Gezien het Koninklijk besluit van 30 Decem
ber 1896 , n° . 45; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Art. 4 van het Koninklijk besluit van 

30 December 1896, n° . 45, te lezen als volgt : 
. De commiezen en commiezen-chartermeesters 

worden voortaan benoemd op eene jaarwedde van 
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_zestienhonderd g ,llden (/ 1600), welke na elke 

twee jaren onafgebroken clienst in den raag 

telkens met eenhoaderd gulclen (/ 100) te ver

hooJl:en is, tot een maximum ,an tweeduizend 
gulden (f 2000)." 

2 . Deze bepaling brengt geene wijziging in de 

regel ing der jaar wedde van de thans reeds be

noemde commiezen-chartermeesters, zooals' clie werd 

vastgesteld bij meergemeld Koninklijk beslui t. 
3. Dit besluit treedt in werking op 1 Febru

ari 1898. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be

last met de uitvoering van dit besluit, waarvan 

afschrift zal worden gezonden aan de Algemeene 

Rekenkamer. 
's Gravenhage, den 25sten J anuari T898. 

(get.) E MM: A. 
IJe .Jlinister van 8 i1menlandscl1e Zaken, 

(get.) H. GOEMAN BollGESJUS. 

26 Januari 1898. BESLUIT, bepalende de plaat

sin@: in het Staatsblad van het te B uem,s
.Ay,·es op 7 September 1893 tusschen Neder
land en .Argentinië gesloten verdrag tot 

wederkeerige uitlevering van misdadigers. 
s. 29 . 

IN NAAM "VA~ H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WTJ EM :1A' ENZ. 

Gezien het te B uenos-Áyres op 7 September 1893 

tusschen Nederland en Ài'[Jentinië gesloten verdrag 

tot wederkeerige uitlevering van misdadigers, 

waarvan een afdrnk met vertaling aan dit besluit 

gehecht is; 

Gelet dat de uitwisselinp; der akten van be

krachtiging mede te Buenos-Áyres, den 16den De

cember 1897 heeft plaats gehad; 

Op cle voordracht van clen Minister van Bni
tenlandsche Zaken van den 24sten Januari 1898, 

n°. 827; 
H ebben goedgevonden en verstaan, de bekencl

making van voorzegcl verdrag, met zijne ve rtaling, 
te bevelen door plaatsing van dit hcsluit 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 meergenoemd verdrag vervat. 

's Gravenhage, den 26sten Januari 1898. 
(get .) E f M A. 

IJe llfiniste,, van B uitenland/Jelte Zaken, 
(get.) W. H. DE BEAUl'ORT. 

( Uitgeg. 31 .Jmi. 1898.) 

"VERTALING . 

De Regeering van Hare Majesteit de Koningin 

der Nederlanden en cle Regeei·ing der Argentijn

sche Republ iek, het wen schel ijk geoordeelcl heb

bende overeenkomstig cle wederzijclsche wetge
vingen een verdrag te sluiten betrnffende cle uit

levering van misdacligers, hebben te dien einde 

tot Hunne wederzijclsche g~volmachtigclen benoem cl, 
te weten: 

Hare Majesteit de Koningin cler Nederlanden 

en in Hoogst Derzelver naam Hare Majesteit de 

Koniagin-Weclnwe, Regentes van het Koninkrijk : 

den Heer LEONARD VAN RIET, consul-generaal 

cler 'ederlanclen te Buenos-Aires; 

De Presiclent der Argentijnsche Republiek: 

den Hetr V ALENTIN VntASORO, ;\1 inister van 

Buitenlandsche Zaken; 
die, pa elkander h unne volmachten te hebben 

meclegedeeld, welke in goeden en behoorlijken 
vorm zijn bevonden, omtrent cle volgende arti

kelen zijn overeengekomen: 

Art. 1. De Hooge contrncteerende Partijen ver
binclen zich, volgens de voorschriften bij deze 

con ven tic vastgestelcl, wederkeerig aan elkancler 
uit te leveren cle personen, welke beklaagcl of 

veroorcleelcl zijn ter zake van een cler feiten iu 

artikel 2 vermeld , en de wijk genomen hebben 
op het grondgebiecl van clen anderen Staat. 

2 . De feiten, die tot uitlevering aanleicling 

kunnen geven, zij n de volgende: 

1°. cloL•dslag, tenzij gepleegd ter rechtmatige 

zelfverclcdiging of uit onvoo1·zichtigheid; 

2°. moord; 

3°. vadermoord; 

4°. kindercloodslag of kindermoord; 

5 °. vergiftiging ; 
6°. het opzettelijk veroorzaken van rle afdrijving 

of clen dood der vrucht cener vrouw ; 

7°. opzettelijke verwondingen, clie uen dood 
ten 11:evolge hebben gehad zonder dat daartoe het 
oogmerk bestoncl, of z1n,re en voortdurende ver

minking van eenig lichaamsdeel of lichaams

orgaan; 
8°. verkrachting of elk ander vergrij p tegen 

cle zedelijkheid met gewelcl gepleegd; 
9°. vergrijp tegen cle zedelijkheid met of zonder 

gewelcl gepleegd tegeno ver kinderen van het eene 
of het anclere geslacht beaeclen den Jeeftijcl van 

veertien jaren; 

10°. dubbel huwelij k ; 
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11°. oplichtinu of wegvoering, verberging, weg

making of onderschuiving van kinderen; 
12°. 011lichting of wegvoering van minderjarigen; 
13°. het namaken of vervalschen van munt

speciën of muntpnpier met het · oogmerk 'om die 

muntspeciën of dat muntpapier als echt en 

onvervalscht uit te geven of te doen uitgeven; 

het uitgeven of het in omloop brengen van valsche 

of ongeschonden muntspeciën of van valsch of 
vervalscht muntpapier; het namaken of vervnl

schen van zegels en merken van den Staat, voor 

zoover de wetten der beide landen op dien groncl 

uitlevering toelaten; 

14°. valschheid in openbare of onderhandsche 

geschriften, in wisselbrieven, wettigen koers heb

bend credietpapier of ander handelspapier en het 
met opzet gebruik maken dier vervalschte stukken, 

voor zoover de wetten der beide landen voor die 

fe iten uitlevering toelaten; 
ló0

• valsch getuigenis, omkooping van getuigen 

of meineed in ei vielc of strafzaken ; 
16°. omkooping van ambtenaren, voor zoover 

cle wetten der beide landen op clien grond nit 

leverinu toelaten; 
17°. verduistering of mal versa tie van publieke 

fondsen, knevelarij gepleegd door openba1·e ambte

naren of bewaarders; 
18°. opzettelijke brandstichting, indien daarvan 

gemeen gevaar voor goederen of levensgevaar voor 

een ander te duchten is; brand~tichting met het 
oogmerk om zich of een ander, ten nadeele van 
clen verzekeraar of van den wettigen houder van 
een bodemerijbrief, wederrechtelijk te bevoor

deeleu; 
19°. opzettelijke belemmering van het verkeer 

op cle spoorwegen, die het leven det· reizigers in 

gevaar heeft gebracht ; 
20°. openlijk geweld met vereenigde krachten 

tegen personen of goederen; 

21 °. diefstal gepleegd met geweld tegen 11er
onen of eigendommen; 

22°. het opzettelijk en wederrechtelijk doen zin
ken of doen stranden , vernielen , on brn ik baar 

maken of beschadigen van een schip, indien daiir

van levensgevanr voor een ander te duchten is; 
23°. muiterij en verzet van schepelingen of 

passagiers aau boord van een schip; 
24°. oplichting; 
25°. verduistering van fondsen, goederen, docu

menten en alle openbare en bijzondere eigendoms
titels, gepleegd door hen aan wie deze] ve ter 

bewaring waren toevertrouwd, of bedriegelijke 

ontvreemding dier zaken door hen, die dcelge

nooten waren of werkzaam gesteld in de inrichting, 

waar liet feit is gepleegd; 
26°. bedriegelijke bankbreuk. 
Onder de voorgaande qualificatiën zijn begrepen 

de poging en de medeplichtigheid, voor zoo ver 
zij strafbaar gesteld zij n bij de strnfwetgeving 

der contructeerende landen . 
De uitlevering zal wo rden toegestaan voor de 

hierboven vermelde feiten, indien de te laste ge
legcle feiten strafbaar zijn met ten minste één 

jaar vrijheidsstraf als maximum. 

3. De uitlevering zal geen plaats hebben : 
1 °. indien de opgeëi chte persoon door geboorte 

of door naturalisatie onderdaan is van het land, 

waaraan cle uitlevering is aangevraagd; 
2°. voor staatkundige mi drijven of feiten met 

staatkundige misdrijven samenhangende; 
3°. ingeval de feiten zouden gepleegd zijn op 

het grondgebied van het lund, wnuruan de uit
levering is aangevra-0gd; 

4°. wanneer de aanvrage tot uitlevering ge chiedt 

op grond van hetzelfde feit, waarvoor cle opge

eischte persoon heeft terechtgestaan en is veroor
deeld of vrijgesproken in het lnnd , waaraan de 
uitlevering wordt aangevraagd; 

5°. indien de opgelegde straf of de vervol,e:inu 
naar de wetten van het land, waaraan de uit

levering wordt uangevraugcl of van het lancl, dat 

de uitlevering aanvraagt, verjaard is vóór de 

aanhouding van den opgeëischteu persoon, of , 
ingeval cle aanhouding nog niet heeft. plaats ge
had, vóór cle gerechtel ijke dngvaarding. 

4 . De uitlevering zal geen plaats hebben zoo
lang de opgeëischte persoon in het land, waaraan 

de uitlevering wordt aangevraagd, vervolgd wordt 

ter zake van hetzelfde feit. 

5. Indien de opgeëischte persoon vervolgd wordt 

of straf ondergaat wegens een ander foit dun dat, 
op grond waarvan cle aanvrage tot uitlevering is 

geschied , zal hij slechts uitgeleverd worden na 
afloop van het eindvonnis in het land, waaraan 

de uitlevering is aangevraagd , en, ingeval van 

veroordecling, nadat hij de hem opgelegcle straf 

zal hebben ondergaan of he111 daarvan gratie zal 
zijn verleend. 

Indien evenwel volg,ms de wetten van het 
lancl, dat de uitlevering aanvraagt, dat tijdsver
loop de verjaring der vervolging tengevolge zon 
kunnen hebben, zal zijne uitlevering worden 

toegestaan, tenzij er bijzondere redenen zich tegen 
mocht.en verzetten, en onder gehoudenheid tot 
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terugzending van den uitgeleverde, zoodra de 

vervolging in genoemd land zal zijn ,,fgeloopen. 

6. De persoon, wiens uitlevering is toegestaan , 
zal niet mogen worden vervolgd of gestraft ter 
zake van staatkundige misdrijven gepleegd vóór 

zijne uitlevering, noch ter zake van feiten met 
deze misdrijven samenhangende. 

Hij zal niet mogen worden veroordeeld noch 
gestraft iu het land, waaraan de uitlevering is 
toegestaan, ter zake van eenig strafbaat· feit niet 
in het tegenwoordig verdrag vermeld, noch aan 
een derden Staat mogen worden uitgeleverd zonder 
de toestemming van het land, dat hem heeft 
uitgeleverd. 

Deze beperkingen zullen niet toepasselijk zijn, 
wanneer de uitgeleverde persoon p;edurende drie 
maanden , na de hem opgelegde straf te hebben 
ondergaan of na daarvan gratie te hebben ver
kregen en in vrijheid te zijn gesteld, in het 
land, waar hij veroordeeld werd, gebleven is; 
of wanneer hij later is teruggekeerd op het grond
gebied van den opeischenden Staat. 

De personen, veroordeeld wegens feiten, welke 
volgens de wetgeving van den opeischenden Staat, 
met den dood gestraft word en, zullen slechts 
worden nitgelevern onder voorwaarde dat gezegde 

straf hun niet zal worden opgelegd. 
7. In de gevallen , waarin overeenkomstig de 

bepalingen vau de 1egenwoordige overeenkomst, 
de uitlevering niet behoort te worden toegestaan, 
zal de opgeëischte persoon, indien er grond toe 
bestaat , gevonnisd worden door de rechtbanken 
van het land, waaraan de uitlevering is aange

vraagd en volgens de wetten van dien Staat. 

Het eindvonnis zal behooren te worden medege
deelcl aan de Regeering, die de uitl evering had 
verzocht. 

8 . Indien het feit, waaro1i de aanvraag tot 
uitlevering gegrond is, zal gepleegd zij n op het 
grondgeb·ied van een en derden Staat, die de uit
levering van den misdadiger niet heeft verzocht, 
zal er aan deze aanvraag gevolg worden gegeven, 
ingeval de wetgeving van het land, waaraan de 
uitlevering is aangevraagd, cle vervolging dier
zelfde, buiten zijn grondgebied gepleegde, mis
drijven toelaat. 

9. Indien de persoon , wiens uitlevering over
eenkomstig de tegenwoordige conventie door een 
der contracteerende partijen is aangevraagd, even
eens wordt opgevordtl'd door een of meerdere 
andere Regeeringen ter zake van feiten op hun . 
weclerzijdsch grondgebied gepleegd, zal de nit- 1 

levering word en toegestaan aan degene, op wiens 
grondgehied het zwaarste feit volgens de wetge
ving van het land, waaraan de uitlevering is 
aang~vraagd , zal zijn gepleegd, en , ingeval van 
gelijke z1vaarte, · aan dengene , die het eerst cle 

aanvrage tot uitlevering zal hebben ingediend. 
10. Inclien cle opgeëischte 11ersoon geen onder

daan is van het opeischende land en de Regee
ring van zijn eigen land hem opvordert ter zake 
van hetzelfde feit, zal de Regeering, aan welke 
de uitlevering is aangevraagd, de bevoegdheid 

hebben dien persoon uit te leveren aan dengenen 
aan wien zij het passend zal achten. 

11 . De uitlevering zal altijd worden aange
vraagd langs diplomatieken weg en bij gebreke 
van een diplomatieken agent door tusschenkomst 
van den hoogsten consnlairen ambtenaar van het 
land , hetwelk de aanvraag doet. 

De aanvraag tot uitlevering behoort vergezeld 
te gaan: 

1 °. van het oors11onkelijk of van een gewaar
merkt afschrift hetzij van eene beschikking tot 
in staat van beschuldigingstelling of van eene 
beschikking waarbij rechtsingang is verl eend met 

bevel van gevangenneming, hetzij van een bevel 
van gevangenneming, hetzij van elke andere akte 

dezelfde kracht hebbende, hetzij van het vonnis 
van veroordeeling, afgegeven door de bevoegde 
overheid in den vorn:, voorgeschl'even door de 
wetgeving van het land, dat de uitlevering aan

vraagt. 

Deze bescheiden moeten het feit, waarvan 
sprake is, voldoende omschrijven, ten einde het 
Jancl , waaraan de uitlever ing wordt gevmag,l, in 

staat te stellen te beoordeelen of het, volgens 
zijne wetgeving, een geval daarstelt in het tegen
woordig verdrag voorzien; 

2°. van een afschrift der op het betrekkelijke 
feit toepasselijke strafbepaliniren; 

3°. van al de noodige inlichtingen ten einde 
de identiteit van den opgeëischten persoon te 
staven; 

4". vau eene Fransche vertaling van alle deze 
stukken en van de strafbepalingen. 

12. De vreemdeling, wiens uitlevering voor 
een der in artikel 2 bedoelde feiten kan worden 
gevraagd, zal voorloopig kunnen worden aange
houden overeenkomstig de vormen voorgeschreven 
door de Wetgeving van het land , waaraan de 
uitlevering gevraaµ;J wordt, krachtens een• be
richt overgebracht door de post of de telegraaf 
door tnsschenkomst van den ::'\finister van llniten-



26 JAN u AR I l 8 9 8. 25 

landsche Zaken van den opeischenden Staat en 
van den diplomatieken of consulairen vertegen
woordiger van den Staat in het andere land, en 
afkomstig van de bevoegde overheid van het 
land, dat de aanvraag doet, te weten: 

van de zijde van Nederland, van eiken officier 
van justitie of van eiken rechter v,in instructie 
(rechter-commissaris); 

van de zijde der Argentijnsche Republiek, van 
eiken rechter van instructie of van eiken straf
rechter. 

Dit bericht behoort te melden het best,aan en 
de overmaking van eene beschikking tot in staat 
van beschuldigingstelling of van eene beschikking 
waarbij rechtsingang is verleend met bevel van 
gevangenneming, van een bevel vnu gevangennemin" 
of van een vonnis van veroordeeling. 

De op deze wijze aangehouden persoon zal , 
ten ware hij uit andere hoofde behoorde in 
hechtenis te blijven, in vrijheid worden geste hl, 
indien niet binnen twee maanclen na de dag
teekening zijner aanhouding , de nanvrnge tot 
uitlevering langs diplomatieken of consulairen 
weg geschied is in den vorm bij artikel 11 

bepaald. 
13. Er wordt uitdrukkelijk bedongen dat de 

doorvoer over het grondge~ied van een der con
tracteerende partijen, van een door eene derde 
Mogendheid aan de auclere partij nitgeleverdeu 
persoon, die geen onderdaan is van het land, 
door hetwelk de doorvoer plaats heeft, zal 
worden toegestaan op het eenvoudig vertoon 
langs diplomatieken of consulairen weg van cle 
beschikking tot in staat van beschnldigiugstelling 
of van de beschikking wa:irbij rechtsing:ing is 
verleencl met. bevel van gevangenneming, van 
het bevel van gevangenneming of van het vonnis 
van veroordeeling, mits dat er geen sprake is 
van staatkundige misdrijven of van feiten met 
deze misdrijven samen hangende, maar van die 
opgenoemd bij artikel 2 dezer conventie. 

De kosten van doorvoel' zullen komen voor 
rekening van den Staat, die de uitlevering heeft 

aangevraagd. 
14. De door misdrijf verkregen goederen, 

welke op en bij den opgeëischte in beslag mochten 
zijn genomen, of welke deze zou verborgen hebben 
en die later mochten zijn ontdekt; de gereed
schappen en werktuigen waarvan hij zich mocht 
bediend hebben tot het plegen van het misdrijf, 
a lsmede alle andere st ukken van overtuiging, zullen 
te gelijker tijd als de opgeëischt.e worden overge-

geven, indien cle o peischendc Regcering daartoe 
aanvrage doet en inclien de bevoegde macht vau 

den Staat, waaraan de uitlevering wordt aange
vraagd, de overgave daarvan heeft bevolen. 

Jntusschen worden cle rechten van clerden op 
de gezegde goederen voorbehouden, welke hnn , 
lllt afloop van het ged ing, kosteloos zullen 
moeten worden ternggegeveu. 

15. Wanneer, bij vervolging ter zake van een 
gemeen misdrijf, een der beide Regeeringen het 
hooren van getuigen, die zich in den anderen 
Staat bevinden, nooclig oordeelt, zal daartoe eene 
rogatoire comm issie , vergezeld van ecne fransche 
vertaling, langs diplomatieken of consulairen weg 
gezonden worden aan de Regeering van het land, 
w:iar het verhool' moet plaats hebben, en zal 
daaraan gevolg gegeven wol'den in het land, 
hetwelk is aangezocht, met inachtneming der 

wetten, die ter zake toepasselijk zijn in het land 
waar de getuigen moeten verschijnen. 

16. Indien in eene strafzaak, een gemeen mis
drijf betreffende, de persoonlijke verschijning van 
een getuige noodig is of vel'laugd wordt, zal de 

Regeeri ug van het land, waal' hij zich bevindt, 
hem verzoeken aan de tot hem te richten nit

noodiging gevolg te geven , en ingeval hij daaraan 
voldoet, zullen h em door de aanvragende Regee
ring van af den dag, waarop hij zijne woonplaats 
zal hebben verlaten, reis- en verblijfkosten worden . 
1oegekend, volgens de tar ieven van kracht in het 
land, waar zijne vel'sehijning moet plaats hebben, 
behoud ens het geval, dat de aanvragende Regee
riu11: het noodig zal achten eene hoogere schade
vergoeding aan den getuige toe te kennen. 

Een persoon, van welke nationaliteit ook, die 
als getuige in een van beide landen opgeroepen, 
vrijwillig voor de rechtbanken van het andel'e 
land verschijnt, zal aldaar niet kunnen worden 
vervolgd of aangehouden ter zake van misdaden 
of misd1·ijven of ter zake van civiele, crimineele 
of correctioueele veroordeelingen, die plaats heb
ben gevonden voor zijn vertrek uit het. land, aan 
hetwelk de aan vrnge is gedaan , noch onder voor
wendsel van medeplichtigheid aan de feiten die 
het onderwerp uitmaken van het geding, waarin 
hij als getuige optreedt. 

17. De wederzijdsche Regeeringeu doen over en 
weder afstand van alle aanvrage om terugbetaling 
van de kosten van onderhoud, van vervoer en 
andere, die binnen de gL"enzen van haar weder
zijdsch grondgebied zouden kunnen voortvloeien 
uit de uitlevering van beklaagde, in staat van 
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beschuldiging gestelde of veroordeelde personen, 
evenals van die voortvloeiende nit de tenuitvoer
legging van rogatoire commissiën, zoomede van 
die voortvloeiende uit de toezending der over
tuigingsstukken of der bescheiden. 

De uit te leveren persoon zal worden overge
bracht naar _de haven, aan te wijzen door den 
cliplomatieken of consnlairen agent van de op
eischende Regeering, op wier kosten hij zal 
worden ingescheept. 

18. Het tegenwoordig verdrag .zal eerst in wer
king treden te rekenen van den twintigsten dag 
na zijne afkondiging, welke zoo spoedig doenlijk 
zal plaats vinden in den vorm, bij de wetgevingen 
der beide landen voorgeschreven. 

Het zal van kracht b 1 ij ven tot zes maanden na 
den dag van opzegging door eene der beide Re
geeringen . 

Het tegenwoordig verdrag zal worden bekrach
tigd en de bekrachtigingen ervan zullen zoo 
spoedig doenlijk te Buenos Aires worden uitge
wisseld. 

Ten -blijke waarvan de weclerzijdsche gevolmach
tigclen het tegenwoorclig verdrag hebben onder
teekend en van hnnue zegels voorzien. 

In dubbel opgemaakt te Buenos Aires, clen 
7 September 1893. 

(L , .) (get.) L. VAN RIET. 

V ALENTIN VIRASOJtO. 

26 Januari 1898. .llESLUIT, tot regeling dm· 
voorloopige afschrijving en uitbetaling vol
gens art. 67, § 8 der Suikerwet. S. 30. 

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

WrJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den i\linister van Fi
nanciën van den 29 Decerubcr 1897, n°. 135, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Gezien art. 67 , § 8 der Snikerwet; 
Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

18 Januari 1898, n°. 26): 
Gelet op het nader rapport van voomoemden 

Minister van den 24 Januari 1898 , n°, 68 , 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Heb beu besloten en besluiten: 
Art. 1. lu afwachting van de vaststelling van 

het bedrag , dat na afloop van het werkjaar 
volgens art. 67 der Suiker wet op de accijnsreke
ningen van beetwortelsnikerfabrikanten en raffi
nadeurs zal worden afgeschreven, zal voorloopige 

afschrijving van een gedeelte van clat bedrag plaats 
hebben overeenkomstig de volgencle artikelen. 

2. Voor de beetwortelsuikerfabrikanten bedraagt 
de voorloopige afschrijving per 100 kilogram suiker 
de hel ft van de som, die voor het werkjaar is 
vermeld in kolom 2 der tube!, voorkomende in 
art. 67 , § 2 der genoemde wet. 

Zij wordt verleend in de maand Januari van 

elk jaar over de hoeveelheid suiker, gedurende 
de voorafgaande maanden September, Octobur , 

ovember en December uit elke fabriek uitgeslagen. 
De Minister van Financiën is gemachtigd om 

hoogere afschr ijving , doch niet meer clan drie 
vierde van de voormelde som toe te staan , indien 
met voldoende zekerheid is te voorzien, dat de 
afschrijving over het volle werkjaar het alzoo 
bepaald bedraa zal overschrijclen . 

3. Onverminderd het bepaalde bij art. 2 kan de 
Minister van Financiën toestaan, dat in cle maancl 
Mei 1898 voorloopige afschrijving op den voet 
van dat artikel wordt verleen cl voor de suiker, uit
geslagen tusschen 31 December 1897 en 1 Mei 1898. 

4. Het bedrag der voorloopige afschr ijving, na 
aftrek van hetgeen de fabrikant wegens uitslagen 
volgens art. R6 der Suikenvet h eeft te betalen, 
kan door hem in ontvang worden genomen op 
clen tijd en bij den ontvanger, door clen Minister 
van Financiën aan te wij zen . 

Het formulier voor de daarvoor af te geven 
q uitantie wordt door dien Minister vastgesteld. 

5. Voor de raffinadeurs bedraagt de voorloopige 
afschrijving per 100 kilogram suiker de helft van 
cle som, die voor het werkjaar is vermeld in 
kolom 5 der tabel, voorkomende in art. 67 , § 2 
der genoemde wet. 

Zij wordt verleend in de maand Januari van 

elk jaar over de hoeveelheicl suiker, ged urende 
de voorafgaande maanden September, October, 

ovember en December uit elke raffinaderij uit
geslagen en vervolgens in elke der volgende maanden 
over de hoeveelheid suiker, uitgeslagen in de 
vorige maand. 

Het bedrag der voorloopige afschrijving strekt 
in minde1·ing van dat, 't welk de raffinadeur 
volgens de accijnsrekening heeft te betalen. 

6. De bepalingen van art. 67, ; § 4 en 6 der 
Snikerwct zijn ook voor het berekenen van de 
voorloopige afschrijvingen van toepassing. 

7. De voorloopige afschrij vingen en uitbetalingen 
strekken in mindering van die, ,velke den fabri
kant of raffinadeur volgens art. 67 der genoemde 
wet over het geheele werkjaar toekomen. 
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8. Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na dien der dagteekening van het Staatsblad 
en de Staatscourant, waarin het geplaatst is. 

plaatst en waarvan afschrift zal worclen gezonden 
aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 26sten Januari 1898. 
De Minister van Financiën is belast met de 

uitvoering van dit besluit , 't welk in het Staatsblad 
en gelijktijdig in de Staatscourant za I worden ge-

(get.) E M MA. 
De 1',1inister van Financiën , (get.) PIERSON . 

( Uitgeg. 29 Jan. 1898.) 

28 Janitari 1898. W!!:T, tot vaststelling van het tweede hoofdstuk cler Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1898. S. 31. 

Bij deze wet worclt het Hele hoofdstuk cler begroeting van Staatsuitgaven ;oor het dienstjaar 
1898, betreffende cle Hooge Colleges van Staat en ltet Kabinet der Koningin, vastgesteld zooals 
hierna verkort volgt : 

1 • Afcl . : De Staten-Generaal f 353,785.-
2• De Raad van State 103,410.-
3< De Algemeene Rekenkamer 119,450.-
4• De Kanselarij der N eclerlanclsche Orclen 42,110.-
5• Het Kabinet . der Koningin. 34,215.-
6• Pensioenen, wachtgelden, gratificatiën, toelagen en kosten voor cle 

vergaderingen van den Ministerraad. 43,761.-
7• O11voorziene uitgaven 5,000 .-

f 701,731.-

28 Januari 1898. WET, tot vaststelling van het derde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1898. S. 32. 

Bij deze wet worclt het IIIde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1898, betreffende het Departement van Buitenland,sc!,e Zaken, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

l • Afd. : Kosten van het Departement . f 87,430.-
2• Kosten van buiteulandsche zendingen en consulaten 680,900 .-
3• Verschillende uitgaven . 22,200.-
4• Pensioenen, wachtgelden en toelagen. 39,106.-
5e Onvoorziene uitgaven 10,000.-

f 839,636.-

28 Januari 1898. WET, tol vaststelling van het vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1898. S. 33 . 

Bij deze wet wordt het !Vele hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1898, betreffende het Departement van Justitie, vastgesteld zooals hie~·na verkort volgt: 

l• Afd. : Kosten van het Departement . / 150,139.-

2• Kosten vau de rechterlijke macht 1,710,867.-
3• Kosten van het Hoog Militair Gerechtshof en de audi tiën iu de mi litaire 

6< 
7• 
8• • 
9• • 

10• 
11• 

arrondissementen . 
Gerechtskosten . 
Kosten mu algemeene of Rijkspolitie en in z:ike van jacht en visscherij 
Kosten der gevangenissen en Rijksopvoedingsgestichten 
Gebouwen, daaronder niet begrepen de Rijkswerkinrichtingen 
Kosten der Rijkswerkinrichtingen 
Pensioenen, wachtgelden, gratificatiën enz. 
Versch illende uit.gaven 
Onvoorziene uitgaven 

53,800.-
347,500.-
619,215.-

1,096,344.-
574,321.-
704,416.-
276,670.-
24,850.-
50,000.-

f 5,608,122.-
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29 Januari 1898. WET, tot vaststelling van het vijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1898 . S. 34. 

Bij deze wet wordt het Yde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar' 

1898, betreffende het Departement van Binnenlandsclle Zaken , vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 
l• Afd.: Kosten van het Departement. Art. 1-4. / 191,668.-
2• a. Kosten van het bestuur der provinciën : 
Art. 5- 8. Noordbmbant · 

9-12. Gelderland 
13- 16. Zuidhollaud . 
17-2L Noordholland 

• 22-25. 
26-29. 
30-33. 

Zeeland 

Utrecht. . 
Friesland . 

• 34- 37. Overijssel. 
38-41. Groningen. 

,, 42-45. Drenthe . 
,, 46-49. Limburg . 

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

f 70,300.
" 70,100.-
• 78,540.-

78,565.
• 107,942.-

53,160.-
68,566.

,, 71,045.-
• 69,400.-

47,000.-
58,020.

• 232,300.-

Art. 53-60te,·. ,, 129,100.-

3• Aftl.: Nationale militie 

4• Meuische politie. 
5• Onderwijs. 

en schutterij en . Art. 61-63 
Árt. 64-78bis . 

Hooger onderwijs. 
Ai·t. 79- 82. Rijks-uni versiteit te Leiden 

8:J-85. Rijks-nuiversiteit te Utrecht . 

86-88. Rijks-universiteit te Groningen 

Verdere uitgaven betrekkelijk het lwoger onderwijs 

. f 

Árt. 89. Uitgaven voor den dienst der Rijks-universiteiten, 
niet begrepen in de artt. 79 tot en met 88, van zoodanigen 
aard, als, volgens beslissing van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken, tot en met het jaar 1 78 gekweten zijn uit de opge• 
beven fondsen, bedoeld bij art. 113 der wet van 28 April 1876 
(Staatsblad n°. 102). 

Árt. 90. Kosten der opleiding van lreraren voor het Hervormd 
Ktrkgenootschup vanwege dat genootschap 

Art. 91. Kweekscholen der godgeleerdheid voor de Evangelisch• 
Lutherschen en Rernonstranten, mitsgaders kosten van opleiding 
van stude,,ten hij de Hersteld-Evangelisch-Lntherschen . 

Art. 92. Sem inariën voor het Roomsch-katholiek Kerkgenoot
schap 

Art. 93. 'föclageu voor en verdere uitgaven in verband met 
godgeleerd en godsdienstonderwijs voor de Israëlietische kerkge
nootschap pen . 

Art. 94. Kosten der gouden eerepenningen voor bekroonde 
prijsvragen, uitgeschreven door de Rijks-uuiversiteiten . 

Art. 95. Beurzen voor stucleerenden aan instellingen voor 
hooger ondenvijs. 

Ái-t. 96. Beurs ter begeving van den heer van Warmond en 

911,719 .-
485,256.-
396,450.-

500.-

35,510.-

10,000.-

13,580.-

19,600 -

1,000.-

14,400.-

" l,134,038.-
65,250.-

608,688.50 

Transporteere . f 1,888,015.- / 1,999,644.50 
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Per transport . f 1,888,015.- f 1,999,644.50 
nitkeering aan dezen voor de armen dier gemeente, ten gevolge 
van destijds aan de hoogeschool te Leiden gekomen goederen, die 
later zijn te gelde gemaakt . 

Árt. 97. Jaarwedde van een inspecteur der gymnasia 
98 . Reis-, verblijf- en bureelkosten van den inspecteur 

der gymnasia . 

Árf.. 99 . Subsidiën aan gemeenten ten behoeve vau hare gym

nasia en pro•gymnasia . 

Art. 100. Reis- en verblijfkosten, vacatiegelden en verdere uit
gaven der gecommitt.cerden en der commissie, bedoeld in art. 11 
en 12 der wet van 28 April 1876 (Staatsblad n•. 102) 

J,fiddelbaa,· onderwijs. 
Árt. 101. Jaarwedclen van twee inspecteurs van het middel

baar ·onderwijs 

Á.rt. 102. Reis•, verblijf- en bureelkosten van de inspeetenrs 
van het middelbaar onderwijs 

Árt. 103. Jaarwedden, toelagen en belooningen der hoogleemren, 
leeraren, beambten en bedienden bij de Polyt~ehnisehe School . 

Árt. 104. Aanbouw en onderhoud van gebouwen, aankoop 
van terrein, vuur en licht, hulpmiddelen voor het onderwijs, 
lokaalbehoeften, kleeding der bedienden, reis- en verblijfkosten, 

personeele hulp, scbrijfloonen en verdere uitgaven ten behoeve 
der Polytechnische School 

Árt. 105. Jaarwedden, verloftraktementen, toelagen en beloo
ningen der leeraren, beambten en bedienden hij de Rijks-hoo!(ere 
burgerscholen . 

Árt. 106. Aankoop van grond en gebouwen, huur en lusten 
van gebouwen, aanbouw en onderholld van gebouwen, vtrnr en 
licht, hulpmiddelen voor het onderwijs, boeken en leermiddelen 
ten behoeve van overmogende leerlingen , lokaalbehoeften, reis - eu 
verblijfkosten, personeele hulp, schrijflooueu, en verdere uitgaven 
ten behoeve der Rijks-hoogere burgerscholen 

Árt. 107. Subsidiën en toelagen voor inrichtingen van mid
delbaar onderwijs 

Art. 108. Subsidiën aan scholen voor ambachtsonderwijs 
109. Subsidiën aan scholen voor zeevaar tkundig onclerwijs. ,, 
110. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden 

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

.Art. 111. Reis- eu verblijfkosten en vacatiegelden der leden 
van de commissièn tot het examineeren van hen d ie eene akte 
van bekwaamheid voor het middelbaar onderwijs, eeue der akten 
van bekwaaruheicl, vermeld in art. 65, of eene akte van bekwaam
heid voor het handteekenen, vermel<l in art. 65bis der wet tot 
regeling van het lager onderwijs, gewijzigd bij die van 8 Decem
ber 1889 (Staatsblad n°. 175) en van 28 Oecember 1896 (Staats
blad n°. 230), wenschen te ontvangeu, benevens verdere kosten van 
die examens . 

390.-
3,500.-

900.-

235,000.-

11,000.-

7,000.-

1,600.-

172,120.-

118,413.-

439,230.-

81,350.-

239,500.-
104,250._ 
39,950.-

41,000.-

53,000.-

'I'ransporteere . f 3,436,218.- f 1,999,644.50 
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Per transport 

Lager Onderwijs. 

. f 3,436,218.- f 1,999,644 .50 

Art. 112. Jaarwedden v:.n drie inspecteurs van het lager 
onderwijs . 

Art. 113. Reis- , verblijf- en bureel kosten der inspecteurs van 
.!iet lager onderwijs . 

Art. 114. Jaarwedden van de diotricts-schoolopzieuers . 
llö. Reis- , verblijf- en bureelkosteu van de districts

school pzieuers 
Art. 116. Reis-, verblijf- en bureelkosteu van de arrondisse

ments-sehoolopzieners of abonnement deswege . 
Art. 117. Kosten der vergadering van de ambtenaren, nan 

wie bij art. 67 der wet tot regeling van het lager onderwijs, 
laatstelijk gewijzigd bij die van 8 December 1889 (Staatsblad 
n°. J.75), het toezicht op het lager onderwijs is opgedragen 

Art. 118. Jaarwedden, toelagen en belooningen der onder

wijzers en bedienden bij de Rijkskweekscholen tot . opleiding van 

onderwijzers en bij de daaraan verbonden leerscholen. 

Art. 119. Toelagen voor huisvesting en verpleging van kwee

kelingen , opgeleid bij de Rijkskweekscholen 
Art. 120. Aankoop en stichting van gebo11wen; huur en 

onderhoud van gebouwen; vuur en licht; hulpmiddelen voor het 
onderwijs; lokaalbehoeften; person eele hulp en schrijfloouen; het 
gebruik maken van bad- eu zweminrichtingen en verdere uitgaven 
ten behoeve der Rijkskweekscholen en daaraan verbonden leer
scholen. 

Art. 121. Kosten, voortvloeiende uit de oprichting en instaucl

houding eener Rijkskweekschool tot opleiding van onderwijzeressen 
en daaraan ve rbonden leerschool 

Art. 122. St1bsidiën voor kweekscholen tot opleiding van on
clerwij zers en onderwijzeressen 

Art. 123. Rijksnormaallessen tot opleiding van onderwijzers 
en onderwijzeressen en kosten van opleiding voor het afleggen 

van het examen ter verkrijging der akten van· bekwaamheicl voor 
de vrije en orde-oefeningen cler gymnastiek . 

Art. 124. Bijdrage :inn normaallessen en aan hoofden van 
scholen voor door hen opgeleide personen, die de akte, bedoeld 
in art. 56 oncler a der wet op het lager ontlerwijs, waarvan de 

gewijzigde tekst is bekend gemaakt bij het Koninklijk beslnit van 
28 Januari 1897 (Staatsblad n°. 57), hebben verkregen 

Art. 125. Snbsidiën en toelagen aan de arronclissements-sehool
opzieners ten gevolge van art. 22 van het KoninkliJk besluit van 
31 December 1891 (Staatsblad n°. 254) . 

Art. 126. Jaarwedden van onderwijzers bij de Rijks-lagere 
scholen te Weststellingwerf, te Steenwijkerwold en te Vledder 

Art. 127. Onderhoud van gebouwen; vuur en licht; hulp
middelen voor b.et onderwijs; lokaalbehoeften; buitengewoon op
zicht; personeele hulp; schrijfloonen en verdere uitgaven voor 
de Rijks-lagere scholen te Weststellingwerf, te Steenwijkerwolcl 

en te Vledder 

10,500.-

2,400.-
62,óOO.-

18,500.-

56,000.-

100.-

187,945.-

146,400.-

48,480.-

70,500 .-

160,000.-

500,000 .-

208,000.-

8,000. -

12,800.-

10,770.-

Transporteere . f 4,939,113.- / 1,999,644.50 
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Per transport . / 4,939,113.- / 1,999,644.50 
A,·t. 128. Subsidiën aan gemeenten tot bestrijding van jaar-

wedden van onderwijzers en onderwijzeressen bij de lagere scholen. " 72,800.-
Art. 129. 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 onclerwijs, gewijzigd 
bij die van 8 December 1889 (Staatsblad n°. 175), in verband 

met art. 5 der wet van 8 December 1889 (Staatsblad n°. 175) . " 3,350,000.-
Art. 130. Vergoeding door het Rijk aan de gemeenten voor 

de kosten van haar lager onderwijs over 1896, ten gevolge van 

art. 45 der 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. 131. 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 v·an het 
lager onderwijs, gewijzigd bij die van 8 December 1889 (Staats-
blad n°. 175) 300,000.-

Art. 132. Bijdrage door het Rijk in de jaarwedden van onder
wijzers aan bijzondere scholen, ten gevolge van art. 54bis der wet 
tot regeling van het lager onderwijs, zooals dat is gewijzigd bij 
de wet van 13 September 1895 (Staatsblad n°. 159) 1,064,000.-

Á.rt . 133. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden 
van de commissiën tot het examineeren van hen die eene der ak
ten van bekwaamheid, vermeld in art. 56 onder a en b of eene 
akte van bekwaamheid voor de handwerken of voor de vrije en 
orde-oefeningen der gr.mnastiek, vermeld in art. 65bis der wet 
tot regeling van het lager onderwijs, waarvan de gewijzigde tekst 
is bekend gemaakt bij Koninklijk besluit van 28 Januari 1897 
(Staatsblad n°. 57) wenschen te ontvangen, benevens verdere 
kosten van die examens . 

Art. 134. Verschillende uitgaven voor speciale inrichtingen 
voor onderwijs; gratificatien ; hulp- en aanmoedigingsmiddelen 

Art. 134~is. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der 
leden van de commissie, tot het examineeren van hen die een 
diploma van geëxamineerd en beëedigd landmeter wenschen te 
·ontvangen, benevens verdere kosten van die examens 

Art. 135. Kosten van vervaardiging, inpakking en verzending 
van pleisterafgietsels ten behoeve van inrichtingen van onderwijs. " 

Art. 136. Jaarwedden en verdere belooningen van den bouw
kundige en van de opzichters, belast met het toezicht op de ge-
bouwen voor ondenvijs en van het personeel bij het bureel van 

den bouwkundige 
Ái·t. 137. Reis- en verblijfkosten van de in het vorig artikel 

bedoelde ambtenaren, huis hondelijke en verdere uitgaven betref-
fende het aan hen opgedragen toezicht 

6• Afd.: Landbouw. 

Árt. 138. Subsidie aan het 'ederlandsch Landbouw-comité . / 

95,000.-

26,500.-

150.-

1,000.-

27,300.-

10,000.-

13,500.-

9,903,863.-

Transporteere . f 13,500.- / 11,903,507.50 
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Per transport . / 13,500.- f ll ,903,507 .50 
Árt. 139. Subsidie aan de Nederlanclsche Heidemaatschappij 

tot het bevorderen van bevloeiing . 5,300.-
Á.rt. 140. Kosten van onderzoek van boter en verdere uitg,iven 

in verband met de wet van 23 Juni 1889 (Staatsblad n°. 82) 8,700.-
Árt. 141. Toezicht op wijngaarden, boomkweekerijen, tuinen 

en broeikassen, volgens art. 1 van het Koninklijk besl,lit van 
24 December 1883 (Staatsblad n°. 248) . 1,000.-

Árt. 142. Verslagen, berichten, verordeningen en advertentiën 
betreffende den landb.ouw 4,000.-

Á.rt. 143. Subsidiën voor de uitgave van boekwerken en tijd-
schriften in het belang van den landbouw . 1,300.-

A,·t. 144. Subsidiën, toelagen en verdere uitgaven in het be-
lang van den landbouw 3,500.-

Ái-t. 145. Jaarwedde van den inspecteur van het middelbaar 
onderwijs, belast met het toezicht op cle landbouwscholen . "1> 3,500.-

Árt. 146. Reis-, verblijf- en bureelkosten van den inspecteur 
van het middelbaar onderwijs, belast met het toezicht op de land-
bouwscholen 800 .-

Árt. 147. Jaarwedden, toelagen en belooningen der leeraren, 
beambten en bedienden bij de Rijkslandbouwschool 100,200.-

A,·t. 148. Kosten en subsidiën voor stichting, uitbreiding, 
aanbouw, onderhoud, huur en lasten van gebouwen, onderhoud 
en aankoop van meubelen, vnur en Jicht, aan vulling en uitbrei
ding der verzamelingen en hulpmiddelen voor het onderwijs, reis
en verblijfkosten ; personeele h11lp en schijfloonen, administratieve, 

huishoudelijke en verdere uitgaven ten behoeve der Rijkslandbonw-

school . 77,305.-
Àrt. 149. Snbsidiën ten behoeve van het onderwijs in lnnd-

cn tuinbouw en houtteelt, voor landbouw- en zuivelconsulenten en 

toelagen voor het opleiden van landbouw- en tuinbouwonderwijzers. " 
Art. 150. Kosten, voortvloeiende uit de oprichting en instand

houding van winterscholen 
Art. 151 . Jaarwedden van elf landbouwleernren en van vier 

tnin houw leeraren. 
Á.i-t. 152. Reis-, verblijf- en bureelkosten der landbouw- en 

tninbonwleeraren, benevens kosten van werktuigen en platen en 
van vergaderi ugen . 

Á.rt. 153. Jaarwedden, toelagen en belooningen van de clirec
teuren en overige ambteuaren en bedienden aan de Rijkslandbouw

proefstations 
A,·t. 154. Aanbouw, onderhoud, huur en lasten van gebouwen, 

aankoop van grond en gebouwen, vuur en licht, werktuigen, ge-
1·eedschappen, bueeel• en lokaalbehoeften, reis- en verblijfkosten, 
personeele hulp, schrijfloonen en verdere uitgaven ten behoeve 
cler Rijkslandbouwproefstations, zoomede kosten voortvloeiende uit 
wetenschappelijke proefnemingen in het belang van den landbouw; 
kosten van toezicht op den aanleg en cle exploitatie van proef
velden; reis-, verblijf- en bureelkosten van de leden der com
missie van toezicht op de Rijkslaudbouwpl'oefstations 

'l'ransporteere .f 

65,050.-

34,350.-

33,000.-

13,875.-

39,300.-

46,222.-

450,902.- / 11,903,507.50 
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Per transport . f 
Art. 155. Bijdrngen in de kosten van aanleg en exploitatie 

van proefvelden en daarmede in ve,·band staande uitg<Lven . 

Àrt. 156. ub idie aan het phytopathologisch laboratorium 
• W1LLIE CoMMELIN- CHOLTEN" te Amsterdam . 

Àrt. 157 . Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden 

van de commissie tot het afnemen d.er eind-examens voor de land
bon wscholeo benevens verdere kosten van die examens . 

Ài·t. 15 . Kosten van opleiding voor het afleggen van het examen 

ter verkrij[!; iug der akte van bekwaamheid tot het geven van lager 

onderwijs iu land- en tuinbouwkunde . 

Árt. 159. Traktementen, belooningen en toelagen der ambte

naren bij het beheer der clomeinen, ressorteerende onder het Depar

tement van Binnenlandsche Zaken, alsmede vergoed ing aan de 
Nederlandsche Heidemaatschappij 

Art. 160. 'l'rnktementen, ontvangloonen en bnreelkosten der 

rentmeesters 

Ai-t. 16]. Grondbelasting, waterscha1>s- en andere lasten van 

de domeinen, re s01-tecrende onder het beheer van het Departement 
van Biunenh1ndsche Zaken 

Ai·t. 162. Kosten van verkooping van hout, gras, tiend vruchten, 
enz. van verpachtingen, van aanbestedingen en van inzameling 

van tienden 
Art. 163. Kosten van verbetering van afwatering en uitwate

ring, van bev loeiingswerken en van aanleg van bosch en andere 

ontginning, met inbegrip van de claarbij behoorende gebouwen , 

zoomede kosten van ontwerpen, toezicht , enz .. 
Art. 164. Aankoop van groncl ter arrondeering of nitbreiding 

van bosscben en bebosschingen . 
Art. 165. Ko ten van onderhoud en instandhouding der do

meinen, 1·essorteerende onder bet belieer van het Departement van 

Binnenlanilsche Zaken, van daartoe betrekkelijke opnemingen, 

opmetingen, grensbepalingen, kaarten, akten en bescheiden, uit
keeringen, tegemoetkomingen, bijdragen en vergoedinger: en alle 

andere uitgaven het beheer der voornoemde clomeinen betreffencle, 

niet vermeld onder artt. 159 tot en met 164 . 
Art. 166. Reis- en verblijfkosten van de ambtenaren in dienst. 

bij het beheer der voormelde domeinen 
Ai·t . 167. Drnk- en bindwerk en verdere bureelbeboeften voor 

het in het vorig artikel bedoelde beheer . 
Art. liiB. Jaarwedclen en verdere belooningen van de vaste 

districts-veeartsen 
Art. 169. Reis-, verblijf- en bnreelkosten van de districts-vee

artsen, reis- en verblijfkosten en vacatiegelden van hunne plaats

vervangers en reis- en verblijfkosten en belooning van de geéxami
neerde veeartsen, bedoeld in de artt. 14, 16 , 17, 19 , 21 en 25 
der wet van 20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 131), de artt. 1 en 7 
cler wet van 2 Juni 1875 (Staatsblad n°. 94) en de artt . 2 en 5 

der wet van 5 Juni 187ii (Staatsblad n°. llO) 
Art. 170. J aarwedden en verdere belooningen van den directeur, 

'fransporteere .f 
1898. 
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450,902.- / 11,903,507.50 

14,900.-

1,000.-

2,000.-

3,000.-

15,820.-

11,000.-

52,200 .-

8,000.--

48,850.-

10,000.-

66,675.-

3,500.-

3,000.-

22,500.-

48,100.-

761,447.- / 11,903,507.50 
3 
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de leernren, ambtenaren, bedienden en arbeiders aan 's Rijks vee
artsenijschool, mitsgaders schrijfloonen. 

.ti.rt . 17 l. Voeding en verpleging der leerlingen en bedienden 
aan 's Rijks veeartsenijschool; subsidiën voor de verzamelingen en 
andere inrichtingen van onderwijs; aanbouw, onderhoud en lasten 
cler gebouwen; onderhoud en aankoop van meubelen en gereed
schappen; vuur, water en licht; aankoop en voeding van dieren; 
administratieve en verclere uitgaven 

.ti.rt. 172. Subsidiën en andere uitgaven ten behoeve van cur
sussen in hoefbeslag . 

. Árt. 173 . Kosten van de examens van hen, die een diploma als 
veearts verlangen volgens de wet van 8 Juli 1874 (Staatsblad n°. 99) . • 

.ti.rt. 17 4. Subsicliën en anclere uitgaven ten behoeve van de 
verbetering van de Nederlandsche paardenrassen 

Árt. 175. Subsid iën en andere uitgaven ter bevordering van 
de veefokkerij . 

.ti.rt. 176. Kosten, snbsicliën en schadeloosstellingen tot afwen
ding van het gevaar, waarmede besmettelijke veeziekten den vee
stapel bedreigen, en da~rtoe betrekkelijke uitgaven, waaronder 
de belooning van tijdelijke, buitengewone districts-veeartsen en 
vee-opzichters . 

Art. 177. Kosten voor tvloeiende uit de wet van 5 Juni 1875 
(Staatsb lad n°. llO) 

7° Afd.: Kunsten en wetenschappen. .ti.,·t. 178-212 

761,447.- / ll,903,507 .50 

42,800.-

47,200.-

2,000.-

3,000.-

86,175.-

30,000.-

130,000.-

250.-

• l,102,872.-
848,847.-

8° Nederlandsche Staatscourant, Handelingen van de Staten-Generaal en 
Staatsblacl. Á.rt. 213-216 . 

9• Pensioenen , toelagen, gratificatiën en wachtgelden. Á.rt. 217-223. 
78,598.-

638,855.-
40,000.-10° Onvoorziene behoeften. .ti.rt. 224 . 

29 Januari 1898. WET, tot wijziging van art. 2 
der wet van 24 Mei 1897 (Staatsblad n°. ] 54) , 
betreffende het recht van overgang van on
roerende goederen, nagelaten door niet-inge
zetenen. S. 35. 

B ijl. Handel. 2° Kamer 1897 /98, n°. 95, 1-5· 
Hand. id. 1897 /98, bladz. 571. 

Handel. l • Kamer 1897/98, bladz. 45, 118, 
140, 202. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA , ENZ. 
WTJ EMMA, ENZ . .. .... doen te weten: 
Alioo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het raadzaam is het bij de wet van 24 Mei 1897 
(Staatsblad n°. 154) bepaalde bedrag van het 
recht van overgang van onroerende goederen , 
nagelaten door niet-ingezetenen , nader vast te 
stellen; 

f 14,612,679_.50 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De woorden .acht. en een half", voor

komende in artikel 2 der wet van 24 Mei 1897 
(Staatsblad n°. 154) , worden vervangen door "zes". 

2. Deze wet treedt in werkin"' te gelijk met 
die van 24 Mei 1897 (Staatsblad n° 154). (1) 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den 29sten Jan u
ari 1898. 

(get.) EMMA. 

De l!firiister van Financiën, (get.) PIERSON. 

(Uitgeg . 2 Febr. 1898.) 

(l ) Bij besluit van 15 Februari 1898, S. 53, 
bepaald op 1 April 1898. 
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29 Januari 1898. WET, tot vaststelling van het zevende hoofdstuk B der Staatsbegrooting voor 
het di enstjaa1· 1898 . S. 36. 

Bij deze wet wordt hei VIIde hoofdstuk B der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1898, betreffende het JJepa,·tement van Financiën, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

l• Afd.: Kosten van het Departement . . / 318,815.-
2• Kosten van de Grootboeken der Nationale Schuld, van de rentebetaling 

en van het Agentschap van het Ministerie van Financiën te Amsterdam. " 
Kosten van 's Rijks schatkist . 

106,425.-
97,887.-

109,250.-Kosten van het Muntwezen. 

Kosten van administratie der directe belastingen, invoerrechten en 
accijnzen, en van den waarborg en de belasting der gouden en 
zü veren werken. 5,250,242.-

Kosten van administmtie van het zegel, de registratie, cle snccessie, 

de hypotheken en het kadaster, de vermogensbelasting, de Staats-
loterij, Je domeinen onder beheer van het Departement van. Finan-

ciën, het geldelijk beheer der _groote wegen, vaarten en veeren en 

der visscherijen op de Schelde en Zeenwsche Stroomen . l,914,151.-
1,969,662.08 • 
1,444,696.-

Kosten der Eerediensten . 

.Kosten van den Pensioenraad, pensioenen enz. . 

Uitkeeringen, verschillende uitgaven, wachtgelden, onderstanden, gra
tificatiën en toelagen " 12,221,120.-

36,000.-10• Onvoorziene uitgaven. 

f 23,468,248.08• 

29 Januari 1898 . WET, tot vaststelling van het elfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1898. S. 37. 

Bij deze wet wordt het XIde Hoofdstuk der begrooting yau· Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1898, betreffende de Onvoorziene Uitgaven, vastgesteld tot een bedrag van / 50,000.-. 

31 Januari 1898. BESLUIT, tot vernietiging van 

art. 100 der algemeene politieverordening 
voor de gemeente Wieringerwaard. S. 38. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA' ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken van den 4 September 1897, n°. 
4094, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, betreffende 
art. 100 der algemeene politieverordening voor 

de gemeen te Wieringerwaard; 
Overwegende, dat genoemd artikel luidt: 
.Automobielen, stoom werktuigen en andere 

rijtuigen, die door Burgemeester en wethouders, 
wegens buitengewonen omvang, gedruischmakenden 
gang, gevaar! ijk en belemmerend kunnen geacht 
wor.den voor het gewone rnrkeer, mogen voor 

zonsopgang en na zonsondergang niet op clen 
openbaren weg gebruikt of vervoerd worden"; 

dat genoemd artikel door het gebruik of ver
voer der daarin bedoelde rijtuigen op den open

baren weg tusschen zonsonclergau'g en zonsopg~ng 
te verbieden, dat gebrnik of vervoer in zoo 
groote mate beperkt, dat het op den aangeduiden 
tijd feitelijk geheel kan worden geweerd; · 

Overwegende, dat toch geheel aan het goed
vinden van Burgemeester en Wethouders is over
gelaten te beslissen dat rijtuigen wegens buitenge
gewoneu om vang of gedruischmakenden gang, 

gevam·lijk en belemmerend kunnen geacht worden 
voor het gewone verkeer; 

dat zoodanige verhindering van het verkeer 
met rijtuigen, als omschreven, strijdt met het 
algemeen belang ; 

Gelet op art. 153 der Gemeentewet; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
5 October 1897, n°. 20); 

Gezien het nader rapport van den Minister 
3* 



36 3·1 J A NU A R 1 1 8 \) 8. 

van Binnenlandsche Zaken van 28 J anuari 1898, 
n°. 408, afdeeling Binnenlandsch Bestnnr; 

in het, Staatsblad geplaatst en in afschrift aan 
den Raad van State medegedeeld zal worden . 

Hebben goedgevonden en verstaan, bovenver
meld art. 100 der algemeene politieverordening 
voor de p:emeente Wieringerwaard te vernietigen, 
wegens strijd met het algemeen belang. 

's Gravenhage, den 3l sten J anuari 1898. 

(get.) EMMA. 

De Jl[inister van Binnenlandse he Zaken , 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be
last met de nitvoering van dit besiuit, hetwelk 

(get.) H. GOEMAN BORGESIUS. 

( Ditgeg. 3 Febr. 1898.) 

31 Januari 1898. WE·r, tot vaststelling van de begrooting van uitgaven ten behoeve van de vol-
tooiing van het vestingstelsel , dienst 1898. S. 39. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ ....... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, ingevolge cle wet van 3 December 1874 (Staatsblad 

n°. 193), houdende bepalingen omtrent het beheer der gelden bestemd tot voltooiing van het 
vestingstelsel, een afzonderlijke begrooting van de uitgaven voor dit ondenverp , voor den dienst 
van 1898, bij de wet behoort te worden vastgesteld ; 

Zoo is het , dat Wij, den Raad van State enz . 
Art. 1. De begrooting van t1i tgaverr ten behoeve van de voltooiing van het vestingstelsel, aange

wezen bij de wet van 18 April 1874 (Staatsblad n°. 64), wordt voor den dienst van 1898 vastge
steld als volgt: 

Àrt. 1. Jaarwedden, toelagen en daggelclen voor tijdelijk in dienst zijnde civiele 
ingenieurs, opzichters en teekenaars, toelagen voor otticieren en opzichters der genie, reis-
en verbl ijfkosten, bureel- en lokaalbehoeften, aankoop van instrumenten, kaarten en 
verdere benoodigdheden / 

Àrt. 2. Nien we werken met al hetgeen kan geacht worden daartoe te behooren ; 
he1·stellan, veranderen en verbeteren van bestaa nde werken met den aankleve daarvan ; 
aankoop en onteigening van perceelen; kosten van exploten en processen ; afkoop van 
rechten; kosten en ongelden betrekkelijk koop- en andere overeenkomsten ; het doen 
van grondbo1·ingen, waterpassingen, opmetingen , enz.; een en ander voor de na vermelde 
werken ter verbetering V[;n de Nieuwe Hollandsche Waterlinie: 

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

Art. 3. Als voren voor de naverrnelde werken ter verbetering van de Stelling van 
den Helder : 

1°. Verbeteren van inundatiemiddelen in de gehcele Stelling; 
2°. Verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang, aan werken in de ge

h eele Stelling. 

Art. 4. Als voren voor de navermelde werken ter verbetering van de Stelling van 
Amsterdam: 

1 °. Onteigening van gronden en uitvoering van voorbereidende werkzaamheden 
voor ve1·schillende werken in de Stelling; 

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

3°. Maken van bomvrije gebouwen met toebchooren in verschillende werken in de 
Stelling; 

4°. Maken van pantseringen voor verschi llende werken in de Stelling; 
5°. Ophoogen en maken van wegen en innndatiekaclen en maken van bruggen en steigers; 

'rran s por teere f 

70,000 

20,800 

7,700 

98,500 
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Per transport . f 98,500 
6°. Inrichten en verbeteren van inundatiemiddelen; 
7°. Maken van loodsen, munitie- en buskruitmagazijnen; 
8°. Aanleg van beplantingen; 

9°. Ve1·schillende verbeteringen van ondergeschikt belang aan werken in de geheele 
Stelling, waaronder de levering van inrichtingen voor de optische seingemeenschap ; 

10°. Maken van werken ten behoeve der drinkwatervoorziening. 

Àrt. 5. Als voren voor de navermelde werken t~r verbetering van de Stelling van 
't Hollandse!, Diep en het Volkerak: 

Verbeteringen van ondergeschikt belang aan werken in de positiën van Willemstad 
en Ooltgensplaat. 

Ài·t. 6. Als voren voor de navermelde werken ter verbetering van de Stelling va>L 
de Monden der Maas en van het Haringvliet: 

1°. Verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang aan werken in de Stelling; 
2°. Aanschaffen en opstellen van een electrisch zoeklicht c. a. op het fort aan den 

Hoek van Holland. 

Art. 7. 'l'elegraphiscbe en telephonische verbinding van verdecligingswerken en 
posten. 

Àd. 8. Materieel der genie voor het in staat van verdediging brengen der werken 
in verschillende Stellingen . 

Art. 9. Doen van opmetingen, waterpassing, grondboringen, enz. in de verschillencle 
liniën en vestingen, alwaar, ingevolge de wet van 18 April 187 4 (Staatsblad n°. 64), 
werken tot voltooiing van het vestingstelsel aangelegd of verbeterd moeten worden en 
voot· welke in de voorgaande artikels geene gelden zijn nitgetrokken 

Àrt. 10. Onvoorziene uitgaven . 

.f 

" 1,096,700 

1,500 

15,000 

47,000 

18,000 

2,000 
50,000 

1,328,700 
2. 'rot dekking der uitgaven, begrepen in de bij artikel 1 dezer wet vastgestelde begrooting , 

wordt aangewezen: 
a. de som van een millioen honderd duizend gulden, beschikbaar gesteld bij het VlIIste hoofdstuk 

der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 1898; 
b. het vermoedelijk batig slot der rekening van ontvang en nitgaaf wegens de begrooting ten 

behoeve van de voltooiing van het vestingstelsel voor den dienst van 1897; 
c. de toevallige baten, welke gedurende het jaar 1898 uit den aanleg der vestingwerken kunnen 

voortvloeien. 
3. Wanneer het bedrag ui tgetrokken 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 cler wet van den 5den October 1841 (Staatsblad n°. 40), door over
schrijving uit artikel 10 van hetzelfde artikel 1 worden aangevuld. 

4. Op artikel 10 van artikel 1 dezer wet worden aangewezen de tot het dienstjaar 1898 behoorende 
uitgaven, de voltooiing van het vestingstelsel betreffende , die hare omschrijving niet vinden in een 
der andere artikelen van genoemd artikel en moeten dienen ter voorziening in behoeften, die in den 
loop van dat dienstjaar onverwacht opkomen. 

Die uitgaven worden, voor elke soort afzonderlijk, in de rekening gebracht en omschreven . 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenha1se, den 3lsten Januari 1898. 

(get .) E M: MA. 
De JJ[inister van Oorlog, (get .) ELAND. 

( Uitgeg . 2 Febr. 1898.) 
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31 Januari l 9 WET, tot vaststell ing van het achtste hoofd tuk dei· taatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1 9 . . 40. 

Bij deze wet wordt het VIIJste hoofd tuk cler begrootiug van taatsnitgaven voor het dienstjaar 
l Il , betreffende het J)epartement van Oorlog, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

l • Afd. : Kosten van het Departement . .f 161,350.-
2• Traktementen en toelagen, mitsgadet·s schadeloosstelling voor uniform-

verandering en voor verl ies van hagàge, voor het aanschaffen en het 
".erlies van dienstpaarclen en voor verhuiskosten hij verplaatsing 
van den grooten staf, den genemlen staf, de intendance en cle 
provinciale en 1ilaat elijke staven . 

s· Traktementen, toelagen en schadeloosstelling voor uniformverandering 
en voor verlies van bagage, voor het aanschaffen en het verlies 
van dienstpaarden en voor verhnisko ten bij verplaatsing van de 
staven der verschillende wapens en van de officieren der wapen
korpsen, tegemoetkoming aan de reserve-oflicieren voor eerste aan
schaffing van uniform en daggelden van militaire wachters 

oldijen en verdere kosten van cle verschillende staven, diensten en 
wapenkorpsen, in de 2de, 3cle en 5de afdeelingen vermeld, met 
uitzondering van cle kosten, in clie afdeelingen en in cle 9de en 
12de afcleelingen omschreven, doch met inbegrip van cle kosten van 
instructeurs beneclen clen rang van officier bij cle schutterijen en 
vereen1gmgeu tot vrijwillige oefening in den wapenhandel en 
van vrijwilligers voor het resernkader 

Geneeskunclige clienst . 
tudie en onderwijs 

Artillerie-inrichtingen, aanmaak, aan chaffing, samen telling, wijziging, 
herstfllling, onderhoud en verwerken van het materieel cler artillerie, 
de,· draagbai-e wapenen, der torpedo's en der pyrotechni che voor
werpen, met alles wat daarop, alsmede op het beheer van een en nnder 
betrekking heeft, toelagen aan magazijnmeesters der artillerie, zoo
mecle practische oefeningen en proeven hij het wapen cler artillerie, 
een en ancler met inl1egrip vtin al wat de inrichtingen van onder
wijs en het wapen der marechaussee betreft . 

' • Materieel cler genie en kazerneering, met hetaeen gerekencl worclt 

10• 

daartoe te behooren , een en ancler echter met uitzondering van al 
wat cle Hoogere Krijgsschool, cle Koninklijke Iilitaire Academie, 
de Cadettenschool, den Hoofdcursus te Kampen, de Normaal- chiet
chool en het wapen der marechaussee betreft 

Aankoop van broocl en kosten van de militaire bakkerijen, van de 
militaire slachterijen en van de militaire magazijnen van levens
miclclelen. 

Kosten van cle centrale magazijnen van militaire kleeding en uitrusting, 
en van de garnizoens-magazijnen van kleeding en uitrusting, benevens 
van vernieuwing en wijziging van ledergoecl en paardetnig en van 
vernieuwing en onderhoud van kampements-effecten en van nacht
leger . 

Militaire verkenningen en 'l'opographische inrichting 
Verplaatsing van personen en goederen 
Versch i llencle uitga ven . 

Trans por teere 

247,000.-

3,217,615.-

6,491,206.-
69,712.-

379,799.-

1,814,7 75.-

807,870.-

2,632,359.-

455,820.-
66,270.-

288,600.--
86,500.-

.f 17,518,876.-
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Trnnsporteere 
14• Afd. : Nonactiviteits-traktementen, 1iensioenen, gagementen, onderstanden, 

lijfrenten, toelagen en wachtgelden 
15• Onvoorziene uitgaven 
16• Wapen der n~arechaussee 
17• Buiteng~wone uitgaven . 
18• Aanschaffing van nieuwe draagbare vmnwapenen 
19• Voltooiing van het vestingstelsel . 

39 

f 17,518,876.-

2,518,644.-
50,000. -

711,746.-
457,740.--
244,500.-

1,100,000.-

f 22,601,506.-

31 Januari 1898. WET, tot vaststelling van het negende hoofdstuk cler taatsbegrooting voor het 
dien,t.jaar 1898. S. 41. 

BiJ deze wet wordt het IXde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1898, betreffende het Departement van Waterstaat, Handel en Ni,jvcrl,eid, vastgesteld zooals hierna 
verkort volgt: 

l• Afd.: Kosten van het Departement. Árt. 1-4 . f 143,600.-
2• Waterstaat. 

A. ,Jlgemeene zaken. 
Árt. 5. Kosten van commissiën, met inbegrip van het drukken 

van verslagen en van reiskosten .f 
Art. 6. Exploten en proceskosten. 

7. Druk- en bind werk, alsmede ad vertentiën 
8. Telegraphische berichten . 
9. Opnemingen en peilingen, niet betrekking hebbende 

op in uitvoering zijncle werken; aankoop, herstel en berging van 
instrnmeuten . 

Árt. 10. Herstel van winter- en stormschade . 

Art. ll. 
12. 

wedden en 
Art. 13. 

boeken en 

H. Waterstaat, 
Jaarwedden van het korps ingenieurs 
Jaarwedden van het korps opzichters, alsmede jaar

toelagen van de adj nnct-opzichters . 
Reis-, bureel- en verplaatsingskosten; aankoop van 

kaarten ten behoeve van het korps ingenieurs en 
opzichters en het verder personeel van den waterstaat en den 

inspecteur voor de Rijnvaart. 
A,·t. 14. Bezoldiging en toelagen van het personeel in de 

bnreelen der ambtenaren van den waterstaat 
Árt. 15. Jaarwedden, toelagen , reiskosten en verclere uit

gaven voor havenmeesters en de overige waterstaatsbeambten 
Àrt. 16. Bezoldiging enz. van de machinisten en verder per

soneel bij de werktuigen en op vaartuigen in dienst van den 

waterstaat . 
Ái·t . 17. Bezoldiging van het personeel en den concierge voor 

den algemeenen dienst van den waterstaat . 
Art. 18. Waarneming van winddrnk en waterhoogten enz., 

met inbegrip van materieel . 
Á1·t. 19. Waterstaatskaart 

20. Rivierkaarten 
21. Onderzoek naar den waterstaatkundigen toestand des 

lands 

4,000.-
1,000. --

25,000.-
6,000.-

4,000.-
60,000 .-

173,800.-

204,975.-

119,000.-

95,000.-

358,000.-

47,000.-

25,000.-

20,000.-

3,000.
]2,000.-

15,000.-

Transporteere . f 1,172,775.- f 143,600.-
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Per transport . f 1,172,775.- f" 143,600.-
Art. 22. Onderhoud enz. der verkenmerken van het herziene 

Amsterdamscbe peil en van de nauwkeurigheidswaterpassing . 

Art. 22bis. Voorbereiding van de samenstelling van eene nieuwe 

geologische kaart en van eene hoogtekaart van Nederland . 
Art. 23. Buitengewone correspondentie hij ijsgang en hoog 

opper water 
Art. 24. IJsoprniming 

25. Toelage aan den inspecteur voor de Rijnvaart. 

26. Toelage aan den ontvanger der directe belastingen enz. 

te Lobith voor de samenstelling der statistieke gegevens voor de 

Rijnvaart . 
Art. 27. Meten en ijken van Rijnschepen . 

28. Belooning der commissiën van tleskundigen voor de 

Rijnvaait te Amsterdam, Rotterdam en Donlrecht 
Art. 29. Verbetering cler rivieren cle Rijn ·en cle Lek 

30 . Verbetering van de rivier cle Waal : 

31. Verbetering van de rivier de IJssel. 

32. Verbetering van de rivier cle Menvede en van de Killen . • 
33. Verbetering van de Donltscbe waterwegen. 

34. Verbeter ing enz. van bel Hollandscb Diep en het 

Haringvliet 
Art. 35. Verbetering enz. van dP. rivier de Maas in Limburg, 

Noordbrabaut en Gelderland. 
Art. 36. Verleggen van de uitmonding der rivier de Maas, 

ingevolge de wet van 2ö Januari 1894 (Staatsblad n°. 4). 
Art. 37-40. Bezoldiging, bureel- en lokarilbehoeften, reis

kosten, alsmede kosten van de werkzaamheden voor het uitbakenen, 

waterpassen enz. ten behoeve van het werk genoemd sub art. 36 . • 
Art. 41. Bouw van eene brug te Heusden. 

42 . Onderhoud enz. van de werken voor bet verleggen 

van de ~laasmoncling en der werken en vaargeul op de Donge 

.Ji·t. 43. Onderbo11d van de kribben in de Dintel bij Dinteloord. ,, 

44. Onderhoud enz. van deu waterweg van Rotterdam 

naar zee; la,;gs de Nieuwe Maas, het Scheur en aan de Hoek vau 

Holland; verbetering van de Nieuwe Maas beneden de Oostpunt 
van Rozen burg . 

Art. 45. Onderhoud enz. der werken van den Hollaudschen 

IJssel, met verdieping van de rivier beneden Gouda. 

A,·t. 46. Onderhoud enz. van de Lingewerken. 

47. Onderhoud enz. van het Zwarte Water. 
48. Onderhoud enz. van het Zwolsche Diep. 
49. Onderhoud enz. van de Vecht in Overijssel 
50 . Onderhoud enz. Binnen- en Buiten-Aa in Groningen. 

51. Onderhoud enz . der drie overlaten in den Waaldijk 

boven D,ilem en in het Wijdschild, van de groote inundatie- of 
bulpsluis in den Waaldijk te Dalem, de sluizen, heulen en duikers, 

te Gorinchem 
Art. 52. Onderbond enz. van de duikersluis in den Krommen 

Rijn te Wijk bij Duurstede . 

" 

250.-

500 .-

5,000.-
15,000.-

500 .-

600.-
1,800.-

5,000.-
264,700.-
274,500.-
118,600.-
249,000 -

76, 200.-

92,500.-

212,900.-

798,000.-

40,500 .-
87,000.-

105,000.-
100.-

609,000.-

20,500.-
2,500.-
4,500.-

31,000.-
100,000.-

3,000.-

7,000.-

130.-

Transporteere . f 4,298,055 .- f 143,600.-
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Per transport . / 4,298,055 .- f 
.J.rt. 53 . Onderhoucl enz. van de peilschalen te Elburg, Nijkerk 

en Durgerdam 
.J.rt. 54. Onderhond, herstel en verbetering van de zee- en oever

werken, helm- en stroobeplantingen; onderbond, verbetering en 

vernien wiog van peilschalen; havens te Hellevoetsluis en Goede

reede; en daarmede in verban ,l staande uitgaven in Zuidholland . • 
.J.rt. 55. Id. in Noordhollanu, alsmede van ue havens te 

Vlieland, Urk en Marken 
.J.1·t. 56. Id. in Zeeland, alsmede van de hávcns te Veere, 

Vlissingen en de binnenreede van Brouwershaven. 

.J.rt. 57. Id. in Friesland 
58. Id. in Overijssel . 

59. Id. in Groningen . 
60. Verbetering van de Slenk, zijnde het bnitendijksch 

vaarwater tusschen Zoutkamp en het Dokkumercliep. 
.J.rt. 61. Bijdrage in het tekort der uitgaven voor zeewering 

en oevel'Voorziening van de calamiteuse polders in de provincie 

Zeeland, volgens de wet van 19 Juli 1870 (Staatsblad n°. 119) . • 
·.J.,·t. 62. Wegruimen en bergen van wrakken en hunne ladingen . • 

63. Onderhoud, herstel en verbetering van de havens en 

hare toegangen, daaronder begrepen de rivierwerken bij de havens te 
Moerdijk en Willemstad; onderhoud, herstel en vernieuwing van 
peilschalen, en daarmede in verbaml staande uitgaven in Noordbrabant • 

.J.,·t. 64. Id. in oordholland, daaronder begrepen het Krab-

bersgat . 
.J.rt. 65. Id . in Zeeland , daaronder begrepen de aanleg- en 

losplaats bij de Isabella-sluis en het Posthaventje te Gorishoek. " 
Art. 66. Id. in Friesland 

67. Id. in Overijssel 
68. Id. in Groningen 
69. Onderhoud enz. van het Merwedekanaal met het 

Zederikkanaal 
.J.,·t. 70. Onderhoud enz. van de Zuid-Willemsvuart . 

71. Aanleg, onderhoud en bediening van telegraphisehe 
verbindingen, menbilair en verder materieel 

.J.rt. 72. Onderhoud enz. van de gekanaliseerde Dieze . 
73. Onderhoud enz. van het kanaal van Apeldoorn naar 

den IJssel. 
.J.rt. 7 4. Onderhoud enz. van het kanaal door Voorne . 

75 . Onderhoud enz. van sluizen en bruggen op den 
waterweg van Amsterdam naar Rotterdam . 

.J.rt. 76. Onderhoud enz. van het Noorclhollandsch kanaal. 
77. Onderhoucl enz. van het kanaal van Amsterdam naar 

de Noordzee 
Árt. 78. Uitbreiding van de haveu- en sluiswerken te IJmuiden, 

ingevolge cle wet van 31 Mei 1887 (Staatsblad n°. 98). 
.J.rt. 79 . Onderhoud enz. van het Tienhovensche kanaal 

80. Onderhoud enz. van de vaart tusschen Amsterdam 

en Vreeswijk. 

600.-

3 ,000 .-

275,000.-

48,000 .-
26,000.-
24,000.-
8,500.-

7,000.-

200,000.-
30,000.-

16,000.-

44,700.-

22,000.-
42,000.-

3,200.-
48,000.-

159,750.-
143,000.-

12,000.-
9,000.-

23,000.-
39,300.-

8,000 .-
135,000.-

612,500. -

615,000.-
600.-

9,600.-

Transporteere . f 6,897,805.- f 

41 

143,600.-

143,600.-
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Per transport . / 
Art. 81. Onderhoud enz. van het jaagpad langs het Spaarne. " 

82. Onderhoud enz. van het kanaal van Ter Neuzen. 

3. Verbetering van het kanaal van Gent naar Ter Neu
zen, ingevolge overeenkomst met België van 29 Juni 1895 

.il.rt. 84. Onderhoncl enz. van het kanaal van Sluis naar Brugge. " 
85. Onderhoud enz. van het kanaal door Znicl-Bevelancl. ,, 
86. Onderhand enz. van het kanaal door Walcheren . 
87. Onderhoud enz. van de kanalen van Dokktun naar 

Gerben-Alles verlaat en Kollum, de Kiestrazijl , de Burgwerder
brng en de brug in de Leegte, het oostelijk kanaalboord van de 
Mnnnikezijlsterrijt, het Wijd der Linde. 

Àrt. 8 . Onderhoud en werkinµ: van de stoomwerktui!(en van 
het Noord-Willcmskanaal. 

Art . 9. Onclerhoud enz. van het kanaal het Meppelerdiep .• 

90. Onderhoucl enz. van de Willt msvaart in Overijssel. " 
91. Onderho11d enz. nu het Veenhuizerkunaal . 
92. Onderhand enz. der Drentsche Hoofd- en Beilervaarlen. 
93 . Onderl1oud enz. van het Noorderkanaal of de Noorder

vaart in Limburg en het zijkanaal naar de Maas in de richting 

tusschen Neer en Kessel . 
Art. 94. Onderhoml enz. van het Geldernsche Nierskanaal 

95-105. Onderhoud, herstel en verbetering van wegen 

en bruggen en daarbij behoorende werken, beplantingen, be
nevens daarmede in verband staande uitgaven in de versch illende 

provinciën. 
Art. 105bis. Kosten wegens hei in goeden staat van onderhoud 

brengen van de brug voor gewoon verkeer over de Maas te Venlo. " 
Art. ]06. Onderhoud enz. van veren en sch ipbrnggen . 

107. Subsidiën ,,oor onderwerpen, waarvoor reeds bij_ de 

laatstvoorgaande begrooting bijdragen zijn toegestaan. 
;irt . 108. Bijdrage aan de gemeente Diever in cle kosten van 

a:inleg van een straatweg van Diever over \ 'lateren en Zorgvlict 
naar den kunstweg Boy-Elslo 

.A,·t. 109. Bijdrage aan de commissiën in zake den aanleg van 
kunstwegen in de gemeente Emmen 

Art. 110. Bijdruge aan het waterschap het Land van Weert 

in de kosten van verbetering der afwatering in clat waterschap . ,, 
Art. 111. Bij,lrage aan de provincie Noordbrabant in de 

kosten van aanleg van een knnstweg van Baarle-Nassan over 
Ulicoten naar de Belgische grens . 

Art . 112. Bijdrage aan cle gemeente Zuicldorpe in de kosten 
van aanleg van een weg van die gemeente naar de Belgische 
grens in cle richting van Selzaete . 

A,·t . 113. Bijdrage aan de gemeente Bellingwolde, in cle kosten 
van verbetering van het Veendiep . 

A,·t. ll3bis. Bijdrage aan de gemeente Giethoorn voor den aanleg 
van een kunstweg in de gemeenten Giethoorn en Steenwijkerwold. " 

Art , ll3ter. Bijdrage aan de gemeente Winterswijk voor den 
aanleg van een knnstweg naar de grens in de ri chting naar Vreden. ,, 

6,897,805.- f 
600.-

123,000.-

1,000,000.-
300. -

75,000.-
157,000.-

12,000.-

13,000.-
10,800.-
10,400.-
7,000.-

26,000 .-

6,000.-
150.-

790,500.-

12,000.-
83,000.-

326,360.21 

27,738.-

16,569.-

6,000.-

29,250.-

12,873.-

3,358.81 

13,000.-

5,575.-

Transporteere . f 9,665,279.02 / 

143,600.-

143,600.-
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Per transport . f 9,665,279.02 f 
Árt. l 13quater. Bijdrage aan de gemeente Ermelo in de kosten 

van aanleg van een knnstweg aldaar . 

Árt. ll3quinquies. Bijdrage aan den Raad van Administratie 

<ler Maatschappij van den Zaanlandsclien Commnnicatieweg in de 

kosten van de vernieuwing der brug over de auernasche vaart . " 
Árt. 114. Nienwe subsidiën. 

C. ~andsgebouwen. 

Árt. 115. Jaarwedden van de beide Rijkbouwmeesters , als

mede jaarwedden en toelagen van het verder va te personeel , 

belast met het toezicht op de landsgebouwen en op de bij de 
Departementen van Waterstaat, Handel en ijverheid en van 
Financiën in gebruik zijnde gebouwen 

Árt. 116. Toelage van het vaste personeel voor het houdeu 
van toezicht bij de uitvoering van bouwwerken 

Árt. 117. Reis-, bureel- en verplaatsingskosten van het per
soneel de,· landsgebouwen. 

Art. ll8. Bezoldiging en toelagen van de vaste werklieden 

bij de landsgebouwen . 

Art. 119. Onderhoud, lasten, herstel en verbetering van de 

landsgebouwen en terreinen te 's Gravenhage 

Árt. 120. Brandweer en brandweertelegrnaf; duinwater voor 

de fontein op het Binnenhof; verlichting van het Binnenhof; 

telephoon-abonoement voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. " 
.drt . 121. Huur, inrichting en bewaking van lokalen tijdelijk 

in gebruik 

D. Spoorwegen. 

Árt. 122 en 123. J aarwedden, benevens rei s- en verplaatsings

kosten van den Raad en het verder personeel voor het toezicht 
op de spoorwegdiensten . 

Art. 124. Materieel en arbeidsloon voor dit toezicht 

125 en 126. Jaarwedden, benevens bureel- en reiskosten 
van den Rijkscommissaris en van den adj unct-Rijkscommissnri s bij 

de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwe11:en en bij cle 
Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij . 

.J,·t. 127. Bijdi-age aan de internationale commissie vo01· 

spoorwegcongressen . 

Art. 128. Bijclrage van Nederland in de kosten van het inter
nationaal bureel te Bern voor spoorwegvervoer 

A,·t. 129. Vcrnienwen van · den kaaimuur langs de spoorweg

haven te Feijenoord 
.Jrt. 130. Brug over clen IJssel bij Westervoort. 

131. Locomotiefloods op het station Vlissingen (Haven). " 
132. Uitbreiding van het station 's Hertogenbosch , met 

inbegrip van eene nieuwe en hooo-ere Diezehrng . 
.d1·t. 133. 'fot den dienst van 1893 behoorende vordering der 

MaatschapJ>ij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen wegens meer 
werk bij het maken van grond- en kunstwerken voor het stations-

19.25 

7,900.-
2,000.-

35,413.-

2,000 .-

12,0QO.-

ö,525.-

60,000.-

. 2,600.-

14,100.-

]09,375.-
12,900.-

3,400.-

100.22; 

. 00.-

210,000.-
900,000.-
26,800.-

30,700. -

Transporteere . /11,102,711.491 f 

43 

143,600.-

143,600.-
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Per transport . /11,1 02,711.49• / 143,600.-
emplacement te 's Hertogenbosch, met inbegrip de r waarde van 
aan ,1en aannemer verbleven oude materialen . 

Ai·t. 134. Uitbreiding van het station en van het hoofdgebonw 
op het stat ion Hengelo . 

Art . 135. Wijziging van het goederenstation te ijmegen. 
136. Herstell ing van de westèlijke viaduct te Amsterdam " 
137. Goederenstation van den Hollandschen IJ zeren Spoor

weg in de Stadsrietlanden te Amsterdam 
"frt. 138. Station van den Staatsspoorweg van Amersfoort 

naar Nijmegen , te Amersfoort . 
.Jrt. 139. Uitgaven, voortvloeiende nit artikel 10, sub 1°., 

2°., 3°. en 5°., der overeenkomsten van 21 Januari 1890, 
goedgekeurd bij de wet van 22 Jnli 1890 (Staatsblad n°. 134) . " 

Art . 140. Uitgaven voortvloeiende uit art. 20 , al. 7 , der 
overeenkom sten van 21 Januari 1890, goedgekeurd bij de wet 
van 22 Juli 1890 (Staatsblad n°. 134) . 

Ai·t. 141. Uitgaven, voortvloeiende nit de toepassinu: van 
art. 15 der wet van 9 April 1875 (Staatsblad n°. 67). 

Art. 142. Renten over het jaar 1898 aan België ~it te keeren , 
van c1e kosten van werken tot uitbreiding van het station Es
schen, ingevolge regeling met de .Belgische Regee ring getroffen, 
tot uitvoering van art. 17 der, voor zooveel noodig , bij de wet 
van 22 April 1880 (Staatsblad n°. 63) bekrachtigde overeenkomst 
van 31 October 1879 . 

Art. l 4~bis. J aarwedde van den Rijkscommissaris voor de 
gesubsidieerde tramwegen. 

Art. 142ter. Bureel- en reiskosten van den hierboven I ge
noemden am bteuaar 

Art. 143. Subsidiën voor deu aanleg van stoomtram wegen 
van Schagen naar Wognnm ; van Veghel over Ei ndhoven mu11· de 
Belgische greus; van Rotterdam naar de Hoeksche Waard ; van 
Oldenzaal naar Denekamp en van Oldenzaal naar de Pruisische 
grens in de richting van Gronau; van Brouwershaven naa.r 

Steenbergen met tram wegwerken tot aansluiting van de haven nabij 
Numansdorp aan den stoomtram weg van Zuid-Beijerland naar Rot
terdam; en van Joure naar Lemmer . 

Art. 144. Aan leg van een haven te Numansdorp. 
145. Aanleg van havens van het Zijpe . 
146. Subsidie voor den aanleg van ecu panrdentramweg 

van Kantens naar het station Winsum (provincie Groningen) . 

11 ,478.12 

100,000 -
59,000.-
30,000.-

40,000.-

300,000.-

40,000.-

100,000.-

25,000 .-

4,800.-

2,000.-

500.-

350,000.-
100,000.-
100,000.-

15,000.-
- ----- • 12,380,489.61• 

3• Afd. : Handel en Nijverheid. 

A. Kon inkl ijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut . 
. tli-/. 147-149 

B. Zeevioscherijen. Art. 150- 154. 
C. IJkwezen. drt. 155-157 
D. Mijnwezen. Art. 158 - 159 . 
E. Verschillende uitgaven. Art. 160-174 

/ 44,17 5.-
29,820.

" 109,400.-
4,300.-

73,500.-
261,195.-

Transportcere . f 12,785,284.61• 
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Per transport . f 12,785,284.615 

4• Afcl.: Arbeicl en Fabriekswezen. 
A. Stoomwezen. Art. 175-177. 
13. Toezicht , bedoeld bij de Veiligheidswet en bij de 

.f 54,250.-

56,500.-
2,500.-
5,000 .-

15,000.-

Arbeidswet. Art. 178-179 . 
C. Hinderwet. Art. 180 . 
D. Kam ers van arbeid. .Llrt. 181 . 
E. Verschillende uitgaven. Art. 182-184 . 

133,250.-
5• Afd.: Posterijen . 

A. en B. Postdienst . Art. 185-198 . f 6,338,360.
" 1,806,695.
" l,945,525.-

C. 'felegraafilienst.· Art. 199-207 . 
D. Vereenigde post-en telegraafdienst. A,·t. 208-212. 
E. Vereenigde posten. Art. 213-215 . 
J<'. Rijkspostspaarbank. Art. 216-221. 

8,500.-
479,300.-

Pensioenen, wachtgelden, grntificatiën euz. Art. 222-228. 
Ouvoorziene uitgaven. Art. 229 . 

" 10,578,380.-
513,937 .-

60,000.-

1 Februari 1898. BESLUIT, tot W1Jz1grng van 
het Koninklijk besluit van 29 Augustus 1894 
( Staatsblad n°. 146), gewijzigd en aaugevnld 
bij dat van 13 Mei 1896 (Staatsblad n°. 81), 
ter uitvoering van art. 1 der wet, houdende 
regeling van de bevoegdheid der consulaÏl'e 
ambtenaren tot het opmaken van bmgerlijke 
akten, en van de consulaire rechtsmacht 
(Staatsbladen n°' . 138 van 1887 en 204 vau 
1888). s. 42. 

[N NAHI VAN H. M. WILHELMINA ENZ. 

WtJ EMMA, ENZ. 

Op cle voordracht van de Ministers van Buiten
landsche Zaken, van den 7den December 1897, 
n°. 12998, afdeeliug Algemeen Secretariaat, en 
van Justitie, van den 13den December 1897, 
n°. 119, lste afdeeling; 

Overwegende tlat het Koninklijk besluit van 
29 Augustus 1894 (Staatsblad n°. 146), gewijzigd 
en aangevuld bij Koninklijk besluit van den 
13den Mei 1896 (Staatsblad n°. 81) nader wijzi 
ging behoeft ; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
llden Januari 1898, n°. 21); 

Gelet op het nader rapport van de Ministers 
voornoemd van den 26sten J anuar i 1898, n°. 433, 
afdeeliug Algemeen Secretariaat, en van den 
28sten Januari 1898, l ste afdeeling, n°. 98; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 

Eenig artikel. 

Het Koninklijk besluit van 29 Augustus 1894 

f 24,070,851.61• 

(Staatsblad n°. 146), gewijzigd en aangevuld bij 
dat van 13 Mei 1896 (Staatsblad n°. 81), wordt 
nader gewijzigd als volgt: 

A . RUSLAND. 

In artikel 3 vervalt, uit het ressort Odessa, 
vermeld onder nummer 9, Transkaukasië. Tns
schen voorzegd nummer 9 en nummer 10 wordt 
ingelascht: 9a Batoum (ressort Cis- en Transkou
kasië). 

B . CHINA. 

De bepalingen betrekking hebbende 011 China, 
te weten: in artikel 2 de nummers 6, 7, 8 en 9, 
in artikel 3 de nummers 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30 en 31, in artikel 4 de nummers 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 en 24 
worden vervangen als volgt: 

RECHTSMACHT. 

6 . ..J.moy (ressort de provincie Fuhkien en, van 
de provincie Kuang tung, de prefecturen Ch'ao 
chou fu en Hui chou fu en de onderprefect uur 
Kia Ying chou). 

7. Canton (ressort de provincie Kuang tung 
met uitzondering van bet daarvan hierboven onder 
nummer 6 aan Amoy toegekend gedeelte, alsmede 
de provinciën Kuang si, Yün nan en R;nei chou). 

8. Shanghai (ressort de provinciën Kiang su, 
Chehkiang:, Anhni, Kiang si, Hunau, Hupeh, 
Szechuen, alsmede Thibet). 

9. Tientsin (ressort de provinci ën Chihl i, Shan-
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tnng, Honau, Shensi, Kansu, Shansi, alsmede 

Chineesch 'l'ul'kestan, Mongolië en de Mantsjoersche 

provinciën Fengt'ien Kirin en Heilungkiaug) . 

BURGERLIJKE STAND. 

21. Amoy (ressort, van de Provincie F,thkien, 

de prefecturen Hsing hna fu, Chuan chon fu, 

'l'ing chou fo , Chang chou fu, en de onder
prefectni•en Yungch'un cho,1 en Lnng Yen chou). 

22. Foochow (ressort de pl'ovincie Fnhkien, 

met uitzondering van het daarvan.hierboven onder 

nummel' 21 aan A.moy toegekend gedeelte). 

21!. Swatow (l'essort van de pl'ovincie Knang

tnng, de prefecturen Ch'ao chon fn, Hui chon 

fo en de onderprefectnur Kia-Ying chon). 
24. Can/on (ressort de provincie Kuang tung 

met nitzondel'ing van het daarvan hierboven 

onder nummer 23 aan Swatow toegekend gedeelte, 

alsmede de provinciën Kuang si, Yün uan en 

Knei chou). 
25. Shangl,ai (ressort de provincie A.nhui en 

het gedeelte cler provincie Kiang sn gelegen be- . 

zuiden de Yang tzse riviel'}. 
26. Chingkiang (l'essol't het gedeelte del' pl'O· 

vincie Kiang su·, gelegen benoorden de Yang 

tzse l'ivier.) 
27. Hankow (ressort de provinciën Hnpeh, 

Hnnan, Szechnen, alsmede Thibet). 

28 . Kiukiang (ressort de provincie Kiang si) . 

29. Ningpo (ressort de provincie Chehkiang). 

30. Tientsin (ressort de provinci ën Chihli, 
hensi, Kansu, Shansi, alsmede Chineesch Turke

stan en Mongolië). 
31. Cl,efoo (r~ssort de provinciën hantnng en 

Honan). 
31a. Newchwang (ressort de Mantsjoersche pro

vinciën l?engt'ien Kirin en Heilungkiang). 

ANDERE BURGERLIJKE AKTEN. 

14. Amoy (ressort, van de provincie Fnhkien, 

de prefecturen Hsing hua fu, Chuan chou fo, 
'l'ing chou fu, Chang chou fu, en de onderpre

fectnren Yungch'un chou en Lung Yen chon). 
15. Foochow (ressort de provincie Fuhkien met 

uitzondering van het daarvan hierboven onder 
nummer 14 aan A.moy toegekend gedeelte). 

16. Swatow (ressort van de provincie Kuang
tung, de . prefecturen Ch'ao chon fu, Hui cho,1 

fu en cle onclerprefectunr Kia-Ying chou). 
17. Canto,, (ressort de provincie Knaag tung 

met uitzondering van het daarvan hierboven onder 
nummer 16 aan Swatow toegekend gedeelte, als-

mede de pl'ovinciën Kuang si, Yiin nan en Knei 
chon). 

18. Sóanghai (ressort de provincie A.nhni en 

het gedeelte der provincie Kiang sn gelegen . be

zuiden de Yang tzse rivier). 

19. Chinglcian,q (ressort het gedeelte der provincie 

Kiang· su, gelegen benoorden cle Yang tzse rivier). 

20. Hankow (ressort cle provinciën Hupeh, 

H unan, Szechnen, alsmede Thibet). 

21. Kiulciang (ressort de provincie Kiang si). 

22. Ningpo (ressort de provincie Chehkiang). 

23. Tientsin (l'es ort d_e pl'ovinciën Chihli, 

Shensi, Kansu, Shansi, almede Chineesch Turke-

stan en Mongolië) . . 
24. Cl,efoo (ressort de provinciën Shantung 

en Honan). 

24a. Newcl1wa11g (ressort de Mantsjoersche 
provinciën Fengt'ien, Kirin en Heilnngkiang) . 

C. JA.PAN. 

In artikel 2 wordt aan het ressort Yokohama , 

vermeld onder nummer 12, toegevoegd het eiland 
Formosa. 

In artikel 3 worclt tusschen de nummers 34 
en 35 en in artikel ·4 tusschen cle nummers 27 
en 28 respectievelijk ingelascht 34a en 27 a, onder 

bij voeging van : Àmping (ressort het eiland 
Formosa) . 

D. WES'l'KUST VAN AFR_IKA.. 

In artikel 3, nummer 48, gewijzigd bij 

arti_kel 1, litt. f, van het Koninklijk besluit van 

13 Mei 1896 (Sf,tatsbfad n°. 81), wordt de naam 

der standplaats rabinda, vervangen door B ana11a. 

N nmmer 49 rnn voorzegcl artikel vervalt. 

E. ANTILLEN. 8PA.ANSCHE BEZITTI GEN. 

In artikel 3 vervallen de nummers 55 en 56 

en in artikel 4 de nummers 46 en 47 . 
De ressorten respectievelijk vermeld onder cltJ 

nummers 57 en 58 van nrtikel 3, alsmede onder 

de nummers 48 en 49 van artikel 4 worden 
nader omschreven als volgt: 

Havana!, (ressort de provinci~n llava11ah, ll1ata11-
zas, Pinar det R io en Santa Clara). 

St. Jago de Cuba (ressort de p1·ovinciën St. Jago 
de Cuba en Puerto de Principe). 

De Ministers van Buitenlandsche Zaken en 
. van J nstitie zijn, iede,· voor zoo veel hem betreft, 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het · Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
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afschrift zal worden gezonden a.an de Algemeene 

Rekenkamer. 
's Gravenhage, den lsten Februari. 1898. 

(get .) E M i\I A. 
De JJfinister van Buitenlandse/te Zaken, 

(get.) W. H. DE BEAUFullT. 
De JJ[inister vall Justitie, 

(get .) CoRT V. D. LINDEN. 

( TJ_itgeg. 23 Febr. 1898.) 

1 Februari 1898. WET, tot wijziging van artikel 
6 der wet van 17 November 1872 (Neder
landsclt Staatsblad 1872, n°. 130, Indisch, 
Staatsblad 1873, n°. 3ö) , houdende vaststel

ling der tarieven van in- , uit- en doorvoer 

in Nederlandsclt-Indië. S. 43. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELll'[[NA, EXZ. 
WIJ EMMA, ENZ .. . . . .. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
het wenschehjk is de bevoegdheid, die bij het 
tweede lid van artikel 6 der wet van 17 No

vember 1872 (Nederlandse!,, Staatsblad 1872, 
u0

• 130, Indisclt Staatsblad 1873, n°. 35) is ge
geven aan den Gouverneur-Geuera::il van Neder

landsch-Ind ië, uit te breiden tot de residentie 

Menado, en derhalve de gelegenheid te openen 

om in dat gewest in- en uitvoerrechten te heffen 

vanwege het Nederlantlsch-Indisch Gouvernement; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

Eenig artikel. 

Uit het eerste lid van artikel 6 der wet van 

17 November 1872 (Nederlandse!,, Staatsblad 1872, 

n°. 130, Indisclt Staatsblad 1873, n°. ilö) ver

valt het woord: .JJfenado". 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegev)!n te 's Gravenhage, den 1 Februari 1898. 

(get.) EMMA. 
De "Afinister van Koloniën , (get . ) CHEMER. 

( Uitgeg. 4 Febr. l 98 .) 

1 Februari 1898. WET, tot wijziging en aan

vulli~g van het IIde hoofdstuk der begroo
ting van nit"'aven van Nederlandse!,- Tndiii 
voor het dienstjaar. 1898. S. 44. 

1 Februari l 898 . W:i,;T, tot afschaffing van het 
uitvoerrecht van suiker in Nederlandscli-Indie. 

. 45. 

b KAAM VAN H. M. w ILHELM:IN A' ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. . . . . . . doen te weten , 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
het wenschelijk is voor goed af te zien van de 

herhaaldelij k geschorste heffing van het ui tvoer
recht van suiker in Nederla1tdsck-I11die; 

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

Eenig a,·tikel. 

Uit het tarief van uitvoerrechten, vasto-esteld 
bij art ikel 2 der wet van 16 April 188 6 (Neder
landse!, Staatsblad 1'886, n°. 72, Indisch Maats
blad 1886, n°. 107), vervalt: 

Suiker. . 1 100 kilogr. 1 0.15 
Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den l Februari 1898. 
(get.) EMMA 

De JJ1iniste,· van Koloniën, (get.) C1tEMER. 

( Uitgeg. 4 Febr. 1898.) 

2 Februari 1898. WET, tot_ definitieve vaststelling van de koloniale huishoudelijke begrootiug van 

Suriname voor het dienstjaar 1898. S. 46. 
Bij deze wet wordt de koloni,.Je huishoudelijke begrooting van Suriname voor het dienstjaar 

1898, voor zoo veel de uitgaven betreft , definitief va tgestelcl zooals hierna verkort volgt: 

. l • Afdeeling: Gouvernements-secretarie, Koloniale Staten en algemeene dienst . f 157,372.50 
2• Justitie en Politie . 34 ,280 .-
3• Schtüterij te Paramaribo. 7,550.-
4• Atlministratié van Financiën 268,995.-
5• I=igratie en kolonisatie 43,410.-
6• Eerediensten, onderwijs , armenzorg en burgerlijke genee kunuige 

dienst . 

Bon wdepm;temeut . 
Koloniale vaartuigen, betonning, bebakening, seinwezen en brand

weer. 
Pensioenen, wachtgelden, onderstandeu en toelagen . 

Onvoorziene uitgaven . 

478,271.50 
524, 968 .58• 

254,933.725 

214,543.73• · 
50,000.-

/ 2,348,325 .045 
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Artt. 2 en 3 handelen over af- en overschrijving van- en betalingen uit de onvoorziene uitgaven, 
Bij Art. 4 worden tot goelmakiug cler uitgaven aangewezen : 

A. Directe en inclirecte belastingen. 
B. Inkomsten van onderscheiden a~rd. 
C. Bijdrage uit 's Rijks schatkist tot aanvulling van de koloniale geldmiddelen. 

2 Februari 1898. WET, tot definitieve vaststelling van de koloniale hnishouclelijke begrooting van 
Ouraçao voor het dienstjaar 1898. S. 47 . 

Bij deze wet wordt de koloniale huishoudelijke begrooting van Ouraçao voor het dienstjaa1· 1898, 
voor zoo veel de uitgaven betreft, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

l • Afdeeling : Gewestel ijk BestLtur 

8• 

Justitie en politie. 
Geldelijk Beheer . 
Eeredienst eu onderwijs. 
Plaatselijke kosten 
Openbare Werken. 
Pensioenen, wachtgelden, anderstanden en andere uitgaven van 

algemeenen aard 
Onvoorziene uitgaven. 

f 76,757 .10 
124,326 .-

72,921.50 
113,311.27 

78,401.-
62,306.50 

144,766.005 

20,000.-

/ 692,789.37• 

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. Bela tingen. 
B. Inkomsten van onderscheiden aard. 
C. Bijdrage nit 's Rijks schatkist tot aanvulling van de koloniale middelen. 

2 Februari 189 . WET, tot vaststelling van het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1898. S. 48. 

Bij deze wet worclt het Xde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1898, betreffende het Departement van Koloniën, vastgesteld zooals hierna verkort volgt : 

1 • Afd.: Kosten van het Departement. / 299,094.-
2• Uitgaven ten behoeve van cle kolonie Suriname 737,215.09,; 

295,650.65; 3• Uitgaven ten behoeve vau de kolonie Curaçao . 
Pensioenen en gagementen vau gewezen landsdienaren in de voormalige 

Nederlandsche bezittingen ter Kuste van Guinea en van hunne 
nagelaten betrekkingen 12,176.-

5• P ensioenen, wachtgelden en gratificatiën, alsmede daarmede in ver-
band taanclc uitgaven . 

Onvoorziene uitgaven . 

4 Februltri 1898. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van het Reglement voor clen Hoofdcursus. 
s. 49 , 

IN NAAM VAN H . M. WILHELMINA' ENZ. 

WIJ E) 'fMA' E'.',Z. 

Op de vourclracht van de Ministers van Oorlog 
en van Koloniën cld. 11 December 1897, Ile Afd., 

27,270.-
40,000.-

/ 1,411,405.75 

n°. 31, en van 16 December 1897, Litt. C, 
n°. 23; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
18 J anuari 1898 , 11°. 24); 

Gezien het nader rapport van voornoemde 
Ministers van 28 J anuari 1898, !Ie Afd., n°. 38, 
en van 2 ]t'ebruari 1898, Litt. C, n°. 53; 
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Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 

_Art . 1. Het Reglement voor den Hoofdcursus, 

vastgesteld bij het Koninklijk beslnit van 22 Sep· 

tember 1892 (Staatsblad n°. 221) en gewijzigcl 

bij het Koninklijk besluit van 7 December 1895 

(Staatsb lad n°. 221) wordt, met ingang van 

15 Februari 1898, nader gewijzigd als volgt: 

1°. H et opschrift, gesteld aan het hoofd van 

§ 3 vt1n het Eerste Hoofdstuk, wordt gelezen: 

"Personeel en paai·den aan den Hoofdcursus 
te verbinden of daarbij te detacheeren." 

2°. Aan artikel ] 5 wordt het volgende toege

voegd : 
"5°. op welke wijze wordt voorzien in de be

hoefte aau personeel en paarden, benoodigd voor 

het rijkunstig on,lerwijs ." 

3°. In artikel 59 vervalt het gestelde bij A 

ouder t, bij B onder p, bij C onde1· t, en bij 

D onder q en wordt het gestelde bij B onder n 

gelezen als volgt: 

. n. llt ititaii-e administratie : 
1°. Grondige kennis van alle reglementen en 

voorschriften betreffende de administrntie bij de 

korpsen van het leger en vaardighei<l in de toe• 

ptrssing daarrnn bij de uitvoering van schriftelijke 

opdrachten; 
,,2°. kennis van de te veniehten werkzaam

heden bij de hoofdadministratie van korpsen en 

van de voorschriften betreffende het beheer van 

de militaire verplegingsinrichtingen en van de 

wecluwen- en weezeukas voor de officieren van 

de landmacht; 
"3° . kennis van de verplich tingen van clen 

luitenan t-kwartiermeester, als verplegingsoffic ier 

bij troepen te velde en in versterkte plaatsen." 

4°. Het gestelde bij artikel 60 onder d wordt 

gelezen : 
.cl. praktiscl, in : 
de exercitiën, de gymnastiek en het schermen;" 

5°. Het gestelde bij artikel 67 onder a wonlt 

gelezen: 
• a. voor all e adspiranten: 

gymnastiek en schermen ' /, . 
6°. In de tweede kolom van de Tnbel , bedoeld 

bij artikel 15, worclen de woorden: 
"l3nrger-leeraar ni et behoorende tot het vaste 

personeel, (4)" gelezen : . luitenant der cavalerie 

niet behoorende tot het vaste personeel." 

7°. In de laatste kolom van de onder 6°. ver

melde Tabel wordt onder noot e de volgende 

noot ingevoegd : 
.j. l3ij Ministerieele beschikking worclt ieder 

1898. 

jaaT het vereischte aantal militairen en paarden 

aangewezen voor het rijkunstig onderwijs der 

leerlingen." 

8°. In de onder 6°. vermelde Tabel vervalt de 

noot (4) en worden de nummers .(5)" en .(6)" 

bij de volgende in die Tabel voorkomende noten, 

respectievelijk gelezen: .(4)" en .(5)". 

9°. In de eerste kolom van de onder 6°. ver

melde Tabel wordt onder de woorden: "Personeel 

voo1· huishoudelijke diensten" ge;teld het woord 

"Kok" en daarachter, respectievelijk in de tweede 

en de derde kolom "Korporaal" en "l". 
10°. In de derde kolom van de onder 6° ver

melde 'fäbel wordt het getal .30" gelezen: .29". 

2. Dit besltlit treedt in werk ing op den 

tweeden dag na de dagteekening van het Staats
blad en van de Staatscourant , waarin het ge

plaatst is . 

De Mini !ers van Oorlog en van Koloniën zijn, 

ieder voor zooveel hem betreft , belast met. de 

uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad en gelijktijdig in de Staatscourant zal worden 

geplaatst en in afschri ft aan clen Raad van State 

zal worden medegedeeld . 

's Gravenhage, den 4den Februari 1898. 

(get.) EMM A. 

De lllinister van Oorlog, (get.) ELAND. 

De Jfinisler van Koloniën, ÜllEMF.R. 

( Uilgeg. 9 Febr. 1898.) 

4 Februari 1898. BESLUIT, waarbij met ver 

met1g1ng van het besluit van Gedeputeerde 

Staten van Gelderland vau 12 October 1897, 

n°. 63, al snog het daarteo-en ingésteld beroep 

gegrnnd wordt verklaarcl en bevolen wordt 

dat J. VAN BEYNUM zal wordeu toegelaten 

als lid van dPn raad der gemeente Wageningen. 
s. 50. 

IN NAAM VAN H . M. WILHELMINA, ENZ . 

WIJ EMMA ' ENZ . 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door den 

raad dei· gemeente Wageningen tegen het be

sluit van Gecleputeerde Staten van Gel-derland, 
dd. 12 October 1897, n° . 63, waarbij het be

sluit van dien raad tot toelating van J. VAN BEYNUM 

als raadslid is vernietigd; 
Den Raad van State , afdeeling voor de ge• 

schillen van bestuur, gehoord (advies van 22 De

cember 1897, n°. 258); 
Op de voorclracht van clen Minister van l3in-

4 
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nenlandsche Zaken, van 2 Februari 1898, n°. 7121, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat blijkens de "candidatenlijst 

en proces-verbaal" bedoeld bij art. 10 der Ge

meentewet op 5 Augustus 1897 bij den burgemeester 

der gemeente Wageningen zijn ingeleverd de 

volgende opgaven van candidaten voor het lid
maatschap van den gemeenteraad, voor de verkiezing 

van één lid: 
W. J. H. BAKKER; 

J. VAN .BEYNUM; 

M. C. BRONSVELD; 
A. A. A. G. CAMPER 'l'ITSINGH; 

dat bij de daarop gevolgde stemming op 
17 Augustus 1897 deze candida ten onderscheiden

lijk 101, 241, 92 en 140 stemmen hebben ver· 

kregen, en vermits geen volstrekte meerderhe id 
was verkregen op 27 Augustus d. n. v. eene 

herstemming heeft plaats gehad tusschen J. VAN 

.BEYNUM en A. A. A. G. CAMPER 'l'ITSINGH' 

waarbij ieder respectievelij k 409 en 206 stemmen 

heeft erlangd, zoodat eerstgenoemde verklaard is 
tot lid van den gemeenteraad te zijn benoemd ; 

dat in de gemeenteraadsvergadering van 30 Sep

tember 1897 besloten is tot toelating van J. VAN 

BE HUM als raadslid op grond dat, weliswaar in 

strijd met art. 52, l ste lid der Kieswet, de in

levering der opgave van M. 0. BRONSVELD als 
candidaat op 5 Augustus 1897 door H . F. VAN 

BEUKERING, die de opgave niet had onderteekend, 

is geschierl , doch dat deze onre/!:elmatigheid geens
zins ,le nietigheid der verkiezing mede brengt, daar 

zij niet van invloed heeft kunnen zijn op den 
uitslag der stemming ; vermits indien in plaats 

van v AN BEUKERING een onderteekenaar der op

gave deze had ingeleverd, de uitslag der stemming 

niet eene andere zou zijn geweest, en dat krachtens 
art. 53 der Kieswet, de burgemeester dan ook 

uitsluitend eene opgave mag weigeren, op grond 

van het gemis van het vereischte aantal onder
teekeningen en di e wet geen straf stelt op het 
inleveren eener opgave, die door den aanbieder 
niet is onderteekend; 

,lat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij 

hun aan het hoofd dezes vermelde besluit even
vermeld gemeenteraadsbesluit heb beo vernietigd , 
daarbij overwegende dat daargelaten de vraag, 

of bovenbedoelde opgave door den burgemeester 
had behooren te zijn geweigerd, die opgave niet 
op de bij de wet bepfü1lde wijze is ingeleverd en 

de lijst der candidaten, die de grondslag der ver

kjezing is, niet is tot stand gekomen op de wijze, 

zooals bij de wet is voorgeschreven, weshalve die 

lijst en de krachtens haar gehouden stemming 

geacht moeten worden onwettig te zijn; 
dat de Raad der gemeente Wageningen van dü 

besluit van Gedeputeerde Striten bij Ons in beroep 
is gekomen, onder at1n voering van de hierboven 

vermelde overwegingen, die hem geleid hebben 

tot het door Gedepnteer,le Staten vernietigde 

raadsbesluit; 
Overwegende, dat weliswaar in strijd met art. 52 

der Kieswet de inlevering der opgave van M: . 0. 

BnoNSVELD als candidaat op 5 Augnstus 1897 is 

geschied · door H . F. VAN BEUKEI\JNG, die deze 

opgave niet had onderteekend, doch dat ,le opgave 

zelve aan de wettelijke vereischten voldeed; 

dat nit geen enkele wetsbepaling valt af te 

leiden , dat de burge meester niet bevoeg<l was de 
opgave van M. 0 . BuoNSVELD als can,lidaat aan 

te nemen; 
dat dus niet in strijd met de wet, maar krachtens 

art. 54 der Kieswet de naam van dezen candidaat 

op de candidatenlijst is geplaatst en krachtens 

art. 133 dier wet- ook over dezen candidaat eene 

stemming moest geschieden; 
dat, daargelaten de vraag of niet-inachtneming 

van art. 52 der Kieswet de nietigheid der ver

kiezing ten gevolge zonde moeten hebben, indien 
zij ten aanzien van den benoemde zei ven ware 

geschied, de gepleeg,le onregelmatigheid in het 

onderhavige geval een ander dan den benoemde 

betrof; 
,lat er geene termen bestaan om wegens over

treding van gemeld art. 52 ten opzichte van de 

inlevering der opgave van M. 0 . BRoNSVELD als 
candidaat, de verkiezing van J. VAN BEYNUM tot 

lid van den raad der gemeente Wageningen nietig 

te verklaren ; 
dat J. VAN .BEYNfü{ mitsdien terecht als raadslid 

is toegelaten en Gedeputeerde Staten van Gelderland 
ten onrechte het daartoe strekkend raadsbesluit 
van 30 September "1897 hebben vernietigd: 

Gezien de Kieswet: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met vernietiging van het bestreden besluit van 

Gedeputeerde Staten van Gelderland bet daartegen 
ingesteld beroep gegrond te verklaren en alzoo te 

bevelen, dat J. VAN .BEYNUM zal worden toege
laten als lid van den raad der gemeente Wageningen. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, dat in 

het Staatsblad geplaatst en tegel ijk met de in 
hoofde dezes gemelde voordracht van genoemden 
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Minister in de Nederlandscl,e Staatscourant op

genomen zal worden en waarvan afschrift zal 

worden gezonden aan den Raad van State, af

deeling voor de geschillen van bestu nr. 

's Gravenhage, den 4,len l<'ebrnari 1898. 
(get.) E M MA. 

De .~finister i•an Binnenlandscl,e Za/cen, 

(get.) H. GoEMAN BoRGEsrns. 

( Uitgeg. 12 Febr. 1898.) 

9 Febr21ari 1898. BESLUIT, waarbij met ver

nietiging van het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Zuidholland dd. 20/22 Septem
ber 1897, n°. 34, het daartegen ingesteld 

beroep gegrond wordt verklaard en bevolen 

wordt, dat A. PrJL JzN. zal worden toege

laten als lid van den raad der gemeente 

Alblasserdam. S. 52. 
lN NAAM VAN H . M. WILHELMINA, ENZ. 

Wu EMMA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep ingesteld door A. 

PIJL J ZN., te Alblasserdam, tegen het besluit 

vau Gedeputeerde Staten van Zuidholland, dd. 

20/22 September 1897, n°. 34, waarbij de beslis
sing van den raad dier gemeente om hem als 

raadslid toe te laten is vernietigd; 
Den Raad van State, afdeeling voor de ge

schillen van bestuur, gehoord (advies van 22 De

cember 1897, n°. 249); 
Op de voordracht van den Minister van Bin

nenlandsche Zaken van 7 Februari 1898, n°. 69, 
afdeeling Binncnlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat genoemde PJJL, die ingevolge 

het bepaalde bij art. 27, juncto art. 7 der Gemeente

wet op den eersten Dinsdag van September 1897 als 
lid van den raad der gemeen te À lblas.rerdain moest 

aftreden en bij de op 12 Juli 1897 gehouden 

stemming ter vervulling der periodieke vacatures 

als zoodan ig niet is herkozen, bij de stemming 
ter voorziening in de vacature, die op 21 Juli 
d. a.v. door het overlijden van het raadslid D. 

VAN W AGENINGE was ontstaan, op 24 Augustus 1897 
met 193 van de 380 geldige stemmen tot raads

lid is, benoemcl en op 27 Augustus 1897 door 
den gemeenteraad is toegelaten, die het daartoe 
strekkend besluit op 7 September d . a. v. heeft 

hernieuwd; 
dat J. H. Sm1', lid van den Raad der gemeente 

Alblasserdam, uit krachte van art. 33 der gemeente
wet van deze beslissiug van den gemeenteraad bij 
Gedeputeerde Staten in beroep is gekomen op 
grond dat PIJL op het · tijdstip waarop hij ter 

vervulling eener tusschentijds ontstane vacature 

gekozen werd, nog als raadslid zitting had en hij 

om die reden niet verkiesbaar was; 

dat Gedeputeerde Staten bij hun aan het hoofd 

dezes vermelde besluit, met vernietiging van het 
besluit van den raad der gemeente Alblasserdam 

van 7 September 1897, strekkende tot toelating 

van A. PIJL als lid van dat college, hebben ver

klaard, clat hij niet als lid van dien raad kan 
worden toegelaten; daarbij overwegende, dat art. 61 
der vorige kieswet de bepaling bevatte, dat de 

in een stembriefje ingevulde naam van een lid 
der vergadering te wier aanvulling wordt ge

stemd, welks beurt van aftreding op het tijdstip, 
waarvoor de verkiezing geschiedt, nog niet is 

gekomen, voor niet geschreven wordt gehouden; 
dat hoewel cleze bepaling in de thans vigeerende 

Kieswet niet wordt gevonden, uit de rede volgt, 

dat één persoon in een zelfde vergadering niet 
gelijktijdig twee plaatsen kan vervullen, en dat 

derhalve PIJL, tijdens hij zitting had in den 

raad der gemeente Alblasserdam, niet voor de 

vervulling eener andere plaats in datzelfde college 
in aanmerking kon komen; 

dat A. PIJL van dit besluit van Gedeputeerde 
Staten bij Ons in beroep is gekomen, Ons ver

zoekende, dit te vernietigen en te verklareu dat 

hij als lid van den raad der gemeente Alblasserdam 
moet worden toegelaten, daarbij aan voerende: l O

• 

dat de wet van 4 Juli 1850 (Staatsblad n°. 37) voor 

zooveel betreft de l• Afdeeling § 3 is afges0haft 

bij art. 22 der wet van 28 April 1897 (Staats
blad n°. llO) en dat het in art. 61 bedoelde ge
val, zich niet meer kan voordoen, uu uit op het 
stembiljet gedrukte namen gestemd wordt; dat 

bovendien aangenomen dat een beroep op de af

geschafte bepaling geoorloofd is, de alinea alleen 

betrekking kan hebben op de periodieke verkiezingen 
en niet op de tusschcntijclsche, daar alleen bij de 

eerste "het tijdstip waarvoor de verkiez ing ge
schiedt" kan worden aangegeven; dat Gedeputeerde 
Staten de bepaling moeten gelezen hebben als 

stond er: .het tijdstip waai-op de vei·kiezing ge
schiedt", wat tot gevolg zou hebben, dat niemand 

herkozen zon kunnen worden; dat het 2° lid van 
bovengenoemd art. 61 dus in geen geval op de 
verkiezing van appellant kan worden toegepast; 
2°. dat de meening van Gedeputeerde Staten, dat 
,.één persoon in een zelfde vergadering niet ge
lijktijdig twee plaatsen /can vervu,llen", door 

appellant wordt beaamd, maar dat, vermits hij 
op 7 September 1897 ophield lid van den Raad 

4* 
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te zijn en hij ook eerst op dien dag werd toege
laten, hij in dezelfde positie verkeerde als de 
aftredende raadsleden, die in Juli 1897 waren 
herkozen, en dns evenmin als zij twee plaatsen 
kon vervullen; 3°. dt.t de eonclusie van Gedepu
teerde Staten, dat appellant .tijdens hij zitting 
had in den raad niet voor de vervulling eener 
andern plaats in dat zelfde college in aanroer king 
kon komen", juist is wanneer onder de uitdruk
king: .vervulling eener plaats in een college" 
moet verstaan worden .zitting nemen ineen college"; 
dat toch, indien de uit.drukking beteekende ver

kozeit worden, elke herkiezing onmogelijk zou 
zijn, daar het lid dat herkozen wordt na zijne 
herkiezing nog geruimen tijd zitting beeft, wes
halve appellant meent, dat onderscheid moet ge
maakt worden tusschen de verki,esbaarheid tot lid 
van een college en de vervulling eener plaats in 
een college; dat de gemeentewet dit onderscheid 
maakt, blijkens eene vergelijking van art. 17, 
3• lid, met art. 19, 3• lid, dat de woorden 

van art. 19 "Leden van den raad kunuen alleen 
::ijn" niet anders medebrengen, dan dat bij onder

zoek van iemands geloofsbrief moet gevraagd 
worden of hij de noodige vereisehten zal hebhen 
1oanneer !tij zitting neemt, niet of hij ze had 

toen hij verkozen werd , dat de bedenkingen tegen 
deze opvatting ontleend aan de artt. 78 en 79 
der Grond wet van 1848, waar sprake was van 
verkiesbaarlteid, door de gewijzigde redactie der 
tegenwoordige Grond wet in de artt. 84 en 90 
(oir. lid te kunnen zijn) thans vervallen zijn; dat 
toch de Staatscommissie tot herziening der Grond
wet van oordeel was, dat de noodig gekeurde 
eischen verbonden moesten zijn aan het lidmaat

schap zelf, niet aan het recht om daartoe ver
kozen te worden, terwijl nppellant ten slotte 
nog verklaart, dat bij op het oogenblik toen 
zijne geloofsbrieven werden onderzocht geen lid 
van den raad meer was, dat hij toch op den 
eersten Dinsdag van September ophield lid van 
den raad te zijn, terwijl op dien zelfden dat nm 
zijne geloofsbrieven werden onderzocht en goed
gekeurd; 

Overwegende clat noch in de Kieswet noch in 
de Gemeentewet van de verkiesbaarheid tot lid 
van het College , waarin eene plaats moet worden 
vermeld, is uitgesloten hij, die reeds lid van 
clat College is; 

dat bovenclien aan de artt. 19 en 23 der Ge
meentewet het beginsel ten grondslag ligt dat ten 
opzichte van cle vereischten en de beletselen voor 

de toelating als raadslid niet met het tijdstip der 
verkiezing, doch met dat der toelating zei ve reke
ning is te honden ; 

dat, ofschoon A. PIJL J zN., op 27 Augustus 1897 
den dag zijner benoeming tot lid van den raad 
der gemeente Alblasserdam nog in dat College 
zitting had, hij op 7 September 1897, toen het 
door Gedeputeerde Staten vernietigde besluit tot 
zijne toelating als raadslid is genomen, reeds was 
afgetreden; 

dat er d ns geen grond was om laatst ver
meld raadsbesluit tot toelating van A. PIJL JzN ., 
als !iel van clen raad der gemeente Alblasserdam, 
wegens zijn vroeger lidmaatschap te vernietigen ; 

Gezien de Gemeentewet en de Kieswet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het be,treclen besluit van 
Gedeputeerde Staten van Zuid/,olland het inge
steld beroep gegrond le verklaren en alzoo te 
bevelen, dat A. PJJL JzN. als lid van den rand 

der gemeente Alblasse1·da1n zal worden toegelaten. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken is be

last met de uitvoering van dit besluit, dat iu 
het Staatsblad geplaatst en tegelijk met de in 
hoofde dezes vermelde voordracht van genoemden 
Minister in de Nederlandsche Staatscourant opge
nomen zal worden en waarvan rifschrift zal worden 

gezonden aan den Raad van tate, afdeeling voor 
de geschillen van bestuur. 

'sGrnvenhage, den 9den }'ebruari 1898. 

(get.) EMMA. 

De l!finister 11a11 Binnenlandscl,e Zrr ken, 
(get .) H. GOEMAN BoRGESIUS. 

( Uifgeg. 22 Pebr. 1898.) 

11_ Pebruai·i 1898. BESLUIT, bepalende de plaat
sing in het Staatsblad van de te Lissabon 
uitgewisselde nota's d.d. 8 Octoher en 27 De
cember 1897, betreffende de grensregeling 
op Timor en een ige daarmede verband bon
J ende aangelegenheden. S. 52. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WrJ EMMA, ENZ. 

Gezien de nota door den Portugeeschen Mi'nister 
van Buitenlandsche Zaken gericht aan Harer 
Majesteits Minister-Resident te Lissabo" d.cl. 8 Oc
tober 1897 en diens antwoorcl van 27 December 
daaraanvolgende en de vertaling van eerstge
noemde nota, van welke bescheiden een afdruk 
met vertaling aan dit heslnit gehecht is; 

Op de voordracht van den Minister van Buiten-
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landsche Zaken van den 9den llebrnari 1898, 

n°, 1447, Algemeen Secretariaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan de bekend

making van voorzegde nota's en vertaling te be
velen 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 nota's vervat . 
's GmvenhaKe, den llden Februari 1898. 

(get.) EMMA. 
lJe :J/inister van .Buiten/andsche Zaken, 

(get.) W. J-I. DE BEAUFORT. 

( Uitgeg. 22 Feb,· . 1898.) 

VERTALING. 

Lissabon, den 8sten October 1897 . 

In antwoord op de nota, die U mij op 31 Juli 
1.1. toegezonden heeft, heb ik de eer U te be
richten, dat Zr. Ms. Regeering - ten einde 
volledige uitvoering te geven aan de bepalingen 

der op 10 Juni 1893 te Lissabon gesloten con
ventie tot vaststelling der grenzen tusschen de 

Portugeesche en de Nederlaudsche bezittingen op 
Timor, - in het navolgende toestemt: 

1 °. Eene Commissie bestaande uit 6 leden 

(waarvan 3 door Portugal en 3 door eclerlaud 

te benoemen) zal belast worden met het ontwerpen 

eener lopographische kaart van de grenzen tnsschen 

de Portugeesche en Nederlandsche bezittingen op 
het ei land 't'imor, overeenkomstig de bepalingen 

van het op 20 April 1859 te Lissabon gesloten 

grensverdrag. 
2°. Bedoelde Commissie zal aan beide Regee

ringen de noodige voorstellen onderwerpen, ten 
einde tot eene schikking te geraken aangaande de 

landstreken die in het geb ied van het eene of 
het andere bnd geënclaveerd liggen . 

3°. De Commissie zal zich evenwel zorgvuldig 
onthouden van elke handeling, die op de door 
beide Regeeringen te nemen beslissingen zoude 
kunnen voor11itloopen . 

4°. De Commissie zal hare werkzaamheden 

aanvangen, zoodra de hoogste overheden van beide 
landen op Timor zich omtren t het tijdstip en de 
plaats der bijeenkomst zullen verstaan hebben. 

5°. Aan de Commissarissen zullen de noodige 
volmachten ter uitvoering hnnner zending ver
strekt worden . 

6°. De Commissarissen zullen iu de akten of 
oorkonden, die zij opstellen, het gebruikelijke 

alternaat in acht nemen. Bedoelile stukken zullen 

in de Fransche taal gestelil worden. 

7°. De beide R~eeringen zullen, na opneming 
en omschrijving der grenzen, de noodige maat
regelen beramen, ten einde verboden invoer, 

vooral v,rn opium, over de "'reuzen in het weder
zijclsche gebied, zoo mogelijk, tegen te gaan. 

8°. Aan geene 3de Mogendheid zal het recht 

toegekend worden om kolen- of marinestations 

in den Archipel v,iu Timor op te richten. 

9°. Aan alle kust- of havenautoriteiten van 

Timor zullen de noodige instrncties verstrekt 

worden, om aan inlauclsche visschers of koop
liec1en, c1ie., hetzij uit nood, hetzij om handel 

te drijven , de kust aandoen, de nood ige be
scherming te verleenen, waarop zij op grond der 
bestaande wetten en verdragen aanspraak kunnen 
maken. Ingeval deze autoriteiten om een of 
andere reden genoodzaakt mochten worden om 
bedoelde inlandsche visschers of kooplieileu aan 
te houden of om hunne handelswa1·en in beslag te 
nemen, dan zullen de autoriteiten van het land, 
waartoe gezegde vissehers of kooplieden behooren, 
onverwijld daarmeê iu kennis worden gesteld. 

Aangezien bovenbedoelde slipnlttties identiek 

zijn met degenen die U mij voorste lt in de nota, 

waarop ik de eer heb hierbij te antwoorden, zoo 
veronderstel ik, dat de Regeering van R. M, de 
Koningin der Nederlnnden geen bezwaar zal hebben 

om die aan te nemen; zullende deze regeling dus 

geacht worden tot stand te zijn ~ekomen , zoodra 
U mij de definitieve adhaes ié' Uwer Hcgecring 

aan bedoelde sti pnlaties rnedegedechl zal hebben. 
Gelief enz. 

(w.g.) M. DE CAJlVALHO E VASCONCELLOS. 

Lissabon, den 27stcn December 1897. 

llfijnl,eer de llfinister, 

Zijne ~xcellentie de Minister van Buitenlandsche 

Zaken van Harn Majesteit de Koningin der Neder
landen heeft mij opgedragen aan Uwe Excellentie 
te berichten, dat Harer Majesteits Regeerin,g 
zich volkomen vereenigt met de regeling nopens 
Timor, zooals cl ie vermeld staat in de missive 

van Uwer Excellentie's ambtsvoorganger dd. 8 Oc
tober jl. 

Die regeling luidt aldus: 
1 °. Eene commissie bestaande uit zes leden 

(waarvan drie door Nederland en drie door Por
tugal te benoemen) zal belast worden met het 
ontwerpen eener topographische kaart van c1e 
grenzen tusschen de N ederlandsehe en Portngeesche 
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bezittingen op het eiland Timor, overeenkomst ig 

de bepalin1;en van het op 20 April 1859 te 

Lissabon gesloten grensverdrag. 
2°. Bedoelde Commissie zal aan beide Regee

ringen de noodige voorstellen onderwerpen, ten 

eincle tot eene schikking te geraken aangaande de 

landstreken , die in het gebiel van het eene of 
het andere land geënclaveercl liggen . 

3°. De Commissie zal zich evenwel zorgvuldig 

onthouden vau elke hnndeling, aie op de door 

beide Rcgeeringen te nemen beslissingen zoude 

kunnen voomitloopen. 
4°. De Commissie zal luwe werkzaamheden 

aan vangen, zoodra de hoogste overheden vr.n 
beide landen op Timor zich omtrent het tijdstip 
en de plaats der bijeenkomst zullen verstaan hebben. 

5°. Aan de commissarissen zullen de noodige 

volmachten ter uitvoering hunner zendi □g ver

strekt worden. 
6°. De commissarissen zu llen in de akten of 

oorkonden, die zij opstellen, het gebruikelijke 

alternaat in acht nemen. Bedoelde stukken znllen 
in de Fransche taal ~esteld worden. 

7°. De beide Regeeringen zullen na opneming 

en omschrijving der grenzen de noodige maatregelen 
beramen , ten einde verboden invoer, vooral van 

opinm, over de g renzen in het wederzijdsche ge
bied, zoo mogelijk, tegen te gaan. 

8°. Aan geene derde Mogendheid zal het recht 

toegekend worden, om kolen of marinestations 
in den Archipel van 'rimor op te richten. 

9°. Aan alle kust- of h,ivenantoritciten van 

Timor zull en de noodigc instructies verstrekt 

worden, om aan inlandsche visschers of koop
lieden, die, hetzij uit nood, hetzij om handel 
te drijven, de kust aandoen, ,1e noodige bescher
ming te verleenen, waarop zij op grond der be
staande wetten en verdragen aanspraak kunnen 
maken . In geval cleze autoriteiten om een of 

andere reden genoodzaakt mochten worden, om 
bedoelde inlandsche visschers of kooplieden aan 
te houden of om hunne handelswaren in beslag 
te nemen, dau zullen de autoriteiten van het 
land, waartoe gezegde visschers of kooplieden 
behooren, overwijld ,faarmêe in kennis worden 
gesteld . 

Bovenbedoelde regeling treedt, overeenkomstig 
het voorstel vervat in het slot van bovenaange
haalde missive van Uwer Excellenties ambtsvoor
ganger thans in werking. 

Uwe Excell. gelieve enz. 

(w. g.) CAREL VAN H EECKEREN. 

15 Februari 1898. BESLUIT, houdende bepaling 

van den dag waarop de wet van den 24sten 

Mei 1897 (Staatsblad n°. 154), zooals zij 
is gewijzigd door de wet van den 29sten J a-

. nuari 1898 (Staatsblad n°. 35), in werking 
treedt. S. 53 . 

B epaald op 1 Ápril 1898. 

22 Februari 1898. 
het Koninklijk 
(Staatsblad n°. 

BESLUIT , tot intrekking van 

besluit van 23 Maart 1895 
35), waarbij aan jonkheer 

G. G. DE V!LLENEUVE en B. DE Vurns te 
's Gravenhage vergunn ing is verleend, op een 
terrein gelegen in de gemeente Hoogland een ge
sticht voorkraukzinnigen op te richten. S. 54. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Bin

nenlandsche Zaken, van 19 Februari 1898, n°. 314, 
afdeeliug Medische Politie; 

Overwegende, dat bij Koninklijk besluit van 

23 Maart 1895 (Staatsblad n°. 35), aan jonkheer 
G. G. DE VrLLENEUVE en B. DE VRIES te 's Gra
venhage vergunning is verleend, op een terrein 

gelegen in de gemeente Hoogland, aan den Coel

horsterweg tusschen Ámersfoort en Baarn, kadaster 

Sectie E, een gesticht voor krankz innigen op t.e 
richten; 

dat van die vergunning geen gebrnik is gemaakt 
en het genoemde terrein in het openbaar verkocht 

is zonder dat het voornemen meer bestaat daarop 
een krankzinnigengesticht te vestigen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats 

blad n°. 96), gewijzigd bij de wet van 15 April 
1886 (Staatsblad n°. 64); · 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 

Eenig artikel. 

Het Koninklijk besluit van 23 Maart 1895 
(Staatsblad n°. 35) , waarbij aan jonkheer G.G. DE . 
VrLLENEUVE en B. DE VmEs te 's Gravenhage 
vergunning is verleend op een terrein gelegen in 

de gemeente Hoogland een gesticht voor kmnk
zinnigen op te r ichten, wordt ingetrokken. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be

last met . de uitvoering van dit beslnit , dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 22sten Februari 1898. 
(get.) E 111 M A. 

De JIIinniste,· van B innenlandsche Zaken, 
(get.) H. GOEMAN BonGESlUS. 

( Uitgeg . 3 J1faart 1898.) 
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23 Februari 1898. BESLUIT, tot aanwijzing ter 

onteigeuing van grond, noodig voor de ver• 

betering vnn de ringdijk van het waterschap 

JJfastenbroek. S. 55. 

24 Februa,·i 1898. BESLUIT, tot herziening van 

artikel 2 van het Koninklijk besluit van den 

5den Januari 1884 (Staatsblad n°. 4), tot 

regeling van de vergoeding voor reis- en 

verblijfkosten. S. 56. 

IN NAAM VAN R. 1\1. WILBEL 1INA, ENZ. 

W1J EJfMA , ENZ. 

Overwegende, dut het wenschelijk is gebleken 

artikel 2 van het Koninklijk besluit van den 

5clen J anuari 1884 (Staatsblad n°. 4), tot rei(e• 

ling van de rnrgoeding voor reis- en verblijf

kosten te herzien; 

Op cle voorclracht van den Minister van Fi

nanciën van den 15den Jannari 1898, n°. 63, 

G. Tb., i(Cdaan in overleg met de hoofden der 

overige departementen va.u algemeen bestuur; 

Den Raad van State geboord (ad vies van den 

8sten Febrnari 1898, n°. 16); 

Gezien het nader rapport van den Minister van 

Financiën van den 19den Februari 1898, n°. 86, 

afdeel ini( Generale Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. I. Artikel 2 van het Koninklijk besluit 

van 5 Januari 1884 (Staatsblad n°. 4), tot rege

ling van de vergo2ding voor reis- en verblijf

kosten, wordt gelezen als volgt: i 
A,·t. 2. Voor de toepassinp: van rle tegen woor

dige bepalingen worden de burgerl ijke en mili

taire landsdienaren verdeeld in de volgende vijf 

klassen: 

EERSTE KLASSE. 

De Ministers en hoofden van de departementen 

van algemeen bestuur. 

De vice-president en leden van den Raad van 

State. 

De president en leden van de Algemeene Reken

kamer. 

De directeur van het Kabinet der Koningin . 

De buitengewone gezanten en gevolmachtigde 
Ministers. 

De }>resident en leden der commissie voor het 

afnemen van examen voor diplomatieke betrek
kingen. 

De president, vice-president, leden, 11roc1uenr

generaal en ad voeaten-generaal van en bij den 

Hooi(en Raad der Nederlanden. 

De president, leden en advocaat-fiskaal van en 

bij het Hooi( Militai r Gerechtshof. 

De president en leden van den Hoogen Raad 

van Adel. 

De Commissarissen der Koningin in de pro• 

vinciëa. 

De curatoren rnn de Rijks-Universiteiten. 

De vice-admiraals en schouten-bij-nacht en in 

mng daarmede gelijkgestelclen bij de zeemacht. 

De generaals, luitenant-generaals en generaal

majoors hij de landmacht. 

TWEEDE KLASSE. 

De p: riffiers van de beide Kamers der Staten

Generaal. 

De secretarissen van den Raad van tate en 

van de Algemeenc Rekenkamer. 

De secretm·issen-gcneraal, clirectenren-generaal, 

administrateurs, raden-ad visenrs en referendarissen 

bij de Departementen, administratiën en colleges 

van algemeen hestnur en verdere Rijksinstellingen. 

De Ministers-residenten, zaakgelastigden, gezant

schapsraden, gezantschapssecretarissen en gezant

schapsattachés. 

De chef van het Kubi net van den i\1 i nistcr van 

Buitcnlandsche Zaken. 

De consuls-generaal en consu ls. 

De secretaris van clen Hoogen Raad van Adel. 

De ingenieur-architect hij de gevangenissen en 
rech tsgebon wen. 

De griffier en suhstitnut-grifliers hij den IToogen 

Ruud der Nederlanden. 

De i(riffier van het Hoog Militair Gerechtshof. 

De presidenten, vice-presidenten, leden, procu

reurs-generaal, advocaten-generaal en griffiers van 

en bij de Gerechtshoven. 

De presidenten, vice-presidenten, leden, officieren 

van justitie, substituut-officieren van justitie en 

griffiers bij de Arrondissernents-Rcchtbanken. 

De kantonrechters . 

De directeuren van RijksJJOlitie. 

De leden van Gedeputeerde Staten van de pro

vinciën. 

De gr iffiers der Staten van de provinciëu. 

De militie-commissari sen, zoomecle de 1;ersonen 
die krachtens art. 109 der wet van 19 Angnstns 1861 

(Staatsblad u0
• 72) door de Commissarissen der 

Koningin in de provinciën worden aangewezen 

om den militie-commissaris hij ongesteldheid, af

wezigheid of ontstentenis te vervangen. 

De voorzitters van de militieraden en hunne 

plaatsvervangers. 
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De inspecteurs voor het Geneeskundig Staats 

toezich t. 
De impccteurs voor het Staatstoezicht op krank

zinnigen en krankz inn igengest ichten. 

De curatoren van het Evangelisch Lnthersch 

Seminarie te Amsterdam. 

De secretarissen van de colleges van curatoren 

der Rijks- niversiteiten. 

De hoogleernren aan de Rijks-Univera iteiten. 

De directeur vau èD de hooglecraren aan cle 

Polytechnische school. 

De inspecteurs iler !(y mnasia. 

J>e inspecteurs van het middelbaar onderwijs. 

De inspecteurs van het lager onderwijs . 

De Algemeeue R ijksal'Ch ivar is. 

De bibliotbec»ris van de Koninklijke bib liotheek. 
De leden van de Commissie van toezicht van 

'sRijks academie van beeldende kunsten . 

De hoogleeraren aan de Rijks academie van 
beeldende kunsten. 

De leden van de commissie van toezicht. van 

's Rijks museum te hnsterda,n . 

De hoofddirecteur van het Rijks mnsenm te 

Amsterdam. 

D t! al'Chitect voor de Rijks museum-gebouwen. 

De bon wkuuilige bij het Departement van Bin

nenlandsc be Zaken voor de ge bon wen van onder
wijs enz. 

De desktrndigen , belast met het toezicht op 

en het onderzoek van de gcclenkteekenen van ge
schiedenis en k unst. 

De directeur van de Nederlandsche Staatscourant. 

De inspecteur-generaal en de inspecteurs over 

het loodswezen, de betonning, bebakening en ver
lichting . 

De inspecteur van fi nanciën bij het loodswezen. 

De inspecteur over de comptabiliteit van het 
matcr ieèl bij 's Rij ks werven. 

De d ireeteur van scheepsbouw. 

De chef der hydrogra ph ie. 
De sous-chef der hydrographie. 

De inspectenr van 's Rijks stoomvaartdienst . 
De inspedeur over de nrtilleric der Marine. 
De hoofdingenieurs der Marine. 
De kapiteins en kapitein -luitenant ter zee en 

in rang daarmecle gelijkgestelden bij de zeemacht. 
De kolonels en l uitenant-kolonels van het corps 

mariniers. 

De ad vise1n-verificateu r van 's Rijks zee-instm
menten. 

De agent van het Ministerie van Fi nanciën te 
.A,nsterda11l. 

De directeur van de Grootboeken der Nationale 

Schuld te Amsterdmn. 

De president en leden van het Mnntcollegc 
De muntmeester bij 's R ijks rn •rnt. 
De hoofcldirectenr, hoofdinspecteur en direc

teuren der directe belastingen, invoenechten en 

accij nzen . 
De adviseur voor wis-, nat uur- eu scheikundige 

zaken bij het Depa1·tement van Financiën . 

De ins1iecteurs voor den alitemeenen dienst der 

directe belastingen, invoel'l'ech ten en accijnzen 

bij het Departement van F inanciën. 

De Rijks-advocaten. 

De inspecteur van den waarborg en de belas

t ing op de gouden en zilveren werken. 
De directeurs der 1·eg istratie eu domeinen. 

De president en leden van het bestuur der 

visscherijen op de Schelde en Zeeuwscl,e S11'oomen. 

De clil'ccteur der Staatsloterij. 
De inspecteurs van het kadaster. 

De ingen iems-verificatenr van het kadaster. 

De voorzitter, leden en secretaris van den pen

sioenraad voor burgerlijke ambtenaren. 
De voorzitter, leden en secretaris van den 

militairen pensioenrnad. 
De commissarissen en directeur van het weduwen

en weezenfonds voor de burgerlijke ambtenaren. 

De kolonels, !uitenant-kolonels en majoors en 

in rang daarmede gelijkgestelden bij de landmacht. 

De étappe-commandanten . 

De hoofd-ingenieur der arti ller ie-inrichtingen. 

De directeur der topograph ische inrichting. 

De huofd-inspecteu,·, de inspecteurs en de hoofd 

ingenienrs van den Rijkswaterstaat. 

De toezichthebbenden op de onteigeningen ten 
behoeve van Rijks1Vei·ken. 

De commissaris voor Nederland bij de centrale 
commissie voor de Rijnvaart. 

De technisch commissaris voor Rijnvaart-aan
gelegenheden. 

De Rijksbouwmeesters. 
De voorzitter, leden Cn secretaris van den Raad 

vnn toezicht op de spoorwegdiensten. 
De hoofdingenieurs voor het stoomwezen der 

spoor wegdiensten . 

De Rijks-commissa1·is bij de Maatschappij tot 
exploitatie van Maatsspoorwegen en bij de H ol
landsche IJzeren Spoorwegmaatschappij . 

De hoofddirecteur van het Koninklijk Neder
landsch l\fetcorologisch Instituut. 

De v:iorzitter , leden en secretaris van het col 
lege voor cle zeevis,cherijeu . 
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De gevolmachtigden voor Nederland, volgens 

art. X der op 30 Juni 1885 te Rertv·n gesloten 

overeenkomst tot regeling van cle zalmvisscherij 

in het stroomgebied van clen Rijn. 
De wetenschappelijke adviseur in visscberijzaken. 

De inspecteur v:in het ijkwezen. 

De ingenietu· cler mijnen. 

De voorzitter, leden, secretaris en hunne plaats

vervangers van den Raad van tncbt voor cle koop

vaardij. 

De hoofdingenieur voor het stoomwezen. 

De inspectcms van den arbeid. 

De hoofd i nspectenr der posterijen. 

De hoofdinspecteur der telegrnphie. 

De hoofdingenieur der telegrnpbie. 

De inspecteurs in algemeenen dienst. 

De inspecteurs der posterijen. 

De inspecteurs der telegraphie . 

De inspectcUJ·s der posterijen en tclegrnphie. 

De voo rzitter en leden van den Raad van toe-

zicht op de Rijkspostspaarbank. 

De directeur der Rijkspostspaarbank. 

De voorzitter, leden, secrcbri sen en hunne 

plaatsvervangers der niet afzonderlijk genoemde, 

bij een wet of Koninklijk besluit iugcstelde cum

missiën, voor zoo verre zij niet, volgens hun ran g 

of betrekking, in de eerste klasse zijn gerangschikt. 

DERD1' KLASSE. 

De commiczen-g1·iffiers der beide Kamers der 

Staten-Generaal. 

De commiezen van Staat . 

De stenogrnfen. 

De hoofdcommiezen, commiezen, acljnnct-com

mi ezen, boekhouders en kassi ers bij de Departe

menten , mlministratiën en colleges van algemeen 

bestnur, bij de provinciale gouvernementen en 

verdere Rijksinstellingen, voo1· zoo vene voor som

mige hunner geen andere klassen zijn aangewezen. 

De snrnurnemirs bij de verscbillendcaclministm

tiën, ressorteerende onder de departementen van 

algemeen bestu u1·, voor zoo vene voor sommige 

hunner geen andere klassen zijn aangewezen. 

De vice-consuls en leerlingen-consul. 
De secreta1·i,sen-t olk bij het gezantschap iu Japan 

en bij het consulaat-generaal der Nederlanden in 

China. 
De directeuren der kanselarijen van ecler-

landsebe gezantschappen . 
De kanseliers van Nederlanclsche gezantschappen. 

De leerlingen-tolk voor de Chiueesche taal. 

De substituut-griffiers bij de gerecbtsbove 11 en 

rechtbanken . 

De griffiers en ambtenaren van het openbaar 

ministerie bij de kantongerechten. 

De auditems-militair. 

De commies ter gt·i fne van het hoog militair 

gerechtshof. 

De vaste bon wkundige tot bijstand van den 

ingenieur-architect voor de gevangenissen en rechts

gebouwen. 

De hoofdopzichters over rechtsgebouwen, ge

vangenissen en rijksopvoedingsgestichten . 

De hoofdd irecte u1· der Rijkswerkinrichtingen 

"Veenli.uizen". 
De directeuren en adjnnct-directemen van :(lijks

werkinricbtingen. 

Dt inspecteurs der Rijksveldwacht . 

De directeuren, directrices, adjunct-directeuren 

en adjunct-directrices der gevangen isseu en Rijks

opvoecli ngsgesticb ten . 

De geestelijkeu, godsdieustleeraren en godsclienst

onderwijzers in de gevangenissen en Rijksoproe

dingsgesti chten. 

De leden en secretaTissen van de colleges van 

regenteu ovel' de gevangenissen, Rijkswerkinrich

tingen en Rijksopvoed ingsgestichten. 

D" hurgerlij ke geneesheel'cu, apotheke1· , onder

wijzers en onilerwijzeressen bij de gevangenissen 

en Rijksopvoedingsgestichten . 

llc hoofdcommissarissen eu· commissarisseu van 

politie. 

De burgerlijke leden rler milit iera,l eu en hunne 

plaats verva ngers. 

De secretar issen der militieraden en zij die bij 

ontstentenis van een secretaris van een militieraad, 

tijdelijk diens functi ën waarnemen. 

De bnrgemeesters, wethouders, leden del' ge

meen teradeu en secreta rissen der gemeenten, als

mede de bnrgerlijke geneeskundigen, wegens reizen 

ter zake van de natio1rnle militi e. 

De burgemeesters en zij, die dezen, volgens 

de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 

ö Augustus 1895 (Staatsblad n°. 147) vervangen 

in zake de Rijksketll'ing van paarden. 

De plaatselijke autoriteiten, wegeus reizen ter 
zake van de inspectie van de grenzen des Rijks. 

De arlj ,met-inspecteurs voor het geneeskundig 

Slaatstoezicbt. 
De gencesbeeren-dirccteurs van en de genees

heeren bij 's Rijks krankzinnigengestichten . 

De burgerlijke genees- , heel- en vroedkuncligen 

voor 's Rijks dienst in commissie gesteld. 
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De tlirectenr van eu cle leerareu bij de Rijks

kweekscholen voor vroedvro uwen te Amsterdam 
en te Rotterdain. 

De directeur van en de leeraren aan 's Rij ks 

veeartsen ij school. 

De districts-veeartsen en plaatsvervangende 

di stricts-veeartsen. 

De geëxamineercle veeartsen. 
De deskundigen cl ie de lceraren aan 's Rijks 

veeartsenijschool bijstaan bij het afnemen van het 
admissie-examen va n hen, die als kweekeling bij 

gemelde school wenschen geplaatst te word en . 

De lecto ren bij de Rijks-Universiteiten . 
De horiulanussen bij de Rijks-Unive rsilei ten . 

De cli recteur van 's Rijks herbari nm. 

De leeraren der Polytechnische school. 

De adsistenten bij het onderwijs aan de Rijks

Uni versiteiten en de Polytechnische school. 

De ambtcrnn·en van ad ministratie en de bi blio

thecaris bij de Polytechni sche school. 

De directeur van en de leeraren aan de Rijks 

hoogere burgerscholen. 
De rentmeesters der domeinen. 
De hoofddirecteur en de directeuren van af

tleelingen van en de leeraren en adsistenten aan 

cle Rijksl:tntlbonwscliool. 
De Rijks-landbouwleeraren. 

De Rijks-tninbotl\vlceraren . 
De clesktrndigen bij den aanleg van proef- . 

velden. 
De directeuren van en de leeraren aan de 

Rijkslandbouw- en Rijkstuinbonwwi nterscholen . 

De directeuren van en de adsistenteu bij de 

Rijkslandbouwproefstations . 

De directeuren en d irectrices van en de onder

wijzers en onderwijzeressen aan de Rijkskweekscholen 

voo1· onderwijzers en onderwijzeressen, zoomede 
de hoofden, onderwijze1·s en onderwijzeressen der 
daaraan verbonden leerscholen. 

De distri cts-schoolopzieners en hunne plaats

vervangers. 

De anondissements-schoolopzieners. 
De desknnd igen , bedoeld bij artikel 13 van 

het K ouinklij;.; Besluit van 17 December 1890 
(Staatsblad n°. 183) en artikel 5 van het Kon ink
•Jijk Besluit van 17 December 1S90 (Staatsblad 
n° . 184). 

De adjunct-Rijksbouwkundige voor de gebo uwen 
van onclenvijs enz. 

De hoofdopzichters voor den tecbnischen dienst 
der gebouwen, ressorteerende onder het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken. 

De H.ijks-archiv(trissen in de pro vinci ën, de 

adjunct -Rijksarchivari ssen, de commiezen en de 

commiezen-chartermeesters, de adjunct-commiezen 

en de tijrlelijke ambtenaren bij 's Rijks archieven. 

De omler-bibliothecarissen , de wetenschappelijke 

adsistentcn en de tijdelijke beambten bij de, 

Koninklijke bibli otheek. 

De directeuren, beheerders, onder-clirecteureu, 
conservators en aclministratenrs van cle Rijksmusea, 

kabinetten, verzamelingen en monumenten . 

De directeur van en de leeraren aan de Rijks

normaalschool voor teekenonderwijzers. 

De directeur van en de leeraren en cle leeruressen 

aan de Rijksschool voor kunstnijverheid . 

De deskundigen bij het eindexamen der Rijks

normaalschool voor teekenonderwijzers en der 

Rijksschool voor kunstnijverheid. 

De deskundigen, belast met het toezicht op 

en de verbetering van het teekenonderwijs. 

De opzichters voor de gedenkteckenenen van 

vaderlandsche geschieden is en kunst. 

De directeur van de Algemeeue Landsdrukkerij. 

De hoofdkaa1·tgravenr en de kaartgraveur bij 

de marine. 
De adjunct-verifi catenr van 's Rijks zee-instru

menten. 
De bouwkundige en adj nnct-bouwknndige bij 

den dienst van het loodswezen, cle kust- en 
oever verlichting, zeemerken enz. 

De magazijnmeesters der marine. 
De griffiers bij de di rect iën cler marine. 

De controleur voor de vervaardiging van touw

werk bij de marin e. 
De ingenieurs en adspirant-ingenieurs bij de 

mariue. 

De havenmeesters der marine, geen officier 

zijnde. 
De luitenants ter zee, adelborsten lst e klasse , 

en in rang daarmede gelijkgestelden bij de zeemacht . 

De lui tenants ter zee, adelbor,ten der l ste 

klasse en buitengewone adelborsten der Konink
lijke Nederlandsche marine-reserve. 

De kapitei ns en luitenants bij het korps mariniers. 

De hoofdmachin isten der l ste klasse bij 's Rijks 
stoomvaa1·tdienst. 

De scheikuntlige en adjnnct-scheiknndige bij 
de marine. 

De bnrgerleeraren bij het Kon inklijk Institnnt 
voor de marine . 

De comm issarissen der loodsen . 
De ontvangers der loodsgelden . 
De directeur der werkplaatsen van en magazijn-
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meesters bij 's Rijks algemeen betonningsmagazijn 

te Enkhuizen. 
De civiel-ingenieurs, tijdelijk belast met het 

toezicht bij werken ten dienste van de marine. 
De betaalmeester der Kationale Scbnld en de veri 

ficateurs aan de Grootboeken der Nationale Sch uld. 

De betm1lmecsters in de arrondissementen. 
De essaieurs, aide-essaieurs, stempelsnijders en 

bnlpEtempelsuijders bij 's Rijks mnnt. 

De leden en plaatsvervangende leden der com

missiën van aanslag voor de bedrijfsbelasting . 

De leden der commissiën van beoordeeling in 

zake de heffing van invoenecht naar de waarde 

der goederen, zoomede de door deze commissiën 

en den raad van beroep voor de invoerrechten 

geraadpleegde desknndigen . 

De experts voor de invoerrechten. 

De voorzitters en leden der commissiëu voor 

de herziening van de belastbare opbrengst cler 

gebouwde eigendommen, wegens reizen ter zake 

van de werkzaamheden, genoemd in art. 2 van 

het Koni nklijk besluit van 26 October 1897, n°. 31. 
De inspecteurs, adjunct-inspecteurs eu hoofd

verificateurs der directe belastin11:eu, invoerrechten 

en accijnzen. 
De controleurs en adjunct -controleurs der directe 

belastingen en van het kadaster. 

De ontvangers-eutreposeur en ontvangers der 

directe belastingen enz. en van den waarborg en 
de bela ting op de gouden en zilveren werken. 

De hoofdcontroleur , controleur en essaieurs van 

den waarborg en de belasting op de gouden en 

zilveren werken. 
De hoofdcommiezen en commiezen ter directie 

cler directe belastingen enz. 

De scbeiku ncligen en waarnemende scheikundigen 

bij het labora torim van het bestuur der belas

tingen voor het gehalte-onderzoek van suiker enz. 

De inspecteurs der registratie en clomeinen. 

De bewaarders van de hniotheken, het kadaster 

en de scheepsbewijzen . 
De boekhouder$ van het kadaster. 

De ontvangers van de registrati e , de successie, 

het buitengewoon zegel en de domeinen. 
De commiezen ter direct.ie van de registratie 

en domeinen. 

De ingenieu,· bij de ontmanteling der vestingen . 

De secretaris-penningmeester van bet bestuur 
en de hoofd-opziener der visscherijen op de Sc!telde 
en Zeeuwse/ie sfroomen. 

De technische opziener der visscherijen op de 

Se/telde en Zeeuwse/te Stroomen. 

De ontvangers van rechten op Rijkskanalen. 

De hoofdopzieners der domeinen. 

De landmeters van het kadaster. 
De controleurs van het buitengewoon zegel. 

De magazijnmeester viin het algemeen zegel-
kantoor. 

De kapi teins, luitenants en in rnng daarmede 

gelijkgestelden bij de landmacht. 
De kapiteins en luitenants bij cle reserve van 

de landmacht. 
De ingenieurs bij de artillerie-inrichtingen, de 

opzichter der instrnmen tmakers en metaaldraaiers 

bij de constrnctie-werkplaatsen en de teekenaar 

der lste klasse bij cle constrnctie-werkplaatsen. 
De tijdelijke civiele ingenieu rs bij de vesting

werken. 

De magazijnmeesters en de keurmeesters (geen 

officier zijnde) bij cle centrale magaz ijnen van 

militaire kleeding en uitrusting. 

De bnrgerleeraren en de bibliothecaris bij de 

Koninklij~e Militaire Academie en bij de overige 
inrichti ngen van militair onderwijs. 

De ingenieurs en adspirant-ingenieu1·s van den 

Rijkswaterstaat. 

De tijdelijke adjunct-ingenieurs van den Rijks

waterstaat . 

De tijdelijke adjnnct-ingenieurs bij den alge-
meenen dienst van den Rijkswaterstaat. , 

De in.pectenrs der Rijksbeplantingen . 
De inspecteur der Rijn vaart. 

De ijkcommissarissen voor de Rijnvaart. 

De adsistent-ijkcomm issariss~n voo1· de Rijn vaart. 

De hoofdopz ichters bij cl e Landsgebon wen. 

De Rijksingenienrs voor de spoorwegen bij den 
Ruud van toezich t op de spoonvegdiensten. 

De adjunct-ingenieurs bij den Raad van toe
zicht op de spoorwegdiensten. 

De tijdelijke adjunct-ingenieurs bij den Raad 

van toezicht op de spoorwegd iensten . 

De ingenieurs voor het stoomwezen der spoor
wegdiensten. 

De ingenieurs voor het seinwezen der spoor
wegdiensten. 

De geneeskundige inspecteurs der spoorweg

diensten . 
D e istrict•inspectcurs der spoorwegdiensten. 

De adjunct-Rijkscomm issaris bij de Maatschappij 
tot Exploitatie van StaatSjJOOrwegen en bij de Hol 
landsche IJzeren Spoorwegma,itsehappij. 

De directenren, adsistent-directeuren en de 
secretaris bij het Koninklijk Iederlandsch meteoro
logisch instituut, 
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De ijkers en adjunct-ijkers der maten en ge

wichten. 

De adjunct-ingenieur der mijnen. 

De commandan t van het korps geleider, van 

ontplofbare stoffen. 

De ingenieurs en adspirant-ingeniems voor het 

stoom wezen. 

De adjttnct-inspccteurs van den arbeid. 

De directeuren van postkantoren. 

De directeuren van spoonvegpostkantoreu. 

De clircctenreu vttn telegraafkantoren. 

De directenren van ve1·eeuigde post- en tele

grnafkan toren. 

De directeuren van post-, telegraaf- of ver

eenigdc kantoren, werkzaam gestelcl ten hnreele 

van inspecteu rs cler posterijen en tclegraphie. 

De clirecteuren-brievenganrders. 

De controleur-magazijnmeester bij de posterijen 

en telegraphie. 

De chef van het poststempelfabriek. 

De hooftlco111miezeu der posterijen. 

De hoofdcommiezen der poste1·ijeu en tclegrn1ihie. 

De ouder-directeuren der telegrnphic. 

De commi ezen der posterij en. 

De commi ezen der telegraphie. 

De commiezen der posterij en en telegrnph ie. 

De ingenieurs der telegl'llphie, 

De adspirant-ingenieurs der telegraphie, 

De opzichters der telegrnphie. 

De telegrafisten. 

De onder-directeur bij de Rijkspostspaarbank. 

VIF.HDE KLA SSE. 

De klerken en verdere. bnrea1.1-geëmploiecr,leu 

bij de depai·tementen, administratiën en colleges 

van algemeen bestuur, bij rle 1irovincia!e go nve 1·

nementen en verdere Rijksinstellingen. 

De cipiers van de gev:rn<>enissen. 

De com1niezcn, werkm eesters eu mngazijn

meesters bij ,le gevangen issen en Rijksopvocrlings

gestichtcn. 
De opzichters over rechtsgebouweu , gevange-

nissen en Rijksopvoeclingsgestichten. 

De Rijksveldwachtcrs-rechcrchenrs. 

De opzichters bij de Algemeene Landstlrnkkerij. 

De expediteurs bij de Nederlaudsche Staats-
courant en het Staatsblacl. 

De inspecteurs van volitie wegens reizen ter 
zake van de inspectie van clc grenzen des Rijks• 

De commiezen en ver,lere bnreau-geëmploieerden 

bij de gemeentebesturen en de ins1iectenrs van politie, 
wegens reizen ter zake van de nationale militie. 

De amanuenses bij de Rijksinrichtingen voor 

hooger- en voor middelbaar onderwijs en de be

am bten en betlienden bij cle Rijk 'andbouwséool. 

De vaste en de tijdelijke opzichters en cle amb

tenaren van administratie bij den techni scheu 

dienst cler gebonweu, ressorteerende onder het 

Departement van Binncnlaudsche Zaken . 

De machinist bij 's Rijks krnnkzinnigengesticht 

te Ä[edemblik. 

De bosch wachters. 

De amanuenses bij ' s Rijks archieven. 

De adsistenten en amanuenses bij de Konink

lijke bibliotheek. 

De adsistenten hij 's Rijksmuseum te Amsterdam, 

De adsistenten bij het Koninklijk munt- en 

penningkabinet. 

De amun nenses hij 's Rij ks normaalschool voor 

teekenonderwijzers en hij 's Rijksschool voor kunst

nijverh eid. 

De beambten bij 's Rijks academie va n beel -

dende kun ten. 

De amanuenses der Rijkslanrlbouw-proefstatious. 

De adjunct-commissarissen der loodsen, 

De opzichters hij cle kustverlichting, 

De tijdelij ke opzichters bij werken ten dienste 

van de marine en het loodswezen , enz. 

De li chtwachters-machinist. 

De hoofdmachinisten der 2de klasse bij 's Rijks 

stoomvaartdienst, 

De studenten voor den milita iren geneeskun

digen dienst. 

De adelborsten bij het Koninklijk Instituut voo r 

d~ marine. 

De aclspirant-administrateurs voor de marine. 

De verificateurs, atlsp irant- en commiezen-veri

ficateurs, de hoofclcommiezen, commiezen der 

1 ste en 2dc klasse, de boekhouders en de com 

miezen-ontvau15ers van de directe belastinge1; 

invoerrechten en accijnzen. 

De rijksklerken bij ambtenaren rlcr directe be

lastingen, invoerrechten en accijnzen en van den 
waarborg en de belasting der gouden en zilveren 

werken, 

De deskundigen, bedoeld in art. 50, § 2 der 

wet van 16 April 1896 (Staatsblad n°. 72), 

De rijksklerken bij ambtenaren der registratie 

en domeinen. 

De adjnnct-controlems, plaatsbckleeuende ont

vangers en commiezen•stempelaars van den waar

borg en de belasting op gouden en zilveren werken. 

De adspirant-landmeters van het kadaster. 
De teekenaars van het kadaster. 
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De personen, ingevolge :\iet Koninklijk besluit 

van 3 November 1889, n°. 19, in dienst gesteld 
voor het houden van toezicht op en ten behoeve 
van het De1iartement van Financiën uit te voeren 
werken . 

De opziener, bij de ontmanteling der opge
heven vestingen. 

De opzieucrs en onderopziene1·s der domeinen. 

De opzieners der visscherijen en de schippers 
bij de v1sscherij -politic op de Schelde en Zeeuwsche 
Stroomen. 

De waat·dsman voor de gronclen van den uoor
delijken Jfaasmond. 

De rijksambtenaren van de directie der Staats
loterij. 

De mechanicus, amanuenses en smidsmeester 

of provoost. der mnntgczellen bij 's Rijks munt. 

De conducteurs der artillerie van de lste klasse. 
De opzichters en onderopzichters, de teekenaars 

2de en 3de klasse, de boekhou,lers , de schrij vers, 

de machinisten, de meester-vormers en gieters, 
de buitengewone werklieden, de keurders van 
projectielen en de portiers bij de artillerie-inrich
tingeu. 

De wapencontroleurs en de meesters bij de 
werkplaatsen voor draagbare wapeuen, zoomcde 

de meester-geweermakers bij de wapendepots . 

De amanuenses in het scheikundig laboratori nm 
der pyrotechnische werkplaatsen. 

De magazijnmeesters der artillerie (geen offi
cier zijnde) . 

De machinisten der l ste en 2de k lasse bij de 
vestingartillerie. 

De cadetten bij de Koninklijke Militaire Aca

demie. 

De cadetten der cadettenschool. 

De machinisten en opperschippers bij het koqis 
torpedisten . 

De hoofdopzichters en de opzichters van for

t ificatiën. 
De militaire apothekersbedienden bij de land

macht. 
De adsistent-magazijnrneesters , de boekhouders 

en de schrij vers bij de centrale magazijnen van 
militaire kleed ing en uitrusting. 

De opperwachtmeesters, dienstdoend kwartieT

meester bij de Koninklijke marécha1lSSée. 
De opzichters, udjnnct-01izichters en buitenge

wone opzichters bij den Rijkswaterstaat. 
De tijdelijke hoofdopzichters, opzichters, schriJ 

vers, teekenaars en schrijvers-teekenaar bij den 

aanleg van Rijkswaterstaatswerken. 

De ambtenaren bij ,len algemeenen dienst van 

den Rijkswaterstaat. 

De tijdelijke ambtenaren bij den algemeenen 
dienst van den Rijkswaterstaat. 

De bnreelambtenaren bij den Rijkswaterstaat. 

De tijdelijke b11reelambtenaren bij den Rijks-
waterstaat. 

De landmeters bij den Rijkswaterstaat. 

De tijdelijke landmeters bij den Rijkswaterstaat. 
De havenmeesters, met ni tzondering vrtn die 

bij de marine. 

De hoofdmachinist bij de Rijksstoomgcmalen 
langs het Noord TfTillemskanaal. 

De hoofdmachini st bij het Rijksstoomgemaal 
te Schellingwoude. 

De opzichters bij de Lall,lsgebonwen. 

De buitengewone opzichters bij de Landsge
bouwen. 

De opzichters-tcekenaar bij den Raacl vau toe

zicht op de spoorwegdiensten . 

De tijdelijke opzichters-teekenaar bij den Raad 

van toezicht op de spoorwegdiensten. 

De observatoren bij het Koninklijk Nederlandsch 
meteorologisch instituut. 

De opperkenrmeester b1j het college voor de 
zeevisscherij en . 

De opzichters voor het stoomwezen. 
De surnumerairs der posterij en. 

De su rnnmcrnirs der telegraphie. 
De snrnnrnerairs der posterijen en telegraphie. 
De adsistenten. 

De klerken der posterijen. 

De klerken <Ier. telegraphic . 
De klerken der posterij en en telegra1ihie. 

De geagreëerd e klerken. 
De tijdelijke klerken . 
De tclephonisten. 

De tijdelijke tele1ihonisten. 
De brievengaarders. 

De adspirant-opzichters der telegraphie. 
De lijn wachters der lelegraphie. 

De tijdelijke lijuwachters der telegraphie. 

VIJFDE KLASSE. 

D e kamerbewaarders, congierges, onder-con

gierges, adsistent-congierges, boden , a<lsi stent
boden en alle verdere mindere beambten, bedien

den en werklieden bij de Departementen , admi
nistrati ën en colleges van algemeen bestnnr, bij 
de rechterlijke colleges, bij de provinciale gon ver
nemen ten en verdere Rijksinstellingen. 
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De dro~mannen en hnlpdrogmannen bij het 
consulaat der Nederlanden te Djedda!,. 

De Rijksveldwachters . 
De provoosten-geweldige. 
De schrijvers, organisten, bewaarders en ver

dere mindern beambten bij de gevangenissen. 
De veldwachters wegens reizen ter zake van de 

inspectie van de grenzen des Rijks. 
De gemeente-boden, veldwachters, agenten van 

politie en verdere mi ndere beambten bij cle ge
meente-besturen, wegens reizen ter zake van cle 
nationale militie. 

De kweekelingen en vaste arbeiders bij het 
beheer cler Staatsbosschen. 

De oppassers, opzichters, custoden , stokers en 
beclienden bij 's Rijks "1usea, kabinetten en ver
zamelingen . 

De schippersknechts bij de vissscherij-pulitie 
op de Scl,elde en Zeeuwscl,e Stroomen. 

De lichtwachters. 

De clenrwnarders en adsistent-clennvaarders cler 
directe belastingen. 

De kommiezen der directe belastingen, invoer
rechten en accijnzen Yan de 3de en 4de klasse. 

De stempelaars en bladkeerders aan de zegel-
kantoren. 

De meesters-werklieden bij de landmacht. 
De condnctenrs der artillerie van de 2de klasse. 
De bedienden bij de artillerie-inrichtingen . 
De magazijnknechts bij de artillerie-inrich

tingen . 

De wachtet·s bij sluizen of verdedigingswerken 

onder het beheer van het Departement van Oorlog. 
De bakenmeesters en hulp-bakenmeesters. 
De beclienden bij de ijkkantoren. 

De vaste geleiders van transporten ontplofbare 
stoffen. 

De tijdelijke geleidèrs van transporten ontplof-
bare stoffen. 

De con,luctenrs der brievenmalen. 
De kantoorknechts. 
De hoofd brieven bestellers. 
De brievenbestellers. 
De hoofdtelegrnmbestellers. 
De telegrambestellers. 
De bl'ieven- en telegrnmbestellers. 
De postboden. 
De instrumèotmakers der telegraphie. 
Rangschikking van andere dan de hierbovenge-

noemde burgerlijke en militaire landsdienaren 
geschiedt door Ons, op de voordracht van clen 
Minister van Financiën, met medewerking, in-

dien een ander Departement daarbij betrokken 
is, van het hoofd van dat Departement. 

II. Op reizen, aangevangen vóór en geëindigd 
op of na den dag waarop dit besluit in werking 
treedt, Z\jn de bepalingen van clit besluit van 
toepassing. 

III. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad en de Staatscourant., waarin het is 

geplaatst. 
De hoofden der verschillende Departementen 

van algemeen bestuur z~ u ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van dit 
besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer tot informatie, en clat. in het Staats

blad en gelijktijdig in de Staatscourant zal worden 
geplaatst. 

's Gravenhage, den 24sten Februari 1898. 
(get.) EMMA. 

De lYii1tiste1· van Financiën, (get.) PIERSON. 

( Uitgeg. 6 Maart 1898.) 

Z5 Februari 1898. BESLUIT, houdende aanwij 

ziging van het. kantoor Caberg (gemeente 
Oud-Vroenhoven) voor den in- , uit en door
voer van goederen langs spoorwegen. S. 57. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordrncht van den Minister van Fi
nanciën van 22 Februari 1898, n°. 81, Invoer
rechten en Accijnzen; 

Gezien de artt. 37, 42, 63, 66 en 7 5 der 
Algemeene wet van 26 Augustus 1822 (Staats
blad n°. 38), art. 97 der wet van 20 Juni 1862 
(Staatsblad n°. 62), art. 35 der wet van 20 Juli 

1870 (Staatsb lad 11°. 127), art. 51 der wet van 

25 Juli 1871 (Staatsblad n°. 92) en de artt. 1, 
43 en 53 van het Koninklij k besluit van 26 Maart 
1872 (Maatsllad n°. 19), gewijzigd bij dat van 
12 Maart 1876 (Staatsb lad n°. 53); 

Gelet op de Koninklijke besluiten van 12 Juni 
1839 (Staatsblad n°. 23), 10 Juni 1840 (Staats

blad n°. 19), 20 April 1863 (5taatsblad n°. 23), 
15 September 1870 (Staatsblad n°. 161), 19 De
cember 1871 (Staatsblad n°. 130) en op de artt . 4 
en 5 van het Kon inklijk besluit van 15 April 
1872 (Staatsllad n°. 47); 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. Het kantoor Gaberg (gemeente Oud

Vroenhove1i) wordt mede opengesteld: 
a. voor cle inklaring van goederen, die langs 
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den spoorweg (tramweg) Smeermaas- Jlfaastricht 
worclen i ngevocrd 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 l'OOrmeld 
Koninklijk besluit van 15 April 1872; 

b. voor den uitvoer langs genoeu1den spoorweg 

van alle goederen (met inbegrip van gedistilleerd, 

bier en wijn), ook met afschrijving of teruggaaf 
van den ace ij 113; 

c. voor den doorvoer langs dien spoorweg. 
2. Dit besluit treedt in werking 1 Maart 1898. 

De Ministu· van :Financiën is belast met de 
uitvoering van clit besluit, dat in het ·., taatsblad 
en in de Staatscourant zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 25sten .Februari 1898. 

(get.) EMMA. 

JJe Minist11· van Financiën, (get.) PrnnSON. 

( Uitgeg. 2 Maart 1898.) 

25 Februari 1898. BESLUIT, houdende aanwij

zing van een heerbaan eu van het kantoor 
Reusel voor den in- , uit- en doorvoer van 
goederen langs spoorwegen. S. 58. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELM! A, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voo rdracht van den Minister va n Fi

nanciën van 22 Februari 1898, n°. 80, Invoer

rechten en Accijnzen; 

Gezien de artt. 37, 38, 42, 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 der 

wet van 20 Juli 1870 (Staatsb/adn°.127), art. 51 
der wet van 25 Juli 1871 (Staatsblad n°. 92) 

en de artt. 1, 43 en 53 van het Koninklijk be

sluit van 26 Maart 1872 (Staatsblad n°. 19) , 
gewijzigd bij dat van 12 Maart 1876 (Staats
blad n°. 53); 

Gelet op de Koninklijke beslu iten van 2 Oc

tober 1840 (Staatsblad n°. 62), 20 April 1863 
(Staatsblad 11°. 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 (Staatsbtad n°. 47); 

H ebben besloten en besluiten: 
Art. 1. Met intrekking van het bepaalde snb 2 

van het aanachaalde Koninklijk besluit van den 
2 October 1840 wordt de provinciale knnstweg van 
Àrendonck naar Reusel en verder naar Eindhoven 
aangewezen als heerbaan. 

2. Het kantoor Reusel wordt mede opengesteld: 
a. voor de inklaring van goederen, die langs 

den spoorweg (tramweg) .drendonck-Reusel worden 

ingevoerd overeenkomstig het voormeld gewijzigd 
Konioklijk 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 genoemden spoorweg 
van alle goederen (met inbegrip van gec1istilleerd, 

hier en wijn), ook met afschrijving of teruggaaf 
van den accijns; 

c. voor den doorvoer langs dien spoorweg. 
3. Dit besluit treedt in werking den lsten 

Maart 1898. 

De Minister van Financiën is belast met de 

nitvoel'ing van dit beslni t, dat in het Staatsblad 
en in de Staatscourant zal worden geplaatst. 

's Gra,,enhage, den 25steu Februari 1898. 

(ge t.) EMMA. 

JJe Minister van Financiën, (get.) PIERSON. 

( Uitgeg. 2 ]faart 1898. ) 

28 Februa,·i 1898. BESLUIT, houdende bepalingen 

omtrent inricht.ingen, waarin uit melado, 

melasse, stroop of andere suikerhoudende 
zelfstandigheden suiker wordt afgescheiden. 
S. 59. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1J EMMA, ENZ. 

Op de voordracht vau den Minister van Fi
nanciën, van den 29sten December 1897, 11°. 145, 

Invoerrechten en Accijnzen; 
Gezien art. 77 der Suikerwet; 

Den Raad van tate gehoord (advies van den 
18den Januari 1898, n°. 25); 

Gelet, op het nad er rapport van den voor

noemden Minister, van den 24sten Febrnari 1898, 
n°. 71, Invoerrechten en Accijnzen ; 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. De bcp,ilingen van cle hoofdstukken V 

en IX der Suikerwet omtrent de beetwortelsuiker
fabrikanten, de beetworlelsn ikerfabrieken, de 
daarin aanwezige wcrkl n igen en de daarin ver

vaardigde suiker zijn van toepass ing op de fabri
kanten, die • elders dan in eene overeenkomstig 
de Snikerwet aangegeven beetwortelsuikerfabriek 
of raffinaderij, aan den accijns onderworpen suiker 

afscheiden nit melado, melasse, stroop of andere 
suikerhoudende zelfstanc1igheclen, op de fabrieken, 
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waarin dit geschiedt , op de daarin aanwezige 
werktuigen en op de daarin vervaa rdigde suiker ; 

een en ander voor zoovei· daaromtrent bij dit 

besluit niet anders is bepaalc1. 
2. De fabrikant , die de bij het vorig artikel 

bedoelcle afscheiding wil verr ichten, en ingevolge 
dat ar tikel de bepalingen van de artt. 16 tot en 
met 25 der Suiker wet heeft in acht genomen, 
kan melado, melasse , stroop en andere sniker
honclende zelfstandigheden, bij hoeveelheden van 
niet minder dan 15,000 kilogram, met krediet 
voor den accij ns inslaan uit het buitenland, uit 

binnenlandsche beetwortelsuikerfabrieken of raffi

naderijen, hetz\i rechtstreeks, hetzij over entrepot. 
Op de ingeslagen zelfätandigheden zijn de be

palingen van de artt. 49 en 50 der Snikerwet 
van toepassing. 

3. De ingeslagen suikerhoudende zelfstandig
heden moeten worden gekookt, daama gedurende 

ten minste \'eertien dagen in kristalliseerbakken 
verblijven en vervolgens worden gctmbineerd; 
on verminderd zoodanige andere bewerkingen als 

de fabrikant noodig acht. 
Vóórdat cle zelfstandigheden ter bewerking op 

de kookpannen worden gebracht, geeft de fabrikant 
daarvan kennis aan de ambtenaren . 

Snikerhonclende zelfstandigheden, we,lke de in 
het eerste lid van dit artikel genoemde bewer
kingen niet hebben onclergaan, mogen niet uit 

de fabriek worden uitgeslagen. 
4. :.\folasse en stroop, na de in het vorig ar

t ikel bedoelde bewerkingen overblijvende, kunnen 
uit cle fabriek worden uitgeslagen: 

a. wanneer haar zui verheidsfactor niet hooger 

is dan 68, zonder betaling van accijns; 
b. wanneer haa,· zuiverheidsfactor hooger is 

dan 68, tegen betaling, per 100 kilogram melasse 
of stroop - andere hoeveelheden naar evenredig
heid - , van den bij art. l , § l , Ir. c der 
Suikenvet bepaalden ace ij ns voor twee kilogrnm 
suiker van 100 percent voor iedere eenheid boven 
68, onderdeel der eenheid niet in aanmerking 
genomen . 

De zu iverheidsfactor wordt bepaald overeen
komstig cle artt. 2, 3 en 6 van Ons besluit van 
5 Augustns 1897 (Staatsblad n°. 189). 

Vloeistoffen, als bedoeld bij art. 5 van dat be
sluit, mogen niet worden uitgeslagen . 

5. De fabrikant houdt een register van de 
uitslagen van melasse en stroop. 

Vóór den uitslag schrijft hij daarin: 
a. het tijdstip, waarop de uitslag zal geschieden; 

b. het bruto- en het netto-gewicht der vloeistof; 
c. de soort, het getal en de merken cler colis, 

waarin zij zal worden uitgeslagen. 

Van het tijdstip der inschrijving tot dat van 
den uitslag moet worden in acht genomen hetgeen 
bij ar t. 43, § 1, tweeden volzin der Suikerwet 
omtrent afgewerkte melasse is voorgeschreven. 

6. De ambtenaren nemen van tlc tot uitslag 
bestemde melasse en stroop monsters ter bepaling 
van den zuiverheidsfactor. 

Zoolang de factor niet is bepaald mag de 
uitslag niet geschieden, behoudens het bepaalde 
bij het volgend artikel. 

De uitslag van de melasse of stroop mag 
niet plaats hebben buiten tegeuwoorcligheid van 
ambtenaren, die, zoo noodig, de hoeveelheid 
opnemen. 

7. De voorschriften van de artt. 79, 80, 81 
en 82 der uikerwet, nopens de bepaling van het 

gehalte, zijn ook van toepassing op de bepaling 
van den zuiverheidsfactor volgens dit besl uit. 

8. Voor den accijns, verschuldigd volgens 
art. 4, eerste lid, Ir. b, is art. 37 cler Suiker
wet van toepassing. 

Daarvoor wordt met den fabrikant rekening 
gehouden op gelijke wijs, als is voorgeschreven 

bij art. 76, § l dier wet, met uitzondering 
van Ir. b. 

9. Voor elke fabriek wordt ten kantore van 
den ontvanger bovendien rekening gehouden: 

a. wegens de ingeslagen melado, melasse, stroop 
en andere suikerhoudende zelfstandigheden; 

b. wegens de nitgeslagen melasse en stroop. 
10. Het is den fabrikant verboden te hebben 

of te maken: 

a. geheime gemeenschap tusschen de fabriek en 
een ander pand; 

b. geheime toegangen tot de fabriek; 
c. geheime openingen of openingen, buiten de 

fabrieksgebouwen uitkomende, aan pijpen, buizen, 
goten, pompen en kokers als bedoeld bij ai·t. 25 
der Suikerwet. 

De Minister van Financiën 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. 

's Gravenhage, den 28sten Februari 1898. 

(get .) EMMA. 

De j)finister n Financiën, (get.) Pt EllSCJ:-1. 

( Uitgeg. 6 Naai·/. 1898 .) 
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28 Februari 1898. ARREST van den Hoogen 
Raad der Neclerlanden, houdende beslissing 
dat. de verbindende kracht van art. 47, 2°. 
van het reglement, vastgestr.Jd bij Koninklijk 
besluit van 13 Augustus 1891 (Staatsblad 

n°. 158), zooals het nader is gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 23 April 1897 (Staats

blad n°. 105), ten onrechte wordt betwist 
op grond, dat hierbij het belang der zalm
visscherij en geen waterstaatsbelang zonde 
zijn geregeld. 

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

den req uirnnt voorge·steld bij pleidooi, luidende: 
I. schending vau art. 1 Strafvorderiug, in 

verband met art. 56 en 190 der Grondwet en 
art. 1 der wet van 28 Februari 1891 (Staatsblad 
n°. 69), door den requirant tot straf te veroor
deelen wegens overtreding van art. 47 pr. en 
2°. Koninklijk besluit van 13 Augustus 1891 
(Staatsblad n°. 158), zooals dit is gewijzigd bij 
Koninklij k besluit van 23 April 1897 (Staatsblad 
n°. 105); 

II. subsiuiair, schending van art. 47 van ge
noemd Koninklijk besluit door aan het woord 
,noodzakelijkheid" de beteekenis te geven van 
,,nood"; 

Overwegende, dat bij het bestreden vonnis, 
waarbij bevestigd werd het vonnis van den kanton
rechter, bewezen is verklaard het aan den req ni
rant bij dagvaarding ten laste gelegde: ,dat hij 
1°. op 6 Mei 189 7 des namiddags te omstreeks 
2½ uur; 2°. op 7 Mei 1897 des namid dags tel 
kens te omstreeks 4½ uur, te omstreeks 5 uur, 
te omstreeks 5} uur, te omstreeks 6 uur, te 
omstreeks 6½ uur; 3°. op 8 Mei 1897 des na
middags telkens te omstreeks 12½ un r, te om
streeks 1 uur, te omstreeks 1-} u•.u·, te omstreeks 
2 uur, te omstreeks 2½ uur, te omstreeks 3 uur, 
te omstreeks 4 uur en te omstreeks 5,!- uur, zijnde 
steeds op een tijd dat de visscherij met de zalm
zegen mag worden uitgeoefend, r.ls schipper van 
het vaartuig genaamd ,Ondernemin"'" te Dubbel
dam in de_ rivier de Oude Maas, in het riviervak, 
beginnende op 100 meter boven de plaats waar 
de zegens der aan den wal @:evestigde zalmzegen
visscherij ,de Volharding" met vasten spi l worden 
uitgebracht., en eindigende 100 meter beneden 
den benedensten ophaal van clie zalmvisscherij 
waarin op de hierboven genoemde tijdstippen 
werkelijk de visscherij met den zalmzegen we1·d 
uitgeoefend door de voormelde zalmzegenvisscherij 

1898. 

"Volharding" buiten noodzakel ijkheiu met ge
noemd vaartuig heeft voor anker gelegen" ; 

dat de veroordeeling vau den requirant is uit
gesproken .zooals in het hoofd van dit nrrest is 
vermeld; 

0., dat tot toelicht ing vau bet ce1·ste middel 
iu hoofdzaak is aangevoerd, dat geen veroordee
ling wegens overtreding van art. 47 pr. en 
2°. Koniuklijk besluit van 13 Angnstns 1891 
(Staatsblad n°. 158), zooals dit is gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 23 April 1897 (Staatsblad 
n°. 105) had mogen zijn uitgesproken, omdat 
laatstgenoemd Koninklijk brslnit niet berust op 
de wet van 28 Februari 1891 (Staatsblad n°. 69), 
waarbij alleen beoogd werd wettelijke bepalingen 
vast te stellen ter bescherming van 's Rijks water
staatswerken in eigenlijken zin, alsmede ter ver
zekering vau het uoelmatig en veilig gebruik 
dier werkeu, geenszins om regelen te stellen op 
alJes wat op de rivieren gebeurt, terwij l het 
Koninklijk besluit geeu andere strekking zou 
hebben clan bescherming vau de zalm visscherij 
op de ri vieren ; 

0 ., dat blijkens de geschiedenis der wet van 
28 Februari 189 l (Staatsb lad n°. 69) het bij 
deze geenszins in clc bedoeling der Regeering 
heeft gelegen in eene regeli ng te treclen als be
doeld bij art. 188 eu 189 der Grond wet , maar 
dat de Regeering alleen op het oog had ecne 
regeling noodzakelijk geworden om art. 56 der 
Grondwet en uitsluitend bestemd ter bescherming 
van de Rijks waterstaatswerken en tot het doen 
bcantwoorcleu van deze aan hunne bestemming; 

dat clan ook art. 1 in overeenstcmm i ng met 
den considerans cler wet luidt: ,door Ons wor
den, ter bescherming van 's Rijks waterstaats
werken, alsmede ter verzekering van het doel
matig en veilig gebruik dier werken, ... . voor 
zoover daarin niet door eene wet of door Ons 
krachtens eene wet is voorzien, bij algemeenen 
maatregel van bestuur vastgestelcl door otraffen 
te handhaven bepalingen"; 

0., dat oppervlakkig beschouwd, de delegatie 
van wetgevend vermogen, door deze wet aan den 
Koning verleend, zich zoude bepalen bij maat
regelen ter bescherming van werken door ,len 
Rijks waterstaat daargestelcl en tot verzekering 
vau het doelmatig en veilig gebruik van cle 
werken ; 

dat evenwel deze beschouwing moet vervallen, 
door den omvang dien de wet zei ve aan het be
grip van 's Rijks waterstaatswerken gegeven heeft; 

5 
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dat toch blijkens art. 1 allereerst onder de bij 
algemeen en maatregel van bestu nr, door straffen 
te handhaven, bepalingen te regelen onderwerpen 
genoemd worden: . het met vaartuigen, vlotten 
of anclere voorwerpen gebruik maken van O]Jen
bare wateren , onder beheer van het Rijk"; 

dat alzoo ten duidelijkste blijkt dat , niet alles 
wat op de riviernn gebe11rt, m'1ar zeer stellig 
het gebruik van Rijks wateren door den wetgever 
is aangenomen als een gebruik van een 's Rijks 
waterstaatswerk, en dat dit gebruik door den 
Koning zal worilen gereglementeerd; 

0., dat ingevolge ileze wet door den Koning 
is vastgesteld het algemeen reglement van IJOlitie 
voor rivieren enz. bij besluit van 13 Augustus 1891 
(Staatsblad n°. 158) ; 

dat bij art. 1 vau dit reglement het toepasselijk 
verklaard is op de Oude Maas, waarop de ten 
laste gelegde overtreding gepleegd is; 

dat bij art. 47 van genoemd reglement aan 
schippers verboden werd te >inkeren of vast te 
meren op plaatsen waar dit de scheepvarirt zoude 
belemmeren en dit artikel bij Koninklijk besluit 
van 23 April 1897 (Staatsblad n°. 105) ge wij zigd 
is, zoodat het nn luidt : 

,,'renzij met vergunning van een ambtenaar 
van den waterstaat is het den schippers, buiten 
het geval vau noodz,ikelijkheid , verboien te 
ankeren of vast te meren of voor anker of vast
gemeerd te liggen: 1°. op plaatsen waar dit de 
scheepvaart zon belemmeren; 2°. gedurende den 
tijd dat de visscherij met den zalmzegen mag 
worden uitgeoefend, in een riviervak, beginnende 

01i 100 meter boven de plaats waar de zegens 
een er aan den wal gevestigden zalmzegen visscherij 
met vasten spil mogen worden uitgebracht, en 

eindigende 100 meter beneden den benedensten 
ophaal van zoodttnige zalmzegcnvisschcr ij. 

,,Het verbod snb 2°. geldt alleen voor de rivier
vakken en voor den tijd, waarin de visscherij met 
de zegen werkelijk wordt uitgeoefend" , ....... ; 

0 . , dat nn namens den req 1lirant de verbin
dende kracht van deze ilepaling is bestreden op 
groncl dat hierbij het belang der zalmvisscher ij 
en geen waterstaatsbelang zonde zijn geregeld; 

dat deze bewering echter niet kan 01igaan 
omdat de wet, 1vatiraan ook dit besluit zijn' be
staan ontleent, het gebruik van openbare wateren 
in beheer bij het Rijk als waterstaatsbelang heeft 
erkend en aan , den Koning de regeling van dat 
gebruik onbeperkt heeft overgelaten, zoodat ook een 
verbod van ankeren onder bepaalde omstandigheden 

en op een aangewezen rivier vak valt binnen de be
voe~dheid aan den Koning door de wet verleend; 

0 ., dat nog namens den reqnirant is voorge
gedragen dat de rechtsgrond van het verbod zon 
gelegen zijn in art. 577 B. W, en dat nu de w~t 
van 6 Maart 1818 (Staatsblad n°. 12) vervallen is, 
de poenale anct ie van een krachtens dit artikel door 
den Koning daargestelde bepaling zou ontbreken; 

0., dat al moge uit art. 577 B. W. ook volgen 
clat de Koning als hoofd van de uitvoerende 
macht op het gebruik van een rivier, die aan 
den Staat krachtens zijn overheidsrecht toekomt , 
een soortgelijke verbodsbepaling als de onderwer
pelijke zou kunnen uitvaarcligen, de bevoegdheid 
van clen Koning om een verbod vast te stellen 
zooals dit bij art. 47 van het voornoemd besluit 
van 23 April 1 97 (Staatsblad n°. 105) gegeven 
is, in art. l de1· wet van 28 Februari 1891 
(Staatsblad n°. 69) uitgesproken en de straf tegen 
overtrecling bij art. 92c van het reglement vast
gesteld bij Koninklijk besluit van 13 Augustus 
189 1 (Staatsblad n°. 158) geregeld is; 

0 :, dat alzoo het eerste middel is ongegrond; 
0., wat betl'eft het tweede middel: dat hierbij 

beweerd wordt dat de kantonrechter het woord 

"noodzakelijkheid" in art. 47 van het reglement 
zou hebben opgevat in den zin van "nood" zoodat 
alleen tengevolge van "overmacht" het verbod 
van ankeren buiten werking zon blijven; 

0., dat deze bewering is in strijd met hetgeen 
betrekkelijk dit punt door den kantonrechter is 
overwogen; 

0. toch, dat de 10° overweging luidt: 
dat aan het verschoonbaar geval van nood

zakelijkheid bij meergenoemd artikel bedoeld, 
alleen zon kunnen worden gedacht bij een ten 
anker liggen door den beklaagde met zijn schip 

op cle bij dat artikel verboden plaats voor zeer 
korten tijd, tengevolge van toevallige of on voor
ziene omstaudigheilen of tengevolge van overmacht, 
maar niet waar, zooals in casu, datmetz~n schip 
ten anker liggen op verboden ankerplaats, plaats 
heeft gehad ter uitoefening van een bedrijf dat 
even goed in een ander deel van dç rivier de 
Oude Maas in het uitgestrekte vischwater, dat de 
beklaagde in pacht had, kon worden uitgeoefend; 

àat nit deze ovel'weging duidelijk blijkt, dat 
de kantonrechter het geval van noodzakelijkheid 
volstrekt niet heeft beperkt tot dat van overmacht, 
zoodat het middel zijn feitelijken grondslag mist; 

Verwerpe het beroep in cassatie. 
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7 Jfaart 1898. RESOLUTIE van den Minister 
van Financiën betreffende heffing van regis
tratierecht op akten, overeenkomsten in
houdende betrekkelijk zaken buiten den handel. 

Tot dusver werden de akten, waa1·bij overeen
komsten werden geconstateerd tnsschen openbare 

besturen betrekkelijk zaken bestemd tot algemeen 
nut en gebruik of tot den openbaren dienst, ge
acht vrijgesteld te ziju van de formaliteit van 
registratie op grond vau art. 70 § III n°. 2 der 
wet van 22 Frimaire VII. 

Deze meening steunde op de volgende beschou
wingen: 

Volgens art. 1368 B. W. kunnen zaken buiten 
den haudel niet het onderwerp van overeenkomsten 
uitmaken. Onder clergelijke zaken meende het 
bestum slechts die te moeten verstaan, welke èn 
tot openbaar nnt en gebruik of tot den publieken 
dienst bestemd zijn èn het eigendom zijn van 
den Staat of eenige andere openbare instelling. 
Werd een dergelijke zaak overgedragen of maakte 
zij op andere wijze het onderwerp van een over
eenkomst uit, dan achtte men de daarvan opge
maakte akte, daar zij geen burgerlijk contract kou 
inhotldeu, als "acte d'administration publique" 
niet aan de formaliteit onderworpen. 

Naar aanleiding der daartegen ingebrachte be
denkingen is de juistheid der beslissingen, waarin 
bovenstaande meening werd gehuldigd, aan een 
nader onderzoek onderworpen, waarop is gebleken, 
dat zij zoowel met die der meeste schrijvers als 
met de rechtspraak in lijmechten strijd is. 

Bij deze schi·ijvers en rechterlijke collegiën 
wordt de opvuttin[': gehuldigd dat het voor eene 
zaak, zal zij buiten den handel zijn, geen ver
eischte is dat zij toebehoort aan eene openbare 
instel! ing, en dat het criterium alleen daarin 
bestaat dat zij clieut tot algemeen nut en gebruik 

of tot den openbaren dienst; volgens cle opvat
t ing heeft voorts art. 1368 B. W. volstrekt niet 
ten doel te bepalen, dat over zaken buiten den 
handel in 't geheel geen overeenkomsten kunnen 
gesloten worden, doch dient het artikel alleen 
om die overeenkomsten te verbieden, waarbij 
aan de bestemming der zaken afbreuk zon ge
daan worden . 

Ik acht het niet gewenscht om bij de toepas
sing der registratiewet nog steecls uit te gaan 
van de meening dat art. 1368 B. W. alle privaat
rechtelijke overeenkomsten omtrent zaken buiten 
den handel verbiedt, nu die meening door schrijvers 
en jurisprudentie veroordeeld is. 

Voortaan · behooreu dus alle overeenkomsten 
die getrqjfJn worden over zg. zaken buiten den 
handel, wa rbij deze niet aan hunne bestemming 
worden ont rokken , bescbou wd te worden als ge
wone burg rlijke contracten en de daarvan opge- • 
maakte ak n te wo1·den belast naar haren aard 
en volgens de tarieven. 

Alle hie ·mede strijtlige beslissingen zijn inge
trokken. 

IJe Jfini'ter vaii Financiën, (get.) PrnRSÓN . 

7 Maart 1898. ARREST van den Hoogen Raacl 

der Nederlanden, houdende beslissing dat 
voor de toepasselijkheid van art. 16; 1 °. der 
clrankw~t niet wordt vereischt, dat blijke 
dat de geheele voorraad van sterken drank, 
in eenig lokaa l ten verkoop voorbanden, de 
twee liter niet te boven ga, daar toch die 
bepaling · betreft iedere afzonderlijke partij , 
welke minder dan twee liter bedraagt, en van 
welke bewezen is dat zij met de bestemming 
van verkocht te worden in voorraad 1s. 

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

reqniraut voorgesteld bij pleidooi, luidende: 
Schending door verkeerde toepassing van art. 16, 

1°., der wet van 28 Juni 1881 (Staatsblad n°. 97), 
doo1·dat bij het bestreden vonnis niet is onder
zocht of de geheele voorraad sterke drank meer 
dan 2 1 i ter bedroeg ; 

Overwegeiide dat aan cle requirant bij de oor
spronkelijke dagvaard ing is ten laste gelegd en 
bij het bestreden vonnis ten haren laste wettig 
en overtuigend is bewezen verklaard: dat zij op 
2 Juni 1897, des namiddags ie ongeveer 10 uur 
in het door haar in perceel u0

• 52 aan de Hugo 
de Grootkade te Amsterdam gehouden bierh nis, 
waarvoor geen vergunning was verleend tot ver
koop van sterken drank in het klein, in eene 
fleseh, staande in een steenen bak op de toon bak, 
ongeveer 7 / 

1 0 
- in elk geval minder clan 2 -

liter jenever, althans sterken drank, ten verkoop 
in voorraad heeft gehad , zulks na te voren bij 
vonnis van het 4° kantongerecht te Amsterdam 
dd. 16 Januari 1896 op tegenspraak gewezen , 
onherroepelijk te zijn veroordeeld wegens het 
.zonder de vereisehte vergunning sterken drank 
in het klein verkoopen"; 

0. dat mitsdien niets anders is ten laste ge
legd en bewezen ve

0

rklaarcl dan d:it de requiraut 
zonder de vereischte vergunning in voorraad had 

5* 
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de bepaald aangednide par tij jenever of sterken 
drank, die zich bevond in een flesch, staande in 
een steenen bak op haar toon bank, in eene hoe
veelheid van minder dan 2 liter-, dns in het 
klein, en dat zij dien sterken drank ten verkoop 
in voorraad had; 

0. dat ook de reqnirant niet heeft bewezen 
zelfs niet beweerd, dat zich meer dan 2 liter 
sterke drank in dien bak of in haar huis ten 
vérkoop voorhanden bevonden ; 

0. dat op het bewezen verklaarde feit is toe
gepast art. 16 aanhef en 1 °. der drankwet ; 

0. dat die toepassing geheel in overeenstem
ming is met de woorden in den geest dier be
paling, die met st raf bedreigt o. a. hem die 
zonder de vereischte vergunning sterken drank 
in het klein ten verkoop in voorraad heeft; 

0. dat ter toelichting van het middel van 
cassatie is beweerd, dat de rechtbank die beslis
sing niet had mogen geven, zonder in een onder
zoek te treden of de geheele voorraad sterke 
drank, in het bierhuis der requirant voorradig , 
meer dan 2 liter bedroeg, daar, indien dit het 
geval ware, de toegepaste wetsbepaling niet toe
passelijk zon zijn; 

0. dat, zooals boven is gezegd, de telastelegging 
en schuldigverklaring alleen betreft den sterken 
drank bij minder dan 2 li ter in een bepaalde 
flesch ten , erkoop aanwezig, dus een op zich zelf 
staanden voonaad in het klein; dat de wet voor 
de toepasselijkheid van art . 16 , 1 °. niet eischt 
dat blijke, dat de geheele voorraad in eenig lo
kaal voorhanden de 2 liter niet te boven ga, 
maar dat volgens de letter en àen geest clier be
paling ze iedere afzonderlijke partij betreft, die 
minder dan 2 liter bedraagt en van welke be
wezen is dat ze met de bestemming van verkocht 
te worden in voorraad is ; 

0. dat mitsdien de al of niet aanwezigheid 
van nog ander gedistilleerd in het bierhuis der 
requiraut van geen invloed was voor het al of 
niet bestaan van wetsovertreding ten aanzien van 
de flesch met gedistill eerd iu de dagvaarding 
vermeld en de rechtbank zich alzoo terecht ont
houden heeft van het onderzoek dat zij volgens 
het cassatiemiddel ten onrechte zou hebben na
gelaten ; 

dat het voorgestelde middel derhalve is on
gegrond; 

Verwerpt het beroep. 

9 Maart 1898 . BESLUIT, houdende WlJZigmg 
van het beslnit van 26 October 1897, be
treffende regeling der vergoeding van reis
en verblijfkosten in zake herziening van de 
belastbare opbrengst der gebouwde eigen
dommen. 

I N NAAM VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 
WrJ EMMA, ENZ. 
Herzien het Koninklijk besluit van 26 Oc

tober 1897, n°. 31; 
Op de voordracht van clen Minister van Finan

ciën van 5 Maart 1898, u0
• 11, afdeeling Directe 

Belast.ingen ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

Te bepalen dat in vermeld Koninklijk besluit 
van 26 Octooer 1897, n°. 31, in art . I, sub II, 
in de plaats van • Tiel" zal worden gelezen . Gel
dermalsen". 

De Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de AlgP.meene Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 9den Maart 1898 . 
(get.) E M MA. 

De Minister van Financiën, (get.) PrERSON. 

10 Maart 1898 . BESLUIT, houdende nadere rege
ling van de jaarwedden van het korps op
zichters van den Rijkswaterstaat. S. 60. 

I N NAAM VAN H. M. WILHELMINA ENZ. 

WIJ El\1MA' ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid, van 17 Februari 1898, 
La. C, afdeeling Waterstaat; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
1 Maart 1898, n°. 19); 

Gezien het nader rapport van voornoemden 
Minister, van 7 Maart 1898, n°. 195, afdeeliug 
Waterstaat; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Met wijziging van het Koninklijk besluit van 

14 April 1894 (Staatsblad n°. 56), te bepalen: 
Er is een korps van door Ons te benoemen 

vaste opzichters van den Rijkswaterstaat, tot eeu 
getal van ten hoogste honderd veertig, verdeeld 
iu vier klassen en op jaarwedden als volgt: 

10 opzichters van de eerste klasse op .f 2200, 
25 . opzichters van de eerste klasse op f 2000 , 
35 opzichters van de tweede klasse op f 1600. 
35 opzichters van de derde klasse op f 1300, 
35 opzichters van de vierde klasse op f 1000. 
De Minister van Waterstaat , Handel en Nij ver-

heicl is belast met de uitvoering van dit besluit, 



11-14 MAART 1898. 69 

hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en aan den Raad van State medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den l0den Maart 1898. 
(get.) EMMA. 

De Min . van Waterstaat, Handel en Nijverl,eid, 
(get.) C. LELY. 

( Uitgeg. 20 Maart 1898.) 

ll Maart 1898. BESLUIT, tot overbrenging van 
de zorg voor de uitvoering van sommige 
landbouwaangelegenheden, voor zoovecl het 
Departement van Waterstaat, Handel en 
Nij verheid daarbij betrokken is, naar dat 
van Binnenlandsche Zaken. S. 61. 

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

staat, Handel en Nijverheid, van 8 Maart 1898, 
Litt. A, afdeeling Handel en Nijverheid en van 
Binnenlandsche Zaken, van den 9 Maart 1898, 
n°. 1093•, afdecling Landbouw: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te bepalen, dat de zorg voor de uitvoering der 

wet van 2~ Juni 1889 (Staatsblad n°. 82) -
houdende bepalingen ter voorkoming van bedrog 
in den boterhandel - , der wet van 14 Septem
ber 1866 (Staatsblad n°. 138) - houdende be
palingen betrekkelijk de inkwartieringen en het 
onderhoud van krijgsvolk enz. - laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 10 Mei 1890 (Staatsblad 
n°. 83 -, der wet van 25 Mei 1880 (Staats
blad n°. 89) - tot bescherming van diersoorten 
nuttig voor landbouw en houtteelt - gewijzigd 
bij de wet van 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 
en der wet van 6 December 1883 (Staatsblad 
n°. 181) - tot uitvoering van de op 3 Novem
ber 1881 te Bern gesloten internationale over
eenkomst tot w~ring der druifluis - , gewijzigd 
bij de wet van 15 April 1890 (Staatsblad 
n°. 48), alsmede van de uit voornoemde wetten 
voortgevloeide besluiten, voor zooveel het Departe
ment van Waterstaat, Handel en Nijverheid bij die 
uitvoering betrokken is, wordt overgebracht van 
dit Departement naar dat van Binnenlandsche 
Zaken, behoudens voorziening bij de wet ten 
aanzien van het 2de l id van art. 2 en van het 
1s te lid van art. 6 der wet van 23 J ,rni 1889 
(Staa tsblad n°. S2). 

De voornoemde Ministers zijn, ieder voor zoo
veel hem betreft, belast met de uitvoering van 
dit besluit dat in het Staatsblad en in de Staats
·courant zal worden geplaatst, en waarvan af-

, schrift zal worden gezonden aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's Gravenhage , den llden Maart 1898. 
(get.) EMMA .• 

De Minister van Waterstaat, Handel en N,,jverheid, 
(get.) C. LELY. 

De Minnister van B innenlandsche Zaken , 
(get .) H. GOEMAN BoRGESJUS, 

( Uitgeg . 29 :Maart 1898 .) 

14 Maart 1898. BESLUIT, nopens den vrijdom 
van accijns voor melasse en andere suiker
sappen, welke worden ingevoerd om daar
van hier t e lande gedisti lleerd te vervaar
digen. S. 62. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
w IJ EMMA' ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Fi

nanciën, van den 26sten }"ebrnari 1898, n°. 70, 
Invoerrechten en Accijnzen ; 

Gezien art. 88, § 2 der Suikerwet; 
Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

8sten Maart 1898, n°. 14); 
Gelet op het nader rapport van voornoemden 

Minister, van den 12den Maart 1898, n°. 38, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben besloten en besluiten: 
Vast te stellen de volgende bepalingen omtrent 

den vrijdom van accijns voor melasse en ,;ndere 
snikersappen, welke worden ingevoerd om daarvan 
hier te lande gedistilleerd te vervaardigen : 

Art. 1. Melasse en andere suikersappen van 
buitenslands ingevoerd, kunnen alleen met vrijdom 
van den accijns worden ingeslagen door branders, 
die overeenkomstig de wettelijke bepalingen om
trent den accijns op het gedistilleerd voormela.e 
grondstoffen in hunne branderijen mogen ver

werken. 
2. De brander, die melasse of andere suiker

sappen met vrijdom van den accijns wenscht in 
te slaan , wijst eene of meer afsluitbare bergplaatsen 
in of naast zijne branderij aan tot het nederleggen 

dier vloeistoffen. 
Die bergplaatsen worden beschouwd en behan

deld als particuliere entrepots. 
3 . Bij in voer van melasse of anclere suiker

sapperi, of bij uitslag daarvan uit een entrepot, 
niet vallende onder het vorig artikel, wordt de 
bestemming, om op den voormelden voet met 
vrijdom te worden ingeslagen, in de aangifte op
gegeven en daarvan in den volgbrief melding 
gemaakt. 
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Het brntogewicht van ieder fust wordt vooraf 

opgenomen en op den volgbrief of op eene daaraan

te hechten lijst vermeld. 
De verzending naar de bergplaats der branderij 

12:eschiedt onder verzegeling of bewaking. 

4. De melasse of andere suikersappen worden 
nit de in artikel 2 bedoelcle_ bergplaatsen na aan

gifte door den brander en in tegenwoordigheid 

van ambtenaren, met volle fusten uitgesla12:en en 
terstond gestort, hetzij rechtst1·eeks in de beslag

hakken, hetzij in grondbakken rler branderij , 
waarvan door de ambtenaren op de aangifte eene 

verklaring wordt gesteld. 
De aangifte vermeldt de merken en nommers 

en het bruto-gewicht der fusten. 

De hoeveelheid is niet grooter dan noodig is 
voor de werkzaamheden der branderij gedurende 

tweemaal vier en twintig uren . 
5-. Door de ambtenaren wordt doorloopende 

uanteekening gehouden van de melasse of andere 

suikersappen op den in het vorig artikel om
schreven voet in de branderij ingeslagen . 

De door hen afgeteekende aangiften nopens die 
inslagen worden dcior den brander bij den ont
vanger ingeleverd en dienen tot aanzuivering der 

rekening van de in artikel 2 van dit besluit 

met particulier entrepot gelijkgestelde bergplaatsen. 
6. In de branderij moeten aanwezig zijn een 

weegtoestel en een stel gewichten , geschikt om 
de fusten melasse en andere suikersappen te wegen. 

Bij het wegen moeten de branders door hunne 
werklieden de fusten op en van het weegtoestel 

doen brengen. 

Bij gebreke van een of ander worclt daarin 

door den inspecteur op kosten van den brander 
voorzien. 

7. Het is verboden om melasse of andere 
suikersappen - ongeacht hnnne herkumst - uit 
de brauderij nit te slaan. Evenzeer is het ver
boden om in de branderij fusten met melasse of 

andere snikersappen te vullen of aldaar met die 
grondstoffen gevulde fusten voorbanden te hebben. 

Bij overtreding van deze verbodsbepalingen 
gaat de aanspraak op den vrijdom van accijns 
voor den brander verloren en w01·dt die accijns 
voor de melasse of andere suikersappen, voor
handen in de bergplaatsen bedoeld bij artikel 2 
van dit besluit, terstond ingevorderd. 

8. Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na clien der dagteekening van het Staatsblad, 
waarin het geplaatst is. 

De Minister van Financiën is belast met de 

nivoering van dit besluit, 't welk in het Staats
blad en gelijktijdig in de Staatscourant zal worden 

geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden 

aan den Raad van State. 
's Gravenhage, den 14den Ma:irt 1898. 

(get .) EMMA. 
De Minist,,· van Financiën , (get .) PrnRSON. 

( Uitgeg. 16 Maart 1898.) 

16 Maart 1898. BESLUIT, houdend e bepali ngen 

omtrent het korps bureelambtenareu van 

den Rijkswaterstaat. 8. 63 . 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 

w IJ EMMA' ENZ. 
Op de voordracht v:in den Minister van 

Waterstaat, Handel en Ni,iverheid van 23 Februari 

1898 , L•. K, afdeeling Waterstaat; 

Den Raad van State 12:ehoord, (ad vies van 4 

Maart 1898, n°. 11); 

Gezien het nader rapport van voornoemden 
Minister van 12 Maart ] 898, n°. 169, afdeeling 

Waterstaat; 
Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 

Er is een korps van door Ons te benoemen 

bureelambtenaren van den Rijkswaterstaat, tot 

een getal van ten hoo12:ste honderd twintig, 
verdeeld in drie klassen en op jaarwedden als 

volgt : 
40 bnrcelambtenaren der l ste klasse op jaar-

wedden van / 1250 tot en met .f 1600 ; 

40 bmeelambtenaren der 2de klasse op jaarwed

den van / 850 tot en met/ 1200 ; 
40 bnreelambtenaren der 3de klasse op jaar

wedden van f 400 tot en met f 800. 
De Minister van Waterstaat, Handel en Nij

verheid is belast met de uitvoering van dit be
sluit , dat in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en aan den Raad van State zal worden medegedeeld. 

's Gravenhage, den 16den Maa1-t 1898. 
(get.) EMMA. 

De Jlfin. van Waterstaat, Handel en NiJverlteid, 
(get.) C. LELY. 

( Uitgeg. 26 Maart 1898.) 

16 JJfaart 1898. MrssIVE van den Minister van 

B1nnenlandsche Zaken, aan de Commissarissen 
der Koningin in de provinciën, betreffe nde 

bliksemafleiders op torens. 
Naar aanleiding van verschillende in den laatsten 

tijd plaats gehad hebbende branden van torens, 
veroorzaakt door het inslaan van den bliksem , 
werd door mij het ad vies verzocht van de wis-



31 MAART 1 898. 77 

ingeslagen azijnzuur-anbydrid met den fabrikant 

eene rekening. 
Wanneer meer is ingeslagen dan de hoeveel

heid, waarvoor over het loopend jaar vrijstelling 
kan worden genoten, wordt voor dat meerdere 
de volgbrief niet gezuiverd ën 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 onderteekende opgaaf in van de 

hoeveelheid met vrijstelling van invoerrecht in
geslagen azijnznnr-anhydrid, die bij den afloop 

van dat tijd vak nog on verbruikt voorhanden is. 

Deze h_oeveelheid wordt als eerste inslag in 

het ,olgende jaar beschonwd en als zoodanig op 
de in artikel 6 bedoelde rekening gebracht. 

Zoolang de voormelde opgaaf niet is gedaan, 

wordt geen nieuwe inslag toegelaten. 
8. De ambtenaren zijn bevoegd, met machtiging 

van den ontvanger, binnen acht dagen na den 

afloop van het jaar het voorhanden azijnz unr

anhydrid in de fabriek op te nemen, ocverschillig 

of de bij het voorgaand artikel vo01·geschreven 
opgaaf al dan niet reeds is ingeleverd. 

Gezien het nader rapport van den Minister 
van Financiën van 30 Maart 1898, n°. 112, 
afdeel ing Directe Belastingen; 

Hebben p;oedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Met wijziging in zoover van Ons 

besluit van 25 Maart 1895 (Staatsblad n°. 36) 
worden de formulieren A• 1 en H• der beschrij 

vingsbiljetten voor ile belasting op bedrij fs- en 

andere inkomsten voor 1898/ 1899 en volgende 

dienstjaren vastgesteld overeenkomstig de bij dit 

besluit behoorende modellen. (1) 
2. Dit beslui~ treedt in werking op den tweeden 

dag na dien der dagteekening van het Staatsblad 
en de Staatscourant waarin het is geplaatst. 

De Minister van Financiën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, clat in het Staatsblad 
en gelijktijclig in de Staatscourant zal worden 

geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonclen 

aan den Raad van State. 
's Gravenhage, den 3lsten Maart 189 . 

(pet.) EMMA . 
IJe îltinister van Financiën, (.qe t.) PrERSON. 

(Uitg e,q . 5 April 1898 .) 

9. De Minister van Financiën kan bij gebleken 31 :Maart 1898. CIRCULAIRE van den Minister 
misbruik of poging daartoe , alsmede bij niet na
koming van de bepalingen van dit besluit, den 

fabrikant verderen vrijen invoer van azijnzuur

anhydricl ontzeggen. 

De Mini.ster van Financiën is belast met cle 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 

zal worden gezonden 1t11n den Raacl van State. 
's Gravenhage, den 30sten Maart 1898. 

(get.) EMMA. 
IJe Minister van Financiën, (get .) PrnRSON. 

(Uitge,q. 8 April 1898.) 

31 Maart 1898. BESLUIT, tot vaststelling van 

eenige nieuwe formulieren van beschrijvings

biljetten voor de belasting op bedrijfs- en 
andere inkomsten. S. 71. 

IN NAAM VAN H . M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op cle voordracht van den Minister van Fi
nanciën van 2 Maart 1898 , n°. 100, afdeeling 
Directe Belastingen ; 

Gelet op art. U § 1 cler wet van 2 October 
1893 ( Staats~lad n°. 149) tot heffing eener be

lasting op bedrijfs- en andere inkomsten; 
Den Raad van State gehoorcl (ad vies van den 

22 Maart 1898, n°. 24); 

van J nstitie aan de gerechtshoven, de arron

dissements-rechtbanken en kantonrechters, 

betreffende de behandeling van rcqnesten 
om p;rntie. 

Bij mijn Departement worden meermalen aan

hangig gemaakt requesten om p;ratie van- of ten 
behoeve van veroordeelden, aan wie straffen zijn 

opgelegd bij vonnissen of arresten bij verstek ge
wezen, welke naar de bepalingen van art. 266 

van het Wetboek van Strafvordering nop; niet in 
kracht van gewijsde zijn 11:egaan. 

In wel ken geest op die verr,oekschriften mo11:e 

worclen beschikt, voor den bij verstek veroordeelde 
beeft de beschikking geene bindende kracht, daar 
hem de gelegenheid open blijft eene nadere uit
spraak van den veroordeelenden rechter uit te 

lokken en daarna zelfs hooger beroep of cassatie 

van het vonnis aan te teekenen. 

Zoolang alzoo van het rechtsmiddel van verzet 

kan worden gebruik gemaakt , acht ik een ver
zoekschrift om gratie van de bij een verstek-vonnis 
opgelegde straf niet vatbaar voor eene beschik
king, welke eerst clan effect kan hebben , wanneer 
de uitspraak onherroepelijk is geworden. 

(1) Deze mo~ ellen zijn hiernn niet opgenomen, 
omdat ze van Rijkswege worden uitgereikt. 
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Het behoeft geen betoog dat - al mocht nit 
den inhoud dier verzoekschriften blijken dat de 

veroordeeling niet onherroepelijk is - zulks niet 
onvoorwaardelijk kan worden aangenomen en dat 
de req nesten mitsdien op de gewone wijze aan 
de betrokken rechters behooren te worden toege
zonden tot het uitbrengen van ad vies voor het 
geval de veroordeeling in kracht van gewijsde 

mocht zijn gegaa11. 
In al de gevallen echter, waarin het mocht 

blijken, dat de straf waarvan gratie wordt ver
zocht, is opgelegd bij een arrest of vonnis nog 
niet in kracht van gewijsde gegaan, zou de ge
wone wijze van behandeling van clat verzoek 

nutteloos zijn . 
Deze wijze van behandeling is trouwens ten 

aanzien van zoodanige gratie-verzoeken nergens 
voorgeschreven. Het Koninklijk besluit van 13 De
cember 1887 (Staatsblad n°. 215) beveelt haar 
alleen indien een verzoek overeenkomstig de 
wettelijke voorschri ften is ingediend, en zulks 
kan niet ge,egd worden van requestcn, die nog 
niet in kracht van gewijsde gegane veroordeeli.ugen 
betreffen, daar de wette! ijke voorschriften ten deze, 

gegeven in art. 337 van het Wetboek van Straf
vordering, alleen het oog hebben op rechterlijke 
uitspraken, die in kracht van gewijsde zijn gegaan. 

Bij mijne circulaire van heden zijn de ambte
naren van het openbaar ministerie bij ile rechter
lijke colleges en bij de kantongerechten gemachtigd 
in al de gevallen waarin het betrekkelijke arrest 
of vonnis nog niet in kracht van gewijsde is 
gegaan, aan de adressanten mede te deelen dat 
en waarom het verzoek om gratie buiten beschik

king wordt gelaten. (1) 

(1) Die circulaire a:in de Procureurs-Generaal 
bij de gerechtshoven, luidt als volgt: 

.Zooals in den laatsten tijd meermalen aan U 
is te kennen gegeven, acht ik de verzoekschriften 
om gratie niet vatbaar voor beschikking, wanneer 
de vonnissen of arresten, waarbij de straffen, 
waarvan gratie wordt verzocht, zijn opgelegd, 
bij verstek zijn gewezen en n::uu· de bcpa.lingen 
van art. 266 van het Wetboek van Strafvordering, 
niet in kracht van gewijsde zijn gegaan . 

Immers eene beschikking op een gratie-reqnest 
kan eerst dan effect hebben, wanneer het vonnis 
onherroepelijk is geworden. Voor den bij verstek 
veroordeelde zou zoodanige beschikking geeue 
bindende kracht hebben, daar hem de gelegenheid 
openblijft eene nadere nitspraak van den veroor
deeld hebbeudeu rechter uit te lokken en daarna 
zelfs hooger beroep en cassatie van het vonnis 
aan te teekeneu. 

Het behoeft geen betoog dat - al mocht uit 

Hun is tevens opgedragen daarvan, onder 
terugzending van het request, dadelijk aan mij 
mededeeliug te doen en gelijke kennisgeving te 
doen geschieden aan het rechterlijk college of 
aan d~n kantonrechter van wien het verzoek
schrift is ontvangen. 

Ik heb de eer de gerechtshoven, de arrou
dissemeuts-rechtbanken en de kanton rechters van 
deze voorschriften mededeeliug te doen. 

(get .) 
De .Afinister van Jus titie , 

CORT v. D. LINDEN. 

den inhoud der verzoekschriften blijken dat de 
veroordeeliug niet onherroepelijk is - zulks niet 
onvoorwaardelijk kan worden aangenomen en dat 
de req nesten mitsdien op de gewone wijze aan 
de betrokken r echters behooren te worden toege
zonden tot het uitbrengen van ad vies, voor het 
geval de veroordeeliug in kracht van gewijsde 
mocht zijn gegaan. 

In al de gevallen echter waari u het aan Uw 
Ede]G. of aan een cler andere ambtenaren van 
het open bam· ministerie, in wiens handen een 
verzoek om gratie is gesteld ten einde daaromtrent 
verslag te doen, mocht bi ij keu dat de straf, waar
van gratie wordt verzocht, is opgelegd bij een 
arrest of vonnis nog niet in kracht van gewijsde 
gegaan, zou de gewone wijze van behandeling 
van dat ve,·zoek nutteloos zijn. 

Deze wij ze van behaudeliug is trouwens ten 
aanzien van zoodauige gratie-verzoeken nergens 
voorgeschreven. Het Koninklijk besluit van 13 De
cember 1887 (Staatsblad n°. 215) beveelt haar 
alleen indien een verzoek overeenkomstig de 
wettelijke voorschriften is ingediend, en zulks 
kan niet gezegd worden van requesteu , die nog 
niet in krncht van gewijsde gegane veroordeeliugen 
betreffen, daar de wettelijke voorschriften ten deze , 
gegeven in art. 337 van het Wetboek van Strnf
vorderiug, alleen het oog hebben op rechterlijke 
uitspraken, die in kracht van gew ij sde zijn gegaan. 

Zoo dikwijls dit niet het geval blijkt te zijn, 
kunnen U en de verdere ambtenaren van het 
open baar ministerie zich derhalve voor gemachtigd 
honden aan de adressanten mecle te deelen dat -
en waarom het verzoek buiten beschikking wordt 
gelaten . Daarvan behoort dadelijk- onder terug
zending van het reqnest - aan mij mededeeliug 
te worden gedaan, terwijl gelijke kennisgeving 
moet geschieden aan het rechterl~k college of aan 
den kantonrechter van wien het verzoekschrift 
is ontvangen. 

De schorsing van de tenuitvoerlegging v,in het 
vonnis, een gevolg van de indiening van het 
verzoekschrift om gratie , houdt op zoodra aan 
den belanghebbende de kennisgeving is verzonden, 
dat het verzoek buiten beschikking blijft. 

Een voldoend aantal exemplaren dezer ci rculaire 
wordt hiernevens gevoegd ten dienste van de 
ambtenaren van het openbaar ministerie binnen 
Uw ressort." 
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1 Ápril 1898, BESLUIT, houdende be lissing dat 
de geneeskundige, aangesteld door een bur

gerlijk armbestuur, dat door den raad wordt 

benoemd en jaarlijks uit de gemeentekas 
eenc toelage ontvangt, door de levering van 

geneesmiddelen aan arme patiënten niet han

delt in strijd met art. 24 cler gemeentewet . 
IN NAAM VAN H. M. WILHELM! A, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep ingesteld door Dr. 

ll. W. SIEMENS, te Hoogezand, tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Groningen, dd. 10 Decem

ber 1897, n°. 124, l• afd., waarbij hij is vervallen 
verklaard van het lidmaatschap van den raad der 
gemeente Hoogezand; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschil
len van bestuur gehoord, advies van 9 Maart 1 98, 
no . 14; 

Op clc voordracht van den Minister van Binnnen

landsche Zaken van 30 Maart 1898 , no . 1402, af
deeliug B. B.; 

Overwegende, dat bij besluit van den raad der 
gemeente Hoogezand, dd. 8 October 1897, no. 13c, 
genoemde SIEMENS als lid van dien raad i ge cbor t, 

op grond dat hij, sedert hij lid van dien raad is, ten 
behoeve van Jrnt burgerlijk armbestuur te Hooge

zand - dat jaarlijks daarvoor uit de gemeenteka 
een voorschot ontvangt, dat bij eventueel te kort 
steeds wordt aangevuld en uit welk voor chot SIE

MENS worclt bctnuld - aan onderscheidene personen 
medicij nen heeft geleverd, in st,·ij d met art. 24 der 
gemeentewet; 

dat SIEMENS in een aan Gedeputeerde Staten 
van Groningen cld . 26 October 1897 , gericht 

schrijven, zijne bezwaren tegen dit besluit heeft 
ontwikkeld, op grond, dat hij niet zou hebben 

cleelgenomen aan leveringen ten behoeve der ge
meente vermits hij geen factuur heeft overgelegd 
en er geen controle wordt uitgeoefend betreffende 
de hoeveelheid, den prijs en de soort van hetgeen 

hij verstrekt; dat bij 's raads opvatting de laat
ste alinea van art. 23 der gemeentewet eene niets 
beteekenende nitzoncleringsbepaling zo u bevatten, 
daar zelfs een niet apotheekhoudende genees
heel- of verloskundige zij n beroep niet kan uit
oefenen zoudel" soms geneesmiddelen of verband
stoffen te verschaffen, en dat hij in ieder geval 
niet aan de gemeente maar aan het burgerlijk 
armbestuur, door welk bestuur hij tot genee kun
dige, met de armenpraetijk belast, is benoemd 
heeft geleverd ; 

dat burgemeester en wethouders van Hooge-

zand in eene missive dd. l 5 November 1897 
aan Gedeputeerde Staten hiertegen hebben aange

voerd, tlat overlegging eener factuur niet gevor

dercl wordt om aan eene verstrekking het karak
ter van levering te geven; dat art. 24 der ge

meentewet niet alleen onmiddellijke, - maar ook 
middellijke leveringen ten behoeve der gemeente 
verbiedt, ond,er welke leveringen, verstrekk ingen 

van medicamenten aan de armen, door het bur
gerlijk armbestuur gealimenteerd, dus ten laste 
van de gemeente vallen ; 

dat Gedeputeerde Staten bij hnn aan het hoofd 

dezes ver~elde besluit Dr. l:>IEMENS vervallen hebben 

verk laard van het lidmaatschap van den raad der ge

meente Hoogeza1td, op grond dat hij tegen eene 
geldelijke belooning door het burgerlijk armbe

stuur der gemeente Hoogezand belast is met een 

gedeelte der armenpractijk, daaronder de bijleve
ring der benoodigde geneesmiddelen begrepen, en 

als zooclanig, sedert h~ 1 id van clen raad d ier 
gemeente is, ten behoeve van genoemd armbesinnr 
aan onderscheidene arme patiënten geneesmidde
len heeft verstrekt ; 

dat het burgerlijk armbestuur, door den mad 

benoemd, jaarlijks tot bestrijdin"' der uitgaven 

een voorschot uit de gemeentekas ontvangt, welk 

voorschot, indien het onvoldoende blijkt, wordt 

aangevuld; dat mitsdien de gemeentefinanciën 
bij inkomsten en uitgaven van het burg~rlijk 

armbestuur dermate betrokken zijn, dat leverin
gen ten behoeve van het bLU·gerlijk armbestuur ge
acht moeten worden middellijke leveringen aan de 
gemeente te zijn, dus ook de in casu geleverde 

geueesm idclelen; dat de bevoegdheid tot het leve
ren van geneesmiddelen slechts in bepaalde bij 
de wet omschreven gevallen aan de geneeskun
digen is verleend, zoodat d ie levering niet kan 

geacht worden uit haren aard in de uitoefening 
der practijk mede te zijn begrepen; dat art. 24 der 
gemeentewet aan cle leden van den l"aad verbiedt 

het deelnemen aan leveringen of aannemingen 
ten behoeve van de gemeente zonder dat daarbij 
een gelijke uitzonclering als die van het laatste 
!iel van art. 23 wordt gemaakt voor geneeskun
digen met de armenpractijk bela t, zoodat ook 
aan deze laatsten, raadsl id zijnde, elke levering 
ten behoeve der gemeente en dus ook ,lie van 
geneesmiddelen door de wet wordt verboden, en 
dat Dr. SIEllENS dus in strijd met art. 24 der 

gemeentewet, deel heeft genomen aan leveringen 
ten behoeve van de gemeente Hoogezand; 

dat Dr. SIEMENS van dit besluit bij Ons in 
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beroep is gekomen, Ons verzoekende het te ver

nietigen, daarbij dezelfde bezwaren aanvoerende als 

in zijne hierboven vermelde missive, d.d . 26 Oc

tober 1897 aan Gedeputeerde Staten; 
Overwegende, dat art. 23 laatste lid der ge

meentewet uitdrukkelijk bepaalt dat het lidmaat
schap vau den gemeenteraad vcreenigbaar is met 

de betrekking van genees-, heel- of verloskundige, 

die met de armenpractijk belast is; 
dat in een zeer groot aantal gemeenten, voor

al ten platten lande, de armenpractijk omvat het 
verstrekken der naar het oordeel van den genees

heer noodige geneesmiddelen en zulks niet krach

tens afzonderlijke overeenkomst of tegen afzonder
lijke betaling, maar als onderdeel dei· verplich

tingen vau dien tegen eene vaste j aarwedde aan

gestelden geneesheer, derhalve als eeue tot de 
armenpractijk in die gemeente behoorende hande

ling; 
dat, wordt deze rationeele verklaring van het 

begrip " armenpraktijk" niet aangenomen, de voor

melde wetsbepaling ten gunste van genees-, heel

en verloskundigen ten platte ,lande bijna altijd 

een doode letter zal blijven, hetgeen volkomen 

in strijd zoude zijn met de becloeling des wet

gevers; 
dat toch bij het opnemen der bepaling in het 

ontwerp der gemeentewet, door den voorsteller 

van het daartoe strekkend amendement uitdruk

kelijk is verklaard dat juist beoogd werd tegen 

te gaan dat van het lidmaatschap van den ge

meenteraad werd uitgesloten .een der geschiktste 
personen die in de plattelandsgemeenten vooral, 
worden aangetroffen" en verder .dat het bij zoo

danig stelsel van uitsluiting, (d. i . indien het 
amendement ni~t werd aangenomen) moeilijk zal 

worden vooral in plattelandsgemeenten een perso

neel te vinden, geschikt en bekwaam om als lid 

van den gemeenteraad op te treden", terwijl door 
den Minister van Binnenlandsche Zaken bij de 

bestrijding rnn het amendement juist gewezen 
werd op het gevaar dat voor den toestand ten 
platte lande uit de aanneming van het amende
ment zon voortvloeien; 

dat niet alleen nit de aldus van beide zijden 

uitgesproken onderstelling dat bij aanneming van 
het amendement, de armengeneeshceren ten platten 
lande leden van den gemeenteraad zouden kunnen 

zijn, moet worden afgeleid, dat men het woord 

"armenpraktijk" niet zoo heeft opgevat, dat die 
ten platten lande bijna geheel buiten het begrip 
zou vallen, maa.r dat bovendien bij herhaling uit-

drukkelijk en zonder tegenspraak is verklaard, 

dat het verstrekken van geneesmiddelen "zooals 
dit vooral ten platten lande rl oor hen, die met 

de armenpractijk belast zijn, pleegt te geschie
den," geen gronu. voor uitsluiting van het lid

maatschap van den gemeenteraad zoude zijn; 
dat toch de voorsteller van het amendement 

heeft te kennen gegeven, dat men niet behoorde 

uit te sluiten, "cle geneeskundigen, die slechts 

gedeeltelijk voor hunne diensten en geneesmiddeleii 
worden schadeloos gesteld" en verder heeft ge

vraagd of men den armen-arts behoorde uit te 

sluiten "omdat hij een ige weinige guldens uit de 

gemeentekas geniet, niet als belooning voor zijn 

aan de armen bewezen diensten en geleverde ge
neesmiddelen, maar als eene ge<leeltelijke tege
moetkoming" enz., terwij l eindelijk c1oor dien 

voorsteller nog i s gewezen op het geringe bedrag 

der door hem zelven als armendokter in vroeger 
tijd ontvangen vergoec1ing, waarvoor hij behalve 

het bewijzen zijner diensten als geneesheer ovk 
de noodige geneesmiddelen moest leveren; 

dat in dit opzicht de Minister van Binnenland

sche Zaken blijkens zijne tweede redevocriu.~ ter 

bestrijding van het amendement dezelfûe opvatting 

heeft gehuldigd door te wijzen op de bezwaren, 
die in vele gemeenten ten platten lande .vooral 
vanwege de levering der geneesmiddelen die daa,· 
aan de uitoefening der geneeskandige praktijk 
verbonden is," de aanneming van het amende
ment zonde opleveren; 

dat het dus, op grond van al deze zonder tegen

spraak gebleven uitingen zoo van den voorsteller 

als van clen bestrijder van het amendement, niet 

twijfelachtig is, dat het begrip van .armenprak

tijk" in art. 23 der gemeentewet, door den wet

gever is opgevat in den ruimen zin, waarbij het 

daar, waar zulks gebruikelijk is, het verst.rekken 
van geneesmiddelen omvat; 

dat derhalve ook zelfs indien ·men zou mogen 
aannemen, dat het verstrekken van geneesmidde

len, waar dit geschiedt ten gevolge der accessoire 
verplichting bij de aanstelling als armengenees
heer op eene vaste j aarwedde aanvaard, als eene 

bij art. 24 der gemeentewet verboden levering 
of wel het aangaan dier verplichting tegelijk met 
die tot het bewijzen van geneeskundige diensten 

tegen eene vaste jaarwedde, als eene bij dat arti
kel verboden aanneming zou moeten worden be
schouwd, dan toch die levering of die aanneming 
niet zou vallen onder de verbodsbepaling van dit 
artikel, daar de uitzondering van het slot van 
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art. 23 dus ook zoodanige levering of aanneming 

zonde om vatten ; 
dat d ns ten onrechte de appellant als lid van 

den gemeentemad van Hoogezand is geschorst en 
daarna van het lidmaatschap van dien gemeente

raad is vervallen verklaard; 

Gezien de gemeentewet; · 

Hebben i(Oedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit van 

Gedeputeerde Staten van Groningen, de door den 

gemeenteraad van Hoogezand uitgesproken schor
sing van appellant in zijne betrekking van raads

lid te niet te doen. 

· lJe Minister van Binnenlandsche Zaken is belast 

met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 

zal worden gezonden aan den Raad van State , 
afdeeling voor cle geschillen van bestnur. 

's Gravenhage, clen l sten April 1898. 

(get .) E M llf A. 
De .~linister van Binnenlandsche Zaken, 

(get.) H. GoEMA~ BoRGESJUs 

1 .April 1898. BESLUIT, houdende bepaling vau 

vrijdom van port, voor de briefwisseling 

over dienstzaken in verband met de uitvoering 

der wet tot herziening der belastbare opbrengst 
van de gebouwde eigendommen. 

b NAA)I VAN H. ]\f. WILHELMINA , ENZ . 

WJJ EMMA' ENZ . 

Gelet op art. 1 van het Koninklijk besluit van 

19 December 1892 (Staatsblad n°. 284). 

Op de voordracht van den Minister van Water

st.'\;at, Han clel eu Nijverheid, van den 30sten 
Maart 1898, n°. 990, Post. en Tel.; 

Heb hen goedgevonden en verstaan; 

Vrijstelling van port te verleenen voor de 

briefwisseling over dienstzaken: 

a. aan den v60rzitter, den secretat·is, de leden 
en de plnatsvervangende leden van de hoofd

commissie voor de . herziening van de belastbare 
opbrengst der gebouwde eigendommen onderling 

en van · den voorzitter en den secretaris met de 

colleges van Gedeputeerde Staten, de presidenten 

der arrondissements-rechtbanken en de voorzitters 

der commissiën van herziening in de schattings
districten , benevens voor J e verzending door den 
bovengenoemden voorzitter en secretaris aan de 
belanghebbenden van oproepingen tot toelichting 
van ingediende verzoeken · om herschatting en 

van de beslissingen der hoofdcommissie op die 
verzoeken; 

b. van de voorzitters van de commissiën van 

1898. 

herziening in de verschillende schattingsdistricten 

onderling, van ilen voorzitter, de leden en 

plaatsvervangende leden van elke commissie onder
ling en van den voorzitter van elke commissie 

met de burgemeesters, de inspecteurs der directe 
belastingen, invoerrechten en accijnzen, de con

troleurs cler directe belastingen en van het kadaster, 

de ontvangers der directe belastingen, de ingenieurs

verificateurs van het kadaster, de bewaa1·ders 

der hypotheken en van het kat.laster en de 

ontvangers clm· l'Cgistratie en domeinen binnen 

den omtrek van het schattingsdistrict, benevens 

voor de verzending door clen voorzitter van de 

commissie in elk schattingsdistrict aan den belang
hebbende van kennisgeving omtrent: 

de belastbare opbrengst van een gebouwd 
eigendom, 

de uitspraak der commissie op een bezwaar
schrift en de aanvraag om herschatting door den 
voorzitter. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver

heid is belast met cle uitvoering van dit besluit, 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan de 

Ministers van Binnenlanclsche Zaken , Financiën 

en Justitie. 

's Gravenhage, clen lsten April 1898. 
(get.) E M llf A. 

De Jfin. van Waterstaat, Handel en Nijverlteid, 
(get.) C. LELY. 

2 Áprit 1 98. WET, tot goeclkenring van ruiling 

van groncl en vestiging van uitwegen ten 
behoeve van het UI ven ho ,ltsche bosch en de 

domein hoeve te Ulvenhout met A. v AN DIJK, 
aldaar, e. a. S. 72. 

2 Ápri t 1898. WET, tot bekrachtiging eener pro-

vinciale heffing in Friesland. . 73. 

Bij deze wet wordt bekrachti,(d tot 31 De

cember 1900 ten behoeve der provincie Friesland, 
de heffing van kanaal-, brug- en opslaggelden op 
de vaarwaters van Stroobos naai· Leeuwarden, 

Sneek, Lemmer en Stavoren. 

2 Áprit 1898. WET, tot bekrachtiging eener 

provinciale heffing in Friesland. S. 74 
Bij deze wet wordt bekrachtigd tot 31 De

cember 1900 ten behoeve der provincie Friesland, 
de heffing van kanaal- en bruggelden bij de voor

malige zij I en aan de brug over de Boorne te 
' es in Utingeradeel en bij de 'rerbandsterbrug 

bij Heerenveen. 

6 
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2 April 1898. WET, tot bekrachtiging eeuer 

provinciale heffing in F,·iesland. S. 75. 

Bij deze wet wordt bekrachtigd tot 31 De• 
cember 1900 ten behoeve van de provincie Fr ies· 

land, de heffing van kanaal• en bruggelden op 

het kanaal Harlingen-·Leenwarden-Dokkum

Dokkumer Nieuwezijlen . 

2 April 1898. WET, houdende goedkeuring van 

den afkoop door de gemeente Rotterdam van 

het recht van opstal op eene strook oever· 

land langs de Nieuwe JJfaas, onder Cltai·lois, 
en van het recht van overweg over beien• 

denden grond. S. 76 . 

2 ÀJiril 1 98. WET , houdende bepalingen tot 
wering van voor den land•, tuin- of bosch• 
bouw schadelijke clieren en van planten• 

ziekten. S. 79. 

Bi,jl. Hand. 2• Kamer 1897 /98, u0
• 161, 1-4. 

Hand. id. 1897/98, bladz. 759-761. 

Hand. l • Kamer 1897 /98, bladz. 251, 267-27 0. 
Il; NAA!l VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ E)fMA, EXZ ....... doeu te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het weuschelijk is maatregelen te nemen tot wering, 

hier te laude, van voor den land•, tuin• of bosch• 

bouw schadelijke dieren en vau plaut.enziekteu; 

Zoo is het , dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Tot wering van ,·oor den land•, tuin• 

2 April 1898. WET, houdende bekrachtiging of boschbouw schadelijke dieren en van J>lauteu• 

van den onderhandschen verkoop van eene 

strook spoorweggrond aan het Stationsplein 
te 's Hertogenbosclt aan de gemeente 's Her· 

togenboscl1. S. 77. 

2 April 1898. WET, tot nadere voorziening 

omtrent de nitvoering der wet van 23 Juni 
18 9 (Staatsb lad n°. 82), houdende bepa• 

lingen tot voorkoming van bedrog in den 

boterhandel. S. 7 8. 
IN liAAM VAN H .M. WILHEL HNA, EXZ. 

WIJ EMMA, ENZ ••• . ••. doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is wijziging te brengen in de voor• 

schriften nopens de uitvoering der wet van 23 J uni 

1889 (Staatsblad n°. 82), houdende bepalingen 

tot voorkoming van bedrog in den boterhandel ; 

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

Benig a,·tikel. 

In de· artikelen 2 en 6 der wèt vnn 23 Jnni 1889 
(Staatsblad n°. 82), houdende bepalin 00en tot 

voorkoming van bedrog in den boterhandel, wordt 

in plaats van .Minister van Waterstaat, Handel 

en ' ijverheid"' , gelezen: .Minister van Binnen• 
landsche Zaken." 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 2den April 1898. 

(get .) E i\I MA. 
IJe JJfin. van Waterstaat, Handel en Nijverlteid, 

(get .) C. LELY. 

ne Jlfinister van Justitie, 
(gel .) COl!T V. D . L!NDBN. 

IJe JJ[iitister van Binnenlandse/te Zaken, 
(get .) H. GOEMA/; BollGESIUS. 

( Uifgeg. 23 A1iril 1898.) 

ziekten kunnen door Ons, bij algemeenen maat• 

regel van bestuur, de in• en doorvoer, hetzij 

rechtstreeks , hetzij middellijk, worden verboden 

of niet dan voorwaardelijk worden toegestaan van : 

a. in dien maatregel aan te cl uideu hoornen , 

planten, versche vruchten of andere land•, tuin• of 
boschbouwvoortbrengselen of afval daarvan , afkom• 
stig uit in dien maatregel aan te dniden landen; 

b. kisten, tonnen, manden en andere stoffen 

of voorwerpen, welke met de onder a genoemde 

voorwerpen in aanraking geweest zijn, of ver• 
moed worden te zijn geweest . 

.Door Ons kunnen tevens alle maatregelen ge

nomen worden, welke ter uitvoering van het 

bovenstaande noodig zullen blijken. (1) 

2. Bij . de uitvaardiging van den in artikel 1 

bedoelden algemeenen maatregel van bestuur wordt 
te gelijker tijd door Ons een wetsvoorstel bij de 

Tweede Kamer der Staten•Generaal aanhangig ge• 
maakt, behelzende de in dien maatregel vervatte 

voorschriften. Wordt dat wetsvoorstel tot wet 
verheven, dan houdt, zoodra die wet in werking 

treedt, de bovengenoemde maatregel op van kracht 

te zijn. Bij intrekking van het wetsontwerp of 

niet aanneming daarvan dom· een der beide Kamers 
der Staten•Generaal, wordt de maatregel onverwijld 
ingetrokken. 

3 . Overtreding van de krachtens deze wet vast 
te stellen bepalingen wordt gestraft met geldboete 
van ten hoogste vijfhonderd gulden of hechtenis 
van ten hoogste eene maand. 

4. Roerende voorwerpen, waarin of waarmede 
de overtreding heeft plaats gehad, worden aan• 

stonds of zoodra mogelijk in beslag genomen en 

(1) Zie het beslu it van 20 ?lfei 1898, . 117. 



2 A PRlL '1 898. 83 

kunneu door deu rel'hter bij veroordeeling worden 

verbeurd verklaard en, voor zoo veel ter wering 

van voor den laud-, tuin- of boschbouw schade
lijke dieren of vau plantenziekten noodig, wordt 

de vernietiging of het onschadelijk maken daarvan 

bevolen. 

Wanneer de iu beslag genomen voorwerpen uit 

hoofde van gevaar voor den land-, tuin - of bosch
bouw niet ter bewaring geschikt zijn, worden zij, 

na te zijn gewaardeerd op de wijze in artikel 5 
dezer wet vermeld, op last van den ambtenaar, 

die cle voorwerpen in beslag heeft genomen, 

dadelijk vernietigd of onschadelijk gemaakt. 
De geldsom, vertegenwoordigende de waarde 

van hetgeen vernietigd is, wordt aan den out· 

vanger der accijnzen in bewaring gegeven. Zij 

worclt in geval van vrijspraak of ontsla~ van 
rechtsvervolging aan den eigenaar van de ver

nietigde voorwerpen uitgekeerd, en in geval van 

veroordeeling in 's Rijks schatkist gestort. 

Is in de gevallen bij het vorig lid bedoeld de 

eigenaar niet in het Rijk te vinden of wordt het 

te zijner beschikking liggende door hem niet 

binnen zes maauclen na het eind vonnis 11:erecla
meerd, dan wordt de bedoelde geldsom in de kas 

der gerechtelijke en vrijwillige consignatiën ge• 

stort. Voor ht!t overbrengen der gelden naar die 
kas zijn de vormen, voorgeschreven bij artikel 1442 

van het Burgerlijk Wetboek, niet toepasselijk. 

De rechthebbenrle kan zich gedurende vijf jaren 

na de consignatie, aan de consignatiekas aanmelden, 

om alsnog .de som te ontvangen. In dat geval 

worden hem de kosten van overbrenging in con

signatie gekort. 
Na verloop van deze vijf jaren is de vordering van 

den eigenaar verjaard en vervalt de som aan het Rijk. 

De kosten blijven in dit geval ten laste van het Rijk. 
5. De waardeering van in beslag genomen 

voorwerpen geschiedt door een desknndige, door 

den burgemeester te benoemen . 
Wanneer de bnrgetneester of de eigenaar of 

diens gemachtigde of beiden geen genoegen nemen 

met de waardeering, benoemt de kantonrechter 

terstond bij eenvoudige beschikking, op verzoek 

van den burgemeester, twee deskundigen, clie met 
den eersten deskundige beslissen bij meerderheid. 
Is geen meerderheid te verkrijgen, dan geldt het be
drag, dat noch het hoogste, noch het laagste is. 

6. Behalve de bij artikel 8 Wetboek van Straf

vordering aangewezen 1iersonen zijn de mare
chaussee, de ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie en die der invoerrechten en accijnzen, 

belast met de opsporing der overtredingen van 

de krachtens deze wet vast te stellen bepalingen . 
7. De bij deze wet strafbaar gestelde feiten 

worden beschouwd als overtredingen. 

8. Deze wet treedt in werking op den tweeden 

dag na dien der dagleekening van het Maatsblad, 
in hetwelk zij zal worden geplaatst. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den 2den April 1898. 
(get.) EMMA. 

De jJfinister t"an B innenlandsche Zaken, 
(get.) H. GOEMAN BoRGESIUS. 

De jJfinister van Finauciën, (get .) PrnRSON. 

( Vitgeg. 15 April 1898.) 

2 Ápril 1898. WET, houdende toekenning van 

een renteloos voorschot uit 's Rijks schatkist 

ten behoeve van den aanleg van een stoom

tram weg van Nij!cerlc over Ban,eveld naar 
Ede. S. 80. 

IN NAAM VAN H. M:. WILHELMINA, ENZ. 

Wu EM:MA, E:\'Z .• . • . • • doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is den aan leg te bevorderen van een 

stoom tramweg van Nij lee, !cover Barneveld naar Ede; 
Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 

Art. 1. Uit 's Rijks schatkist wordt een rente

loos voorschot beschikbaar gesteld, tot een be

drag van ten hoogste / 152,000, ten behoeve 
van den aanleg van een stoom tramweg van Ni,jlcerlc 
over B ameveld naar Ede. 

2. Het in artikel 1 genoemde rentelooze voo1·
schot wordt onder door Ons of krachtens Onze 

machtiging te stellen voorwaarden toegekend aan 
den concessionaris voor den aanleg van den al
daar genoemden stoomtramweg. 

Last.en en bevelen, enz. 

Gegeven te 's Grnvenhage, den 2dcn April 1898. 

(get.) EMMA . 
De jJfin. van Waterstaat, Handel CJt Nijverl,eid, 

(get.) C. LELY. 

( Uitgeg . 14 Ápril 1898.) 

2 Ápril 1898. WET, houdende goedkeuring van 
de overeenkomst tnsschcn Nederland en Belgiè 

op 23 April 1897 te B,·ussel gesloten, be
treffende overneming van de Nederlandsche 
gedeelten van eenige in Nederland en B elgië 
gelegen spoorwegen, en van de mede tot die 
spoorweggecleelten betrekkelijke met de Maat

schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
gesloten overeenkomst. . 81. 

G* 
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IN NAAM VAN H. M. WILHELMl~A, ENZ . 

WIJ EMMA, ENZ ....... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

de tnsschen Nederland en België op 23 April 1897 

te Brussel gesloten overeenkomst, betreffende 

overneming van de Nederlandsche gedeelten van 

een ige in Nederland en /Jelgië gelegen spoorwegen, 

de goedkeuring cler taten-Generaal behoeft, als

mede dat de wen schel ijk heid gebleken is, enkele 

voorwaarden der exploitatie van die spoorwegge

deelten nader vast te stellen en dat de tot dat 

einde door de Ministers van Waterstaat, Handel 

en Nijverheid en van Financiën met de Maat

schappij tot Exploitatie van Staats poorwegen den 

29 October 1897 gesloten overeenkomst bij de 

wet behoort te worden goeclii;ekenrd; 

Gelet op de tweede zinsnecle van art. 59 der 

Groqd wet; 
Zoo is het, dat Wij, den Raacl van State enz. 

Art. 1 . Worden goedgekenrcl : 

1°. de in afsclirift bij deze wet gevoegde, den 

23sten April 1897 tnsschen Nederland en Belgi& 
te Brussel gesloten overeenkomst, benevens het 

slotprotocol met bijlage (1); 

2°. cl~ mede in afschrift bij deze wet gevoegde 

overeenkomst door de Ministers van Waterstaat, 

Handel en ij verheid en van Financiën, als daartoe 

door Ons gemachtigd, onder dagteekening v:m 

29 October 1897 met de Maatschappij tot Exploi

tatie van Staatsspoorwegen aangegaan. 

2. • De overeenkomsten door België gesloten, 

betreffende den aankoop van de in Nederland 
gelegen spoorweggedeelten, genoemd in artikel 1 

van de ovei·eenkomst, aangehaald in artikel 1 , 

l°. dezer wet zijn vrij van de rechten van regis

tratie en van oversclirijving. 

Voor de betalin 00en, ingevolge de in artikel 1 , 

1 °. , dezer wet genoemde overeenkomst door den 

Staat aan België te doen, wordt vrijstelling van 

leges verleend. 

3. De overeenkomst in artikel 1 , 2°. dezer 
wet aangehaald is slechts onderworpen aan het 
zegelrecht naar de oppervlakte van het papier en 

met alle nit haar voortvloeiende akten vrij van 
het recht van registratie . 

(1) Zie deze overeenkomst, benevens het slo t
protocol met bijlage en het afschrift van de over
eenkomst. ,loor de Ministers van Waterstaat, Handel 
en ij verbeid en van Financiën met de Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatspoorwegen aangegaan, 
bij het besluit van 2 Mei 1 98, S. 114 , hierna 
opgenomen. 

4. Deze wet verbindt met den clag harer af
kondiging. 

Lasten en bevelen , enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, clen 2den A.pril 1898. 

(get.) E M M A. 

De !llinister van B uiten1a,ulsche Zaken, 
(get.) W. H. DE J:lEAUFORT. 

De JJ[in. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) LELY. 

De Jlinister van Financiën (get.) PIER ON . 

( Uitgeg. _20 April. 1898.) 

2 April 1898. WETTE ·, homlende naturali-

satie van: 

T h e o d o r L a m e r s. S. 82. 

Johann Heinri ch Lamers. S. 83. 

Gerhard Heinrich Stöve. S. 84. 

Hermann J oseph Mcndt. S. 85. 

Joh annes Visser. S. 86. 

Johann Emmerich Leo po Id Zen z. 

s. 87. 

Johann Leopold Z enz. S. 88 . 

Arnold Heinrich Wilhelm Dreij e r. 

s. 89. 

2 April 1898. BESLUIT, betreffende de inschrijving 

van huwelijken in de registers van het 

wednwen- en weezenfonds voor de officieren van 

cle landmacht in Ned,:rlandscli-Inditi. S. 90 . 

IN .'.>IAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

, Op de voordracht van den Minister van Koloniën, 

dd. 23 Febrna1·i 1898, Litt. C, n°. 17; 

Den Raad van State geboord (ad vies van 22 

Maart 1898, n°. 23); 

Gezien het nader rapport van voornoemden 

Minister, dd . 30 Maart 1898, Litt. C, n° . 12; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen, 

als volgt: 
Á. Artikel 10 van het reglement voor het 

weduwen- en weezenfonds der officieren van de 

landmacht in Nederlandsc!,-Indië, vastgesteld bij 

het Koninklijk besluit van 26 October 1893 

(Staatsblad n°. 155, Indisc!, Staatsblad n°. 309) 
wordt gelezen als volgt: 

Opdat een huwelijk in de registers van het 

fonds worde ingeschreven, zoodat hieruit recht 

op weduwenpensioen, gratificatie of onderstand 
ontstaat, moet de hnwelijkscontrib,,tie volgens 

de artikelen 8 en 9 volkomen zijn voldaan, waar-
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toe slechts gelegenheid wordt gelaten tot zes 

maanden na de voltrekking van het huwelijk. 

Het voldoen der huwelijkscontributie moet, 

vóór de inschrijving in de registers, door be
hoorlijk bewij s zijn gestaafd, welk bewijs wordt 

gezonden in Indiii aan het Departement van Oorlog 
en in Nederland uan het Ministerie van Koloniën. 

Bij storting van de hnwelijkscontribntie na de 

voltrekking van het huwelijk worden van de 

landsinkomsten van den deelgenoot ten behoeve 

vau het fonds ingehouden renten dier contributie, 

naar reden van vijf ten honderd 's jaars, berekend 

over het tijd vak van en met den eersten der 

maand waarin het hu wel ijk is voltrokken, tot en 

met den laatsten der maand waa,·iu de storting 

plaats heeft. 
M:ocht een officier komen te overlijden binnen 

zes maanden na de voltrekking van zijn huwelijk, 

en voor dat de huwelijkscontribntie is gestort, 

dan kan het huwelrjk nog worden ingeschreven 

bijaldien de weduwe binnen zes maanden na het 

overlijden huars echtgenoots de meerbedoelde con

tributie voldoet, met bijbetaling van renten over

eenkomstig de vurige alinea. 

B. Aan de officieren en gepensionneerde officieren, 

die verzuimd hebben hun huwelijk in de registers 

van het fonds te doen inschrijven wordt alsnog 
tot l Januari 1899 tijd gelaten om die inschrij

ving te verkrijgen, en dat wel door uiterlijk op 
den genoemden datum bij de Directie van het fonds 

te Batavia of bij het Departement van Koloniën 

. te 's Gravenhage in te dienen het bewijs dat in 
's lands kas is gestort de overeenkomstig den 

laatstelijk door hen bekleeden rang berekende 
huwelijkscontributie, vermeerderd met vijf ten 

honderd, rente op rente, voo1· ieder jaar afzonder
lijk te berekenen, van eu met den eersten der 
maand waarin het huwelijk is voltrokken, tot 

en met à.en laatsten der maand waarin de 
storting plaats heeft . 

Mocht een officier of gcpensionneerd officier 
komen te overlijden vóór 1 Januari 1899, zonder 

gebruik te hebben gemaakt van de gelegenheid, 
die de vorige alinea hem geeft tot inschrijving van 

zijn hnwelijk, dan kan die inschrijving nog ge
schieden bijaldien de huwelijkscontribntie op den 

in die alinea omschreven voet voldaan wordt 
binnen zes maanden na het overlijden, of vóór 
1 Januari 1899, indien het overlijden heeft 
plaats gehad vóór 1 Juli 1898. 

De Minister van Koloniën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats-

blad zal worden geplaatst en waan·an afschri ft 

zal worden gezonden aan den Raad van State. 

'sGravenhage, den 2den April 1898. 

(get .) EMMA. 
De JJfinister van Koloniën, (get.) ÜREllF.R. 

( Uitgeg. 13 April 1898.) 

4 Ap,·il 1898. WETTEN, houdende naturali

satie van: 

F r i e d rï c h A u g n s t L n d w i g Le n d or f. 
S. 91. 

Peter H e c k e r. S. 92 . 
Johann Hecker S. 93. 

Theo dor Jos e 1i' h Lammer ding. 
S. 94. 

Hermann Robert Reichmuth. S. 95. 

Bernhard W i I he I m H n hert Wie
bol s. S. 96. 

Johann David Heinrich Bric n. 

S. 97. 
O swa ld Kasper Heinri ch Brien. 

S. 98 . 
Heinrich Wilhelm Brie n. S. 99. 

Jo seph Emannel Reinarz. S. ]00. 

6 April 1898. BESLUIT , houdende aanwijzing 

van de gemeente Haarlem als losplaats van 
goederen bij in voer langs rivieren en kanalen 
of langs s p:;orwegen. S. 101. 

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

Op de voordracht van den Mini ster van Fi

nanciën van 4 April 1898, n°. 21, Invoer

rechten en Accijnzen; 

Gezien de artt. 42 en 63 der Algemeene wet 

van 26 Augnstus 1822 (Staatsblad n°. 38), ai·t. 2, 
§ 3 der wet van 1 Mei 1863 (Staatsblad 11°. 47) 

en de artt. 1, 43 en 53 van het Koninklijk be
sluit van 26 Maart 1872 (Staatsblad n°. 19), 

gewijzigd bij dat van 12 Maart 1876 (Staats
blad n°. 53); 

Gelet op de Koninklijke besluiten van 10 De 
cember 1822 (Staatsblad n°. 50) en 13 Mei 1863 
(Staatsblad n°. 59) en op de artt. 3, 4 en 5 

van het Koninklijk beslu it van 15 April 1872 
(Staatsblad n°. 47); 

Hebben besloten en besluiten: 
De gemeente Haarlem aan te wijzen voor de 

lossing van goederen, ingevoerd langs rivieren 
en kanalen of langs spoorwegen op den voet van 
voormeld gewijzigd Koninklijk beslnit van 26 M:aart 
1872, ook van vernissen en andere alcoholhoudende 
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vloeisto1fün, waarvan de invoercler krachtens art . 2, 
§ 3 der aangehaalde wet van 1 Mei l 863 het 

opnemen van de j niste sterkte vordert; 
een en ander voor zooveel cle goederen de ge

noemde gemeente zonder overlading knnnen be

reiken. 
De Minister van Financiën is belast met de 

uitvoering van dit beslnit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, clen 6den April 1898. 
(get. ) E )[ }1 A. 

De Jfini.rter Mn Fi,umciiin. (get .) PrnnsoN . 

( Uitgeg. 19 April 1898.) 

7 April 1898. BESLUIT, bepalende de plaatsing 

in het Staatsblad van de den 15den J nni 1897 

op het Congi-es der Algemeene Postvereeniging 

gesloten verdragen, overeenkomsten en slot
protocollen. S. 102. 

IN NAAM VAN H . M. WJLHELMINA, ENZ. 

WJJ E){MA' E:\'Z. 

Gezien: 
1 ° het Algemeen Postverdrag met slotprotocol; 
2°. de Overeenkomst betreffencle de uitwisseling 

van brieven en doozen met aangegeven waarde, 
met slotprotocol; 

3°. cl e Overeenkomst betreffende den clienst der 

postwissels; 

4°. cl e Overeenkomst betreff,mcle clen dienst der 

in,·orcl erin11: van geleien op quitanti ën en handels

papier; 

5°. het Verclrag wegens de nitwisseling van 
postpakketten met slotprotocol, en 

6°. cle Overeenkomst betreffende de levering van 

abonnementen op nieuwsbladen en tijdschriften 
cloor tnsschenkomst van de post , gesloten te 
TfTasl,ington clen 15den Juni 1897, op het Con 

gres der Algemeene P ostvereeniging, van welke 

verclrngen, overeenkomsten en slotprotocollen een 

gewaarmerkte afdrnk, met geschreven vertaling, 
aan dit besluit gehecht is en van welke de eerste, 
clerde en vijfde zijn onde1·teekend voor Nederland 
en voor N~derlandsclt Oost- en West-Indië, en 
het vierde voor Nederland en Nederlandsck Oost
Indië, het tweecle en zesde uitslnitencl voor 
Y ederland; 

Gelet, dat de bovengenoemde akten cloor Ons, 

namens de Koningin, den 19den October 1897 
zij n bekrachtigd, alsmede clat de akte , ho,ulencle 
di e bekrachtiging, den 25sten Januari 1898 te 

Wasl,ington in de Staatsarchieven cler Vereenigde 
Staten vctn Amerika is nedergelegd ; 

Op de voordracht van den Minister van Buiten
landeche Zaken van den 5den Apt il 1898, n°. 1750, 

Algemeen ecretariaat; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

de bekendmakino- van de in cleu aanhef dezes 

vermelde verrlragen , overeenkomsten en slotproto

collen, met de vertaling daarvan , te doen ge

schieden cloor plaatsing .an dit besluit- in het 
Staatsblad. 

De Ministers, Hoofden van Departementen van 

Algemeen Be tuur, worden belast, ieder voor 

zooveel hem betreft, met de uitvoering der be

palingen in dit besluit ver vat. 

's Gravenhage , den 7den April 1898 . 

(get. ) EMMA. 
De .~finister van B uitenlandscl,e Zaken, 

(get.) W. H. DE BEAUFORT. 

( Uit_qeg. 13 Juli 1898.) 

VERTALI:\'G. 

A. Algemeene Postvereeniging. 

1. ALG E MEEN PO TVERDRA.G 

gesloten tusschcn 

Duitschlanrl en cle Dnitsche protectoraten , de 

Groote Republiek van Centraal-Amerikii, de Ver

eenigde Staten van Amerika, de Argentijnsche 

Republi ek, Oo tenrijk-Hongarije , België, Bolivia, 
Bosn ië-Herzegowina, Brazilië, Bulgarije, Chili, 

het Keizenijk China, de Rep ubliek Colnmbia, 

den Onafhankel ijken Congo-stnat, het Koninkrijk 

Korea, de Republiek Costa-Rica, Denemarken en 
de Deensche koloniën, de Doruinicaansche Repu
bliek, Egypte , Ecuador, Spanje en de Spaansche 

koloniën, Frankrijk, de Fransche koloniën, Groot

Brittannië en verschillende Britsche koloniën, 

Hritsch-fndië , de Britsche koloniën in Australië, 

Canada, de Britsche koloniën in Znid-Afrika, 

Griekenland, Guatemala, de Republiek Haïti , de 
Republiek Hawaï, Italië , Japan, de Republiek 
Liberia, Luxemburg, Mexico, Montenegro, Noor

wegen, den Oranje-Vrijstaat, Paragnay, Neder
land, cle Nederlandsche koloniën, Peru, P erzië, 
Portugiil en de Portngeesche koloniën , Rumenië, 
Rusland, Servië , het Koninkrijk Siam , de Zuid
Afrikaansche Republi ek, Zweclen, Zwitserland, 

het Regentschap Tnnis, Turkije, Urnguay en de 
Vereenigde Staten van Venezuela. 

De ondergeteekenden , gevolmachtigden van de 
Regeeringen der hierboven vermelcle landen, in 
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Congres te Washington bijeengekomen, hebben, 
krachtens art, 25 van het den 4den Juli 1891 
te Weenen gesloten Verdrag, in gemeen overleg 
en onder voorbehoud van nadere bekrachtiging, 
gemehl Verdrag herzien , overeenkomst,ig de vol

gende bepalingen: 
Art. 1. De landen, tusschen welke clit Venhag 

gesloten is, alsmede die, welke later daartoe zullen 

toetreden, maken onder de benaming van Alge
meene Postvereeniging een enkel postgebied uit 
voor de wederzij,lsche uitwisseling der brieven 

en andere stukken tusschen hunne JJostkantoren. 
2. De bepalingen van dit Verdrag betreffen cle 

brieven, de briefkaarten, zoowel de ënkele als 

die met betaald antwoord, de gedrukte stukken 
van allerlei aard, de akten en geschreven be

scheiden en de monsters van koopwaren, afkomstig 

uit een der landen van de Vereeniging en bestemd 
voor een ander dezer landen. Zij zijn insgelijks 

van toepassing op de uitwisseling per post van 

de hierbovengenoemde voorwerpen , tnsschen de 
landen der Vereeniging en cle landen die niet tot 

de Vereeniging behooren, telkens wanneer deze 
uit wisseling der tusschenkomst van minstens twee 

der contracteerencle partijen vereischt. 
3. 1. De Postadministratiën van aangrenzende 

landen of van landen, welke , zonder de tnsschen 

komst van eene derde Postadministratie , eene 
rechtstreeksche postgemeenschap met elkander 

kunnen onderhonclen, stellen, in gemeen overleg , 
de voorwaarden vast voo1· het vervoer hunner 
wederzijdsche brievenmalen over de grenzen, of 
van de eene grens naar de andere. 

2. Tenzij daaromtrent anders is overeengekomen, 

wordt het vervoer over zee rechtstreeks tusschen 

twee landen, door middel van stoomschepen of 
vaartuigen tot een dier landen behoorencle , mede 
als ,1 ienst door derden bewezen beschou wel , en 
dit vervoer, zoowel als dat tusschen twee kantoren 
van hetzelfde land, ter zee of te land door 
tusschenkomst van een ancler lancl bewerkstelligd, 

wordt door de bepalingen van het volgende ar

tikel beheerscht. 
4. 1. Binnen het geheele gebied cler Ver

eeniging is vrijheid van transit gewaarborgcl. 
2. Dientengevolge kunnen de verschillende Post

administrati ën der Vereenigin!( elkancle1· weder
keerig, ,laar tnsschenkomst van een of meer uit 
haar midden, zoo wel gesloten dépêches als brieven 
en andere stukken, stuksgewijze, naar de behoeften 

van het verkeer en de eischen van den postdienst, 
toezenden. 

3. De brieven en andere stukken, · die, hetzij 

stuksgewijze, hetzij in gesloten dépêches ; tnsschen 
twee Administratiën der Vereeniging, door de 
middelen van eene of meer andere Administratiën 

der Vereeniging, worclen gewisseld, zijn, ten voor
cleele van elk der landen, waarover het vervoer 

plaats heeft of door welks middelen in het ver

voer wordt voorzien, aan de navolgencle transit

kosten onderworpen : 
1°. wegens het vervoer over land, 2 franken 

per kilogram voor brieven en briefkaarten, en 
25 centiemen per kilogram voor andere voorwerpen; 

2°. wegens het vervoer over zee: 
a. de prijzen van het land-transit, indien de 

afstnncl niet meer bedraagt dan 300 zeemijlen. 
Het vervoer over zee over eenen afstand van niet 
meer dan 300 zeemijlen geschiedt echter kosteloos, 

indien de betrokken Administratie reeds wegens 
het vervoer van dezelfde dépêches of brieven en 

andere stukken de vergoeding voor het land-transit 

ontvangt; 
b. 5 franken per kilogram voor brieven en 

briefkaarten, en 50 centiemen per kilogram voor 

andere voorwerpen , wegens zendingen over een 

afstancl van meer clan 300 zeemijlen, tusschen 
landen van Europa, tusschen Europa en de havens 

van Afrika en Azië, gelegen aan de Middellandsche 
Zee en aan de Zwarte Zee of tnsschen die havens 
onderling, en tusschen Emopa en Noor~-Amerika. 

Dezelfcle prijzen zijn van toepassing op het ver
voer, binnen het geheele gebied der Vereeniging, 

tnsschen twee havens van een zelfden Staat, als-

' mede tnsschen de havens van twee Staten, welke 
door middel van Jezelfde stoomvaartlijn post
verkeer onderhouden, inclien de afstand over zee 

1500 zeemijlen niet te boven gaat; 
c. 15 franken per kilogram voor brieven en 

briefkaarten en 1 frank per kilogram voor andere 
voorwerpen, wegens alle vervoer ,lat niet valt 
onder de categorieën in bovengenoemde alinea's 
a en b venneld. Bij vervoer over zee door twee 

of meer Administratiën mogen de gezamenlijke 

kosten van het vervoer den prijs van 15 franken 

per kilogram voor brieven en h,·iefkaarten en 
1 frank per kilogram voor andere voorwerpen 
niet te boven gnan; die kosten worden alsdan 

tnsscben de Administratiën, die aan het vervoer 
deelnemen, verdeeld , naa1· evenredigheid van de 
afgelegde afstanden, behondens andere schikkingen, 
welke tusschen de betrokken partijen kunnen 
worclen getroffen. 

4. De in dit artikel vermelde transitkosten 

--
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zijn niet. van toepassing op het vervoer door 

middel van diensten van Administrati ën, die 
niet tot de Vereeniging behooren, noch op het 

vervoer binnen de Vereeniging, door middel van 

buitengewone diensten in het leven geroepen of 
onderhouden door eene Administratie bijzonderlijk 

in het belang of op het verzoek van eene of meer 
andere Administratiën. De voorwaarden , waar

onder het laatstbedoelde vervoer plaats vinclt, 

worden in gemeen overleg tnsschen cle betrokken 
Administratiën vastgesteld. 

Voorts wordt overal, waar het transit, zoowel 

over lancl als over zee, thans kosteloos of op 
voordeeliger voorwaarden geschiedt, di e toestand 
bestendigd. 

5 . Er is echter overeengekomen: 
l°. dat de kosten van het transit over land 

zullen worden verlaagd, te weten : 

met 5 pCt., voor den dunr van de eerste twee 
jaren, waarin dit Verdrag van toepassing zal zijn; 

met 10 pCt., voor den duur van de volgende 
twee jaren; 

met 15 pCt., na verlÖop van vier jaren; 
2°. dat de landen, welker ontvangsten en uit

gaven , ter zake van het transit over land, te 

zamen de som van 5000 franken per jaar niet 
te boven gaan en - welker uitgaven de ontvangsten 
wegens dat transit overschrijden, van elke be
talinp: te dier zake zijn vrijgesteld; 

3°. dat de prijs van het transit over zee van 

15 franken per kilogram voor brieven en brief

kaarten , bedoeld bij letter c van de vooraf11:aande 
paragraaf 3, zal worden verlaagd, te weten: 

tot 14 franken , voor den duur van de eerste 
twee jaren, waarin dit Verdrag van toepassing 
zal zijn; 

tot 12 franken, voor den cluur van de volgende 
twee jaren; 

tot 10 franken, na verloop van vier jaren. 

6. De transitkosten komen ten laste van de 
Administratie van het land van oorsprong. 

7. De algemeene verrekening dezer kosten ge
schiedt volgens de voorwaarden in het bij artikel 
20 hiernabedoelde Reglement van uitvoering te 
bepalen . 

8. Van alle kosten wegens transit over land 
of over zee zijn vrijgesteld de in paragraaf 2 van 
artikel 11 hierna vermelde ambtelij ke briefwisse
ling, de antwoord-briefkaarten, welke naar het 
lancl van oorspmng worden teruggezonden, de 
nagezonden of ouj uist verzonden stukken, de 
rebuten, de berichten van ontvang, de postwissels 

en alle andere op den postdienst betrekking 

hebbende stukken. 
5 . 1. De porten voor het vervoer per post 

binnen het geheele gebied der Vereeniging , daar
onder begrepen de bestelling aan rl<l huizen der 

geadresseerden in cle landen der Vereeniging , 

waar de dienst der bestelling is of later mocht 

worden geregeld, worden vastgesteld: 

. 1°. voor brieven, op 25 centiemen in geval 

van frankeering, en op het dubbele in het tegen

overgestelde geval voor eiken brief en voor elk 
gewicht van 15 gram of gedeelte van 15 gram; 

2°. voor briefkaarten in g-eval van frankeering 

op 10 c"entiem.en voor cle enkele k;art of voor 
elk der beide deelen van de briefkaart met betaald 

antwoord, en op het dubbele in het tegenover
gestelde geval ; 

3°. voor gedrukte stukken van allerlei aard, 

akten en geschreven bescheiden en monsters van 
koopwaren, op 5 centiemen voor elk voorwerp 

of pakket, van een afzonderlijk adres voorzien, 
en voor elk gewicht van 50 gram of gedeelte 
van 50 gram, mits dat voorwerp of pakket geen 
brief bevat, noch eenige schriftelijke aanwijzing, 

die het karakter bez it van eene briefwisseling 
over zaken van actueelen en persoon lijken aard, 
en in dier voege ingepakt zij , dat een onderzoek 

van den inhoud gemakkelijk kan geschieden. 
Het port voor akten en geschreven bescheiden 

mag niet minder zijn clan 25 centiemen en 
dat voor monsters niet minder dan 10 centiemen 

voor elke verzending. 
2. Boven de in de voorafgaande paragraaf vast

gestelde porten kan worden geheven: 
1 °. voor elke verzending, waarvoor wegens zee

transit 15 franken per kilogram vom· brieven of 

briefkaarten , en 1 frank per kilog-ram voor andere 
voorwerpen is verschuldigd, en in elk verkeer, 

waarop die transitkosten van toepassing zijn, een 
gelijk verhoogd port van ten hoogste 25 centie

men per enkel port voor brieven, 5 centiemen 
voor briefkaarten en 5 centiemen per 50 gram of 
gedeelte van 50 gram voor andere voorwerpen. 

2°. voor elk voorwerp, waarvan het vervoer 
geschiedt door middel van diensten van Ad.mi

nistratiën , die niet tot de Vereeniging behooren, 
of, binnen de Vereenigiug , cloor middel van bui
tengewone diensten, waarvoor afzonderlijke kosten 
moeten worden vergoed, een verhoogd port naar 
evenredigheid van die kosten. 

Wanneer in het tarief van frankeering voor 
enkele briefkaarten een cler beide in de vooraf-
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gaande twee slinea's toegestane verhoogde porten 

is begrepen, is datzelfde tarief van toepassing op 

elk der beide deelen van de briefkaarten met 

betaald antwoord. 
3. Bij ontoereikende frankeerinp; wordt , wegens 

alle voorwerpen in het postverkeer, van de geadres
seerden een port van tweemaal het ontbrekende 
bedrag geheven, met dien verstande, dat dit 

port niet mag te boven gaan het JlOrt, hetwelk 

in het iand van bestemming op de ongefrankeerde 

brieven en and~re voorwerpen van denzelfden 
aard, hetzelfde gewicht en denzelfden oorsprong, 

verschuldigd is. 

4 . Andere voorwerpen dan brieven en briefkaarten 

moeten ten minste gedeeltelijk gefrankeerd zijn. 
5. In pakketten met monsters van koopwaren 

mogen zich geen voorwerpen bevinclen die handels• 

waarde bezitten; zij mogen niet meer clan 350 gram 
wegen, noch grootere afmetingen hebben dan 

30 centimeters in cle lengte, 20 in de breedte 

en 10 in de hoogte, of, in eene rol samengevoegd, 

30 centimete1·s in de lengte en 15 centimeters 

middellijn. 

6. De pakketten met akten en geschreven be

scheiden en de pakketten met dmkwerken mogen 
niet meer dan 2 kilogram wegen, noch langs een 

hunner zijden grootere afmetingen hebben dan 

van 45 centimeters. Zij kunnen echter voor het 

vervoer met de post in den vorm eener rol worden 
toegelaten, wanneer de middellijn niet meer dan 

10 centimeters en de lengte niet meer dan 75 cen

timeters bedraagt. 
6 . 1. De in artikel 5 genoemde voorwerpen 

kunnen aangeteekend verzonden worden. 

2. Voor elke aangeteekende verzending is door 

den afzender verschuldigd: 

1°. de gewone prijs van frankeering:, naar den 

aard der verzending; 
2°. een vast aanteeken"eld van ten hoogste 

25 centiemen, daaronder begrepen het aan clen 
afzender uit te reiken bewijs van cle terpostbe

zor11:ing. 
3. De afzenJer van een aangeteekend voorwerp 

kan een bericht vau ontvang van dat voorwerp 

bekomen, tegen betaling, bij de ter post bezorging, 
van een vast recht van ten hoogste 25 centiemen. 

Hetzelfde recht kan worden toegepast op verzoeken 
om inlichting omtrent het lot van aangeteekende 

voorwerpen, welke na de terpostbezorging worden 
gedaan, indien de afzender niet reeds het bij
zondere recht voor het bekomen van een bericht 
van ontvang heeft voldaan. 

7 . 1. Aangeteekende stukken kunnen met een 

verreken bedrag bezwaard worclen verzonden in het 

verkeer tnsschen de landen, welker Administratiën 

overeenkomen dezen dienst in te voe:·en. 
De stukken met verrekening zijn onderworpen 

aan de formaliteiten en de porten en rechten der 
aangeteekendc stnkken. 

Het maximnm der verrekening is vastgcstehl, 
voor elke zending, op 1000 franken of eene· daar

mede overeenkomende som in de munt van het 

land van bestemming. leclere Administratie heeft 

echter de bevoegclheid dit maximum, voor elke 

zending, te verlagen tot 500 franken of eene 

daarmede overeenkomende som in haar munt· 

stelsel. 
2 Tenzij tnsschen de Administratiën der be

trokken lanclen eene andere regeling is getroffen, 
moet het van den geadresseerde ingevorderde be

drag aan den afzender door middel van een post

wissel worden overgemaakt, na aftrek van het 

recht der gewone postwissels en van een recht 

van invordering van 10 centiemen. 
Het bedrag van een in rebnt gevallen ver

reken wissel blijft ter beschikking van Je Adminis

tratie van het land van oorsprong van het met 
verrekening bezwaarde stuk. 

3. Voor het verlies van een met verrekening 

bezwaarcl aangeteekend stnk is de postdienst ver
antwoordelijk overeenkomstig de bepalingen bij 
artikel 8 hierna voor de aangeteekende zendingen 

zonder verrekening vastgesteld. Na de uitreiking 

van het stuk is de Administratie van het land 
van bestemming verantwoordelijk voor het ver

rekenbedrag en moet, ingeval rnn navraag, aan• 
toonen dat de ingevorderde som, na aftrek van 

het port en recht bedoeld bij ~ 2, aan den af

zender is toegezonden . 
8 . 1. Ingeval van verlies van een aangeteekend 

stnk, het geval van overmacht uitgezonderd, 

heeft de afzender of, op diens verzoek, de l!C

adresseerde recht op · eene schadevergoeding van 

50 franken. 
2. De landen, die bereid zijn eventueel, ook iu 

geval van overmacht, schadevergoeding te he
talen, mogen uit d.ien hoofde van den afzender 
een verhoogd recht heffen van ten hoogste 25 cen
tiemen voor elke aangeteekende zending. 

3. De verplichting tot betaling der schadever
goeding rust op de Administratie, waaronder het 
kantoor van afzending behoort. Deze Administratie 
heeft verhaal op de verantwoordelijke Admini
stratie, d. w. z. op die Administratie, op welker 
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gebied of in welker clienst het verlies beeft 
plaats gehad. 

Bij verlies, ten gevolge van overmacht, op het 
grondgebied of in clen dienst van een land , dat 
bereid is, ook in het bij de voorgaancle paragraaf 
becloelde geval, schadevergoeding te betalen, van 
een aangeteekend stuk afkomstig uit een ander 
land, is het land, waar het verlies heeft ,-,laats 
gehad, daarvoor ve rantwoordelijk tegenover het 
Officie van afzending, indien dit laatste ook van 
zijn kant bereid is aan zijne afzenders, ook in 
geval van overmacht, schadevergoeding te betalen. 

4. 'fot het tegendeel is bewezen, rust de ver
antwoorde lijkheid op de Administratie , di e het 
stuk, zonder aanmerking te maken, ontvangen 
heeft, en noch de uitreiking aan den geadresseerde, 

noch, inclien hiertoe aanleiding bestaat, de regel
matige verzending aan de verder gelegen Admi
nistratie kan bewijzen. Wat de poste-restante 
zendingen betreft, houdt de verantwoordelijkheid 
op bij cle uitreiking a:in een persoon, die, volgens 
de in het land van bestemming bestaande bepa
lingen, de overeenstemming van zijnen naam en 
zijne qualiteit met de aanwijzingen op het adres 
beeft doen blijken. 

5 . De belaling van de schadevergoeding: door 
het afzendend Officie heeft zoo spoedig mogel ij k 

plaats en uiterlijk binnen een jaar, te rekenen 
van den dag waarop de aanvrage daartoe is in
gekomen. Het verant woordelijk Officie is gehouden 
onverwij ld aan het afzendend Officie het bedrag 
van de door dit Officie betaalde schadevergoeding 
terug te betalen. 

Het Officie van oorsprong is gemachtigd den 
afzender zijne schade te vergoeden voor rekening 
van het Officie van doorzending of van bestem
ming, clat, na langs den regelmatigen weg met 
de zaak in kennis te zijn gesteld, een jaar heeft 
laten verloopen zonder daaraan gevolg te geven . 
~ an neer voorts een Officie, welks verantwoorde
lijkheid behoorlijk is vastgesteld, aanvankelijk de 
betali ng der schadevergoeding heeft geweigerd, 
moet het beha! ve de schadevergoeding ook de 
bijkomende kosten, voortspruitende uit de niet 
gerechtvaardigcle vertraging · der betaling, voor 
zijne rekening nemen. 

6. De aanvraag wordt slechts toegelaten binnen 
een jaar, te 1·ekenen van clen dag waarop het 
aangeteekende stuk ter post is bezorgd; is die 
termijn verstreken, dan heeft Je aan vrager geen 
recht op eenige vergoecling. 

7. Indien het verlies tijdens de verzencling heeft 

plaats gehad zonder dat het mogelijk is te be
palen op het grondgebied of in den clienst van 
welk land het feit is geschied, dragen de betrokken 
Administratiën de schade, ieder voor een gelijk deel. 

8 . De rerantwoordelijkheid der Aclministratiën 

houdt op, zoodra de rechthebbenden de aange
teekende stukken tegen ontvangbewijs hebben in 
ontvang genomen. 

9. 1. De afzender van een brief of eenig ander 
stuk kan dit terugvorderen of het aclres doen 
wijzigen, zoolang daarvan geene uitreiking aan 
den geadresseerde is geschied. 

2. Het te dien einde in te dienen verzoek wordt 
per post of per telegraaf overgebracht, op kosten 
van den afzender, die daarvoor heeft te betalen: 

1 °. voor elk verzoek per post, het port en recht 
voor een aangeteekenden brief van enkel gewicht; 

2°. voor elk verzoek per telegraaf, de sein kosten 
volgens het gewone tarief. 

3. De bepalin°en van dit artikel zijn niet ver
plichtend voor die landen , wier wet.gev ing den 
afzender niet toelaat over een reeds verzonclen 
brief of ander stuk te beschikken. 

10. Die land en der Vereeniging:, welke niet 
clen frank voor munteenheid hebben, stellen hunne 
porten en rechten in hunne eigen mun t vast op 
een bedrag, dat overeenkomt met de bij de ver
schillende artikelen 1•an dit Verdrag bepaalde 

prij zen. Die landen zijn bevoegd de breuken tot 
ronde getallen aan te vullen overeenkomsti!! de 

tabel, opgenomen in het bij art. 20 van dit 
Verdrag bedoelcle Reglement van uitvoering. 

11 . 1. De fra nkeeringen van alle zendingen 
zonder onderscheicl mag niet ande rs geschieden 
dan met postzegels, die in het land van oorsprong 
voor de frankeering der brieven en andere stukken 

van 1iarticulieren geldig zijn. Het is evenwel 
niet geoorloofd in het internationaal verkeer ge
bruik te maken van voor een bijzonder en alleen 
voor het land van uitgifte geldend doel vervaar
digde postzegels, zooals de zoo0 enaamde !!edenk
postiegels met korten geldigheidscluur. 

Als volcloende gefrankeerd worden beschouwd 
de antwoord- b1·iefkaarten, voorzien van postzegels 
van het land, dat die kaarten heeft uitgegeven, 
en de nieuwsbladen of pakken met nieuwsbladen, 
welke niet van postzegels zijn voorzien doch waar
van het adres de aanwijzing . Abonnements-poste" 
draagt, en de verzending geschiedt krachtens de 
bijzondere Overeenkomst betreffencle de abonne
menten op nieuwsbladen, bedoeld bij artikel 19 
van dit Verdrai(. 
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2. De ambtelijke brieven en anclere stukken 

betreffende den postdienst, gewisseld tusschen de 

Postadministratiën onderling, tnsschen clie Acl

ministratiën en het Internationaal Bnreel en tus

schen cle postkantoren van cle tot cle Vereen iging 

behoorende landen, zijn vrijgesteld van frankeering 

cloor midclel van gewone postzegels en genieten 

alleen vrijdom van port. 

3. De brieven en andere stukken, in volle zee 

in de brievenbus van een stoomschip ge,rnrpen 

of aan de scheepsgezagvoerders ter hand gesteld , 

kunnen worden gefrankeerd met postzegels en 

volgens het tarief van het land , waartoe dat 

stoomschip behoort of in den dienst waa1·van het 

staat. Tndien cle bezorging aan boord plaats heeft 

gedurende het oponthoud aan eene der eindpunten 

van de lijn of op eene tusschenliggende aanleg

plaats, is de frankeering clan alleen geldig, wan 

neer zij geschieclt cloor miclclel van postzegels en 

volgens het tarief van het lancl, in welks wateren 

het stoomschip zich bevindt. 

12. 1. Iedere Administratie behoudt ten volle 

de porten en rechten , clie zij krachtens de voor

afgaande artikelen 5, 6, 7, 10 en 11 heeft ge• 

he ven, behalve de vergoecling verschuldigd voor 

de postwissels, bedoeld bij artikel 7, paragraaf 2. 
2. Dientengevolge vindt daaromtrent geen ver

rekening tusschen de verschillende Aclministratiën 

der Vereeniging plaats, behoudens de vergoecling, 

becloelcl bij paragraaf 1 van clit artikel. 

3. Brieven en andere stukken kunnen noch in 

het lancl van oorsprong , noch in dat van be

stemming, ten laste van de afzenders of van cle 

geadresseerden met eenig ander port of recht van

wege cle posterijen worden bezwaarcl, clan bij de 

bovengenoemde ar tikelen is bepaald. 

13. 1. De brieven en alle andere stukken worden 

in die landen der Vereeniging, welke zich in hun 

onc1el'ling verkeer met dien dienst wenschen te 

belasten , op ,·erzoek van cle afzenders door een 

bij zonderen bode, onmiddellijk na aankomst, ten 

huize van de gerdresseerclen uitgereikt. 

2. Deze zendingen "expresse-zendingen" genoemd, 

zijn onderwo1·pen aan een bijzonder recht voor de 

bezorging ten huize van clen geaclresse~rde, welk 
recht is bepaald op 30 centiem en en cloor den 

afzender, boven het gewone port , ten volle en 
vooraf moet worden betaald. Het blijft ten voor

deele van cle Administratie van het land van 

oorsprong. 
3 . Indien het stuk bestemcl is voor eene loka

liteit, waar geen postkantoor bestaat, kan cle 

A.dministratie van het land van bestemming een 

aanvullingsrecht heffen , tot een bedrag, gelijk 

aan het recht , dat in het binnen landsch verkeer 

voor expresse-bestellingen is vastgesteld·, na aftrek 

van het recht, dat door clen afzencler betaald is, 

of van het daarmede overeenkomende bedrag in 

de munt van het land, dat aanvullingsrecht heft. 

4. Expresse-zendingen, waarvoor het vooruit te 

betalen port en recht niet ten volle is voldaan, 

worden door de gewone middelen besteld. 

14. 1. Er wordt wegens de verzendi ng aan eeu 

nader adres van poststukken binnen het gebied 

der Vereeniging, geenerlei aan vullings port geheven. 

2. Het in rebut vallen van stukken geeft geene 

aanleiding tot teruggave van de transitkosten, 

welke, wegens het daaraan voorafgegaan vervoer 

van die stukken, aan tusschenkomende Aclmi

nistratiën toekomen. 

3. Voor de ongefrankeerde brieven en brief

kaarten en de onvoldoend gefrankeerde stukken 

van allerlei aard, welke ten gevolge van nader 

adres of als rebnt rnuir het land van oorsprong 

worden ter uggezonden , is door cle geadresseerden 

of de afzenders hetzelfde port verschn ldigd als 

voor gelijke stukken, rechtstreeks van het land 

van eerste bestemming naar het lancl van oor

sprong gezonden. 

15. 1. Er kunnen gesloten dépêchcs worden 

gewisseld tnsschen de postkantoren van een der 

contracteerencle landen en de commandanten van 

eskaders of oorlogsschepen van dat land, di e zich 

in clen vreemde ophouden, en zulks door middel 

van diensten te hlDcl of ter zee van andere lanclen. 

2. De stukken ,•an allerlei aard, in die dépêches 

gesloten, moeten uitslu itend zij n gericht aan of 

afkomstig zijn van de officieren en de verdere be

mann ing der schepen, welke de dépêches ont

vangen of verzenden; de tarieven en de voor

waarden van verzending, daarop toepasselij k, worclen 

door de Postadmi lli stratie van het land, waartoe 

cle schepen hehooren, volgens hare eigene regle
mentaire bepalingen vastgesteld. 

3. 'fenz(j daaromtrent tusschen cle belangheb

bende Officiën anders is overeengekomen, is het 

Postofficie, dat de hierbedoelcle clépêches verzendt 
of ontvangt, aan de tusschenkomencle Officiën 
transitkosten verschuhligd, overeenkomstig de be

palingen van artikel 4. 
16. 1. Geene verzending vindt plaats van akten 

en geschreven bescheiclen, monsters van koopwaren 

en clrnkwerken, welke niet voldoen aan cle voor

waarden , voor deze soorten van st ukken vastge-
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steld bij artikel 5 van dit Verdrag en bij het 
in artikel 20 bedoelde Reglement van uitvoering. 

2. In voorkomende gevallen wonlen de bedoelde 

stukken naar het kantoor van oorsprong teruggezon
den en zoo mogelijk weder aan den afzender uitgereikt. 

3, Het is verboden: 

1 °. met de post te verzenden: 
a , monsters van koopwaren en andere stukken, 

welke, door hunnen aard, gevaar voOT de · post

ambtenaren kunnen opleveren of welke de brieven 

en andere stukken aan verontreiniging of be

schadiging zouden kunnen blootstellen; 

b, ontplofba1·e, ontvbm bare of gevaarlijke stoffen: 
dieren en insecten, levend of dood, behoudens de 

uitzonderingen in het Reglement van uitvoering 

vastgesteld ; 

2° , in gewone of Mngeteekende, per post te 

verzenden, stukken in te slui ten : 
a, in omloop zijnde muntstukken; 

b. voorwerpen, welke aan in- of uitvoerrechten 
onderhevi11: zijn; 

c. gouden of zilveren voorwerpen, edelgesteenten, 
jnweelen of andere kostbaarheden, doch alleen in

geval de insluiting of verzending der genoemde 
voorwerpen volgens de wetgeving der betrokken 

landen verboden is . 
4, De stukken vallende onder de verbodsbe

palingen van de voorafgaande paragraaf 3, welke 

ten onrechte ter verzending mochten zijn toege

laten, moeten aan het kantoor van oorsprong 
worden teruggezonden, behoudens het geval dat 

de Administratie van het fond van bestemming, 

volgens hare wetgeving of hare reglementen, ge

rechtigd ware er anders over te beschikken, 

Ontplofbare, ontvlambare of gevaarlijke stoffen 

worden evenwel niet aan het kantoor van oor
sprong teruggezonden, maar ter plaatse vernietigd, 
door de zorg van de Administratie, die hare aan

wez igheid opmerkt. 

5. Buitendien blijft onverkort het recht der 

Regeering van elk land der Vereeniging om op 
haar grondgebied geen verzending of uitreiking 
te doen plaats hebben, zoowel van voorwerpen 
tegen verminderd port toegelaten, waaromtrent 
niet is voldaan aan de wetten, verordeningen of 
beslu iten, rlie hnnne uitgifte of verspreiding in 
dat land regelen, als van brieven en andere stuk
ken van allerlei aard, welke op in het oog val

lende wijze zijn voorzien van opschriften, teeke
niugen, enz., welke bij de in dat land van krach t 
zijnde wettel ijke of administratieve voorschriften 
zijn verboden , 

17 . 1, De Officiën der Vereenigi ng, die be
trekkingen onderbo nden met lauden buiten de 

Vereen igi ng, moeten aan alle andere O fficién der 
Vereenigi ng hunne medewerking verleenen tot het 

door hunne tusschenkomst stuksgewijze overbrengen 

van brieven en andere stukken bestemd mor of 
afkomstig uit die landen, 

2 . Met betrekking tot de transitkoslen voor 

alle soorten van zendingen en de vernntwoordelijk

heid ter zake van aangeteckende voorwerpen , 

worden de hierbedoelde stukken behandeld: 

voor het vervoer binnen het gebied der Ver
eenigi ng, volgens de bepalingen van dit Verdrag; 

voor het vervoer builen de grenzen der Ver
eeniging naar de voorwaarden welke door het 

Offi.~ie der Vereeniging, van welks tnsscheukomst 

gebruik wordt gemaakt, zijn opgegeven, 

Evenwel mogen de kosten voor het geheele 

vervoer over zee , binnen en buiten de Vereeniging, 
niet hooger zijn dan 20 franken per kilogram 

voor brieven en briefkaarten en 1 frank per kilo
gram voor andere voorwerpen; in voorkomende 
gevallen worden deze kosten tusschen de ver

schillende Officiën, die tot het vervoer ove r zee 
hunne medewerking hebben verleend, verdeeld 
naai· evenredigheid van de afstanden , 

De transitkosten over land of over zee, zoowel 
bui ten de grenzen der Vereenigiug als binnen 

het gebied der Vereeniging, voor de brieven en 

andere stukken, waarop dit artikel van toepassing 

is , worden op dezelfde wijze vastgesteld als de tran
sitkosten voor de brieven en andere stukken, die 

tnsschen landen der Vereeui1dng gewisseld worden, 

3. De transitkosten voor de brieven en andere 
stukken bestemd voor de lauden buiten de Post

vereeniging komen voor rekening van het Officie 

van het land van oorsprong, hetwelk de porten 

voor de frankeering van de bedoelde brieven en 

andere stukken in zijnen dienst vaststelt, met 

dien verstande dat deze porten niet lager mogen 

zijn dan het gewone tarief der Vereeniging. 

4, De transitkosten voor de brieven en andere 
stukken, afkomstig uit landen buiten de Ver
eeniging, komen niet ten laste van het Officie 
\:UD het land van bestemming. Dit Officie reikt 
kosteloos 1iit de brieven en andere stukken, welke 
als volledig gefrankeerd zijn uitgeleverd ; het be
last de ongefrankeerde brieven en andere stukken 

met het dubbele van het tarief van frankeeriug, 
dat in zij n eigen dienst van toepassing is op de 
gelijksoort ige zendingen bestemd voor het land 
van waar de bedoelde brieven en andere stukken 
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afkolllstig zijn, en de ontoereikend gefrankeercle 

brieven en andere stukken met het dubbele van 
het ontbrekencle bedrag , met dien verstande echter 
dat het port niet hooger mag zijn dan dat, het

welk voor de ongefrankeerde brieven en andere 

stukken van rlen~elfden aard, hetzelfcle gewicht 

en denzelfden oorsprong wordt geheven. 
5. De brieven en andere stukken, welke, door 

tnsschenkomst van een Officie der Vereeniging, 
uit een land van de Vereeoiging verzonden worclen 

naar een land buiten cle Vereeniging en omge

keercl, kunnen, van weerszijde, in gesloteo dépêches 
worden vervoerd, indien cleze wijze van vervoer 
door het Officie van oorsprong en het Officie van 
bestemming der dépêches in gemeen overleg, met 

goedvinden van het tusschenkomend Officie, is 

toegestaan. 
18. De booge contracteerende partijen ver

binden zich cle noodige maatregelen te nemt, 
of aan de wetgevende macht van hun lancl v or 

te stellen, dat straffen wo,·den gesteld op het e
driegelijk gebruik vun nage111aakte of reeds ge

bruikte postzegels, dienende tot het frankeeren 

van brieven en andere stukken. Zij verbinden 

zich mede de noodige maatregelen te nemen, of 
aan de wetgevende macht van hun land voor te 

stellen, om het met beclriegelijke oogmerken ver

vaardigen, verkoopen, rondventen of verspreiden 

van vignetten en zegels , bij den postdieost in 
gebruik, welke op zoodanige wijze vervalscht of 

nagemaakt zijn, dat zij voor de door de Admi

nistratie van een der toegetreden landen uitge
geven vigoetten en zegels kunnen worden aan
gezien , te verbieden en tegen · te gaan. 

19. De dienst der uitwisseling van brieven en 
doosjes met aangegeven gelclswaarde, van post
wissels, van voo1·werpen der pakketpost en van 

intevorderen waarden, alsmede de dienst der 

identiteitsboekjes en cler abonnementen op dag
bladen, enz., maken het onderwerp uit van bij
zondere overeenkomsten tusschen cle verschillende 

landen of groepen van landen der Vereeniging. 
20. 1. De Postmlministratiën van de verschil

lende tot de Vereeniging behoorende landen zijn 

bevoegd om in gemeen overleg, door middel van 
een Realement van uitvoering, alle maatregelen 

van orde en van onder"esrhikten aard vast te 
stellen, die noodig geoordeeld wordeo. 

2. De verschillende Administratiën kunnen 
bovendien onder elkander de noodige regelingen 
treffen omtrent onderwerpen, die niet de Ver
eeniging in haar geheel raken, mits die regelingen 

niet met cle beginselen van dit Verdrag in 

strijd zijn. 

3. Het staat uochtaos aan de belanghebbende 

Administratiën vrij, zich onderling te verstaan 
omtrent het heffen van een verlaagd port b innen 

eenen kring van 30 kilometers . 
21 . 1. Dit Verdrag laat cle wetgeving in elk 

land onaangeroe,·d, vooc zooveel betreft de onder

werpen, waarin door dit Verdrag niet is voorzien. 
2. Het" beperkt evenmin het recht der contrac

teerende partijen tot het handhaven en sluiten 
Yan verdragen, of dat om meer beperkte ver
eenigingen in stand te honden of in het leven 
te roepen , . met het doel om de porten te ver

lagen of andere verbeteringen in het postverkeer 
aan te bren11:en. 

22 . 1. Het onder clen 11aam van Internationaal 

Bureel der Algemeene Postvereeniging ingesteld 

centraal Officie, hetwelk staat ~nder het hooge 
toezicht van de Zwitsersche Postadministratie en 

waarvan cle kosten door alle Administratiën dei· 
Vereeniging worden gedragen, blijft in stand. 

2. Dit Bureel blijft belast met het verzamelen, 

ordenen, uitgeven en rondzenclen van de inlich

tingen van allerlei aard, welke voor het inter
nationaal postverkeer van belang zijn; met het 

uitbrengen van advies over twistvragen, wanneer 

de betrokken partijen zulks verlangen ; met de 

voorbereidende behandeling van voorstellen tot 
wijziging der Akten van het Congres; met het 
mededeeleu der aangenomen wijzigingen, en in 

het algemeen met het onderzoeken en in behandeling 

nemen van alle onderwerpen, waarmede bet in het 
belang der Postvereeniging mocht worden gemoeid. 

23. 1. In geval van verschil tusschen twee 
of meer leden der Vereeniging, omtrent de uit
legging van dit Verdrag, of omtrent de verant

woordelijkheicl van eene Aclmin istratie bij verlies 

van eene aangeteekende zending, wordt het punt 

in /!'Cschil door scheidsrechters uitgemaakt. Tot 
clat einde kiest ieder der betrokken Administratiën 

een ander lid der Vereeniging, dat bij de zaak 
geen rechtstreeksch belang beeft. 

2 . De scheidsrechters beslissen bij volstrekte 

meerclerheid van stemmen. 
3. ·wanneer de stemmen staken, kiezen de 

scheidsrechters tot oplossing van het geschi l, 
eene andere Admit,istratie, die insgelijks bij de 
zaak geen belang heeft . 

4. De bepalingen van dit artikel zijn insgelijks 

van toepassing op alle Overeenkomsten, gesloten 
krachtens art. 19 hiervoren. 
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24. 1. !Je landen, die dit Verdrag niet hebben 
onderteekend, zullen op huu verzoek daartoe alsnog 

kunnen toetreden. 
2. Die toetreding wordt, langs den di plomatieken 

weg, aan de Regeering van den Zwitserschen Bond 
en, door die Regeering, aan alle landen der 
Vereeniging medegedeeld. 

3. Zij brengt, rechtens, goedkeuring van alle 

bepaliugen van dit Verdrag en het p:enot van 

alle daaraan verbonden voordeelen mede. 

4. De Regeering van den Zwitserschen Bond 
bepaalt, in gemeen overleg met de Regeering 

van het betrokken land, het aandeel dat door 

de Ad min is tra tie van laatstbedoeld land in de 

kosten van het J nternationaal Bureel moet worden 
bijgedragen , en, zoo noodig, de porten door die 
Administratie, overeen,komstig het bepaalcle bij 
artikel 10 hiervoren, te heffen. 

2 5. 1. Tot het beleggen van een Cong1·es van 

gevolmachtigden der contracteerende landen, dan 
wel van eene eenvonclige administratieve Confe
rentie, al naar gelang van het gewicht der op 

te lossen vraagstukken, wordt overgegaan, wanneer 
het verzoek daartoe wordt gedaan of goedgekeurd 
door ten minste twee derden der Regeeringen of 
Administratiën, al naar omstandigheden. 

2. In elk geval wordt ten minste eenmaal lil 

de vijf jaren een Congres gehouden. 

3. Ieder land kan zich doen vertegenwoordigen, 

hetzij door een of meer gedelegeerden, hetzij door 
de delegatie van een ander land. Evenwel kan 
de delegatie van een land slechts belast worden 

met de vertegen woordiging van t.wee lànden, dat, 
hetwelk zij rechtstreeks verte!l;en woordigt, daar
onder begrepen. 

4. Bij de beraadslagingen heeft elk land eenP, 
enkele stem. 

5 . Elk Congres bepaalt de plaats van samen
komst van het eerstvolgentl Congres. 

6. Voor de Conferentiën worden de plaatsen van 
samenkomst aangewezen door de Administratiën, 
op voorstel va n het Iuternationaal Bureel. 

26 . 1. Gedurende den tijd, die tusschen de 
samenkomsten verloopt, heeft de Postadmiuistratie 

van elk land der Vereeniging het recht om aan 
de andere dmtraan deel nemende Administmtiën, 
door tusschenkomst van het Internationaal Bureel, 
voorstellen betreffencle de voor de Vereeniging 
geldende bepalingen te doen. 

E lk voorstel rnoet, om in behandel iug te komen, 
ondersteund worden door ten minste 2 Admiui
stratiën , die, waarvan het voorstel uitgaat, niet 

medegerekend. Wanneer het Internat ionaal Buree l 

niet, tegelijk met het voorstel, het vereischte 
aantal verklaringen van ondersteuning ontvangt, 
blijft het voorstel zonder eenig gevolg. 

2. Elk voorstel wordt op de volgende wijze 

behandeld : 
Een tijdsverloop van zes maanden wordt aan 

de Administratiën der Vereeniging gelaten om 

de voorstellen te onderzoeken en , zoo noodig, 
aan het Internationaal Bureel hare opmerkingen 
te doen toekomen. Amendementen worden niet 
toegelaten. H et Internationaal Bureel verzamelt 

de antwoorden en deelt ze aan de Administratiën 
mede, met uitnoodiging zich vóór of tegen te ver

klaren. Zij, die binnen zes maanden, te rekenen 

van den datum van het tweede rondschrijven van 
het Internationaal Bureel, waarbij haar de ge
maakte opmerkingen zijn medegedeeld, hare stem · 
niet hebben doen kennen, worden aangemerkt als 
zich te onthouden. 

3. 0111 ten uitvoer te kunnen worden gelegd, 

moeten die voorstellen op zich vereenigen: 
1°. alle stemmen, wanneer zij eene bijvoeging 

van nienwe bepalingen of eene wijziging van de 

bepalingen van dit artikel en van de artikelen 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15 , 18 , 27, 
28 en 29 betreffen : 

2°. twee derden der steu,men, wanneer zij eene 

wijzig ing betreffen van andere bepalingen van het 
Verdrag dan die van de artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 26, 27, 28 en 29; 

3°. de eenvoudige volstrekte meerderheid, wan
neer zij cle uitlegging der bepalingen van het 

Verdrag betreffen ; behoudens het geval van ver• 
schil, voorzien bij artikel 23 hiervoren. 

4. Aan de geldige besluiten wordt kracht van 
uitvoering verzekerd, in tle eerste twee gevallen, 
door eene di plomatiekc verklaring, door de 
Regeering van den Zwi tserschen Bond op te 
maken en aan alle Regeeringen der contracteerende 
landen toe te zenden, en in het derde geval, 

door et:ne eenvoudige kennisgeving van het Inter
nationaal Bnreel aau alle Admiuistratiën der 
Vereeniging. 

5. De aangenomen wijzigingen of besluiten 
mogen niet eercler dan ten minste drie maanden 

na de kennisgeving worden ten uitvoer gelegd . 
27 . Bij de toepa~sing van de artikelen 22, 

25 en 26 hiervoren worden, als uitmakende een 
enkel land, of naar omstandigheden eene enkele 
Administratie, beschouwd: 

1°. de gezamenlijke Dnitsche koloniën; 
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2°. het Britscb-lndische Rijk; 

3°. het Gebied (Dominion) van Canada; 
4°. de gezamenlijke Brit.sche koloniën in Au-

stralië; 
5°. de gezamenlijke overige Britsche koloniën; 
6°. de gezamenlijke Deensche koloniën; 
7°. de gezamenlijke Spaansche koloni ën; 
8°. de Fransche koloniën en protectoraten in 

Indo-China; 
9°. de gezamenlijke overige Fransche koloniën; 
10°. de gezamenlijke Nederlandsche koloniën; 

11 °. de gezamenlijke Portugeesche koloniën. 
28. Dit Verdrag treedt in werking op den 

l sten Januari 1899 en blijft voor onbepaalden 
tijd van kracht; maar elke contracteerende partij 
heeft het recht ni t de Vereeniging te treden, 
mit.s van het voornemen daartoe, een jaar te 
voren , door hare Regeering aan de Regeering van 
den Zwitserschen Bond worde kennis gegeven. 

29. 1. 'fe rekenen van den dag, waarop dit 
Verdrag in werking treedt, komen alle bepalingen 
der Verdragen, Overeenkomsten of anrlere Akten, 
te voren tusschen de verschillende landen of 
Administratiëu gesloten, te vervalJen , voor zoo ver 
die bepalingen met dit Verdrag niet zijn overeen 
te brengen , en onverminderd de bij artikel 21 
hierboven voorbehouden rechten. 

2. Dit Verdrag wordt zoodra mop:elijk geratifi

ceerd. De akten van ratificatie zulJen te Was
hington worden uitgewisseld. 

3. ln oirkonde hiervan hebben de gevolmach
tigden der hierboven genoemde lauden dit Verdrag 

te Washington op den vijftienden Juni achttien 
honderd zeven en negentig onderteekend. 

( Volgen de onderteekeningeii.) 

VEltTALl:lG. 

II. SLOT-PROTOCOL. 

Overgaande tot de onderteekening van cle ver
dragen, door het algemeen Postcongres van Washing-• 
ton vastgesteld, zijn de ondergeteekende gevolmach
tigden alsnog het navolgende overeengekomen: 

I. Er wordt akte genomen van de verklar ing 
door de Britscbe delegatie namens hare Rep;eering 
afgelegd, houdende dat deze aan de Britsche 
koloniën en protectoraten in Zuid-Afrika de stem 
heeft afgestaan, welke artikel 27, 5°., van het 
Verdrag toekent aan "de gezamenlijke overige 
Britsche koloniën." 

II. i\fet afwijking van de bepaling van art. 6 

van het Verdrag, waarbij het maximum van het 
recht van aanteekening op 25 centiemen is vast
gesteld, wordt overeengekomen, dat de Staten 
buiten Europa dit maximum op 50 centiemen 
kunnen handhaven, de uitreiking van een· bewijs 
van terpostbezorging aan den afzender daaronder 
begrepen. 

lII. M:et afwijking van cle bepalingen van 
art. 8 van het Verdrag, worJt overeengekomen, 
dat, als maatregel van overgang, àe Administratiën 
der landen buiten Europa, in wier wetgeving 
het begi nsel der aansprakelijkheid nog niet is 
op.2;enomen , de bevoegdheid bebonden om de toe
passing van dat beginsel ui t te stellen, tot dat 
zij van de wetgevende macht de machtiging tot 
de invoering daarvan zullen hebben verkregen. 
'l'ot zoolang zijn de andere Administratiëu der 
Vereeniging niet gehouden eene schadevergoeding 
te betalen voor het verlies, in bunnen dienst, 
van aangeteekende zendingen , bestemd naar of 
afkomstig uit de bedoelde land.en. 

IV. Voor de Dominicaansche Republiek , die, 
hoewel deel uitmakende van de Postvereeniging, 
zich niet op het Congres heeft doen vertegenwoor
digen, blijft het protocol geopend voor het toetreden 
tot de verdragen, die aldaar gesloten zijn, dan 
wel tot slechts een of meer van die verdrngen. 

Het protocol blijft insgelijks geopend ten be
hoeve van het Keizerrijk China, welks afgevaar
digden ten Congresse het voornemen van dat 
land hebben kenbaar gemaakt om met ingang 
van een later te bepalen 'datum tot de Algemeen_e 
Postvsreeniging toe te treden. 

Het blijft alsmede open voor den Oranje-Vrij
staat, wiens vertegenwoordiger het voornemen 
van dat land heeft geopenbaard om tot de Alge
meene Postvereeniging toe te t reden. 

V. Het protocol blijft open ten behoeve van de 
landen, wier vertegenwoordigers heden alleen het 

Hoofd verdrag of slechts een zeker aantal van de 
door het Congres vastgestelde verdragen hebben 
onderteekend, ten einde hun de gelegenheid te 
geven , tot de andere heden onderteekende ver
dragen, dan wel tot een of meer daarvan, toe 
te treden . 

VI. Van de toetredingen, bij art. JV biervoren 
bedoeld , moet door de betrokken Regeeringen, 
langs den diplomatieken weg, aan de Regeering 
der Vereenigde Staten van Amerika worden kennis 
gegeven . De ,oor deze kennisgeving toegestane 
termijn vervalt den lsten October 1898. 

VU. Ingeval eene of meer der contracteerende 
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partijen van de heden te Washington onderteekende 
verdragen het eene of andere venlrag niet mochten 
ratificeeren, zal dat verdrag niettemin geldig zijn 
voor de taten, die het wel hebben geratificeerd. 

In oirkonde hier van hebben de onderstaande 

gevolmachtigden dit Slot-Protocol opgemaakt, dat 
dezelfde kracht en dezelftle waarde zal hebben, 
alsof de bepalingen ,lam·van in den tekst der ver

dragen zelf, waarop het betrekking heeft, waren 
opgenomen, en hebben zij het in simplo ouder
teekeud, zullende dit stuk in de archieven van 
de Regeeriug der Vereenigde taten van Alllerika 
worden nenergelegd, en in af·cbrift aan iedere 

partij worden ter band gesteld. 
Gedaan te Washington, den vijftienden Jnni 

achttienhonderd zeven en negentig. 

( Volgen de 01iderteeke11ingen.) 

B. Algemeene Postvereeniging . 

1. OVEREE KOMST, betreffende de uit -

tot het verkeer tus chen diegene der toegetreden 
lamlen, welker Administratiën zijn overeengekomen 
dien dienst in hnu onderling verkeer in te voeren. 

2. Het maximum gewicht der doosjes is voor 
elke zending op een kilogram bepaald . 

3. De verschillende Officiën hebben de bevoegd

heid in hunne onderlinge betrekkingen voor de 
aangegeven waarde een maximum te bepalen, dat 
in geen geval minder dan 10,000 franken voor 

elke zending mag bedragen, eu de verscbi.llende 
Administratiën, die bare tusschenkomst voor het 
vervoer verlecncn, zijn slechts aansprakelijk tot 
het bedrag van het maximum, dat zij voor bare 
eigen betrekkingen bebb~n aangenomen. 

2. 1. Brieven en doosjes met aangegeven 
waarde kunnen bezwaard zijn met verrekening op 
de voorwaarden vastgesteld bij de § § 1 en 2 van 
artikel 7 van bet Hoofd verdrag. Die stukken 
z(jn onderworpen aan de formaliteiten en de por
ten eu rechten der zendingen met aangegeven 
waarde van de soort, waartoe zij behooren . 

wisseling van brieven en doosjes 

gegeven waarde , 

met aan- 1 

2. Wanneer eene met verrekening bezwaarde · 

zending met aangegeven waarde verloren gaat, 
beschadigd of beroofd wordt, is de postdienst 
deswege verantwoordelijk iu de mate als bij art. 12 
van deze Overeenkomst i bepaald. a de uit
reiking van het stuk is de Administratie van het 

gesloten tusscben 

Duitsrhlau,l en de Dnitsche protectoraten, de 
Groote Republiek van Centraal-Amerika , de Argeu
tijnsche Republiek , Oostenrijk-Hongarije, België, 
Bosu ië-Herzegowi na, Brazi lië, Bul.,.arije, Chili, 
Denemarken en de Deeusche koloniën , de Domini • 
caanscbe Republiek, Egypte , Spanje, Frankrijk, 
de Fransche koloniën, Italië , Luxemburg, oor

wegen, Nederland, Portugal, en de Portngeesche 
koloniën, Rumenië, Rusland, ervië, Zweden, 
Zwitserland, het Regentschap Tunis en Turkije. 

De oudergeteekeuden, gevolmachtigden van de 
Regeeriugeu der hierboven vermelde lauden, ge
let op art. 19 van het Hoofdverdrag, hebben, 
in gemeen overleg en onder voorbehoud van nadere 

bekrachtiging, de navolgende Overeenkomst vast
gesteld: 

Art. 1. 1. Er kunnen uit een van de hierboven 
vermelde landen naar een ander van die landen, 
brieven met geldswaardig papier , en doosjes met 
jnweelen en kostbaarheden, waarvan de waarde 
is aangegeven, onder verzekering van het ,iauge• 
geven bedrag verzonden worden. 

De deelneming aan den dienst der verzending 
van doosjes met aangegeven waarde is beperkt 

land van bestemming verantwoordelijk voor het 
bedrag der verrekening en moet zij kunnen aan
toonen. dat de ingevorderde som, na aftrek -van 

het recht eu het port tot het heffen waarvan zij 
gerechtigd is, aan den afzender is toegezonden. 

3. 1. Op het grondgebied van elk der toegetreden 
landen is vrijheid van transit gewaarborgd, en 
de Officiëu, die aan dit vervoer deelnemen, zijn 

r verantwoordelijk binnen de grenzen, door art. 12 
gesteld. 

Hetzelfde geldt voor het vervoer over zee , be
werkstelligd of verzekerd door de Officiën der 
toegetreden landen, althans voor zoover de Officiën 
in staat zijn de verantwoordelijkheid voor de 
waarden, aan boord der stoomschepen of vaar
tuigen, waarvan zij gebruik maken, op zich te 
nemen . 

2. Tenzij daaromtrent anders tusschen de Officiën 
van oorsprong en van bestemming wordt overeen
gekomen, geschiedt de uitlevering der aangegeven 
waarden tusschen lauden, die niet aan elkander 
grenzen, stuksgewijze en langs de wegen , welke 
voor de verzending van de gewone brieven en 
andere stukken geb~zigd worden. 

3. De uitwis eliug van brieven en doosjes met 
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aangegeven waarden tnsschen twee landen, die 

voor hun gewoon postverkeer van de tusschen

komst van een of meer niet aan deze Overeen

komst deelnemenc1e lanc1en, of va1t c1iensten over 

zee, welke geene verantwoorc1elijkheid op zich 
nemen, gebruik maken, wordt afhankelijk gesteld 

van het treffen van bijzonc1ere maatregelen, welke 
c1oor de Administrati ën van c1c landen van oor

sprong en van bestemming zijn te beramen, zooals 
het gebruik maken van eenen omweg, c1e ver

zencling in gesloten c1épêches, enz. 

4. 1. Aan c1e Officiën, door wier tneschen

komst het, vervoer c1er brieven met aangegeven 
waarde, hetzij stnksgewijze, hetzij in gesloten 

dépêches plaats heeft, worden de in art. 4 van 
het Hoof<lverdrag; vastgestelde transitkosten door 
het Officie van oorsprong uitgekeerd. 

2. Door het Officie van oorsprong der doosjes 

met aangegeven waar,le is aan de Ac1ministratie 

van het land van bestemming, en, zoo dit te 
pas komt, aan elk der Administratiën, die aan 

het . vervoer over land deelnemen, een port van 
50 centiemen per zending verschuldigd. Het 
Officie van oorsprong moet bovendien, in voor

komende gevallen, een port van één frank betalen 
aan elk cler Administrat.iën, die aan het vervoer 
over zee qeelnemen. 

3. Beha! ve deze kosten en porten, is cloor de 
Administratie van het land van oorsprong, als 
recht van verzekering, aan de Administratie van 
het land van bestemming, en, in voorkomende 

gevallen, aan elk ,ler A,lministrntiën, die onder 

waarbor~ ·van verantwoordelijkheid aan het land
transit deelnemen, een evenre<lig recht van 5 cen
tiemen voor elk aangegeven bedrag van 300 franken 

of gedeelte van 300 franken te vergoeden. 
4. Indien er vervoer over zee plaats heeft onder 

gelijken waarborg, is de Administratie van oor

sprong bovendien aan elk der aan dat vervoer 

de.elnemenc1e Officiën, een recht van verzekering 

verschuldigd van 10 centiemen voor elk aange
geven bedrag mu 300 franken of gedeelte van 
300 franken . 

5. 1. Het port en recht voor de brieven en 
doosjes met aangegeven waarde moet bij vooruit
bctnling worden voldaan en is samengesteld als 

volgt: 
1 °. voor de brieven, uit het port en het vaste 

recht, waaraan een aangeteekende brief van het
zelfde gewicht en voor dezelfde bestemming oncler
worpen is, welk port en recht geheel ten voor
deele van het afzeudend Officie blijven; voor de 

1898 . 

doosjes, uit een port van 50 centiemen voor elk 
land, dat aan het vervoer over land deelneemt, 
en, in voorkomende gevallen, uit een port van 

één frank voor elk land, dat aan het vervoer 
over zee ûeelneemt; 

2°. voor de brieven en de doosjes , uit een 
evenredig recht van verzekering, Vtin 10 centiemen 
voor elke 300 franken of gedeelte van 300 franken 

der aangegeven waarde, wat betreft landen die 

aan elkander gr~nzen of rechtstreeks over zee eene 

postgemeensehap met elkander onderhou,len, en 

van 25 centiemen voor zooveel de anclere landen 
aangaat; met bij voeging, als daartoe termen zijn, 

in beide gevallen, van het recht van verzekering 

wegens vervoer over zee, bedoeld bij de laatste 
alinea van art. 4 hiervoren. 

Echter wordt, als maatregel van overgang, aan 

elk der contracteerende partijen <le bevoegclhei<l 
toegekend om, met het oog op haar muntstelsel 
of om andere refonen, een ander recht clan het 

hiervoren vermelde te heffen, mits dit recht 

½ procent der aangegeven som niet te boven ga. 
2. De afzender van eene zending met aange

geven wa.-irde ontvangt, bij de terpostbezorging, 

kosteloos een beknopt bewijs van ontvang zijner 
zending. 

3. Er wordt bepaaldelijk overeengekomen dat, 
behalve in het geval van eene nieuwe verzendin"', 
als bedoeld bij 1iaragraaf 2 van art. l O hierna, 
de brieven en doosjes met aangegeven w,iarde 
met geen ander recht van wege de posterijen, 

ten laste der geadresseerden, mogen worden be

last, dan met dat wegens de bezorging aan hui s, 
waar zulks te pas komt. 

4. De toegetreden landen, die den frank niet 
tot munteenheid hebben, bepalen hun port op 
het be,lrag, dat in hunne eigen mnnt overeenkomt 
met de in § 1 hiervoren bepaalde prijzen. Die 

landen zijn bevoegd de breuken, overeenkomstig 

de in het Reglement van nitvoering op het HoofJ 
verdrag opgenomen tabel, af te ronden. 

6. De brieven met aangegeven waarc1e, welke 

tnsschen de Postadministratiën onderling clan wel 
tnsschen di e Administratiën en het Internationaal 
Bureel gewisseld worden, zijn nijgestcld van port 
en recht van ve1:zekering, onder cle voorwaurclen, 

bij art. 11 , § 2, van het Hoofd verd:·ag vast
gesteld. 

7. 1. De afzender van eene zending met aan
iregeven waarde kan, op dezelfcle voorwaarden als 

1 bij § 3 van art. 6 van het Hoofd verdrag ten op
zichte van de aangeteekende stukken zijn vast-

7 
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gesteld, van de uitreikin"' daarvan aan den ge

adresseerde bericht ontvangen, of, nà de terpost

bezorging , inlichtingen vragen omtrent het lot 
vun zijne zending. 

2. De opbrengst van het recht wegens de be

richten van ontvang blijft geheel ten voordeele 

van het Offic ie van het land van oorsprong. 

8 . 1. De afzender van eene zending met aan

gegeven waarde kan deze , zoolang zij niet aan 

den geadre seerdc is uitgereikt, terngvorderen, of, 

ter nadere verzending, het adres daarvan doen 
wijzigen, hetzij binnen het lnud van oorspronkelijke 

bestemming, hetzij naar een der con trncteerende 
landen, op de voorwaarden en met het voorbe

houd, voor cl e gewone en aangeteekencle brieven 

en anllere stukken bij art. 9 van het H oofd verdrag 

vastgesteld . Deze bcvocgclheid is , wat de wij zi

ging van het adres betreft, beperkt. tot zendingen, 
waarvan de aangegeveu waarde 10,000 franken 
niet te boven gaat . 

2. Hij kan eveneens verlangen dat de uitreiking 

ten hui ze van den geadresseerde, dadelij k na aan

komst, door een opzettelijk daarmede te belasten 

11ersoon pluats hebbe, op de roorwaarden en onder 
het voorbebouil, bij art. 13 van genoemd Ver
dnog be11aalcl. 

Indien de binnen landsche bepalingen daartoe 

aanleidiug geven , is het Officie ter plaatse van 

bestemmiug echter bevoegd, in de plaats van de 

zending zelve, het bericht van de aankomst der 

zending per expresse te doen ui treiken. 
9 . 1. Elke valsche aangifte van waarde, hooger 

dan de werkelij:rn waarde, welke in eenen brief 

of in een doosje is gesloten, is verboden. 

In geval van zoodan ige valsche aang ifte ver

liest de afzender alle recht op vergoeding, on

verm inderd de gerechtelijke vervolging, welke de 
wetgeving van het lancl van oorsprong mocht 
medebrengen. 

2 . Het is verboden in brieven met aangegeven 
waarde in te sluiten: 

a . gemunt geld; 
b. voorwerpen welke aan in roerrecht zijn onrler

worpen, met uitzonclering va n geldswaardige 
papieren; 

c. gouden en zi lveren voorwerpen, edelgesteenten, 
ju weélen en andere kostbaa1·heclen. 

Het is eveneens verboden, in doosjes met aan
gegeven waarde, brieven of aanteekeningen, welke 
het kenmerk van briefwisseling dragen, gangbare 

munten, bankbi ljetten of eenigerlei andere waar
den aan toonder, titels en stukken, behoorcnde 

tot de klassen der akten en geschreven bescheiden, 
in te slui ten . 

Voorwerpen, onder deze verbodsbe11aling val
lende, wo rden niet verzonden. 

10. 1. Geen aanvullingsport is verschnldigd 

wegens brieven of doosj es met aangegeven waarde, 

welke, wegens verandering van woonplaats van 

den geadresseerde, binnen liet land van bestem

ming, eene nieuwe verzending erlangen . 

2. Ingeval van eenc nienwe verzending naar 

een ander der contracteerende landen dan dat van 

bestemming, worden de r echten van verzekering, 
bedoeld bij de paragrafen 3 en 4 vau art. 4 

dezer Overeenkomst, uitboofde di er nieuwe ver

zending, van den geadresseerde geheven ten be

hoeve van ieder der O fficiën, die tot het nieuwe 

vervoer hunne medewerking verleenen. Betreft 

het een doosje met aangegeven waarde, dac wordt 

bovendien het port geheven, vastgesteld bij para

graaf 2 van bovenbedoeld art. 4. 

3. De naclere verzend ing , ten gevolge van on

juiste verzending of van het in rebut vallen, 

geeft geene aanleiding tot de heffi ng van eenig 

aan vullingsport of -recht van wege de posterijen, 

ten laste van het 1rnbliek. 
11 . 1. De doosjes met aangegeven waarde zijn 

onderworpen aan de wetgeving van het land van 

oorsproug of van bestemming, voor zoo veel , bij 

den uitvoer, de teruggaaf der waarborgrechten, 

en bij ilen in voer , de uitoefening van toezicht 

op den waarborg en cle vrijmaking betreft. 

2. De rechten en keurloonen bij den invoer 

verschuldigd, worden bij cle uitreiking van de 
geaclresseerden ingevorderd. Indien een doosje 

met aangegeven waarde, tengevolge van verande

ring van woon plaats van den ~eadresseerde, nader 

adres erlangt naar een ander land, dat aan den 
dienst deelneemt, of, nithoofde van weigering of 

om eenige anclere redenen, teruggezonclen wordt 
aan het land van oorsprong, worden de hierbe

doelde kosten, voor zoover zij ni et terugbetaald 
worden bij den wederuitvoer, van het eene Officie 

op het andere overgedragen, ten einde van den 
geadresseerde of van den afzender te worden in 
gevorderd. 

12. 1. Wanneer een brief of doosje met aan
gegeven waarde is verloren geraakt, lJeroofd of 
beschadigcl, het geval van overmacht uitgezonderd, 
heeft de afzencler of , op diens verzoek , de ge
adresseerde recht op eene schadevergoeding, gelijk
staancle met het werkelijk bedrag van het verlies, 
de berooving of de schade , tenzij de schade ver-
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oorzaakt is door schuld of nalatigheid van den 

afzender, of voortkomt uit den aard vau het 

voorwerp, en met dien verstande dat de schade

vergoeding in geen geval het beclrag cler a:,uge
geven waarcle kan te boven gaan. 

In geval van verlies heeft de afzender bovcn
rlien recht op teruggave der kosten van verzencliug. 

Het recht van verzekering wordt echter cloor cle 
Postaclministratiën behouden. 

2. De landen, die bereid zijn eventueel, ook in 

geval van overmacht, schadevergoeding te betalen, 

mogen uit dien hoofde een verhoogcl recht heffen, 

binnen de grenzen, bij cle laatste alinea van § 1 
van art. 5 clezer Overeenkomst bepaald. 

3. De verplichting tot het nitbetalen der schade

vergoeding rnst op de Administratie, waartoe het 

kantoor van afzending behoort. Aan ueze Admi

nistratie blijft het verhaal op de verantwoordelijke 

Administratie voorbehouden, dat wil zeggen op 

die Administratie, op het gébiecl of in den dienst 

waarvan het verlies of de berooving heeft plaats 

gehad. 
Wanneer door overmacht een brief of doosje 

met aangegeven waarde verloren geraakt, beroofd 

of beschacligd is op het grondgebied of in deu 

dienst van een land , dat bereid is ook in het bij 

§ 2 hierboven bedoelcle geval schade1'ergoeding te 

geven, is het land, waarin het verlies, de be
rooving of de beschadiging plaats had, daarvoor 

verantwoordelijk aan het Officie van afzending, 
indien dit laatste van zijn kant bereid is aan 

z ijne afzenders, voor ,zendingen met aangegeven 

waarde, ook in geval van overmacht schadever

goedin" te betalen. 
4. Totdat het bewijs van het tegendeel is ge

leverd, rust de verantwoordelijkheid op de Admi

nistratie, die het stuk, zonder aanmerking te 
,naken, heeft in ontvang genomen en nóch de 

afgifte aan den geadresseerde, nóch, waar dit te 

pas komt, de behoorlijke uitlevering aan de vol

gende Admin istratie kan aantoouen. 

5. De betaling van de schadevergoeding door 

het Officie van afzending heeft zoo spoeuig moge

lijk plaats, en uiterlijk binnen een jaar, te rekenen 

van den dag waarop de aanvrage daartoe is in
gekomen. Het verantwoordelijk Officie is ge

·honden onverwij ld aan het Officie v\rn afzending 

-bet bedrag van de door dit Officie ge.kweten 
schadevergoeding door mida'el van een wissel of 

postwissel terug te betalen. 
Het Officie van oorsprong is gemachtigd om 

den afzender zijne schade te vergoeden voor reke-

ning van het Officie van doorzending of van be

stemming, dat, na langs clen regelmatigen weg 

met de zaak in kennis te zijn gesteld, een jaal' 

heeft laten verloopen zonder daaraan gevolg te 

geven . Wanneer voorts een Officie, welks ver
antwoordelijkheid behoorlijk is vastgeatelcl, aan . 

vankelijk de betaling · der schadeveré(oediug heeft 

geweigerd, moet het, beha) ve de schadevergoeding, 

ook de bijkomende kosten, voortspruitende uit de 

niet gerechtvaardigde vertragiug der betaling, voor 

zijne rekening nemen. 

6. De aan vraag wordt slechts toegelaten binnen 

een jaar, te rekenen van den dag, waarop de brief 

met aangegeven waarde ter post is bezorgd; is 
die termijn verstreken, dan heeft de aanvrager 

geen recht op een ige schadevergoeding. 

7. De Administratie, voor wier rekening de 

terugbetaling van het beclrag der niet. ter bestem

ming gekomen aangegeven waarden is bewerkstel

ligu, treedt i u alle rechten van den eigenaar. 
8. Indien het verlies, de berooving of de be

schadiging heeft plaats gehad gedttrende het ver

voer tnsschen de kantoren van uitwisseling van 

twee aan elkaar grenzende landen, zonder dat 

kan worden uitgemaakt op het grondgebied van 
welk der twee landen het feit is geschied, dragen 

de beide betrokken Administratiëu de schade, 
ieder voor de hel ft. 

Dezelfde regel geldt in geval van uitwisse
ling in gesloten dépêches, indien het verlies, 

de berooving of de beschadig ing op het grond

gebied of in den dienst van een tnsschen beide 

gelegen, niet vemntwoordelijk Officie heeft plaats 
gehad. 

9. De verantwoonlelijkheicl der Administratiën 

voor aangegeven waarden houdt op, zoodra de 

rechthebbenden de stukken, waarin die waarden 
gesloten waren, teg~n ontvangbewijs hebben in 
ontvang genomen . 

13. 1. Aan elk land is het recht voorbe
houden om op de zendingen met aangegeven 

waarde, bestemJ. voor of afkomstig uit andere 

landen, zijne in het 1,innenlandseh verkeer gel

dende wetten of reglementen toe te passen, voor 
zoover daarvan door- deze Overeenkomst niet 
wordt afgeweken. 

2. De bepalingen van deze Overeenkomst ·laten 

onverkort het recht der con tractec rende 1iartijen 
om bijzondere overeenkomsten in stand te houden 

en te sluiten, alsmede om, met het oog op eene 
verbetering van den à ienst der verzending van 
brieven en doosjes met aangegeven waarde, ver-

7* 
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eenigingen van meer beperkten omvang in stand 

te houden en in het leven te roepen. 
3. In het verkeer tusschen Officiën, die zich 

daaromtrent hebben verstaan, knnuen de afzenders 
van doosjes met aangegeven waarde, de niet van 

wege de posterijen geheven wordende rechten, 
waaraan de zending in het . land van bestemming 

onclerworpen mocht zijn, voor hunne rekening 

nemen, mits zij zich daaromtrent vooraf aan het 
kantoor van terpostbezorging verklaren en onder 

verplichting om, op de aanvrage van het kantoor 

van bestemming, cle door dit kantoor opgegeven 

bedragen te betalen. 
14. De Administratie van elk der contrac

teerende landen is bevoegd om, wanneer buiten
gewone omstandigheden een zoodanigen maatregel 

rechtvaardigen, den dienst der aangegeven waar
den, zoowel wat de verzending als wat den ont
vang betreft, tijdel ijk geheel of gedeeltelijk te 
staken, mits daltrvan onmiddellijk, zoo noodig 

per telegraaf, aan de belanghebbende Admini

stratie of Administratiën worde kennis gegeven. 

15. De landen der Vereeniging, die geen deel 
hebben genomen aan deze Overeenkomst, kunnen 
daartoe, op hnn verzoek, en op de wijze als, 

ten opzichte van de toetreding tot de Algemeene 

Postverceniging is voorgeschreven bij artikel 24 
van het Hoofdverdrag, toetreden . 

16. De Postadministrntiën der contracteerende 
landen regelen de wijze van verzending der brieven 

en doosjes met aangegeven waarde en stellen alle 
andere maatregelen van ondergeschikten aard of 
van orde, voor de uitvoering van deze Overeen

komst vereischt, vast. 
17. 1. In het tijdsverloop tnsschen cle bijeen

komsten, becloeld bij artikel 25 van het Hoofd

verclrag, heeft cle Postadministratie van elk der 
contracteerende !ltnclen het recht aan de andere 

Aclministrat.iën , clie aan cleze Overeenkomst deel
nemen, cloor tusschenkomst van het I nternatio

naal B,u-eel, voorstellen betreffeD<1e clen dienst 
der verzending van brieven en doosjes 1net aan

gegeven waarde te doen. 
Elk voorstel moet, om in beraadslaging te 

komen, ondersteuncl worden door ten minste twee 

Administratiën, clie, waarvan het voo,·stel uit
gaat; niet medegerekencl. Wanneer het Interna
tionaal Bureel n iet, tegelijk met het voorstel, 
het vereischte aantal verl_daril)geu var, onc1er
steuning ontvttngt, blijft het voorstel zonder 
eenig gevolg. 
_ 2. Elk voorstel worclt behandeld overeenkomstig 

cle bepalingen van § 2 van artikel 26 van het 

Hoof cl verclrag. 
3. Om ten uitvoer te worclen gelegd, moeten 

de voorstellen op zich vereen igen : 
1°. alle stemmen, wanneer zij eene bijvoeging 

van nieuwe bepalingen of eene wijziging van de 
bepalingen van clit artikel en van de artikelen 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 en 18 betreffen ; 

2°. twee clerden cler stemmen, wanneer zij eene 

wijziging betreffen van andere bepalingen van 
cleze Overeenkomst dan clie van de artikelen 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 17 en 18; 

3°. de volstrekte meercl erheid, wanneer zij cle 
uitlegging cler bepalingen van deze Overeenkomst 

betreffen , behouclens het geval van verschil , 
voorzien bij artikel 23 van het Hoofd verd1·ag. 

4. Aan cle geldige besluiten wordt luncht van 
uitvoering verzekercl, in de lieide eerste gevallen 

door eenc diplomatieke verklaring, en in het. 

dercle geval door eene kennisgeving langs admi
nistratieven weg, op de wij ze als bij arti kel 26 
van het Hoofd verdrag is voorgeschreven. 

5. De aangenomen wijzigingen of besluiten 

mogen niet eerder clan ten minste drie maanclen 
na de kennisgeving worden ten uitvoe1: gelegcl. 

18. 1. Deze Overeenkomst treedt in werking 

op den l sten J apnar i 1899 en zal dcnzelfclen 
cluur hebben als het Hoo fcl verdrag, onverm inderd 

het recht, aan elk land voorbehonclen, om zich 
ann deze Overeenkomst te onttrekken, mits van 
het voornemen daartoe, een jam· te voren , cloor 
zijne Regcering aan cle Regeering van clen Zwit
serschen Bond worcle kennis gegeven. 

2. 'l.'c rekenen van den dag waarop cleze Over
eenkomst in werking treedt, komen alle bepa

lingen, waaromtrent te voren tnsschen cle ver

schillende contracteerende landen of tusschen 
hunne Administratiën is overeengekomen, te ver

vallen, voor zoover zij met deze Overeenkomst 
niet zijn overeen te brengen, en on verminderd 
de bepalingen van art. 13 hiervoren. 

8. Deze O vereenkomst wordt zoodro. mogelijk 

geratificeerd. De akten van ratificatie zullen te 
Washington worden uitgewisseld. 

In oirkonde hiervan hebben de gevolmach
tigden der hierboven genoemde landen cleze 
Overeenkomst te Washington, op den vijftien
clen ,Jnni achttienhonderd zeven en negentig, 
onderteekend. 

( Volgen de onderteekeningen.) 
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VERTALl~G. 

II. LOT-PROTOCOL. 

Overgaande tot de ondertcekening der Over
eenkomst betreffende de uitwisseling van brieven 
en doosjes met aangegeven waarde, zij n de onder
geteekende gevolmachtigden alsnog het navolgende 
overeengekomen : 

Benig a,·tikel. 

Met afwijking van de bepaling van paragraaf 3 

van artikel 1 der Overeenkomst, welke 10,000 fran
ken vaststelt als grens, beneden welke het maximum 

van aan te geven waarde in geen gernl mag 
worden bepaald, is overeengekomen, dat, indien 
een land voor zijn binnenlandschen dienst een 
maximum beneden 10,000 franken heeft aange

nomen, het de bevoegdheid heeft, datzelfde maxi 
mum vast te stellen voor zijne uitwisseling van 
brieven en doosjes met. aangegeven waarde met 

het buitenland . 
In oirkonde hiervan hebben de onderstaande 

gevolmachtigden dit Slot-Protocol opgemaakt, dat 
dezelfde kracht en dezelfde waarde zal hebben, 
alsof de bepalingen, daarin vervat, in den tekst 
der Overeenkomst zelve, waarop het betrekking 
heeft, waren opgenomen, en hebben zij het in 
simplo onderttekend, welk stuk in de archieven 

van de Regeering der Vereenigde Staten van 
Amerika ncde1·gelegd, en in afschrift aan ieder 
der betrokken partijen ter hand gesteld zal worden. 

Gedaan te W~shington, den vijftienden Juni 
achttienhonderd zeven en negentig. 

( Volgen de onderteekeningen.) 

VERTALING. 

C. Algemeene Postvereeniging. 

OVEREENKOMST betreffende den dienst 
der Postwissels, 

gesloten tnsschen 

Duitschland cu de Duitsche protectoraten, de 

Groote Republiek vau Centraal-Amerika, cle .A.r
gentijnsche Republiek, Oostenrijk-Hongarije, l:lelgiö, 
Bosnië-Herzegowiua, Rrazili ë, Bulgarije, Chili, 
Denemarken en de Deensche koloniën , de Domi
nicaansche Republiek, Egypte, l<' rankrijk, Grieken
land, Guatemala, Italië , Japan, de Republiek 

Liberia, Luxemburg, Noorwegen, Nederland, de 

ederlandsche koloniën, Portugal eu de Portn
gee che koloniën, Rumenië, ervië, het Koninkrijk 
Sinm, Zweden, Zwitserland, het Regentschap Tunis, 
'l'urkije en Uruguay. 

De ondergeteekenden , gevolmachtigden van de 
Rcgeer ingen der hierboven vermelde landen, 

Gelet op artikel 19 van het Hoofd verdrag, 
hebben, in gemeen overleg en onder voorbehoud 
vau nadere bekrachtiging, de navolgende Over
eenkoms vastgesteld : 

.A.rt. 1. Het overmaken van gelden door middel 
van postwissels tusschen die coutracteerencle landen, 
wier .A.dministratiën overeenkomen om dezen dienst 
in werking te brengen, wordt beheerscht door de 
bepalingen van deze Overeenkomst. 

2. 1. In beginsel wordt vastgesteld, dat het 
beclrng der postwissels in specie door de afzenders 
gestort en aan de belanghebbenden uit.betaald moet 
worden; doch iedere Administrat ie heeft de be
voegdheid om daarvoor elk soort van papieren 
geld, dat in haar land wettig betaalmiddel is, in 
ontvang te nemen en zei ve te bezigen, mits, in 
voorkomende gevallen, met het koersverschil 
rekening worde gehouden. 

2. Geen postwissel mag de som van 1000 franken 
of een iu de munt van elk land daarmede nage• 
noeg overeenkomend bedrag te boven gaan. 

Nochtans hebben de Admiuistratiën, die voor 
het oogenblik 1000 franken niet als maximum 
kunnen aannemen, de bevoegdheid om dit op 
500 franken of op een in de munt van elk land 
daarmede nagenoeg overeenkomend bedrag vast 

te stellen . 
3. Tenzij daaromtren t tusschen de belang

hebbende .A.dministratiën, wien het aangaat, anders 
is overeengekomen, wordt het bedrag van eiken 
wissel in de specie-munt van het land, waar de 
betaling moet plaats hebben, uitgedrukt. Tot dat 
einde bepaald de Administratie van het land van 
oorsprong zelve, wanneer het te pas komt, den 
maatstaf van herleiding harer munt in de spec ie
munt van het land van bestemming. 

De Administrati e van het land van oorsprong 
bepaalt, zoo noodig, eveneens den door den afzender 
te betalen koers, indien dit land en het land van 

bestemming hetzelfde muntstelsel hebben. 
4. Aan elk der contracteerende landen is het 

recht voorbehouden om den eigendom der post
wissels, uit een ander van die landen afkomstig, 
binnen zijn eigen grondgebied, vatbaar te verklaren 
voor overdracht door middel van endossement. 
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3. 1. Het cloor den afzencler voor elke, krach

tens het vorig artikel bewerkstelligde overmaking 
van gelden, te betalen algemeene recht, bedraagt 

in specie, voor de eerste honderd franken, 25 
centiemen voor elke 25 franken of gedeelte van 
25 franken, en , · boven de eerste honderd franken, 

25 centiemen voor elke 50 franken of gedeelte 

van 50 franken, of het daarmede in de munt 

vau elk der contracteerende landen overeenkomend 
bedrag, met bevoegdheid om, in voo,·komendc 

gevallen, de breuken tot een geheel aan te vullen. 

De dienstpostwissels, betrekking hebbende op 
den postdienst, welke tusschen de Postaclminis
trati ën of de daaaronder behoorende kantoren ver

zonden worden, zijn van elk recht vrijgesteld. 

2. De Administratie, cl ie postwissels heeft af

gegeven, keert aan de Administratie, die ze heeft 
uitbetaald, een recht uit ad 1 

/, pCt. voor cle 
eerste honclercl franken en ad '/, pCt. voor de 
sommen daarboven, na aftrek van de dienst

postwissels. 
3. De wissels, welke door tusschenkomst van 

een der aan de Overeenkomst deelnemende landen 

verzonden worden tussehen een ander dier lanclen 
en ecu daaraan niet cleelnemend land, kunnen, 

ten voordeele van het Officie, dat zijne tnsschen

komst verleent, onderw01·pcn worden aau een 
aanvullingsrecht, dat van het bedrag van den 

postwissel wordt ingehouden en het aandeel van 
het niet deelnemend land vertegenwoordigt. 

4. De postwissels en de daarop gestelde qui
tnnti ën, alsmede de aan cle afzenders uitgereikte 
bewijzen van storting, kunnen, ten laste van de 

afzenders of van de geadresseerden der gelden, 
aan geen ander recht of port, hoe ook genaamd, 

boven het krachtens § 1 van dit artikel geheven 
recht , onderworpen worden, uitgenomen het be
stelgeld voor de betaling aan huis, waar dit te 

pas komt, en het aanvullingsrecht, bedoeld bij 
§ R hiervoren. 

5. De afzender van een postwissel kan een 
bericht van betaling van dien wissel verkrijgen, 

door vooruitbetalin~, geheel ten voordeele van 
de Administratie van het land van oorsprong, 
van een recht, gelijk aan dat, hetwelk in bedoeld 
land wordt geheven voor de berichten mu ontvang 

wegens aangeteekende brieven en andere stukken. 
6. De afzender van een postwissel kan, zoolang 

de geadresseerde, hetzij den wissel zelf, hetzij 
het bedrag van den wissel niet in ontvangst heeft 
genomen , dien terugvorderen of het adres daar
-.an doen wijzigen , op de voorwaarden en met 

het voorbehoud, bij art. 9 van het Hoofd verdrag 

voor de brieven . en andere stukken vastgesteld. 
7. De afzender kan eveneens, op de voor

waarden, vastgesteld bij art. l 3 van genoemd 
Verdrag, verlangen, ilat, dadelijk na aankomst 

van den postwissel, deze ten hnize van den ge

adresseerde worde uitbetaald door een opzettelijk 

daarmede te belasten persoon. 
8. Het Officie van het land van bestemming 

is echter bevoegd om , in plaats van de gelden, 
een bericht van aankomst van den postwissel, 

of wel den postwissel zelf, per expresse te doen 
bestellen, wanneer zijne reglementen 011 clen binnen

landschen dienst clit medebrengen. 

4. 1. In het verkeer tusschen de Officiën van 
landen, die door middel van een Staatstelegraaf 
zijn verbonden of die de telegraaf eener bijzondere 

onderneming daartoe willen gebruiken, kunnen 
de postwissels door middel van de telegraaf wor• 
den overgebracht; zij worden al sdan telegrnphische 

postwissels genoemd. 

2. Voor telegraphische postwissels kan, evenals 

voor gewone telegrammen en op dezelfde voor
waarden, worden verlangd: dringende overbren

ging, betaald antwoord, collationneering, bericht 

van ontvang, alsook bestelling per post of per 
bode, indien zij bestemd zijn voor eene plaats, 
welke niet aan den internatioualen telegraafdienst 

is aangesloten . Et· hu bovendien bericht van 

betaling worden gevraagcl, dat door cle post wordt 
afgegeven en verzon,len. 

De afzenders van telegraphiscl:te postwissels 

kunnen aan het voorgeschreven formulier van 

den wissel mededeelingen voor den geadresseerde 
toevoegen, mits zij daarvoor het volgens tarief 
verschuldigde betalen. 

3. De ·afzender van een telegraphischen post
wissel heeft te betalen: 

a) het gewone recht voor postwissels, zoomede, 
indien een bericht van betaling verlangd wordt, 
het vaste recht voor dat bericht; 

b) cle kosten vnn het telegram. 
4 . De telegraphische postwissels kunnen met 

geen andere kosten bezwaard worden clan die, 

welke bij dit artikel zijn vastgesteld of welke 
overeenkomstig de internationale telegraaf-regle

menten kunnen geheven worden. 
5. 1. Bij verandering van woonplaats van den 

geadresseerde kunnen gewone postwissels van een 
der landen, die tot de Overeenkomst zijn toege
treden, met nader adres naar een ander dier lan
den worden verzonden. Wanneer het land der 
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nieuwe bestemming een ander muntstelsel heeft 

dan het land van oorspronkelijke bestemming , 

herleidt het kantoor, dat nader verzendt, het 

bedrag van den postwissel in de munt van eerst
bedoeld land, naar den maatstaf van herleiding, 

aangenomen voor de wissels , bestemd voor dat 
land en afkomstig uit het la11d van oorspronke

lijke bestem ming. Er wordt voor die nadere ver

zending geenerlei aanvullingsrecht geheven, maar 

de Administratie van het land van nieuwe be

stemming ontvangt in elk geval het aandeel in 

het recht, dat haar zo11 zijn toegekend, inclien 

de postwissel oorspronkelijk voor haar bestemd 

ware geweest, ook dan wanneer, op grond eener 

bijzondere overeenkomst tusschen het land van 
oorsprong en dat van oorspronkelijke bestemming, 
het werkelijk geheven recht minder zon beclragen 

dan dat, betloeld bij artikel 3 van deze Over

eenkomst. 
2. 'felegraphische postwissels kunnen op dezelfde 

voorwaarden naar eene nieuwe bestemming wor

den nagezonden als gewone postwissels. Tenzij 

daaromtrent door de betrokken Administratiën 

anders is overeengekomen, geschiedt de nazending 

van telegraphische postwissels steeds per post. 
6. 1. De Postndministrntiën der contracteerende 

landen maken, op de tijdstippen bij het hierna

volgende Reglement vastgesteld, rekeningen op, 

waarin alle tl.oor hare ka;toren uitbetaalde sommen 

worden opgenomen; tenzij dnaromtrent anders is 

overeengekomen, worden deze rekeningen, na van 

weêrszijden ontl.erzocht en vastgestelcl te zij 11 , door 
de Administratie, clie blijkt aan eene andere 

Administratie schuldig te zijn, binnen den daar

voor bij hetzelfde Reglement vastgestelden termijn, 

voldaan in de goudmnut van het land, dat te 

vorderen heeft. 
2. Tot dat einde wordt, wanneer de vost

wissels in verschillende munt zijn uitbetaald, de 

kleinste vordering tot dezelfde munt als de grootste 
vordering herleid, nam· de nominale waarde der 
gouden munten vnn beide landen, tenzij anders 

is o verccngekomen. 
3. Indien het saldo eener rekening niet binnen 

de daarvoor gestelde termijnen is betaald, is voor 
het bedrag van dat saldo ren te verschnl<ligd, te 

rekenen van den dag, waarop gezegde termijnen 

zijn verstreken, tot aan den dag waarop de be
taling plaats heeft. Deze rente wordt berekend 

tegen 5 pCt. 's jaars en ten laste van de Adminis
tratie die achterstallig is, in de volgende reke

ning opgenomen. 

7. 1. De sommen, waarvoor postwissels zijn 

afgegeven, wonlen aan hen, die ze gestort hebben, 

gewaarborgd tot op het oogenblik, waarop ze 

behoorlijk aan de geadresseerden, of a:1u de ge

machtigden van dezen zijn uitbetaald. 

2. De sommen, welke bij elke Administratie 

gestort zijn in ruil voor postwissels, waarvan 

het bedrag niet ·do01· cle rechthebbenden , binnen 

de door de wetten of reg lemen ten van het land 

van oorsprong gestelde termijnen, is opgeëischt, 

vervallen voor goed aan de Administratie, die 

de postwissels heeft afgegeven. 

3. Nochtans worden klachten over de uitbe

tal ing van een postwissel aan een niet-rechtheb

bende slechts toegelaten binnen den termijn van 
een jaar, te rekenen van den dag, waarop de 

gewone geldigheid van den wissel verstreken is; 

mi dien termijn honden de Administratiën op ver
antwoordelijk te zijn voor uitbetalingen op Vllische 

voldaanteekening. 

8. De bepalingen van deze Overeenkomst laten 

onverkort het recht der contracteerencle 1iartijen 
om bijzondere overeenkomsten in stand te honden 

of te sluiten, alsmede om vereenigingen van meer 
be11erkten omvang in stand te houden en in het 

leven te roepen; met het cloel om verbeteringen 

in den dienst der internationale postwissels te 

brengen . 

9. Iedere Administratie is bevoegd om, wanneer 

buitengewone omstandigheden een zoodanigen maat

regel rechtvaardigen, den dienst cler internationale 
postwissels tijdelijk geheel of gedeeltelijk te staken, 
mits daarvan onmiddellijk , zoo noodig per tele

graaf, na11 de belanghebbende Administratie of 

Administratiën warde kennis gegeven. 

10. De landen der Vereeniging, die geeu deel 
hebben genomen aan deze Overeenk.omst, knnnen 

daattoc, op h nu verzoek, en op de wijze als, 
ten opzichte van de toetredi ug tot de Algemeene 

Postvereeniging, is voorgeschrnven bij artikel 24 
van het Hoofdverdrag, toetreden. 

11. De Postadministratiën der contracteerende 

landen wijzen, ieder voor zoo veel haar betreft, 
de kantoren aan , die de krachtens de voorgaande 
artikelen uit te geven postwissels moeten afgeven 
en uitbetalen . Zij bepalen ,len vorm _en de wijze 

van overmaking der postwi ssels, den vorm der 
in artikel 6 bedoelde rekeningen en eiken anderen 
maatregel van ondergeschikten aard of van orde, 
voor het verzekeren van de uitvoering dezer 

Overeenkomst vereischt. 
12. 1. l n het tijdsverloop tnsschen de bijeen-
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komsten, bedoeld bij m·t. 25 van het Hoofd ver

drag, heeft de Postadmiuistratie van elk der 
contracteerende landen het recht, aan de andere 

Admin istra tiën, die aan deze Over~enkomst deel
nemen, door tnsschenkomst van het Internatiouaal 

Bureel, voorstellen betreffende den dien t der 
postwi ssels te doen. 

Elk voorstel moet , om in behandeling te komen, 

ondersteund worden door ten minste twee Admi

nistrati ën, die waarvan het voorstel nitp;aat niet 
medegcrekend. Wanneer het Internationaal Bureel 
niet tegelijk, met het ·voorstel, het vereischte 
aantal verklaringen van ondersteuning ontvangt, 
blijft het voorstel zonder eeuig gevolg. 

2. Elk voorstel wordt behandeld overeenkomstig 

§ 2 van artikel 26 van het Hoofd verdrag. 

3. Om ten uitvoer te kunnen worden gelegd, 
moeten de voorstellen op zich vereeuigen: 

l 0 • alle stem men, wanneer zij eene bij voeging 
van nieu we bepalingen of eene wijziging van de 
bepalingen van dit ar tikel, of der artikelen 1, 
2 , 3 , 4, 6 en 13 , betreffen ; 

2°. twee derden der stemmen, wanneer zij eene 

wijzigiug der bepalingen van andere dan de voren
genoemde artikelen betreffen; 

3°. de volstrek te meerderheid, wanneer zij de 

uitl eggi ng der bepalingen van deze Overeenkomst 

betreffen, behoudens het geval van verschil, voor
zien bij artikel 23 van het Hoofdverdrag. 

4 . Aan de geldige besluiten wordt kracht van 

uitvoering verzekerd, in de beide eerste gevallen 
door eene diplomatieke verklar ing, eu in het 
derde geval door eene kennisgeving langs admini
stmtieveu weg, op de wijze als bij artikel 26 

van het Hoofd ve1·drag is voorgeschreven. 
5. De aangenomen wijzigingen of besluiten 

mogen niet eerder dan ten minste drie maanden 
na de kennisgeving worden ten uitvoer gelegd. 

13. 1 . Deze Overeenkomst treedt in werking 
op den lsten Januari 1899 . 

2. Zij zal denzelfdeu duur hebben als het 
Hoof,l verdrag, on verminderd het recht, aan elk 
land voorbehouden , om zich aan deze Overeen komst 
te onttrekken, mi ts van het voornemen daartoe, 
een jaar te voren, door zijne Regeering aan de 
Regecring van den Zwitserschen Bond worde keu- , 
nis gegeven. 

3 . ·•re rekenen van den dag, waarop deze 
Overeenkomst in werking treedt, komen alle be

palingen, waaromtrent te voren tusschen de 
verschillende Regeeriugen of A.dministratiëu der 

contracteereude partijen is overeengekomen, te 

vervallen, voor zoover zij met deze Overeenkomst 
niet zijn overeen te brengen ; alles onverminderd 
de bij artikel 8 voorbehouden rechten. 

4 . Deze Overeenkomst wordt zoodra mogelijk 
gerati ficeerd. De akten van ratificatie zullen te 

Washington worden uitgewisseld. 
In oirkonde hiervan hebben de gevolmachtigclcu 

der hierboven genoemde landen deze Overeenkomst 
te Washington , op den vijftienden Jnni achttien 

honderd zeven en negentig, onderteekend. 
( Volgen de onderteekeningen.) 

VEllTALJI-G. 

D. Algemeene Postvereeniging . 

OV.EREE KOMST betreffende den dienst 
der invordering van gelden op quitantiën 
en handelspapier, 

gesloten tusschen 

Duitschland en de Dui tsche protectoraten, de 

Groote Republiek van Centrnal-A.mer ika, Oosten

rijk-Hongarije, België , Brazilië, Chili, de Domi

nieaansche Republiek, Egypte, Frankrijk, Italië, 

Luxemburg, Noorwegen , Nederland, Nederlandsch
Indië, Portugal en de Portugeesche koloniën, 
Rumenië, Zweden, Zwitserland, het Regentschap 
Tunis en Turkije . 

De ondergeteekenden, gevolmachtigden van de 

Regeeringen der hierboven genoemde landen, gelet 
op art. 19 van het Hoofdverdrag, hebben, in 
gemeen overleg en onder voorbehoud van nadere 

bekrachtiging, de navolgende Overeenkomst vast
gesteld: 

Art. 1. De uitwisseling van waarden, ter invor
dering door de post, tusschen die contracteerende 
landen wier Postadministratiën overeenkomen zich 
wederzijds met dien dienst te belasten, wordt be
heerscht door de bepalingen vau deze Overeen komst. 

2. 1. Ter invordering worden toegelaten: 
quitantiën, rekeningen, orderbriefjes , wissels, 
rente- en dividendcoupons, tifgeloste stukken, en 
iu 't algemeen alle handels- of ander papier, 
hetwelk zonder kosten betaalbaar is , en waarvan 

het bedrag, per zending , 1000 franken of de over
eenkomstige waarde in de munt van ieder land 

niet te boven gaat. De Postadministratiën van twee 
met elkander in betrekking staande landen kunnen 

in gemeen overleg, een hooger maximum aannemen. 
De A.dministratiëu echter, die zich niet mochten 

kunnen belasten met de invordering van coupons 
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-en afgeloste stukken, geven daarvan , door tusschen• 

komst van het Internationaal Bureel, aan de 

.andere betrokken Administratiën kennis. 
2. De Postadministratiën der contracteerende 

landen kunnen zich eveneens. belasten met het 
doen protesteeren van handels-papier, het doen 

instellen van gerechtelijke vervolgingen wegens 

·schuldvorderingen, en het, iu gemeen overleg, 
nemen vau de noodige maatregelen met betrekking 

iot dien dienst. 
3. Het bedrag der door de post in te vorderen 

waarden moet worden opgegeven in de munt van 
bet land, dat met de invordering is belast. 

4. 1. De verzending der ter invordering be-

11temde waarden geschiedt als aangeieekend stuk, 
1·echtstreeks door den bewaargever aan het 1iost
kantoor, dat de gelden moet invorderen. 

2 Dezelfde zending mag meerdere, door hetzelfde 

1iostkantoor, van verschillende schuldenaren, ten 
bate van denzelfden persoon, in te vorderen 
waarden bevatten. Nochtans mag dezelfde zending 

geen waarden bevatten, welke van meer dan vijf ver-
11chi11ende schuldenaren moeten worden ingevorderd. 

5 . 1. Het JlOrt en recht voor eene zending, 
~vereenkomstig het voorafgaande art. 4, mag dat 
voor een aangeteekenden brief van het gewicht 
van die zending, niet te boven gaan . Dit port 
en recht is geheel ten voordeele van de Post

admir.istratie van het land van oorsprong. 
2. Aan den belanghebbende wordt, bij de ter

postbezorging, kosteloos een bewijs van ontvang 

uitgereikt. 
6. Gedeeltelijke betaling is niet toegelaten. 

Elke waarde moet in haar geheel worden voldaan, 

anders wordt de betaling beschouwd als te zijn 

geweigerd. 

7. 1. De mei de invordering belaste Adminis
tratie heft van het bedrag van elk ingevorderd 

stuk een recht van 10 centiemen, of van het 
overeenkomstig bedrag in de munt van het land 

van bestemming. 
2. De opbrengst van deze heffing geeft tot 

geenerlei verrekening tusschen de betrokken Ad

ministratiën aanleiding. 
8. 1. Het ingevorderde bedrag wordt na aftrek: 
a. van het recht, vastgesteld bij aTt. 7 , 
b. van het gewone recht der postw-ïssels, en, 
c. indien het te pas komt, van de voor de 

waarden betaalde belasting; 
door het kantoor, dat heeft ingevorderd, om

gezet in een postwissel ten name van den bewaar
gever. Deze wissel wordt hem kosteloos toegezonden. 

2. De waarden, welke niet zijn kunnen inge
vorderd, worden vrachtvrij en zonder met eenig 

recht, van welken aard ook, bezwaard te zijn, aan 
het kantoor van terpostbezorging teruggezonden. 

De met de invordering belaste Administratie is 

niet verplicht tot het nemen van eenigen conser
vatoiren maatregel of tot het op eeuigerlei wijze 
doen staven van de niet-betaling. 

9. 1. Op de, krachtens het voorg-Jande art. 8 

afgegeven jlostwissels, ter verevening van door 

de JlOSt ingevorderde waarden, zijn de bepalingen 
van de Overeenkomst betreffende de uitwisseling 

vnn postwissels van toepassing, voor zoo ver zij 
niet in strijd zijn met de tegenwoordige Over
eenkomst. 

Postwissels, ter overmaking van ingevorderde 

gelden, welke om de een of andere reden niet 
aan de belanghebbenden zijn nitbeiaald, worden 
echter niet terugbetanld; het bedrag daarvan 

komt, na het verstrijken van den wettelijken 
verjaringstermijn, ten bate van de Administratie 

van het land van afzending der in te vorderen 
waarden. 

2. Deze postwissels zijn toegelaten tot het, 
krachtens de l ste paragraaf van artikel 2, vast
gestelde maximum. 

10. 1. Behalve in het geval van overmacht, 

geeft het verloren gaan van een aangeteekend 
stuk, ter in vord ering bestemde waarden inhoudende 
den bewaai·gever recht op eene schadevergoeding 

van 50 franken, op de in het Hoofd verdrag be
paa !de voorwaarden. Het in het Slot1irotocol 
van dat Verdrag bedoelde voorbehoud is echter 

op de zendingen met in te vorderen waarden niet 

van toepassing. 
2. Wanneer een omslag, niet-ingevorderde 

waarden bevattende, verloren gaat, zijn de be
palingen van § 1 hierboven van toepassing. 

3. Indien ingevorderde bedragen verloren gaan , 
is de Administratie, in wier dienst het verlies 
heeft plaats gehad, gehouden de verloren sommen 
in haar geheel tei-ug te betalen. 

11. De Administratiën dragen geenerlei verant

woordelijkheid wegens vertraging in de overkomst , 
hetzij van de aangeteekende stukken, welke 
waarden ter invordering bevatten, hetzij van die 
waarden zelf, of van de ter betaling daarvan op• 
ge91aakte postwissels. 

12. De bepalingen van deze Overeenkomst laten 
on verkort het recht der contracteerende partijen 
om bijzondere overeenkomsten in stand te houden 
of te sluiten, alsmede om vereenigingen van 
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meer beperkten omvang in stand te houden en 

in het leven te roepen, met het doel om ver

betering te brengen in den internationalen dienst 

der invordering van gelden. 

13. Boventlien laat deze Overeenkomst de wet
gev ing in elk der contracteerende landen onaan

geroerd ten opzichte van alle onderwerpen, wanrin 

door deze Overeenkomst niet is voorz ien. 

14. 1. Bij gebreke van stellige bepalingen iu 

deze Overeenkomst, omtrent eenig onderdeel, hee~ 

iedere Administratie de bevoegdheid om de op 

dat stuk in haren binnenlandschen dienst bestaande 

bepalingen toe te passen . 
2. Nochtans is het ten stell igste verboden, om, 

hetz ij in het land van oorsprong, hetzij in het 

laud van bestemming, eenig ander port of recht, 
van welken aard ook, te heffen, dan clat hetwelk 

in deze O vereenkomst is genoemd. 

15. Iedere Administratie is bevoegd om, wan 

neer buitengewone omstandigheden een zoodanigen 
maatregel rechtvaardigen, den dienst der invorde

ring van waarden tijdelijk, geheel of gedeeltelijk 
te staken, mits daarvan onmiddellijk, zoo noodig 

langs telegraphischen weg aan de belanghebbende 

Administratie of Administratiën wordt kennis 

gegeven . 
16. 1. De Postadministratiën der contracteerende 

landen stellen alle kantoren, welke met den dienst 

cler internationale postwissels zijn belast, open 
voor den dienst der invordering van waarden. 

2. Zij rcgele,1, in gemeen overleg, de wijze 

van terpostbezorging en van verzending der in 

te vorderen waarden, en stellen alle andere maat

regelen van ondergeschikten aard en van orde 

vast, voor de uitvoering van deze Overeenkomst 

vereisclit. 
17. De landen der Vereenigin@:, clie geen deel 

heb beu genomen aan deze Overeenkomst, kunnen 

daartoe, op hun verzoek, en op de wijze als, 
ten opzichte van de toetrecli ng tot de Algemeene 

Postvereeniging, bij het Hoofd verdrag is voor
geschreven , tochcclen. 

18. 1. Jn het tijdsverloop tusschen de bijeen
komsten, bij het Hoofd verdrag bedoeld, heeft de 
P ostadministratie van elk der contract.eerende 

landen het recht, aan de andere Administratiën, 

n istratiën, die waarvan het voorstel uit@:Uat niet 

medegerekend. Wanneer het In ternationaal Bureel 

niet, tegelijk met het voorstel, het vereischte 
aantal verklaringen van onder tenn ing ontvangt, 

blijft het voorstel zonder eenig gevolg. 

2. Elk voorstel wordt behandeld overeen
komstig de bepalingen van § 2 vnn artikel 26 Vl\l'I 

het Hoofd verdrag. 

3. Om ten L1 itvoer te kunnen worden geleg,l 

moeten de voorstellen op zich vereenigen : 

1 °. alle stemmen, wanneer zij eene bijvoeging 

van nieuwe bepalingen of eene wijziging van de 

bepalingen van clit artikel en v,m · de artikelen 

1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12, 13, 
14, 15, 17 en 19 van deze Overeenkomst be
treffen ; 

2°. twee derden der stemmen, wanneer zij eene 

wijziging van de bepalingen van artikel 16 be
treffen; 

3°. de volstrekte meerclerheid, wanneer zij de 

uitlegging vau de bepalingen van deze Overeen

komst betreffen , behouclens het geval van ver
schi l , voorzien bij art. 23 1' an het Hoofd verdra<>. 

4 . Aan de geldige besluiten wordt kracht van 

uitvoering verzekeru, in de beide eerste gevallen 
,loor eene diplomatieke verklaring, en in het 

derde geval door eene kenni sgeving lnngs aclmi
n istratieven weg, op de wijze als bij het Hoofcl

verdrag is voorgeschreven. 

5. De aangenomen wijzigingen of besluiten 

mogen niet eerder dan ten minste dri e maanden 

na de kennisgevi ng worden ten uitvoer gelegd. 

19. 1. Deze Overeenkom st treedt in werking 
op den lsten Januari 1899. 

2. Zij zal dei;zelfden duur hebben als het Hoofd

verdrag, onverminderd het recht, uau elk land 

voorbehouden, om zich aan deze Overeenkomst 
te onttrekken, mits van het voornemen daartoe, 
een jaar te voren, door zijne Regcering aan cle 

Regeeriug van den Zwitserschen Bond warde 

kennis gegeven. Gednrende dit laatste jaar be

houdt de Overeenkomst hare volle kracht, onver
minderd cle opmaking en de betaling der reke
ningen na afloop van den genoemden termijn . 

3. Te rekenen van den <lag, waarop deze Over
eenkomst in werking treedt, komen alle bepalingen, 

die aan deze Overeenkomst deelnemen, door waaromtrent te voren tussehen de verschillende 
tnssehenkomst van het Internationaal Bme 1, Regeeringen of Administratién der contracteerende 
voorstellen betreffende den dienst der invordering 
van waarden te doen. 

Elk voorstel moet, om in behandeling te komen, 
ondersteund worden door ten minste twee Admi-

partijen is overeengekomen, te vervallen, voor 
zoover zij met deze Overeenkomst niet zijn overeen 
te brengen, alles on verminderd cle bij artikel 12 
voorbehouden rechten. 
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4. Deze Overeenkomst wordt zoodra mogelijk 

geratificeerd. De akten van ratificatie zullen te 

Washington worden uitgewisseld. 

In oirkonde hierrnu hebben de gevolmachtigden 

der hierboven genoemde landen deze Overeen

komst 1e Washington op den vijftienden Juni 

achttienhonderd zeven en negentig onderteekend. 

( Volgen de onderteekcningen.) 

VERTALIN G, 

E. Algemeene Postvereeniging. 

I. VERDRAG beti-ejfe1ide de uitwisseling 

van postpakketten, 

gesloten tusschen 

Dnitschlnnd en de Duitsche protectoraten, de 

Groote Republiek van Centraal-Amerika, de Ar

gentijnschc Republiek, Oost.enrijk-Hongarij e, België, 

Bosni ë-Herzegowina, Brazili ë, Bulgarije, Chili , de 

Republiek Cohtmbia, Denemarken en de Deensche 

koloniën, de Dominicaansche R epubliek, Egypte, 

Spanje, Frankrijk, de Fransche koloniën, Grieken

land, Guatemala, Britsch-lndië, Italië, de Repu 

bliek Liberia, Luxemburg, Montenegro, Noorwegen, 

Nederland, de Ne,lerlandsche koloniën, Portugal 

en de Portugeesche koloniën, Rumenië, Rusland, 

Servië, het Koninkrijk Siam, Zweden, Zwitsel'land, 

het Regentschap Tunis, Turkije, Uruguay en de 

Vereenigde taten van Venezuela. 

De ondcrgeteekenden, gevolmachtigden van de 

Regeeringen der hierboven vermelde landen, gelet 

op art. 19 van het Hoofd verdrag, hebben , in 

gemeen overleg en onder voorbehoud van nadere 

bekrachtiging, het navolgende Verdrag vastgesteld: 

1. 1. Onder de benaming van postpakketten 

kunnen van het ~ene naar het andere der boven

vermelde landen worden verzonden pakketten met 

of zonder aangegeven waarde, het gewicht van 

5 kilogram niet te boven gaande. Deze pakketten 

kunnen in het verkeer tusschen landen, wier 

Administrntiën overeenkomen dezen dienst in t e 

voeren , met verrekening worden bezwaard. 
Bij uitzonder ing staat het aan ieder lund vrij 

zich niet te belasten met pakketten met aan

gegeven waarde, noch met hinderlijke pakketten . 

leder land bepaalt voor zichzelf het hoogste 

beclrag der aan te geven waarde en der verreke

ning, dat in geen geval minder dan 500 franken 

mag bedragen. 

In het verkeer tnsschen twee of meer landen, 

die verschi llende maxima hebben aangenomen, 

moet !iet laagste bedrag over en weder worden 

in acht genomen. Dit voorschrift is echter, met 

betrekking tot de verrekening, beperkt tot de 

landen van herkomst en van bestemming. 

2. De Postadministratiën der met elkaar in 

betrekking staande landen kunnen overeenkomen 

om pakketten, welke zwaarder wegen dan 5 kilo

gram , toe te laten op cl en voet der bepalingen 

van het Verdrag, behoudens verhooging van het 

port en van de aansprakelijkheid in geval van 

verlies, van berooving of van beschadiging. 

3. Bij het Reglement tot uitvoering worden 

de overige voorwaarden vastgesteld, waarop de 

pakketten ter verzendi ng z ijn toegelaten. 

2. 1. Over het grondgebied van ieder der 

toegetreden landen is vrijheid van transitgewaar

borgd, eu de Offic iën , die aan het vervoer cleel

nemen, zijn verantwoordelijk binnen de grenzen, 

door art. l 3 hierna gesteld. 

2. 'fenz ij daaromtrent tusschen de belangheb

bende Officiën anders is overeengekomen, worden 

de postpakketten tusschen landen, die niet aan 

elkander grenzen, stuks.~ewijze verzonden. 

3 . 1. De Administratie van het lan rl van oor

sprong is aan ieder der Administratiën, die aan 

het land-transit deelnemen, een recht van 50 cen

t iemen per pakket verschuldigd. 

2. In geval van vervoer over zee, hetz ij een

maal of meer dan eenmaal, is door de Aclminis

tratie van het land van oorsp rong daarenboven 

aan ieder der Officiëu, met wier diensten het 

vervoer over zee geschiedt, een recht verschul

digd, dat, per pakket, is va tgesteld als volgt : 

op 25 centiemen, voor elk vervoer over eenen 

afstand van niet meer dan 500 zeemijlen; 

op 50 centiemen, voor elk vervoer over eenen 

afstand van meer dan 500, doch minder dan 
1000 zeemijlen; 

op 1 frank, voor elk ver voer over cenen af
stand van meer dan 1000, doch minder dan 

3000 zeem ijlen ; 

op 2 fra nken, voor elk vervoer over eenen 

afstand van meer clan 3000, doch minder dan 
6000 zeemijlen; 

op 3 franken, voor elk vervoer over eenen 

afstand van meer dan 6000 zeemijlen. 

In voorkomende gevallen wordt de afstand, 

waarover ,lit vervoer plaats heeft, berekend naar 

den gemiddelden afstand tasschen de havens der 

t wee met elkander in betrekking staande landen. 
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3. Voor de hinderlijke pakketten worden de bij 
de voorafgaande paragrafen 1 en 2 vastgestelde 
vergoedingen vermeerderd met 50 pCt. 

4. Behalve deze kosten van vervoer is de Ad
ministratie van het land van oorsprong, voor 
recht van verzekering voor de pakketten met aan
gegeven waarde, aan ieder der Administratiën, 
die aan het vervoer onder verantwoordelijkheid 
deelnemen, een aandeel in het recht van verzeke
ring verschuldigd, dat voor elke 300 franken of 

gedeelten van 300 franken op 5 centiemen voor 
land-transit en op 10 centiemen voor zee-transit 

is vastgesteld. 
4. De frankeering der postpakketten is verplicht. 
5 . 1. Het port der postpakketten bestaat nit 

een recht, dat, voor elk pakket, zoo veel malen 
50 centiemen, of de naastbijkomende waarde in 

de munt van elk land, bedraagt, als er Officiën 
aan het vervoer over land deelnemen, met bijvoe
g ing, waar het te pas komt, van het bij § 2 
van art. 3 hierboven bedoelde recht voor het ver
voer over zee, en van de porten en rechten in 
de hiernavolgende parngra fen vermeld. De naast
bijkomende muntwaarden worden bij het Reglement 
van uitvoering vastgesteld. 

2. De hinderlijke pakketten zijn onderworpen 

aan een aanvullingsport van 50 pet. , zoo noodi" 
af te ronden bij 5 centiemen. 

3. Voor de pakketten met aangegeven waarde 
wordt daaraan een recht van verzekering toege
voegd, gelijk aan dat, hetwelk voor de brieven 
met aangegeven waarde worilt geheven. 

4 . Van den afzender van een verrekenpakket 

wordt een bijzonder recht geheven, dat 20 centie
men van elke 20 franken of gedeelten van 20 fran 

ken van hei in te vorderen bedrag niet mag te 
boven gaan . 

Dit recht wordt tnsschen de Administratie van 
het land van oorsprong en de Administratie van 
het land van bestemmiug verdeeld. De Adminis
tratie van dit laatste land brengt daartoe op de 
maandelijksche rekening} ten hondercl van het geza
menlijk bedrag der verrekeningen in haar voordeel. 

Twee Administratiën kunnen echter in gemeen 
overleg, voor haar ouderling verkeer, eene andere 
wijze van heffing en verdeeling der bijzondere 
verrekeningsrechten toepassen. 

5. Als maatregel van overgan", is elk der con
tracteerende landen bevoegd om de pakketten, 
afkomstig van of bestemd voor zijne kantoren, 
met een verhoogd port van 25 centiemen per 
pakket te belasten. 

Bij uitzondering mag dat verhoogde port, wat 
de Groote Republiek van Centraal-Amerika, de 
Argentijnsche Republiek, Brazilië, Chili, Colum
bia, de ederlandsche koloniën, Rusland, Siam, 
Aziatisch Turkije, rnguay, Zweden en Venezuela 
betreft, ten hoogste 7 5 een tiemen bedragen. 

6. Voor het vervoer tnsschen het vasteland van 

Frankrijk , ter eene, en Algerië en Corsica ter 
andere zijde, wordt een verhoogd port van 25 cen

tiemen per pakket geheven. 
Aan de paansche Administratie staat het vrij 

een verhoogd port te heffen van 25 centiemen 

voor het vervoer iusschen het vasteland vau 
Spanje en de Balearische eilanden, en van 50 
centiemen voor het vervoer tussehen het vasteland 
van Spanje en de Canarische eilanden. 

7. Door vooruitbetaling van een vast recht 

van ten hoogste 25 centiemen, kan de afzender 
van een postpakket daarvan een bericht van ont
vang erlt1ngen. Hetzelfde recht kan toegepast 
worden op navragen omtrent het lot van pak
ketten, welke worden gedaan na de terpostbezorging, 
indien de afzender niet reeds het bijzondere recht 
voor . het bekomen van een bericht van ontvang 
heeft voldaan. Dit recht komt geheel ten voor
deele van cle Administratie van het land vnn 
oorsprong. 

6. Het Officie van afzending vergoedt voor elk 
pakket: 

a) aan het Officie van bestemming 50 centiemen, 
met bij voeging, voor zoo veel het te pas komt, 
van de, verhoogde porten, bedoeld bij de §§ 2, 5 
en 6 van het voorafgaande artikel 5, van een 
recht van 5 centiemen voor elke 300 franken of 
gedeelte van 300 franken aangegeven waarde, en 

van het bij artikel 8 bedoelde recht voor expresse

bestelling; 
b) in voorkomende gevallen, aan elk Officie 

van doorvoer, cle bij art. 3 bepaalde rechten . 
7. Het staat aan het land van bestemming vrij 

om voor cle bestelling en voor de inklaring en 
vrijmaking, een recht te heffen , waarvan het 
gezamenlijk bedrng 25 centiemen per pakket niet 
mag te boven gaan . Tenzij daaromtrent tnsschen 
de belanghebbende Officiën anders is overeenge
komen, wordt dit recht, bij de uitreiking van het 
pakket, van den geadre seerde ingevorderd. 

8. 1 In de landen der Vereeniging, wier 
Administratiën overeenkomen om zich in hare 
wederzijdsche betrekkingen met dien dienst te be
lasten, geschiedt, op verzoek van de afzenders, 
de bestelling der pakketten, onmiddellijk na aan-
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komst, door een opzettelijk daarmede te belasten 

persoon. 

Deze zendingen, "expresse"-zendingen genoemd, 
zijn onderworpen aan een bijzonder recht; dit 
J·echt bedraagt 50 centiemen en moet, boven het 
gewone port, in zijn geheel, door den afzender 
bij vooruitbetaling worden voldaan, onverschillig 
of in het land van bestemming het pakket, clan 
wel slechts het bericht van aankomst van het 
pakket per expresse bij den geadresseerde kan 

worden bezorgd. Dit recht maakt deel nit van 

de aan dit land toegekende vergoedingen. 
2. Wanneer het pakket bestemd is voor eeue 

plaats, waar geen postkantoor is gevestigcl, mag 
het Officie van bestemming voor cle bestelling 
van het pakket of van het bericht, waarbij de 
geadresseerie wordt nitgenoocligd om het te komen 
afhalen, een aan vnllingsrecht heffen, tot het be

drag, dat in het binnenlandsch verkeer voor de 

expresse-bestelling is vastgesteld , na aftrek van 
het vaste recht, dat door den afzender is betaald, 

of van het daarmede gelijkgestelde bedrag in de 
munt van het land, hetwelk dat aanvullings

recht heft. 
3. De bestelling of de toezending van eene uit• 

noocliging tot afhalen wordt slechts éénmaal be
proefd. Na eene vruchtelooze poging wordt het 
het pakket verder niet meer als expresse-zending 

be chouwd, en geschiedt de bestelling op dezelfde 

wijze als di e der gewone pakketten. 
4 . Indien een 11akket, als in dit artikel bedoeld, 

ten gevolge van verandering van woonphrnts van 

den geadresseerde, naar een ander laud wordt 

nagezonden, zonder dat expresse-bestelling werd 
beproefcl, wordt het door den afzender betaalde 
vaste recht aan het nieuwe land van bestemming 
te goed gedaan, in,.lien dit laatste verklaarcl heeft, 

zich met expresse-bestelling te belasten ; in het 
te11:enovergesteld geval behoudt het Officie van 

het land van eerste bestemming dat recht, zooals 
mede geschiedt ten opzichte van de in rebut ge

vallen pakketten. 
9. 1. De pakketten, waarop dit Verdrag be

ti·ekking heeft, mogen met geen ander recht van 
.wege de posterijen belast worden , dan die, voor
zien bij de verschillende artikelen vun geuoemd 

Verdrag. 
2. De invoerrechten of andere, niet van wege 

de posterijen geheven rechten moeten door de 

geadresseerden cler pakketten worden volclaan. 
Nochtans kunnen, in het verkeer tusschen de 
Officiën, die dam·omtrent zijn overeengekomen, 

de afzenders de hierbedoelde rechten voor hunne 

reken ing nemen , inclien zij vooraf hun wensch 

daartoe aan het kantoor van afzencling te kennen 

geven. In dat geval moeten zij, op aanvrage van 
het kantoor van bestemming, het door dat kan
toor opgegeven bedrag betalen . 

10. 1. De afzenclcr van eeu 11ostpt1kket kan 
d1t terugvorderen of het adres daarvan doen wij 
zigen , op de voorwaarden en met het voorbehoud, 
vastgestelcl bij art. 9 van het Hoofd verdrag voor 

de brieven en andere stokken, met dien verstande, 

dat, indien de afzeniler terugzending of verzending 
aan een nacler adres ve l'langt van een pakket, hij 
gehouden is bot·g te blijven voor de betaling van 
het voor de nieuwe verzending versohnldigclc port. 

2. Iedere Administratie kan het recht tot wijzi
ging van het adres beperken tot pakketten, waarvan 

de aangegeven waarde het bedrag van 500 franken 

niet te boven gaat. 

11. 1. Wegens de verzending van postpakketten 

met nacler adres van het eene land naar het 
andere, ten gevolge van verandering van woon
plaats der geadresseerden , alsmede wegens de 
terngzendiog Jer in rebut gevallen of door de 

ambtenaren der invoerrechten teruggewezen post
pakketten, geschiedt op nieuw heffing van cle 
porten , vastgesteld bij §§ 1 , 2, 3 , 5 en 6 van 
art. 5, ten laste der geaclresseerclen of, in voor

komende gevallen, ten laste van de afzenders, 
onvermindercl de teruggave der invoerrechten of 
andere bijzondere kosten (bewaringskosten, kosten 
van inklaring en vrijmaking, enz.). 

2. Bij verzending aan een nader adres van een 
verrekenpakket, brengt het Officie van eindbe

stemming het aandeel van het recht van verreke
ning, overeenkomstig § 4 van artikel 5, in haar 
voorcleel. 

1 2. 1. Het is verboclen met de post pakketten 
te verzenden, bevattende, hetzij brieven of schri f. 

turen , welke het kenmerk van briefwisseling 
drageIJ , hetzij voorwerpen , welke bij de wetten 
of reglementen op clen in- en doorvoer of andere 

niet zijn toegelaten. Evenzoo is het verboden om 
muntstukken, gouden en zilveren werken en andere 
kostbaarheden, te verzenden in pakketten zonder 
aangegeven waarcle, met bestemming naar lunclen, 
welke aangifte van waarde toelaten. Nochtans 

is het geoorloofcl de open factuur, alleen cle ge
wone opgaven van een dergelijk stuk bevattende, 
alsook een afschrift van het adres van het pakket 
met vermelding van dat van den afzender, in de 
zencling in te sluiten. 
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2. Iod ien een pakket, waarop een dezer ver

bodsbepalingen van toepassing is, door een der 

Administratiën van de Vereeniging aan eene andere 
Administratie van cle Vcrceniging wordt uitge

leverd, handelt deze laatste op de wijze en in 
den vorm, door hare wetgeving en binnenlandsche 

regiem en ten voorgeschreven. 
13. 1. Wanneer een postpttkkct is verloren 

gerankt, beroofd of beschadigd, het geval van 
overmacht uitgezonderd, heeft de afzencfor en, 
bij gebreke of op het verzoek van dezen, de ge

adresseerde, recht op eene schadevergoeding, ge
lijkstaande met het werkelijk bedrag van het ver
lies, de berooving of de schade, tenzij de schade 
veroorzaakt is door schuld of nalatigheid van den 

i1fzender of voortkomt uit den aard vuu het voor
werp, en met dien verstancle , dat de schadever
goed ing, voor de gewone pakketten, 25 franken, 

en voor de pakketten met aangegeven waarde, 
het bedrag dier wmn-de uiet kun te boven gaan . 

De bepalingen van het voornfgann<lc lid zijn 

van toepassing op de verrekenpakketten, zoolang 

deze niet aan de geadresseerden zijn uitgereikt ; 

doch na de uitreiking blij ven de Ad111inistratiën 
uitsluitend verantwoordelijk voor het geheele be

clrag der aan den afzender verschuldigde som. 

De afzender van een verlornn pakket heeft daar
enboven recht op terugbetal ing van de kosten van 
verzending alsook van de door de posterijen ge,. 
hcven kosten van navraag, wanneer clc navraag 
het gevolg is geweest van eene font van de post. 

Het recht van verzekering blijft ech ter ten 
bale der Postadministratiën . 

2. De landen , die bereid zijn eventueel, ook 

in geval van overmacht, schadevergoeding te be
talen , mogen uit dien hoofde, voor de pakketten 

met aangegeven waarde, een verhoogd recht heffen , 
op de wijze als is vastgesteld bij art. 12, § 2, 
van de Overeenkomst betreffende de uitwissel ing 
van brieven en doosjes met aangegeven waarde. 

3. De verplichting tot het uitbetalen der schade
vergoedi ng rust op de Administratie, waartoe 

het kantoor van afzending bchoo1·t. Aan deze 

Administratie blijft het verhaal op de vcmnt
woordelijkc Administratie voorbehouden, dat wil 

zeggen op die Aclministratic, op het gebied of 
in den dienst waarvan het verlies, de berooving 
of de beschadiging heeft Jllaats gehad. 

·wanneer door overmacht een pakket met aan
gegeven waarde verloren geraakt, beroofd of be
schadigd is op het grondgebied of in den dienst 
van een land, dat bereid is nok in het bij § 2 

hierboven hbdoelde geval schadevergoed ing te 
geven, is het land waarin het verlies, de beroo

ving of de beschadiging plaats had, daarvoor ver
antwoordelijk aan het Officie van afzending, indien 
dit laatste van zijn kant bereid is aan zijne af
zenders voor zendingen met aangegeven waarde , 

ook in geval van overmacht, schadevergoeding 

te beti\\cn . 
4. Totdat het bewij s van het tegendeel is ge

levercl , rust de verantwoordelijkheid op il e Ad
ministratie, die het pakket, zonder aanmerking 

te maken , heeft in ontvang genomen, en nóch 

de afgifte aan den geadresseerde ,. nóch, waar dit 
te pas komt, de behoorlijke uitlevering aan de 
volgende Admini tratie kan aantoonen. 

5. De betaling van de schadevergoeding door 

het Offic ie van afzending heeft zoo spoedig mo
gelijk plaats en uiterlijk binnen den tijd van een 
jaar, te rekenen van clen dag, waarop de aan

vrage daartoe is gedaan. Het verantwoordelijk 
Officie i gebonden onverwijld aan het Officie vau 

afzending het bedrag van de door dit Officie ge

kweten schadevergoeding terug te betalen. 

Het Officie van oorsprong is gemachtigd om 
den afzender zijne chade te vergoeden voor reke

ning van het Offic ie van doorzending of van he.t 

Officie van be temming, dat , na langs den regel
matigen weg met de zaak in kennis te zijn gesteld, 

een jaar heeft laten verloopcn zonder daaraan ge

volg te geven. Wan neer voorts een Officie, welks 
verantwoorde! ij khcid behoorlijk is vastgesteld, 

aanvankelijk de betaling der schadevergoeding 

heeft geweigerd, moet het, beha! ve de schade
vergoeding ook de bijkomende kosten, voortsprui
tende nit de niet gerechtvaardigde vertraging der 

betaling voor zijne reken ing nemen . 
6. De aanvraag wordt slechts toegelaten binnen 

een jaar, te rekenen van deri dag waarop het pakket 
ter post is bezorgd; i s die termijn verstreken , 
dan heeft de aan vraget· geen recht op een ige 
schadevergoeding. 

7 . Indien het verlies of de beschadiging heeft 
plaats gehad gedurende het vervoer tusschen de 
kantoren van uitwi sseling van twee aan elkaar 

grnuzende landen, zonder dut kan worden uitge

maakt op het grondgebied van welk der twee 
landen het fe it is geschied, clragen cle beide be
trokken Administratiën de schade, ieder voor 
de helft. 

8. De verantwoordelijkheid der Administrnti ën 
voor de postpakketten houdt op, zoodra de recht
hebbenden deze hebben in ontvang genomen. 



7 APRIL 1898. 111 

14. Elke valsche aangifte van waarde, hooger 

dan de werkelijke waarde van den inhoucl van een 
pakket, is verboden. In geval van zoodanige 

valscbe aangifte verliest de afzender alle recht op 

schaclcvergoed i ng, onverminderd de gerech tel ij ke 

vervolging, welke de wetgeving van het land van 
-oorsprong mocht medebrengen. 

15. Itdere Administratie kan, wanneer buiten

gewone gevallen een zoodanigen maatregel recht
vaardigen, den dienst der pakketpost tijdelijk, 

geheel of isedeeltelijk staken, mits daarvan on

middellijk, zoo noodig per telegraaf, aan de 

belanghebbende Administratie of Administratiën 
worde ken11is gegeven. 

16. De binnenlandsche wetgeving van ieder der 

-0ontracteerende landen blijft van toepassing ten 

.aanzien van alle onder,verpen, waarin niet is 
voorzien door de bepalingen van dit Verdrag. 

17. 1. De bepalingen van dit Verdrag laten 

onverkort het recht der contracteerende pa1·tijen 
om bijzondere verdrngen in stand te houden en 
te sluiten, alsmede om, met het oog op eene 
verbetering van den dienst der pakketpost, ver

eenigingen van meer beperkten omvang in Etand 
te honden en in het leven te roepen. 

2. r ochtans staan de Officiën der landen, clie 
tot dit Verdrag zijn toegetreden en eene uitwis
seling van postpákketten onderhouden met niet 

contracteerencle landen, aan alle overige a11n dit 

Verdrag deelnemende Officiën toe gebruik te maken 
van deze betreklángcn voor de uitwisseling van 

postpakketten met de laatstbedoelde landen. 

18. 1. De landen der Algemeene Postvereeni
ging, die geen deel hebben genomen aan dit Ver
drag, kunnen daartoe op hun verzoek en op de 

wijze, als, ten opzichte van de toetreding tot de 
Algemeene Postvereeniging, is voorgeschreven bij 
art. 24 van het Hoofdverdrag, toetreden. 

2. Indien echter het land, dat tot dit Verdrag 

wenscht toe te treden, de bevoegdheid verlangt 
om een verhoogd port van meer dan 25 centiemen 
per pakket te heffen, wordt de aanvrage om toe
tredinµ; door de Regecring van den Zwitserschen 
Bond aan alle conlracteerende landen onderworpen. 

Die aanvrage wordt geacht te zijn toegestaan, 
indien binnen den tijd van zes maanden geene 
bedenking daartegen is ingebracht. 

19. Dé Postadministratiën der contracteerende 
landeh wijzen de kantoren of plaatsen aan, die 
zij voor den dienst der internationale uitwisseling 
van postpakketten openstellen ; zij regelen de 
wijze van verzending van deze pakketten en stellen 

alle andere maatregelen van ondergeschikten aard 

en van orde, voor de uitvoering van dit Verdrag 
vereischt, vast. 

20. Dit Verdrag is onderworpen aan de voor
waarden van ht'rziening, vastgesteld bij art. 25 
van het Hoofd verdrag. 

2 1. 1. In het tijdsverloop tusschen de bij een
komsten, bedoeld bij art. 25 van het Hoofdver
drag, heeft de Postadministratie van elk der 

eontraeteerende landen het recht aan de andere 
Administratiën, die aan dit Verdrag deelnemen, 

door tusschenkornst van het Internationaal Bureel, 
voorstellen betreffende den dienst der pakketpost 
te doen. 

Elk voorstel moet, om in behandeling te komen, 

ondersteund worden door ten minste twee Admi
nistratiën, die, waarvan het voorstel uitgaat, 
niet medegerekend. Wanneer het Internationaal 
Bureel, niet, tegelijk met het voorstel, het ver
eischte aantal verklaringen van .ondersteuning 
ontvangt, blijft het voorstel zonder eenig gevolg. 

2. Elk voorstel wordt behandeld overeenkomstig 
de bepalingen van § 2 van art. 26 van het Hoofd
verdrag. 

3. Om ten uitvoer te kunnen worden gelegd, 

moeten die voorstellen op zich vereenigen: 
a. alle stemmen, wanneer zij eene bijvoeging 

van nieuwe bepalingen of eene wijziging der be

palingen van dit artikel en van cle arit. 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 20 en 22 
van dit Verdrag betreffen; 

b. twee derden der stemmen, wanneer zij eene 

wijziging ~an de bepalingen van andere dan die 

van de voormelde artikelen van dit Verclrag be
treffen ; 

c. de volstrekte meerderheid, wanneer zij de 
uitlegging van de bepalingen van dit Verdrag 

betreffen, behoudens het geval van verschil, voor

zien bij art . 23 van het Hoofclverdrag. 

4. Aan de geldige besluiten wordt kracht van 
uitvoering verzekercl, in de beide eerste gevallen 
door eene diplomatieke verklaring, en in het derde 

geval door eene kennisgeving langs administratieven 
we11:, op de wijze als bij art. 26 van het Hoofd

verdrag is voorgeschreven . 
5. De aangenomen wijzigingen of besluiten mogen 

niet eerder dan ten minste drie maanden na de 
kennisgeving worden ten uitvoer gelegd. 

22 . 1. Dit verdrag treedt in werking op den 
lslen Januari 1899. 

2. Het zal denzelfdeu duur hebben als het 
Hoofdverdrag, onverminderd het recht, hetwelk 
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aan elke contracteerende partij wordt gelaten, om 
zich aan dit Verdrag te onttrekken, mits van 
het voornemen daartoe, een jaar te voren, door 
hare Regeering, aan de Regeerin1t van den Zwit
serschen Bond worde kennis gegeven. 

3. 'l'e rekenen van den dag waarop dit Verdrag 
in werking treedt, komen alle bepalingen, waar
omtrent te voren tusschen de verschillende contrac
teerende landen of tusschen hnnne Administratiën 
is overeengekomen, te vervallen, voor zoover zij 
met dit Verdrag niet zijn overeen te brengen, en 
onverminderd de bij de artikelen 16 en 17 hier
voren voorbehouden rechten. 

4. Dit Verdrag wordt zooclra mogelijk geratifi
ceerd. De akten van ratificatie zullen te Washing
ton worden uitgewisseld. 

In oirkonde hiervan hebben de gevolmachtigden 
der hierboven genoemde landen dit Verdrag te 
Washington, op den vijftienden Juni achttien • 
honderd zeveµ en negentig onderteekend. 

( Volgen de onderteekeningen). 

VERTALING. 

II. SLO'f-PR OTOCOL. 

Overgaande tot de onderteekening van het 
Verdrag, op heden gesloten, betreffende cle uit
wisseling van postpakketten, zijn de onderge
teekencle gevolmachtigden alsnog het navolgende 

overeengekomen : 
I. Ieder land, waar de 1iost op dit oogenblik 

niet is belast met het vervoer van postpakketten, 
en clat tot het bovengemelde Vet·drag toetreedt, 
zal de bevoegdheid hebben om de uitvoer ing van 
de bepalingen claarvan op te dragen aan de 
spoorwea- en scheepvaartondernemingen . Het zal 
dien dienst ook kunnen beperken tot de pak
ketten, afkomstig uit of bestemd voor plaatsen, 
welke dooi· die ondernemingen bediend worden. 

De P ostadministratie van dat land zal zich 

met de spoorweg- en scheepvaartondernemingen 
hebben te verstaan, ter verzekering van de vol
ledige uitvoering door deze laatsten, van alle 
bepalingen van het Verdrag, in het bijzonder 
wat betreft de regeling van den dienst del' uit
wisseling aan de grenzen. 

Zij zul hare tnsschenkomst verleenen voor de 
behandeling van alle zaken met de Postadministra
tiën van de andere contracteerencle landen en met 
het Internationaal Bureel. 

IL Als uitzondering op de bepalingen van § 1 
van artikel 1 en van § 1 van artikel 18 van 

het Verdrag, hebben Bulgarije, Spanje,_ Grieken
land , Turkije en de Vereenigde Staten van. 
Venezuela de bevoegdheid, voorloopig het ge
wicht der in hunnen dienst toe te laten pakketten 

tot 3 kilogram te beperken, en het maxim nm 
del' te betalen schadevergoeding in geval van 
verlies, berooving of beschadiging van een dat 
gewicht niet tebovengaancl postpakket zonder aan
gegeven waarde, tot 15 franken. 

III. Als uitzondering op de bepalingen van, 
§ 1 van artikel 3 en §§ 1 en 5 van artikel 5 van 
het Verdrag, heeft Britsch-Indië de bevoegdheid , 

a. om het recht voor het land-transit te stellen 
op 1 frank; 

b. om voor de postpakketten, afkomstig van of 
bestemd voor zijne kantoren, een verhoogd port 
te heffen, dat 1 frank 25 centiemen per pakket 
niet te boven gaat; 

c. om op de postpakketten uit Britsch-Indië af
komstig en bestemd voor andere landen, met welke 
he: in betrekking staat, een opklimmend tarief toe 
te passen, ovel'eenstemmende met eene verdeeling 
der pakketten naar het gewicht, ouder voorwaarde 
dat het gemiddelde der aan Britsch-Indië toe
komende porten het vastgestelde port van 1 frank 
7 5 centiemen niet tebovenga. 

In oirkonde hiervan hebben de onderstaande 
gevolmaclitigden dit Slot-Protocol opgemaakt, dat 
dezelfde kracht en dezelfde waarde zal hebben, alsof 
cle bepalingen daarvan in het Verdrag waren op

genomen, en hebben zij het in simplo onder

teekend; zullende dit stuk in de archieven van 
de Regeering der Vereenigde Sttiten van Ameriklt 
worden nedergelegd en in afschrift aan iedere 
partij worden ter hancl gesteld. 

Washington, den vijftienclen fooi achttien
honderd zeven en negentig. 

( Volgen de onderteekeningen.) 

VERTALING. 

F. Algemeene Postvereeniging. 

I. OVEREENKOMST betreffende de levering 
van abonnementen op nieuwsbladen en tijd
scl,riften door tusschenkomst van de post, 

gesloten tusschen 

Dnitschlancl en de Duitsche protectoraten, de 
Groote Republiek van Centraal-Amerika, Oosten
rijk-Hongarije, België, Brazilië, Bulgarije, Cliili, 
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de Republiek Columbia, Denemarken, de Domi

nicnansche Republiek, Egy11te, Griekenland, Italië, 
Luxemburg, Noorwegen, Nederlancl, Perzië, Por
tugal en do Portngoesohe koloniën, Rnmenië, Servië, 

Zweclen, Zwitserlancl , Turkije en Uruguay. 

De ondergeteekenden, gevolmachtigden van de 
Regeeringen cler hierboven vermelde landen, 

Gelet op art. 19 van het Hoofd verdrag, heb

ben, in gemeen overleg en . ouder voorbehoud 
van nadere bekrachtiging, cle navolgende Over

eenkomst vastgesteld : 
Art. 1. De dienst tot het leveren van ,ibonne

menten op nieuwsbladen en tijclschriften door 
tnsschenkomst van de post , tusschen die contrac

teerende landen , wier Postadministratiën omtrent 
de wederzijdsche inrichting van dezen clienst 

ovm:eenkomen, wordt beheerscht cloor de bepalingen 

van deze Overeenkomst. 
2. De postkantoren van ieder land nemen 

abonnementen van het publiek aan op de nieuws

bladen en tijdschriften, welke in de verschillende 

contracteerende landen worden uitgegeven. 
Deze dienst strekt zich mede uit tot de in 

andere landen verschijnende nieuwsbladen en tijd

schriften, welke sommige Administratiën in staat 
mochten zijn te leveren, ouder voorbehoud vau 

toepassing der bepalingen van ai-t. 16 van het 
Hoofd verclrug. 

3. 1. De abon nementsprijs is invorderbaar op 
het oogenblik der bestelling en voor den geheelen 
duur van het abonnement . 

Wijzigingen in den prijs zijn alleen toepasselijk 
op nieuwe abonnementen. Zij hebben geen terug

werkende kracht. 
2. De abonnementen kunnen alleen genomen 

worden voor de in cle officieele lijsten opgegeven 

tijdvakken. 
4. Bij het verleenen van hare tusschenkomst 

tot het leveren van abonnementen, nemen de 
Postadministrntiën geenerlei verantwoordelijkheid 

op zich, ten aanzien der lasten en verplichtingen 
dm· uitgevers. 

Zij zijn tot geenerlei terugbetaling verplicht, 
inclien de uitgifte van een nieuwsblad of tijdschrift 

gedurende den loop van het abonnement gestaakt 
of geschorst wordt. 

5 . De internat ionale dienst der abonnementen 
wordt uitgevoerd door bemiddeling van de door 
iedere Administratie daartoe aan te wijzen kantoren 

van uitwisseling. 
6. 1. Iedere Administratie stelt de prijzen vast, 

waarvoor zij aan de andere Aclministratiën cle 

1898 . 

nietlWsbladen en tijdschriften van haar land en, 
in voorkomende gevallen, die van elken anderen 

oorsprong levert. 

Deze prijzen mogen echter in geen geval, hooger 

zijn dan die, welke aan de g~abonnccrdcn in het • 

binnenland worden in rekening gebracht, be
houdens bijvoeging , voor zooveel het verkeer 

tusschen niet aan elkaar g renzende landen betreft, 

van de aan de Officiën van doorvoer vcrschnldigde 

transitrechten (artikel 4 van het Hoofd verdrag). 

2. De transi trechten worden vooruit bij raming 

vastgesteld, wnt1rbij de tijdstippen van uitgifte, 
vereenigd met het gemiddelde gewicht cler nieuws
bladen, tot grondslag zijn te nemen . 

7. 1. De Postadministratie van het land van 
bestemming stelt den prijs vast, welke door den 

geabonneerde is te betalen, doo r bij den kostenden 
prijs , krachtens het voorgaande artikel 6 bepaa.ld, 
zoodanig port, commissieloon of bcstelgeld te 
voegen, als zij noodig acht vast te stellen; cleze 
kosten mogen ecliter die, welke voor de abonne
menten in het binnenland worclen geheven, niet 
te boven gaan . Zij voegt er, in voorkomende 

gevallen, het zegelrecht bij, dat door de wet
geving van haar land is vastgesteld. 

2. Wanneer twee landen, die met olkan<ler in 
betrekking staan, niet hetzelfde muntstelsel hebben, 

wordt de kostende prijs door het Officie van het 

land van bestemming in cle munt van clit land 

herleid. Indien de Administratiën tot de Over
eenkomst betreffende de postwissels zijn toege
treden, geschiedt de herleiding naar clcn maatstaf, 

welke voor cle postwissels van toepassing is , 

tenzij door haar omtrent eenen gemiddelden maat
staf van herleiding wordt overeengekomen. 

8. De porten of rechten, krachtens de arti
kelen 6 en 7 hier voren vastgesteld, geven tot 
geeuerlei verrekening tusschen de met elkander 

in betrekking staande Officiën aanleid ing. 
9. De Postadministratiën zijn gebonden , aan 

elke gegronde klacht, omtrent vertrngingen of 
onregelmatigheden, van welken aard ook, in de 
levering der abonnementen, zonder kosten voor 
de geabonneerden, gevolg te geven. 

10. 1. De rekeningen wegens de geleverde en 
verlangde abonnementen worden driemaandelijks 
opgemaakt. Na wederzijds te zijn onderzocht en 
vastgesteld, worden deze rekeningen voldaan in 
de specie-munt van het lancl, dat te ontvangen 
heeft. 

2. Te clien einde wordt, tenz ij daaromtrent 

door de betrokken Ofliciën anders is overeenge-
8 
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komen, het verschil zoo spoedig moge] ijk 11er 

postwis el betnald . 
Wanneer twee met elkaar in betrekking slaande 

landen niet hetzelfcle muntstelsel hebben, worclt, 

tenzij anders is overeengekomen, de kleinste vor

dering in de munt van de grootste vordering 

herleid, overeenkomstig artikel 6 der overeenkomst 

betreffende de postwissels. 
3 . De tot clat einde opgemaakte post,vissels zijn 

aan geenerlei recht onderworpen en mogen het 
bij die Overeenkomst bepaalde maximum over
schrijdeu. 

4. Wegens achterstall ige betal ingen is eene 
ren te van 5 pCt. 's jaars verschuldigd, ten voor
cleele van de Administratie, die te vorderen heeft . 

11 . De bepalingen van deze Overeenkolllst 

laten onverkort het recht der coutracteerende 
partijen om bijzondere overeenkomsten in stand 
te houden of te sluiten, met het doel om den 
dieust der internationale abonnementen te ver

beteren of te vereenvoudigen. 
12 . De landen der Vereeuiging, die geen deel 

hebben genomeu aan deze Overeenkomst, kunnen 

rlaartoe, op hun verzoek en op de wijze als, ten 
opzichte van de toetreding tot de Algerrieene Post

vereeniging, bij artikel 24 van het Hoofd v_erdrag 
is voorgeschreven, toetreuen. 

13 . De Postadmini (ratiën der coutractcerende 

landen bepalen den vorm der bij art. 10 hier

voren bedoelde rekeningen, alsmede de tijdstippen, 
waarop die moeten worden opgemaakt, en stellen 

alle andere maatregelen van orde en van onder
geschikten aard rns(, voor de uitvoering van 

deze Overeen komst vcreischt. 

14. Bij gebreke van stellige be11alingeu in deze 
Overeenkomst omtrent eenig onderdeel, heeft 

iedere Administmtie de bevoegdheid om de op 
dat stuk in haren binnenlandschen dienst bestaande 
bepalingen toe te passen . 

15. 1. In het tijdsverloop tusschen de bijeen
komsten bij het Hoofdverdrag bedoeld, heeft de 
Postadmiuistratie van elk der coutracteerende 

landen het recht aan de andere Administratiën , 
die aan deze Overeenkomst deelnemen, door 
tusschenkomst van het Internationaal Bureel, 
voorstellen betreffende den dienst cler abonnemen
ten op nieuwsbladen te do~n. 

Elk voorstel moet, om in behandeling te komen, 
on,lersteund wonlen door ten minste twee Admi
nistratiën, clie, waarvan het voorstel uitgaat, 
niet medegerekend. Wanneer het Internationaal 

Bureel niet, tegelijk met het voorstel, h.ct ver-

eischtc aantal verklaringen van ondersteuning 

ontl•angt, blijft het ,·oorstel zonder eenig gevolg. 
2. Elk voorstel wordt behandeld overeenkomstig 

de bepalingen van § 2 van artikel 26 van het 
Hoofd verdrag. 

3. Om ten uitvoer te kunnen worden gelegd, 

moeten de voorstellen op zich vereenigen: 

1°. alle stemmen, wanneer zij eene bijvoeging 
van nieuwe bepalingen of eene wijziging van de 
bepalingen van dit artikel en· van de artikelen 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 
en 17 van deze Overeenkomst betreffen; 

2•. twee derden der stemmen, wtinneer zij eene 
wijziging van artikel 13 betreffen; 

3°. de volstrekte meerderhei d , wanneer zij de 
uitlegging V<in de bepalingen van deze Overeen
komst betreffen , behoudens het geval van ver
schil, voorzien bij artikel 23 van het Hoofdverdrag. 

4. Aan de geldige besluiten wordt kracht van 
uitvoering verzekerd, in de beide eerste gevtillen 

door eene diplomatieke verklaring, en in het 
derde geval door eene kennisgeving langs admi

nistraticven weg, op de wijze als bij artikel 26 
van het Hoofd verdrag is voorgeschreven . 

5 . De aangenomen wijzigingen of besluiten 

mogen niet ee1·der dan ten minste drie maanden 
na de kennisgeving worclen ten uitvoer gelegd. 

16. 1. Deze Overeenkomst treedt in werking 
op den ]sten J anuari 1899. 

2. Zij zal deuzelfden duur hebben als het 
Hoofd verdrag, on vermi11dercl het recht, aan elk 

land voorbehouuen, om zich aan deze Overeen

komst te onttrekken, mits van het voornemen 

daartoe , een jaar te voren, door zijne Regeering 
aan de Regeeriug van den Zwitserschen Boud 
worcle kcnn is gegeven. 

3. T n voorkomende gevallen, moeten de loopende 
abonnementen op de voorwaarden, bij deze Over
eenkomst vastgesteld, worden geleverd totdat de 

de termijn, waarvoor zij zijn aangevraagu, ver
streken is . 

1 7 . 1. r_re rekeneu vnn cleu d:.1g, waarop deze 

Overeenkomst in werking treedt, komen alle 
bepalingen te clezer zake, waaromtrent te voren 
tusschen de Regeeringen of Administratiën der 
contrncteerencle partijen is overeengekomen, te 
vervallen, voor zoo ver zij met deze Overeenkomst 
niet zijn overeen te brengen; alles onverminderd 
de bij artikel 11 voorbehouden rechten. 

2 . Deze Overeenkomst wordt zoodra mogelijk 
geratificeerd. De akten van ratificatie zullen te 
Washington worden uitgewisseld. 
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3. In oirkonde hiervan hebben de gevolmach 
tigden der hierboven genoemde landen deze Over
eenkomst te Washington op den vijftienclen Juni 
achttien honderd zeven en negentig onderteekend. 

(Volgen de onderteekeningen.) 

7 April 1898. BESLUIT , tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 24 December 1883 
(Staatsblad n°. 248), houdende bepalingen 
ter uitvoering van de overeenkomst tot 
wering der druifluis (phy Jloxera), -zooals het 
is gewijzigd bij de Koninklijke besluiten van 
14 December 1889 (Staatsblad n°. 178) en 
26 Mei 1894 (Staatsblad n". 66). S. 103. 

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

staat, Handel en Nijverheid van 30 December 
1897, La. F., afdeeling Handel en Nijverheid; 
van Financiën van 6 Januari 1898, Invoerrechten 
en Accijnzen; en van Binnenlandsche Zaken van 
7 Januari 18U8, n°. 144, afdeeling Landbouw; 

Gelet op de Koninklijke besluiten van 24 Decem
ber 1883 (Staatsblad n°. 248), 14 December 1889 
(Staatsblad no. 178) en 26 Mei 1894 (Staats 
blad n°. 66); 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
18 Jannari 1898, n°. 20); 

Gelet op het nader rapport van voornoemden 
Ministers van 30 Maart 1898, La. B., afdceling 
Handel en Nijverheid, van 2 April 1898, n". 
80, Invoerrechten en Accijnzen en van 5 Apri l 
1898, n°. 1525, afdeeling Landbouw; 

Hebben goedgevonclen en verstaan: 
Art. 1. In het Koninklijk besluit van 24 De· 

cember 1883 (Staatsblad n". 248), houdende 
bepalingen ter uitvoering van de overeenkomst 
tot wering der druifluis (pbylloxera), zooals het 
is gewijzigd bij de Koninklijke besluiten van 
14 December 1889 (Staatsblad n°. 178) en 
26 Mei 1894 (Staatsblad n°. 66), wordt: 

a . in de artt. 1, 3 en 9 in plaats van "Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid", gelezen: 
"Minister van Biunenlandsche Zaken"; 

b. in art. 5 eerste Jid en in de slotbepaling 
wordt in plaats van "Min isters van Waterstaat, 
Handel en Nijverhei<l en van Financiën", gelezen: 
"Ministers van Binnenlandsche Zaken en van 
Financiën". 

2. Dit besluit treedt in werking op den 2den 
dag na dien der dagteekening van het Stf<atsblad 
en van de Staatscourant, waarin het is geplaatst. 

De Ministers voornoemd zijn belast met de 
uitvoering Yan dit besluit, dat in het Staatsblad 
en gelijktijdig in de Staatscourant zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezon
clen aan cleu Raad van State. 

's Gravenhage, den 7den April 1898. 
(get.) EMMA. 

De iliin. van Waterstaat , Handel en Ni:fverlieid, 
(get.) C. LELY. 

De Minister van Financiën, (get.) PrEttSON. 
De J'Iinister van Binnenlandse/te Zaken, 

(get.) H. GOEMAN BORGESIUS. 
( Uitgeg. 26 April 1898.) 

12 April 1898. MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Gedeputeerde 
Staten van de p1·ovinciën, betreffende uit
keering der gemeente- en provinciale op
centen op de hoofdsom der personcele be
lasting. 

Ik heb de eer U mede te deelen, dat door 
den Minister van Financiën, met · wijziging in 
zoover der resolutie van zijn ambtsvoorganger 
dd. 3 October 1866, n°. 68, houdende o. a. 
bepalingen nopens de uitkeering en verantwoor
ding van de gemeente- en provinciale opcenten 
op de personeele belasting, bij resolutiën van 
3 Januari 1898, n°•. 8 en 9, is bepaald: 

a. dat de laatste uitkeering of verantwoording 
der gemeente- en provinciale opcenten op de ko
hieren der personeele belasting uitgetrokken over 
eiken dienst, in plaats van uiterlijk na afloop 
der maand Augustus van het tweede jaar van 
den dienst, voortaan zal geschieden uiterlijk na 
afloop der maand April volgende op den dienst, en 

b. dat de uitkeeringen van opcenten der per
soneele belastin~ aan gemeenten, waar die op
centen niet op alle aanslagen tot een gelijk aantal 
worden geheven (verg. art. 12d der wet van 
24 Mei 1897, Staatsblad n°. 156), worden ge
regeld naar het bedrag di er opcenten volgens de 
kohieren, in dier voege dat daarvan wordt geacht 
te vervallen: op den laatsten Apri l één tiende, 
op den laatsten Mei twee tienden enz.; zoodat 
bij het einde der maand Januari op het belasting
jaar volgende, het geheele bedrag vervalt. De 
tiende gedeelten worden telkens berekend over 
het totaal der opcenten op alle kohieren, die 
sedert den aan vang van het belastingjaar zijn 
afgekondigd. 

Indien nog kohieren worden afgekondigd nadat 
het bedrag der tiende uitkeering is bepaald, 

8* 
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wordt het definitief totaal geacht te vervallen 

bij het einde der maand April. 
Uw college gelieve hiervan, voor zoover noo

dig, mededeeling te doen aan de gemeentebesturen 

in Uwe provincie. 
JJe Minister van Binnenlandsclte Zaken , 

Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (get.) D1JCKMEESTER. 

12 Àpril 1898. ARREST van den Hoogen Raad der 
Nederlanden, houdende beslissing dat de wetten 
op het lager en middelbaar onderwijs uitslui
tend regelen het geven van onderwijs ann kin
deren en jongelieden, dat ook de bewijzen van 
bekwaamheid en zedelijkheid, bij art. 6 der 
eerstgemelde en art. 4 der laatstgemelde wet 
bedoeld, alleen betreffen het onclerwijs aan 
kinderen en jongelieden, dat clus door het 
geven van lager en middelbaar onderwijs 
Mn volwassenen niet wordt uitgeoefend een 
beroep waartoe de wet eene toehiting vorJert, 
en het onderwijs, aan volwassenen gegeven 
door hem, die niet in het bezit is van eenige 
volgens voormelde wetten verkregen acte van 
bekwaamheiJ, in geen geval eene overtreding 
oplevert van art. 436 Strafrecht. 

De Hooge Raad enz.; 
Gelet op de gronden van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij memorie, en hierin be

staande: 
dat hem is ten laste gelegd, dat hij de wet 

zou hebben overtreden door het geven tegen be
taling van huisonderricht in de Engelsche taal 
zonder vergunning van burgemeester en wethou

ders zonder noodzaak en in strijd met art. 436 

Strafrecht in verband met de wet op het lager en 
middelbaar onderwijs, aan H. G., fabrikant, H. 
v. W., Engelsch correspondent en H. VAN DER V., 
werktuigkundige, alle dri e meerderjarige en ge
huwde mannen, wontnde te Vught ; 

dat echter: 
1°. de reqnirant de vergunning van burge

meester en weth~uders niet noodig had, omdat 
de patentwet is afgeschaft; 

2°. hij niet zonder nooclzaak gehandeld heeft 
omdat er te Vught geen onderwijzer in de Engel
sche taal bestond en de te 's Hertogenbosch 
wonende onderwijzers in die taal te duur gevonden 
werden door bovengenoemde personen en bovendien 
volgens een hunner niet bekwaam genoeg waren ; 

3°. art. 436 Strafrecht door cle rechtbank 
verkeerd is toegepast, omdat er in de wet alleen 

sprake is van onderwijs aan kinderen en jonge
lieden , niet aan meerderjarigen en omdat de 
wetgever niet bedoeld kan hebben om mannen, 
huisvaders, te dwingen les te nemen bij onder
wijzers met akten alleen , maar wel om hen vrij 

te laten in hunne keuze als zelfstandige mannen; 
Overwegende dat de requirant heeft terechtge

staan beklaagcl van in cle maand October 1897 

te Vught buiten noodzaak het beroep van leeraar 
in de Engelsche taal te hebben uitgeoefend cloor 
aan verschillende niet tot één gezin behoorende 
personen op be11aalde dagen en uren tegen betaling 
huisonderwijs in die taal te geven, zonder dat 

hij in het bezit was van eene akte van bekwaam
heid als bedoeld in art. 56c der wet op het 
lager onderwijs, in de artt. 77b en 79 der wet 
op het middelbaar onderwijs of in art. 4 der wet 
van 25 April 1879 (Staatsblad n°. 87), althans 
zonder dat hij in het bezit was van de bewijzen 
clat eene zoodanige akte van bekwaam beid benevens 
een getuigschrift van goed zedelijk gedrug door 
burgemeester eu wethouders van Vught waren 
gezien en in orde bevonden; 

0. dat van deze feiten de primair ten laste 
gelegde bij het bestreden vonnis als bewezen zijn 
aangenomen en wel in dier voege dat de personen 
aan wie voornoemd ondenvijs is gegeven 25, 33 en 
3,i jaar ond en twee er van reeds gehuwcl waren; 

dat zij zelfstandige beroepen uitoefenden: machine
fabrikant, werktuigkundige, boekhouder; dtit zij 

allen reeds in meerdere of mindere mate de 
Engelsche taal verstonden en de lessen door hen 
genomen voornamelijk ten doel hadden hun die 
taal goed te leer en spreken ; 

0 . dat met het oog op de aldus bewezen 

verklaarde fe iten , hetgeen in de dercle plaats tot 
staving der voorziening in cassatie is aangevoerd 
is gegrond; 

0. toch, dat de wetten op het lager en middel
baar onderwijs in de eerste en voornaamste plaats 
regelen het onderwijs dat in scholen gegeven 
wordt; dat de vakken, die tot die beide soorten 
van onderwijs behooren, gewoonlijk in scholen 
onderwezen worden en de leerlingen die scholen 
bezoeken in den regel zijn kinderen ofjongelieden 
die ter schole komen om opgeleid te worden, 
niet leerlingen wier opleiding reeds voltooid is; 
dnt die wetten, wat den aard en omvang van het 
onderwijs betreft, het huisonderwijs met het 
schoolonderwijs gelijkstellen en dus geacht kannen 
worden aan te nemen dat het huisonderwijs door 
haar bedoeld gegeven wordt aan leerlingen die in 
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leeftijd gelijk staan met de schoolgaande, die dus 
nog jong zijn en verdere opleiding behoeven al

vorens tot eenigen staat of beroep te kunnen komen; 
0. dat de bedoeling der wetten om uitsluitend 

het onderwijs aan kinderen en jongelieden te 
regelen te dnidelijker uitkomt nu de wet op het 

lager onderwijs in de artt. 1 , 4, 5d en slot, 7a, 
16, 19e, 22, 24, 46, 47, 48 nitdrnkkelijk 
spreekt van "kinderen" en de wet op het mid
delbaar ouderwijs in de artt. 3 en 5a van .jon
gelieden" en van .kinderen"; dat onder .kinde
ren" te begrijpen volwassen personen tot cle on
gerijmdste gevolgen zon leiden b. v. bij de uit
voering van art. 16, al. 1, der wet op het lager 
onderwijs, terwijl het niet aangaat om naar ·mate 
men zulks geraden acht onder. ,,k inderen" vol
wassen personen al of niet te begrijpen; dat dan 
ook in beide wetten geene enkele nitdrnkking 
voorkomt die eenigszins zon wijzen op hare toe
passelijkheid op onderwijs aan volwassen reeds tot 
maatschappelijke positie gekomen personen; 

0 . dat hiermede niet in strijd is, zooals 
in het bestreclen vonnis ten onrechte wordt be
weerd, dat in art. 15 der wet op het lager 
onderwijs sub d, e en /, en in art. 11, al. 2, 
der wet op het middelbaar onderwijs sprake is 
van een onderwijs, dat niet aan uitsluitend kin
deren of jongelieden gegeven wordt, name! ijk het 
onderwijs aan militairen , het schoolonderwij s aan 
doofstommen en andere ongelukkigen, dat in ge
vangenissen, bedelaarsgestichten , rijkswerkinrich
tingen , en rijksopvoedingsgestichten, waaraan wel 
in den regel deelnemen een groot getal leerlingen , 
die den leeftijd van een kind of een jongeling 
of eene jonge dochter te bo ven zijn; dat toch deze 

bepalingen zijn nitzoncleringen noodig om zelfs de 
jeugdige leerlingen, die onderwijs in clie inrich
tingen genieten te onttrekken aan de bepalingen 
der wetten op het lager en middelbaar onderwijs 
die anders op hen toepasselijk zonden zijn, ecne 
toepasselijkheid die de wefgevcr om verschillende 
1·edenen niet wen schel ijk _ heeft geacht; 

0 . dat ook de bewijzen van bekwaamheid en 
zedelijkheid bij' art. 6 der wet op het lager 
onderwijs en bij art. 4 der wet op het mid
delbaar onderwijs voor de bevoegdheid tot het 
geven van onclerwijs gevorderd, ten duidelijkste 
wijzen alleen op een onclerwijs gegeven aan 
kinderen en jongelieden, de onontwikkeld en, 
die nog niet op zich zei ve kunnen staan en voo1· 
wier belang met betrekking tot het onderwijs en 
de onderwijzers te waken , de roeping van den 

Staat is, terwijl er voor dezen geen aanleiding 

bestaat om zich, zooals hij om geheel andere 
redenen ten aanzien van het uitoefenen der genees
kundige wetenschappen zoo wel aan kinderen als 
aan volwassenen doet, in te laten met het onder
wijs en de onderwij?.ing van meerderjarige zelf
standige personen, die voor zich zelf knnnende 
zorgen geen bescherming noodig hebben , zoodat 
het aan dezen kan overgelaten worden om lager 
of middelbaar onderwijs te ontvangen van wie 
hun goeddunkt ; 

0. dat uit eene vergelijking der bepalingen van 
de thans geldende wet op het lager onderwijs met 
die van 13 Augustus 1857 (Staatsblad n°. 103) 
blijkt , dat ook deze het onderwijs aan kinderen 
en niet dat aan bejaarden op het oog had ; clat 
bij de beraadslaging _over het ontwerp van laatst
genoemde wet in de Tweede Kamer der Staten
Generaal ue heer Er.ouT dan ook constatiierde: dat 
dit in de nitdrnkkelijke bcwoorclingen der wet 
lag en het geheele systeem der wet was; 

0. dat oncler die omstandigheden het tegendeel 
niet wordt bewezen door de verklaring van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken, waarop 
zich het bestreden vonnis beroept, dat "groote 
moeielijkheden zouden voortvloeien b. v. wat de 
bepaling der jaren betreft; waar vangt het tijd

stip aan van bejaard. of niet bejaard?" dat met 
zachte toepassing der wet ten aanzien van het 
onderwijs aan bejaarden gegeven, evenwel het 
beginsel en de bepalingen dezer wet ten opzichte 
van de onderwijzers moeten worden gehandhaafd; 
dat toch zoodanig in den Joop van een debat 
mondeling door een minister gegeven antwoord 
niet kan afdoen, waar dat niet in overeenstem
ming is met den duidelijken tekst der wet die 

in behandeling is; 
0. dat volgens cleze uitlegging der wetten cle 

reqnirant door het onderwijs te geven in voege 
en aan de personen zooals boven is uiteengezet , 
niet heeft uitgeoefend een beroep tot welks uit
oefening de wet eene ~oelating vordert; d~t mits
dien het feit door hem gepleegd niet strafbaar 
is krachtens het daarop ten onrechte toegepaste 
artikel 436 Strafrecht, en het ook niet is krachtens 
eenige andere wet of wettige verordening. 

0. dat nu hetgeen in de derde plaats ter staving 
der voorziening in cassatie is aangevoerd gegrond 
is geoordeeld, het niet noodig is in een onder
zoek te treden omtrent hetgeen in de eerste en 
tweede plaats is aangevoerd en evenzeer de zaak 
ten principale betreft; 
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Vern ietigt het vonnis door de an ondissements

rrnhtbank te 's Hertogenbosch den 20 J anuari 1898 
in deze zaak gewezen, met instandhouding echter 
der vernietiging van het vonnis van den kanton

rechter van 1 December 1897; en krachteus 

art. 105 R. 0 . ten principale rech tdoende: 
Verklaar t het feit zooals het is bewezen niet 

strafbaar; 
Ontslaat den req uirant van alle rechtsvervolging 

te dier zake. 

13 Ápril 1898. BESLUIT, waarbij, met vernie
tiging van het beslui t van Gedeputeerde 

Staten van Limburg van 30 December 1897, 
1• afdeel ing A, I,a. 8700/4 M. , alsnog het 
daartegen ingesteld beroep gegrond wordt 
verklaard· en bevolen wordt dat H. CöRVERS 
zal worden toegelaten als lid van den raad 

der gemeente Grevenbic/,t. · S. 104. 
I N NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WrJ EMMA, ENZ . 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

H. CöRVEUS te Grevenbic/,t tegen het besluit van 

Gedeputeerde Stat.en van L imburg, dd. 30 De
cember 1897, I • afd . A, L•. 87C0/4 M, waarbij 

het beslni t van den Raad dier gemeente del. 
15 December te voren voor zoover het strekt 
om hem niet als raadslid toe te laten, is ge

handhaafd; 
Den Raacl van State, afdeeling voor de ge

schillen van bestuur, gehoord (ad vies van 9 Maart 
1898 , n°. 27); 

Op de voordracht van den Minister van Binnen
landsche Zaken van 9 April 1898, n°. 1401 , Bin
nenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat ter vervnlling van twee 
vacatures in tl.en gemeenteraad van Grevenb·ic!tt, 

openvallende met den lsteu Dinsdag van Sep
tember 1897, op 29 Juni te voren, overeen

komstig art. 7, l • lid der gemeentewet, eene 
verkiezing is gehouden , waarbij vier opgaven, 
elk van één candidaat bij den burgemeester zijn 
ingeleverd, waarop respectievelijk voorkwamen: 
ScmrnuRS' NICOLAAS; JENNEN' J . C. B.; 
CöRVERS, HUJJEllT; THOLEN' MATHIES; terwijl 
de opgaven van den eersten en van den derden 
candidaat onderscheidenlijk door die candidaten 
zijn ingeleverd, zonder dat zij vergezeld waren 

van een der kiezers, die die opgaven onderteekend 
hadden en zonder dat zij zelven de door hen aan
geboden opgaven hadden onderteekend; 

dat, nadat de namen der 4 genoemde candidaten 

door cle n burgemeester op de bij art. 10 der ge

meentewet bedoelde lijst waren gebracht, op 13 Juli 

1897 de stemming heeft plaats gehad, waarbij 
118 geldige stemmen zijn uitgebracht, waarvan 

J ENNEN 73, CöRVERS 57, ScHREUilS 45 en THOLEN 

43 stemmen heeft verkregen; 

dat J ENNEN, als hebbende de volstrekte meerder

heid van stemmen verkregen, to~n benoemd is 

verklaard, terwij l bij de op 27 J uli 1897 ge

honclen herstemming tusschen CöRVERS en ScenEURS 

van de 109 geldige stemmen eerstgenoemde 51 en 

laatstgenoemde 52 op zich heeft vereenigd, zoodat 

eerstgenoemde benoemd is verklaard; 
dat de Raad der gemeente GrevenbicM, bij 

besluit van 15 December 1897 - overwegende 

dat op 29 Juni 1897 de opgaven van CöRVEns 
en ScHREUllS als· candidaten in strijd met art. 52 
der Kieswet waren ingeleverd - de stemming 

dd. 13 Juli 1897 en de herstemming dd . 27 Juli 
1897 nietig heeft verklaard en behalve het reeds 

op 6 Augustus 1897 door den gemeenteraad toe
gelaten lid J ENNEN, ook 'l'HoLEN heeft toegelaten; 

dat CöitVEllS zich hierop bij adres van 18 De

cember 1897 tot Gedepute~rde Staten van Lim

burg heeft gewend, waar in hij zijne bezwaren 

kenbaar maakt tegen bovenvermeld gemeente
raadsbesluit; 

dat Gedeputeerde Staten bij hun aan het hoofd 

dezes vermelde besluit bovenbedoeld besluit van 
den Raad der gemeente Grevenbicht • voor wat 

de niet-toelating van den appellant betreft" hebben 

gehandhaafd, daarbij overwegende , dat de Raad 

implicite beslist heeft tut zijne niet-toelating op 
grond, dat hij alleen de opgave, waarbij hij 

candidaat werd gesteld, bij den burgemeester 
heeft ingeleverd, zonder dat hij die opgave zelf 
had onderteekend en dit in strijd met ar t. 52 
der Kieswet; dat deze besliss ing van den Raad 
juist is, vermits iemand, die zonder inachtneming 

der bij de wet voorgeschreven formaliteiten can
didaat is gesteld, in den zin der wet niet als 
candidaat kan w01·den betracht en zijne benoeming 
niet kan ontleenen aan daarop gevolgde stemming 
of herstemming; 

dat H. CönVEllS van dit besluit van Gedepu
teerde Staten bij Ons in beroep is gekomen, Ons 

verzoekende het • voor zooverre daarvan wordt 
geappelleerd te vernietigen" en . mede te ver
nietigen het aangevallen besl uit van den gemeente
raad van Grevenbicht en alsnog vertooner toe te 
laten als lid van den Raad dier gemeente", 
daarbij aanvoerende, dat hij b ij herstemming 



-14 APRIL 1898. -ll9 

door de meerderheid der kiezers is gekozen · en 
dat de wil der kiezers moet worden geëerbiedigd, 

.al moge dan ook de eene of anuere formaliteit 
niçt zijn in acht genomen"; 

Overwegende ebt wel is waar iu striju met 
art. ö2 der Kieswet de inlevering der opgave 
van H . Cö&VERS als candidaat op 29 Juni 1897, 
is geschied door hem in persoon zonder dat hij 
die opgave had onderteekend, doch dat de op
gave zelve aan de wettelijke vereischten voldeed; 

dat nit geen enkele wetsbepaling valt af te 

leiden , dat de bmgemeester niet bevoegd was de 
opgave van H. Cö&VEFS als candidaat aan te 
nemen; 

dat dus niet in strijcl met de wet, maar 
krachtens art. 54 der Kieswet, de naam van 
dezen candidaat op de candidatenlijst is geplaatst 
en krachtens art. 133 dier wet ook over dezen 
candidaat eene stemming moest geschieden; 

dat er, nn de meerderheid der stemmende 
kiezers onbelemmerd en ondubbelzinnig hare keuze 
heeft gevestigcl, geene termen zijn om wegens 
overtreding van gemelde bepaling, die een voor
schrift van louter administratieven aard inhoudt, 
de verkiezing van H. CönVERS tot lid van den 
Raad der gemeente Grevenbicl,t nietig te verklaren; 

dat er te meer reden bestaat om niet aan be

doelde overtreding nietigheid der geheele verkie
zing te verbinden, aangezien in geval eene over

treding, gelijk deze, gepleegd door een niet met 
de nitvoering der wet belast persoon, tegen wien 

deswege bovendien geene strafvervolging kan wor
den ingesteld, zoodanige nietigheid ten gevolge 
had, de geldigheid eener verkiezing naar wille
keur door niet-verantwoordelijke personen zoude 

kunnen worden verijdeld; 
dat H. CöttvERS mitsdien ten onrechte niet 

als raadslid is toegelaten en Gede1rntcerde Staten 
van Limburg ten onrechte het daartoe strekkencl 
raadsbesluit van 15 December 1 97 hebben ge

handhaafd; 
Gezien de Kieswet; 

Hebben goed!):evonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit van 
Gedeputeerde Staten van Limburg, het daartegen 
ingestelJ beroep gegrond te verklaren en alzoo 
te bevelen, dat H. CönVEBS zal worden toege
laten als lid van clen Raad der gemeente Grevenbicl,t. 

De Minister van Binnenlanclsche Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad geplaatst en te,,.elijk met de in hoofde 
dezes vermelde voordracht van genoemden Minister 

in de N,,derlandscke Staatscourant opgenomen zul 
worden en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur. 

's Gravenhage, den 13den April 1898. 

(get.) EMMA. 

De JJ[inister van T3innenlandscl,e Zaken, 
(get.) H. GOEMAN Bo1tGESIUS. 

(Uitgeg. 22 April 1898.) 

14 Áprit 1898. BESLUIT, tot wijziging van het 
Koninklijk beslnit van 24 October 1892 
(Staatsblad n°. 236), houdende nadere vast
stelling van bepalingen ter uitvoering van 
art. 3 der wet van 25 Mei 188 0 (Staatsblad 
n°. 89) tot bescherming van diersoorten, 
nuttig voor landbouw of houtteelt, gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 9 Jnni 1893 
(Staatsblad n°. 87). S. 105. 

lY NAAM VAN H. M . WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voorclracht van den Minister van Water
staat, Handel en ijverheid van 20 December 1897, 
L•. L, afdeeling Handel en Nij verheid; van J ustitic 

van 20 December 1897, n°. 142, 2cle afdeel ing C; 
en van Binnenlandsche Zaken van 20 December 
1897, n°. 9294, Algemeenc Zaken en Compta
biliteit; 

Gelet op de Koninklijke besluiten van 24 Oc
tober 1892 (Staatsblad n°. 236) en van 9 Juni 1893 
(Staatsblad n°. 87); 

Den Raad van State geboord (ad vies van 4 Janu
ari 1898, u0

• 19) ; 

Gelet op het nader rapport van voornoemde 
Ministers v:in 30 Maart 1898, L•. C, afdeeling 
Handel en Nijverheid; van den 5den April 1898, 

2de afdeeling C, n°. 235; en van den 12den April 
1898, n°. 1652, afdeeling Landbouw; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
:A.rt. 1. In het Koninklijk besluit van 24 Oc

tober 1 92 (Staatsblad n°. 236), houdende nadere 
vaststelling van bepalingen ter uitvoering van 
art. 3 der wet vnn 25 Mei 1880 (Staatsblad 
n°. 89) tot bescherming van diersoorten, nuttig 
voor landbouw of houtteelt, gewijzigd bij Konink
lijk besluit van 9 Juni 1893 (Staatsbladu 0

• 87), 
wordt in de slotbepaling in plaats van: .Ministers 
van Waterstaat, Handel en Nij verheid en van 
Justitie", gelezen: .Ministers van Binnenlandsche 
Zaken en van Justitie". 

2. Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
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dag na dien der dagteekening van het Staatsblad 
en van de Staatscourant, waarin het is geplaatst. 

De Ministers voornoemd zijn belast met de 

uitvoer ing van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad en gelijkt ijdig in de Staatscozmmt zal worden 

geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge

zonden aan den Raad van State. 
's Gravenhage, den l 4den April 1898 . 

(get.) E)fMA. 
De llfinister van Waterstaat, Handel en Nij,·erheid, 

(get.) C. LELY. 
De Jlfinis ter van Ju.stitie, 

(get .) CouT v. D. LINDEN. 

De llfinister van Binnenlandse he Zaken, 
(get .) H. Gomu"' BonoEsrus. 

( Uitgeg. 30 Àpril 1897 .) 

14 À'f'ril 1898. BESLUIT, liondende beschikking 
op de beroepen ingesteld door het bestunr van 

den polder Oostzaan en door J. Knijper Czn. 
en J . Bill[lt Pzn., beiden teOostzaan,tegen 
het besluit van Gedepnteerde Staten van 

Noord-Hot/and , dd. 1 December 1897, n°. 22, 
in zake toclnting van Hoofd ingelanden van 

d ien 11older. S. 106. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, E NZ. 

WJJ EMMA, ENZ . 

BeschikkenJe op de beroepen, ingcstckl door 

het bestuur va n den polder Oostzaan en door 
J. Knijper Czn. en J. Bindt Pzn . , beiden te 
Oostzaan, tegen het besluit van Gedcpnteerde 

Staten van Noord-Holland, dd. 1 December 1897 , 

n° . 22, waarbij ,lit Co llege, ambtshalve uitspraak 
doende, he t besluit van Hoofdingelanden van 

genoemden polder van 11 November te voren 

bniten gevolg heeft gesteld. voor zoo veel daarbij 

tot Hoofd ingelunllen zijn toegelaten J . Knijper Uzn. 
en J. Bind t Pw. met bepaling dat deze niet als 

Hoofdingelanden van den polder Oostzaan worden 

toegelaten: 
Den Raad van State, afcleeling voor de geschillen 

van bestuur, gehoord (auvies va11 9 Maart 1898, 
n°. 21); 

Op cle voordracht van den Minister van Water 
staat, Handel en Nijverheid van 12 April 1898, 
n°. 175, afdeeling Waterstaat; 

Overwegende , dat in eeneop 16September 1897 
gehouden verkiezing van twee Hoofdingelanden 
van den polder Oostzaan ter vervulling der vaca
tures, opengevallen door het overlijden van Dirk 
Stam en · door de benoeming van Jan Legnit Junior 

tot Heemraad , 150 stembiljetten zijn ingeleverd, 

waarvan 5 van onwaarde zijn verklaard, zoodat 

het aantal geld ige stembiljetten 145 en de vol

strekte meerderheid 73 bedrneg; 

. dat op die gehlige stembiljetten, de stemmen 
als volgt waren uitgebracht: 

Jan Knijper Corneliszoon 

Jan Bindt Pieterszoon . 

P ieter Rep Corneliszoon 
Pieter Latenstein . 
Gerrit Kraaij Jacobszoon 

Albert Dra! Willemszoon 
Albert Tijmes . 

Jacob Out . 

Dirk Lust . 

Klaas Keijzer Jacob zoon 
Dirk Kraaij Janszoon 
Jan Derlagen .fanszoon . 

Cornelis On wejan. 

53 stemmen 

16 
31 
29 

29 

28 

18 
14 
10 

5 

4 

3 

2 
Gerri t Krnaij Genitszoon 2 
dat, vermits et· geen volstrekte meerderheid 

was verkregen, het stem burean heeft verklaard, 
clat er eene herstemming zon moeten plaats hebben 

tnsschen de 5 eerstgenoemden, die de mees te 
stemmen hadden verkregen , welke herstemming 

op 30 September 1897 is gehouden , waarbij 
164 stembiljetten zijn ingeleverd, waarvan gecne 
van on waarde; 

dat alstoen : 

Jan Knijper Corneliszoon 
Jan Bindt Pieterszoon . 

Gerrit Kraaij Jacobszoon 

Pieter Latenstein . 

93 stemmen 

86 
64 

39 
Pieter Rep Corneliszoon 19 

hebben verkregen, waarvan het stembureau heeft 
verklaard, dat de twee eerstge,noemden tot Hoofd
ingelanden waren gekozen, tot wier toelating in 

de vergadering van Hoofdingelanden op 11 No
vember 1897 is besloten; 

clat tegen de op 16 September 1897 gehouden 
verkiezinrr bij Gedeputeerde Staten van Noord
Holland echter bezwaar is ingebracht cloor H. Hoorn, 
Weduwe G. Bakker, stemgerechtigd ingeland van 
den polder Oostzaan, op grond dat het stem bureau 
haren zoon, die door haar bij schriftelijke vol
macht was gemachtigd om aan de verkiezing deel 
te nemen, niet tot de stembus heeft toegelaten; 

dat Gedeputeerde Staten hierop hun aan het 
hoofd dezes vermelde besluit hebben genomen; 
daarbij overwegende, dat uit het omtrent dit 
bez waancbrift ingewonnen ambtsbericht van het 
polderbestnnr is gebleken, dat het stembureau 
tot bedoelde handelwijze is geleid: 
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1 °. omdat door den lasthebber aanvankelijk 
was overgelegd een geregistreerde, doch niet ge
lego.liseerde volmacht, welke volmacht door hem 
daarna wel gelego.liseerd is aangeboden, doch dat 
nà de registratie van een stuk, dit niet meer 
gewijz igd of aangevuld mag worden; 

2°. omdat uit de volmacht niet bleek voor 
welke verkiezing deze moest gelden; 

3°. omdat daarin de personen waren genoemd, 
op wie de lasthebber zijn stem moest uitbrengen; 
hetgeen in strijd zou zijn met het beginsel van 
geheimhouding, neergelegd in artikel 31 van het 
Algemeen Reglement van llestutu· voor de Watel'
schappen in Noord-Holland; terwijl bovendien 
het stembureau in strijd met zijne bevoegclhcid, 
inzage zon hebben moeten nemen van het door 
den lasthebber in te leveren stembiljet, ten einde 
zich te overtu igen dat door dezen van de hem 
verstrekte volmacht werkelijk dat gebruik was 
gemaakt, als waartoe die volmacht hem bevoegd
heid gaf, zoodat de door hem uitgebrachte stemmen 
van waarde konden worden heschonwd, terwijl 
het stembureau daartoe niet kon of mocht ove,·
gaiin, wilde het geheim der verkiez ing niet ge
schonden worden ; 

dat, wat sub l O betreft, toen de lasthebber, 
zich voor de 2• maal bij het stembureau aan
meldende, een geregistreerde en gelegaliseerde vol
macht heeft overgelegd, dat stuk, altho.ns te dien 
aanzien, geheel voldeed aan den daarvoor bij 
artikel 16 van het Algemeen Reglement van Be
·stunr voor de Waterschappen in Noord-Holland 
gestelden eisch; dat geenerlei bepaling verbiedt 
een geregist reerde volmacht te legaliseeren, en 
evenmin zoodanige volmacht waardeloos verklaart; 
dat tronwens - wat hiervan zij - een uitspraak 
omtrent die vraag niet behoorde tot de bemoei
ingen van het stembureau; 

dat, wat sub 2° betreft, uit de overgelegde vol
macht - al wns daarin niet uitdrukkelijk ver
meld, dat deze voor de op 16 September te 
honden verkiezing zotl gelden - kon en mocht 
worden afgeleid, dat het de bedoeling der last
geefster was, do.t dit stuk voor die verkiezing 
zou strekken, daar het was afgegeven op den 
dag waarop mede ia de vacatures van twee af

tredende Hoofdingelanden zou worden voorzien 
en in de volmacht ook de opdracht was verstrekt 
om op die beiden te stemmen ; 

dat, wat sub 3° betreft, de vermelding in de 
volmacht van de namen cler personen op wie de 
lasthebber zijn stem moest uitbrengen, wel geheel 

overbodig kan worden geacht, doch dat die ver
melding aan de volmacht hare waarde niet kon 
ontnemen; dat het stembureau ten onrechte heeft 
geoordeeld, dat het door inzage te nemen van 
het door Jen lasthebber in te leveren stembiljet, 
zich behoorde te overtuigen, of deze, die te dien 
aanz ien slechts verantwoording was verschuld igd 
aan zijne lastgeefster, zich wel volkomen van 
zijne lastgeving zon hebben gekweten en niet 
well icht zijn stem zou hebben uitgebracht op 
personen, op wie bij niet bevoegd was te stemmen; 
dat het stembureau derhalve aan den lasthebber 
van H. Hoorn , Wed. G. Bakker, den toegang tot 
de stem bus niet had mogen ontzeggen; dat deze 
weigering van invloed heeft knnnen zijn op den 
uitslag van de op 16 September gehouden ver
kiezing, voor zoo veel daardoor is uitgemaakt over 
welke personen eene herstemming zou worden ge
houden; dat toch de Weduwe Bakker gerechtigd 
is tot het uitbrengen van drie stemmen bij ver
kiezingen in den polder Oostzaan; dat het zeer 
wel mogelijk is eu in vei'band met de in de vol
macht gedane aanwijzing van cle personen, op 
wie haar lasthebber moest stemmen, zelfs waar
schijnlijk moet worden geacht, dat deze, ware 
hij tot de verkiezing toegelaten, 3 stemmen zon 
heb beu uitgebracht op Pieter Latensteiu en evenzoo 
3 stemmen op Albert Dra! Willemszoou, waar
door de eerste 32 eu de laatste 31 stemmen zon 
hebben verkregen, tengevolge waarvan deze laatste 
en niet Gerrit Kraaij J acobszoon in herstemming 
zou zijn gekomen; en dat, ind ien de lasthebber 
zijne 3 stemmen op andere clan de twee zooeven 
bedoelde personen hacl uitgebracht, ook daarvan 
het gevolg zou kunnen zijn geweest, dat de her
ste~ming weder over eene andere groep van per
sonen zon hebben geloopen ; 

dat het bestuur van den polder Oostzaan en 
J. Knijper Czn . en J. Bindt Pzn . van dit besluit 
van Gedeputeerde Staten bij Ons in beroep zijn 
gekomen, Ons verzoekende dit te vernietigen en 
te bevelen dat het beslu it van Hoofdingelanden 
van dien polder van 11 November 1897 , voor 
zooveel daarbij laatstgenoemden als Hoofdinge
landen zijn toegelaten van kracht zal blij ven; 
dezelfde gronden daarvoor aanvoerende, als reeds 
hierboven vermeld en voorkomencle in het ambts
bericht van den eersten appellant aan Gedepu
teerde Staten, en er bovendien op wijzende, dat 
Gedeputeerde Staten hebben voorbijgezien, dat 
het voorschrift in een volmacht om de bepaalde 
personen te stemmen, den lasthebber slechts be-
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voegd maakt op de daru·in aangewezen personen 
stem nit te brengen, en hij, op andere personen 
stemmende, de grenzen van zijn volmacht over

schrijdt, en niet alleen deswege jegens zijn last
gever verantwoordelijk wordt, doch tevens geene 
geldige stemmen kan uitbrengen, weshalve het 

stembureau de door zoodanigen gemachtigde in te 
leveren stembriefjes vooraf zoude moeten openen, 
ten einde zich er van te overtuigen, dat ze geen 
andere namen bevatten, dan die in cle volmacht 

zijn vermeld; welk onderzoek echter in strijd ware 
met artikel 31 van het Algemeen Reglement van 
Bestuur voor de Waterschappen in Noord-Holland, 

volgens welk artikel de stern briefjes toegevouwen 

moeten worden ingeleverd, zoodat het Reglement 
niet kan bedoelen, volmachten als de onder
havige, waarin bepaalde personen zijn aange• 
wezen, toe te laten en dat dus aan den zoon 
der Weduwe Bakker door het stembureau terecht 
de toegaug tot de stembus is geweigerd; 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op de 
daarvoor in hun bestreden besluit aangevoerde 
gronden de bovenvermelde redenen, waarom de 
lasthebber van H. Hoorn, Wed. G. Bakker, niet 
tot de stembus is toegelaten, terecht niet afdoende 
heb ben verklaard ; 

Overwegende, wat meer bijzonder de derde 
reden betreft, dat daargelaten of iemand, die 
krachtens volmacht stemt, eene in den hier in 
aanmerking komenclen zin ongeldige stem uit

brengt, als hij anders stemt clan hem is opge· 
dragen, omtrent de geldigheid van een stem uit 
den aard der zaak eerst kan worden geoordeeld, 
nadat zij is uitgebracht, hetgeen hier het geval 
niet was , vermits het stembureau in casu de 

q uaestie der geldigheid beoordeelde, vó6rdat de 
stem was uitgebracht; 

dat bij stemming krachtens volmacht, sprake 
is van twee handelingen, welke niet mogen worden 
vereenzelvigd, namelijk het stemmen, d. i . het 
inleveren van het stembiljet èn het o-elijktijdig 
daarm ede aanwijzen van een bepaald persoon~ zooals 

ook beide handelingen naast elkander in cle onder
werpelijke volmàeht zijn genoemd; 

dat aan het stembureau alleen de controle is 
over de eerste handeling; niet .echter die over 
de tweede, vermits de stemming geheim is en 
deze omstandigheid derhalve, welke echter voor 
den bij volmacht stemmenden kiezer zelf geen 
beletsel behoeft te zijn, om gelijk in het onder
havige geval in de volmacht kenbaar te maken 
aan wien hij zijn stem wil geven, een stembureau 

moet weerhouden, om op die tweede handeling 

controle te willen oefenen; 
dat het hier toepasselijk reglement omtrent de 

wijze waarop of den vorm waarin iemand kan 
worden gemachtigd om op een bepaald persoon 
te stemmen, geen enkel bijzonder voorschrift bevat 
en derhalve de bewering als zoude dat reglement 
niet kunnen bedoelen om volmachten toe te laten, 
welke eene bepaalcle aanwijzing omtrent den te 
stemmen persoon inhouden, ook overigens in dat 
reglement geen steun vindt; 

dat de door het stem bureau voorgestane en 
door appellanten ondersteunde meening, als zouden 
gemachtigden, tot het stemmen op bepaald aan
ge'wezen personen, met het oog op de daarbij 
door het stembureau aangevoerde en door appel
lanten nader ontwikkelde bezwaren in zake de 
beweerde verplichtin" tot controleeren van een 
aldus uit"ebrachte stem, niet tot de stemming 
zijn toe te laten, in de toepassing neerkomt op 
eene verkQrting van de rechten der ingelanden, 
meer bijzonder van hen, die, zooals ook in het onder
havige geval, het stemrecht niet anders dan door 
een schriftelijk gemachtigde kunnen uitoefenen; 

dat toch die bezwaren niet alleen zonden gelden 
in het geval dat in de volmacht tot stemmen 
zei ve cle te stemmen personen waren aangewezen, 
maar altijd, waar op welke wijze ook, opdracht 
tot stemmen op bepaalde personen gegeven was, 
en zoo zij dus tot gevolg hadden dat een aldus 
gemachtigde niet zou mogen stemmen, het aan 
bedoelde stem~rechtigden onmogelijk zon zijn, om 

hun stem te doen uitbrengen op wien zi,j wilden; 
0 ver wegende dat Gedeputeerde Staten terecht 

hebben beslist dat de niet toelating van den ge
machtigde van de Wed. G. Bakker van invloed 

had kunnen zijn op den uitslag der verkiezing 
en derhalve op goede gronden hebben besloten 
het besluit van Hoofdingelanden van 11 ovem
ber 1897 tot toelating van J. Knijper Czn. en 
J. Bindt Pzn. buiten gevolg te stellen, met be
paling dat deze niet als Hoofdingelanden van den 
polder Oostzaan worden toegelaten ; 

Gezien het Algemeen Reglement van Bestuur 
voor de Waterschappen in Noord-Holland; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met handhavin" van het besluit van · Gedepu• 

teerde Staten van Noord-Holland van 1 Decem
ber 1897, n°. 22, het daartegen ingesteld beroep 
ongegrond te verklaren. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van cli t besluit , 
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dat in het Staatsblad en tegelijk met het rapport 
van dien Minister in de Staatscourant zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur. 

's Gravenhage , den 14den April 1898. 
(get .) E M M A. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) C. LELY. 

( Uitgeg. 13 Mei 1898.) 

14 Ápril 1898. BESLUIT, tot aanvulling van 
artikel 29 van de Regelen voor de Rijks
kweekscholen voor onderwijzers en onder
wijzeressen, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 21 Mei 1891 (Staatshlad n°. 97). S. 107. 

IN NAAM VAN H . M. WILHELMINA' ENZ. 
WrJ EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van 

Binnenlandsche Zaken van l Maart 1898, n°. 855, 
afdeeling Onderwijs ; 

Gezien het Koninklijk besluit van 21 Mei 1891 
(Staatsblad n°. 97); 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
22 Maart 1898, n°. 17); 

Gelet op het nader rapport van den voornoem
den Minister van 13 April 1898 , n°. 1749, 
afdeeling Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1 . In artikel 29 der regelen voor de 

Rijkskweekscholen voor onderwijzers en onderwij
zeressen, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
21 Mei 1891 (Staatsbladn°. 97), wordt na "2°. de 
theorie van onderwijs en opvoeding" opgenomen 
. 3°. de gezondheidsleer, en wel voornamelijk de leer 
der middelen tot bestrijd ing van het alcoholisme". 

2. Dit besluit wordt voor het eerst toegepast op 
den cursus aanvangende den eersten Maandag in 
Mei 1898. 

3. 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 Binnenlandsche Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk gelijktij
dig in bet Staatsblad en in de Nederlandsche Staats
courant zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 14den April 1898. 
(get.) EMMA. 

De Minister van B innenlandse/te Zaken, 
(get.) H. GOEMAN BoitGESIUS. 

( Uitgeg . 23 Ápril 1898.) 

14 Àpril 1898. BESLUIT, tot aanvulling en 

W1Jz1grng van art. 3 der Regelen voor de 
Rijksnormaallessen, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 29 J nni 1890 (Staatsblad n°. 97), 
11:ewijzigd bij Koninklijk besluit van 27 Juli 
1896 (Staatsblad n°. 142). S. 108. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA., ENZ. 
WJJ EMMA' ENZ. 
01i de voordracht van clen Minister van l3in

nenlandsche Zaken van 28 l<'ebrnari 1898, n°. 855•, 
afdeeling Onderwijs; 

Gezien het Koninklijk besluit van 29 Jnni 1890 
(Staatsblad n°. 97), gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van 27 Juli 1896 (Staatsblad n°. 142); 

Den Raad van State gehoord (ad vies van clen 
22 Maart 1898, n°. 18); 

Gelet op het nader rapport van voornoemden 
Minister van 13 April 1898, n°. 1750, afdeeling 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden eu verstaan : 
Art. 1. Artikel 3 der Regelen voor de Rijks

normaallessen, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 29 Juni 1890 (Staatsblad n°. 97), wordt 
gelezen als volgt : 

De normaallessen zijn in twee rangen verdeeld, 
volgens aanwijzing door den Minister van Binnen
landsche Zaken. 

Aan die van den tweeden rang wordt op den 
voet van de bij deze Regelen behoorende tabel 
der lesuren B, onderwijs gegeven in de vakken, 
vermeld in art. 2 der wet van 17 Augustus 1878 
(Staatsblad n°. 127), zooals dit artikel luidt na 
de daarin bij de wet van 8 December 1889 
(Staatsblad n°. 175) gebrachte wijzigingen, onder 
a-j, en in de beginselen van onderwijs en 
opvoeding; waar vrouwelijke kweekelingen de 
lessen volgen tevens in het vak, genoemd onder 
k, in artikel 2 der wet. 

Aan die van den eersten rang op den voet 
van de tabel der lesuren A, in dezelfde vakken, 
benevens in dat, vermeld onder p, en in eene 
der drie levende talen, in dat artikel genoemd. 

Bovendien wordt aan alle inrichtingen, waar 
de hiertoe noodige leerkrachten beschikbaar zijn, 
onderwij s gegeven in de gezondheidsleer, en wel 
voornamel ij k de leer der middelen tot bestrijding · 
van het alcoholisme. Het aantal nren , gedurende 
welke, en de klasse, waarin dat onderwijs zal 
worden gegeven, worden voor iedere inrichting 
door voornoemden Minister bepaald. 

Voornoemde Minister bepaalt tevens in hoeverre 
voor iedere normaalinrichting afzonderlijk wijziging 
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in de lesut'en, voor de andet'e vakken in de bij 
dit besluit behoorende tabellen bestemd, kan 
worden toegestaan." 

2. In de tabeI!en A en B , behoorende bij 
art. 3 der Regelen vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 29 Juni 1890 (Staatsblad n°. 97), 
wordt voor het getal lesuren in .paedagogiek" 
in de vierde klasse gelezen "3" in plaats van 
• 2"; en voor het geheele getal lesul'en in dat 
vak "5" in plaats van • 4", waardoor het getal 
lesuren voor de vierde klasse in het geheele getal 
lesuren voor iedere inrichting in de beide tabellen 
aangegeven, met één wordt vermeerderd. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 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 

tate. 
's Grnvenliage, den 14den April 1898. 

(get.) EMMA. 
De jJfinister van B innenlandsc!,e Zaken, 

(get.) H. GoF:MAN BollGES!US. 

( Uitgeg. 23 Api·it 1898.) 

18 April 1898. BESLUIT van den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, houdende 
vaststelling van de uit het Kiesreglement 
voor cle Kamers van Arbeid voortv loeiende 
modellen. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij ver
heid; 

Gezien de artt. 6, 7, 12, 27, 65 en 79 van 
het Kiesreglement voor de Kamers van Arbeid 
(Koninklijk besluit van 6 J annari. 1898, Staats
blad n°. 20) ; (1) 

Heeft goedgevonden : 

vast te stellen voor de in de artt. 6 , 7, 12, 
27, 65 en 79 van genoemd Kiesreglement be
doelde lijsten, aangifte, formulier, oproeping, 
stembriefje, verklaring en processen-verbaal de 
bij deze beschikking gevoegde modellen. 

's Gravenhage, den 18den April 1898 . 
JJe Ministei· voornoemd, (get .) C. L ELY. 

(1) In art. 79 van het Kiesreglement moet 
voor ,54", worden gelezen: ,57". (Verbetering 
van het Staatsblad n°. 20 van 1898.) 



Model I. 

JJfodct van de lijst, bedoeld ,n art. 1 van !,,et K iesreglement voor de Kamers van .Ll.,·beid. 

Voor hoofden en bestuurders van bedrijven , waarin gedure nde het gehee le jaar pleegt gearbeid te worden. 

KAMER VAN ARBEID voor 1) . 

De ondergeteekende 2) 

1) Naam der Kamer. hoofd 
bestuurder van 3) . gelegen aan de 4) 

2) Naam en voornamen (voluit) . 
3) Omschrijving van het bedrijf. te 5) verklaart, dat de hieronder vermelde personen gedurende het 
4) Straat, gracht enz. 

kalenderjaar 1 . . .. . d gemeente 
m ziJn bedrijf werkzaam ZIJD geweest rn e gemeenten 5) Gemeente waar het bedrijf is 

gelegen . 
6) . P atroon" of • werkman" naar 

gelang de persoon werkzaam was. 

gelegen binnen het gebied der bovengenoemde Kamer van Arbeid : 

7) Handteekening. 
8) Gemeente waar de personen werk

zaam zijn geweest, of was dit 
in meer dan ééne gemeente het 
geval, waar zij het laatst werk
zaam zijn geweest. 

9) In te vullen door Burgemeester 
en Wethouders : 15 Februari of, 
in geval eene Kamer van Arbeid 
wordt opgericht, den krachtens 
de ,ntt. 3 en 17 van het Kies• 
reglement aangewezen dag. 

NAMEN: 

Á.an Burgemeester en Wet ltoaders 

van. 8) . 

VOORN A MEN ; 

(voluit) . 
WOO NP LA A T S; Als: 6) 

Te. . den. 

7) 

Gemeente wa.ar de persoon het 
laatst werkzaam was, indien 
hij in meer dan ééne gemeen te 
werkzaam was: 

. 1 . 

N.B. Op deze lijst behoeven niet te wonlcn vermelcl pe rsonen, die geen ingezetenen des Rijks of !(Cen Nederlanders zijn of cl ie op 9) . 

1 . den lecfdtijd van 25 jaren niet zullen hebben bereikt. 

-00 

> 
'tl 
::c 

t" 

,... 
00 

'° oc 



Model II. JJfodel van de lijst, bedoeld in art . 1 van !tet Kiesreglement voor de Kamers van Arbeid. 

( Voorzijde.) 

Voor hoofden en bestuurders van bedrijven, waarin niet gedurende het geheele jaar pleegt gearbeid te worden. 

KAMER VAN ARBEID voor 1) . 

l) Nmun der Kamer. 
2) Naam en voornamen (voluit). 
8) Omschrijving van het bedrijf. 

De ondergeteekende 2) 
hoofd 

besluurder 
van 3) . . gelegen aan de 4) te 5) 

4) Straat, gracht enz. 
5) Gemeente waar het bedrijf is 

gelegen. 

verklaart, 

in art. 76 
dat 

van 

de 

het 

hi eroncler vermelde personen gedurende het aantal maanden als ten aanzien van zijn bedrijf 

Kiesreglement voor de Kamers van Arbeid is op11:egeven in zijn bedrijf werkzaam zijn geweest 

6) Tijd waarop de werkzaamheden 
aanvingen. 

7) Tijd waarop de werkzaamheden 
eindigden. 

8) . Patroon" of " werkman" naar 
gelang de persoon werkzaam was. 

9) Handteekening. 
10) Gemeente waar de personen 

werkzaam zijn geweest, of was 
dii in meer dan ééne gemeente 
het geval, waar zij het laatst 
werkzaam zijn geweest. 

11) In te vullen door Burgemeester 
en Wethouders: 15 Februari, of 
in geval eene Kamer van Arbeid 
wordt opgericht, den krachtens 
de artt. 3 en 17 van het Kies
reglement aangewezen dag. 

in de gemeente 
gemeenten 

bovengenoemde Kamer van Arbeid : 

VOOR ' AMEN: 
NAMEN : 

(voluit) . 
WOONPLAATS : Van: 6) 

. gelegen binnen het gebied der 

Gemeente waar de penoon 

Tot: 7) Als: 8) het laatst werkzaam wns, 
indien hij in meer dan ééne 
gemeente werkzaam was: 

Aan Burgemeester en Wetlwuders 
van 10) . 

Te. . den . . 1 

N.B. 

9) 

Op deze lijst behoeven ni et te worden vermeld personen, die geen ingezetenen des Rijks of geen Nederlanders zijn of die op 11) . 
1 . den leeftijd van 25 jaren niet zullen hebben bereikt. 

(Acl,terzijde.) Art. 76 van het Kiesreglement voor de Kamers van .J.,·beid luidt: 

Voor de hieronder vermelde ben rijven geldt voor kalenderjaar het tijdvak, dat achter ieder 

de aardappelmeel- en siroopfabricage 9 maanden. het nettenboeten. 
de beetwortelsuikerfob1·icage . 3 h et bedrijf der olieslagerijen. 

bedrijf is opgegeven: 
8 
8 

het bloembollenkweeken . 7 de steen-, pan- en estrikfabricage 
het bokking drogen en het bokking- en vischrooken . 8 het verduurzamen van levensmiddelen 

5 
7 
6 
5 

het bouwvak . 7 het zwingelen van vlas 
de garnalenvisscherij 9 de zeevisscherij, met nitzonderingdergarnalenvisscherij. 

maanden. 

l-"-
00 
~ 
00 



Model III. 

llfodel van de aangifte, bedoeld in ar/ 7 van !,et Kiesreglement voo,· de Kamers van Arbeid. 

Voor eigen aangifte. 

KAMER VAN ARBEID voor 1) 

1) Naam der Kamer. 
2) Naam en voornamen (voluit). 
3) Du~, maand en jaar van geboorte. 
4) Geboorteplaats. 
5) Woonplants. 
6) Tijd waarop de werkzaamheden 

aanvingen . 
7) Tijd waarop de werkzaamheden 

eindigden. 
8) Naam en voorlettersvanhethoofd 

of den bestuurder van het. beclrijf. 
9) Gemeenten waar de bedrijven 

gelegen zijn, die alle binnen 
het gebied der Kamer moeten 
zijn gelegen. 

10) Handteekening. 
11) Gemeente waar de aangever 

werkzaam i~ geweest, of was 
dit in meer dan ééne gemeente 
het geval, waar hij het laatst 
werkzaam is geweest. 

De ondergeteekende 2) 

geboren den 3) 

verklaart, dat hij als 

het kl\lcnd crj riar l 

>alroon 
werkman 

1 

werkzaam 

te 4) wonende te 5) 

is geweest in de hi eronder genoemde bed1·ij ven gedurende 

liet nnntal maanden a.ls t.cn aanzien tlaarnrn in art. . 76 van het. Kiesreglenumt. voor clc Kamers nm Arbeid is opgeJ.;even 

en wel: 

van 6) tot 7) in het bedrijf van 8) te 9) 

reden waarom hij verzoekt geplaatst te worden op de kiezers! ijst voor de }
0
:~~:~:n voor de bovengenoemde 

Kamer van Arbeid. 

In geval de aangever patroon is en gedurende den bovengenoemden tijd zijn bedrijf heeft ui tgeoefend in 

meer dan ééne gemeente, terwijl zijne woonplaats gelegen is buiten het gebied der Kamer van Arbeid, hier te 

vermelden in welke gemeente de hoofdzetel van het bedrijf is gevestigd . 

Àan Burgemeester en Wethouders 

van 11) 

Te . 

10) 

. den . . 1 . 

-00 

00 
0 
00 
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Model IV. 

J,[odel van het formulier, bedoeld in art. 12 
van het Kiesreglement voo,· de Kamers 

van Arbeid. 

KAMER VAN ARBEID voor 

te . 

Burgemeester en Wethouders van 
noodigen u uit nevensgaand formulier, na invul
ling en onderteekening, binnen 14 dagen na heden 
aan hun college terug te zenden. 

Te . . . . . den ..... 1 ... 

Aan 

te 

De ondergeteekende 
in h~t bedrijf van .. 

.... . .. . werkzaam 
.... . in de 

gemeenten . . . . . . . wonende te . . . . . ·. , 
alwaar genoemd bedrijf niet in eene Ka.mer van 
Arbeid is vertegenwoordigd, verzoekt in de ge-
meente *) . .. . .. . . . op de kiezerslijst voor 
de werklieden voor bovengenoemde Kamer van 
Arbeid te worden geplaatst. 

Te . . . den 1 . 

*) In te vullen een der gemeenten, waar de 
onderteekenaar werkzaam is. 

Model V. 

( Voorzi;jde.) 

JJfodel van de oproeping, bedoeld in art. ff 
van het Kiesreglement voor de Kamers 

van Arbeid. 

voor de verkiezing van . . leden 
een li<l 

Oproeping 

patroon(s) 
werk- (man) (lieden) 

voor de Kamer van Arbeid 

voor .. . . .... te . . op ..... . 
dag ..... .. .. . 1 

Het stembureau houdt zitting in 

de inlevering der stembriefjes vangt aan des 
morgens te acht uren en duurt tot des namiddags 
te dri e uren . 

Deze oproeping mede te brengen. 

Art. 128 van het Wetboek van Strafrecht luidt: 
Hij die opzettelijk zich voor een ander uit-

gevende, aan eene krachtens wettelijk voorschrift 
uitgeschreven verkiezing deelneemt, wordt gestraft 
met gevangeuisstrnf van ten hoogste een jaar. 

(AcMerzijde .) 

In drieën te vouwen. 

Áan 
te 

N° . .. van de kiezerslijst voor de 

van de Kamer van Arbeid voor . . . 

te . 

patroons 
werklieden 

Model VI. 

( Voorzijde.) 

JJfodel van het stembriefje, bedoeld in a,·t. ~ 

van het- Kiesreglement voor de Kamers 
van Arbeid. 

STE~1BRIEFJFJ. 

Verkiezing van .. led_en patroonM van 
• een hd werk- (man 1 (lieden) 

de Kamer van Arbeid voor . . ..... . .. . 
te . ... . . . . .... . 

In geval van herstemming invullen: 

De herstemming heeft plaats tusschen: 

(De namen in atp!tabetische volgorde te plaatsen.) 

(Acl,terzijde.) 

(Hier te plaatsen de !tandteekening van 
den Burgemeester.) 

Model VII. 

Verkiezing voor eene Kamer van Arbeid 
in ééne gemeente. 

Proces-verbaal van de zitting van het stem
bureau op . . . . .. dag, den . . . . . . 1 . . . 

in de gemeente . . . . . . . . tot het verkiezen 
en va.ststelten van den uitslu.g der verkiezing van 
.• leden patroon(s) 
een lid werk- tman) (lieden ) 

Arbeid voor . . . . . . . . 

van de Kamer 

. aldaar. 

Het stembnrean bestaande uit . . . 

van 

neemt in het stemlokaal plaats des voormiddags 
te 8 oren. 
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Een exemplaar van de wet op de Kamers van 

Arbeid, van het Kiesreglement voor cle Kamers 

van Arbeid en van cle kiezerslijst voor de 

patroons dt d t f I h t t werklieden wor op e a e , voor e s em-

bm·eau staande, nedergelegd. 

De stembus, na onderzocht en volkomen ledig 

bevonden te zijn , wordt met twee sleutels ge

sloten, waarvan de een dopr den heer 

en de ander door den heer . . . in be-

waring wordt genomen. 

In de stembus zijn stembriefjes geworpeu door 

de op nevensgevoegde lijst door parafeering aan

geduide kiezers, nadat elk van hen aan den 

voorzitter cle in art. ¾i van het Kiesreglemeut 

voor de Kamers van Arbeid becloelde oproeping 
had overhandigd. 

Er zij n door de in het stemlokaal aanwezige 
kiezers geen be1.waren ingch_racht. 

de navolgende bezwaren in gebracht : 

(In geval bezwaren zijn ingebracht op grond , 

dat de verkiezing niet overeenkomstig de daar

voor gestelde regelen plaats heeft, die bez waren 
hier te vermelden.) 

(In geval wanorde in het stemlokaal of zijne 

toegangen den behoorlijken voortgang der ver

kiezing onmogelijk maakt, hier bij te voegen: 

De voorzitter van het stembureau verklaart 

t e . . . . uren, dat naar de bevincling van het 

stem bureau wanorde den behoor lijken voortgang 

der verkiezing onmogelijk maakt. De verkiezing 
wordt daarop geschol"St en tot ....... dag·, 

den • . . . . . . . . 1 . . . , des voormiddags te 

8 uren verdaagd. 

Onmiddellijk daarop is de stembus in tegen

woordigheid der iu het stemlokaal aanwezige 

kiezers behoorlijk gesloten en verzegelcl met de 
zegels van .... 

En is hiervan terstond dit proces-verbaal op 

gemaakt. 

Gedaan te . . . . .. , den . . . . . . 1 

Voorzitter , 

Leden, 

Nadat de na de schorsing der verkiezing ge• 
bezigde zegels der stem bus, die voor den aan vang 
der hervatte verkiezing aan het stembureau is 

. l d " d ht eschoudon •· 1nge ever , ZIJD on erzoc en ongeschonden ZlJil 

bevonden, wordt op . . . . dag, den . . . 
1 . . . , des voormiddags te 8 uren de stembus 
ontzegeld, het in art. 41 van het Kiesreglement 

1898 . 

voor de Kamers van Arbeid bedoelcle pakket ge

opend en de verkiezing voortgezet.) 

Te 5 uren word t door den voorzitter van het 

stembureau aangekondigd, dat de voor de inleve
ring der stembriefjes bepaalde t\id verstreken is . 

De op dat tijdRlip in het stemlokaal aanwezige 

kiezers worden tot het inleveren van hunne stem

briefjes toegelaten. 
Het ter parafeering bestemde exemp\aar der 

kiezerslijst wordt door de leden van het stem

bureau gewaarmerkt, met opgave, dat daarop 

ingevolge art. 35 van het Kiesreglement voor de 

Kamers van Arbeid zijn gesteld . .. parafen . 

Van die lijst en de aan den voorzitter van het 

stembureau overhandigde oproepingen wordt een 

pakket gemaakt, hetwelk verzegeld wordt met 

de zegels van . . . . . . . . . . . . 

Onmiddellijk daat·op wordt de stembus geopend. 

De stembriefjes worden dooreengemengd en ge

teld. Hnn aantal bedraagt ... . 

Dit getal, met de opgave van het aantal cler 

op de bovenbedoelde kiezerslijst gestelde parafen 
groote.r dan 

vergeleken zijnde, is gebleken te zijn even groot at , 
kleiner dan 

het aant.al kiezers, dat aan de verkiezing heeft 

deelgenomen. 
De voorzitter opent de stembriefjes en deelt 

na opening van elk briefje den inhoud daarvan 

mede, met inachtneming van art . 47 van het 
Kiesreglement voor de Kamers van Arbeid. 

(In geval twijfel bestaat over de waarde van 

een of meer stembriefjes, hier te vermelden de 

redenen van twijfel en de beslissing benevens, 

dat deze door den voorzitter onmiddellijk is 

bekend gemaakt.) 

Daarna wordt van de geopende, zoo wel de 

geldige als de van onwaarde verklaarde, stem

briefjes elke soort afzonderlijk een pakket ge

maakt, hetwelk verzegeld wordt met de zegels 

van .. 
De voorzitter maakt bekend , dat zijn mtge

bracht .... geldige stemmen, waarvan 

O]l • . .•. . . •.• , ... O]l . . , , . . 

en dat van on waarde zijn verklaard . . . stem
briefjes. 

(In geval het getal der in de stembus gevonden 

t b · f' groo!er · d h t t l k' d s em ne Jes kleiner 1s an e ge a 1ezers, at 

aan de verkiezing heeft deelgenomen, hier te 
vermelden, of dat verschil op den uitslag der 
verkiezing van invloed heeft kunnen zijn, alsmede 

9 
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dat die beslissing onmiddellijk door den voor

zitter is bekend gemaakt.) 

De voorzitter maakt vervol"ens als den 11itslag 

\·erkozen ....!.!_ 
der verkiezing bekend, da t z\j n 

herstemming moet plaats 
hebben tusschen 

....... en ........... . 

Er zijn door de in het stemlokaal aanwezige 

kiezers . geen hezwaren ingehrachl. 
üc navolgtnult bezwaren mgebracht: 

(In geval bezwaren zijn ingebracht O]l grond , 
dat het opmaken ,an den uitslag der verkiezing 
niet overeenkomstig de daarvoor gestelde regelen 

plaats heeft, die bezwaren hier te vermelden.) 
En is hiervan aanstonds proces-verbaal op

gemaakt. 
Het stembureau is gedurende al deze werk

zaamheden onveranderd gebleven . 
(In f(eval verwisseling van het stembureau 

heeft plaats gehad, die verwisseling hier te ver
melden , met opgaaf van de redenen en van den 
tijd cler verwisseling.) 

Gedaan te . . . . . . , den . . . . . . 1 

Model VIII. 

Voorzitter, 

Leden , 

Verkiezing voor eene Kamer van Arbeid 
in meer dan ééne gemeente. 

Proces-verbaal van de zitting van het stem

bureau op . . . . . . dag, den . . . . . . 1 . . . 
in de gemeente ...... , tot het verkiezen van 

· · leden palroon(s) van de Kamer van 
een lid werk- (man) (lieden) 

Arbeid voor . . . . te . · . . 

Het stembureau, bestaande uit 

neemt in het stemlokaal plaats des voormiddags 
te 8 uren. 

Een exemplaar van de wet op de Kamers van 

Arbeid, van het Kiesreglement voor de Kamers 
van Arbeid en van de kiezerslijst voor de 

w:;;;~e:ne:, wordt op de tafel, 

bnrea u staande, nedergelegd. 

voor het stem-

De stembus, na onderzocht eu volkomen ledig 
bevonden te zijn, wordt met twee sleutels ge
sloten , waarvan de een door den heer 
en de ander door den heer . . . . . . . in be-
waring wordt genomen . 

In de stembus zijn stem briefjes geworpen door 

de op nevensgevoegde lijst door parafeering aan 

geduide kiezers, nadat elk van hen aan den 
07 

voorzitter de in art. i'ï van het Kiesreglement 

voor de Kamers van Arbeid bedoelde oproe1iing 

had overhandigd. 
Er zijn door cle in het stemlokaal aanwezige 

k" geen bezwaren ingebracht. 
iezers de navolgende bèzwaren ingebracht : 

(In geval bezwaren zijn ingebracht op grond, 
dat de verkiezing niet overeenkomstig de daar
voor gestelde regelen plaats heeft, die bezwaren 

hier te vermelden.) 

(In geval wanorde in het stemlokaal of zijne 
toegangen den behoorlijken voortgang der ver

kiezing onmogelijk maakt, hier bij te voegen: 
De voorzitter van het stembureau verklaart 

te .... uren, dat naar cle bevinding ,,an het 

stembureau wanorde den behoorlijken voortgang 
der verkiezing onmogelijk maakt. De verkiezing 

wordt daarop geschorst en tot . . . . . . . dag, 
den . . . . . . . 1 . . . , des voormiddags te 

8 uren ver<laagd. 
Onmiddellijk daarop is de stembus in tegen

woordigheid der in het stemlokaal aanwezige 
kiezers behoorlijk gesloten en verzegeld met de 

zegels van .... 
En i hiervan terstond dit proces-verbaal op

gemaakt. 
Gedaan te . ... , den ...... 1 

Voorzitter , 

Leden, 

Nadat de na de schorsing cler verkiezing ge

bezigde zegels der stembus, die voor den aanvang 
der hervatte verkiezing aan het stem bureau is 

- l d " d ht geschonden .. 
1nge ever , ZIJD on erzoc en ongoschondeu ZlJll 

bevonden, wordt op . . . . dag, den . . . . . . 
1 ... , des voormiddags te 8 uren de stembus 

ontzegeld, het in art. 41 van het Kiesreglement 
voor de Kamers van Arbeid bedoelde pakket ge
opend en de verkiezing voorté(ezet.) 

Te 5 uren wordt door den voorzitter van het 
stembureau aangekondigd, dat de voor de inleve
ring der stembriefjes bepaalde tijd verstreken is. 
De op dat tijdst ip in het stemlokaal aanwezige 
kiezers worden tot het inleveren van hunne stem
·briefjes toegelaten. 

Het ter parafeering bestemde exemplaar der 
kiezerslijst wordt door de leden van het stem
bureau gewaarmerkt, met opgave, dat daarop 
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ingevolge art. 35 van het Kiesreglement voor de 
Kamers van Arbeid zijn gesteld . . . parafen. 

Van die lijst en de aan den voorzitter van het 
' stembureau overhandigde oproepingen wordt een 
pakket gemaakt, hetwelk verzegeld wordt met 
de zegels van . . . . . . . . . . . . 

Onmiddellijk daarop wordt de stem bus geopend. 
De stembriefjes worden dooreengemengd en ge

teld. Hun aantal bedraagt . ... 
Dit getal, met de opgave van het aantal der 

op de bovenbedoelde kiezerslijst gestelde parafen 
grooler dan 

vergeleken zijnde, is gebleken te zijn even groot als 
kleiner dan 

het getal kiezers, dat aan de verkiezing heeft 
deelgenomen . 

De voorzitter opent de stembriefjes en deelt 
na opening van elk briefje den inhoud daarvan 
mede met inachtneming van art. 47 van het 
Kiesreglement voor de Kamers van Arbeid. 

(In geval twijfel bestaat over de waarde van 
een of meer stembriefjes, hier te vermelden de 
redenen van twijfel en de beslissing benevens, 
clut deze door den voorzitter onmiddellijk is be
kend gemaakt.) 

Daarna wordt van de geopende, zoo wel de 
geldige als de van onwaarde verklaarde, stem
briefjes elke soort afzonderlijk een 1iakket ge
maakt, hetwelk verzegeld wordt met de zegels 
van . . . . . . . . 

De voorzitter maakt bekend, dat zijn nitge
brach t . . . . geldige stemmen , waarvan 
op . . . . . . . , . . . op . . . . en dat 
van onwaarcle zijn verklaard . . . . stembriefjes. 

Er zijn door de in het stemlokaal aanwezige 
kiezers geen bezwaren ingeb_racht. 

de navolgende bezwaren mgebracht : 

(In geval bezwaren zijn ingebracht op grond, 
dat het openen der stembriefjes of de beslissing 
over den inhoud daarvan niet overeenkomstig de 
daarvoor gestelde regelen plaats heeft, die be
zwaren hier te vermelden .) 

En is hiervan aanstonds proces-verbaal opge
maakt 

Het stembureau is gedurende al deze werk
zaamheden onveranderd gebleven. 

(In geval verwisseling van het stembureau heeft 
plaats gehad , die verwisseling hier te vermelden 
met opgaaf van de redenen en nu den tijd der 
verwisseling.) 

Gedaan te . . . . . . , den . . . . . . 1 
Voorzitter, 

Leden , 

Model IX. 

Verkiezing voor eene Kamer van Arbeid 
i1t ,neer dan ééne gemeente. 

Proces-verbaal van de zitting van het stem
bureau op . . . . . dag, den . . . . . . . l . . . 
in de gemeente ....... . .. , tot ket vast-

stellen van den uitslag dei· verkiezing van · e~~•~~n 

patroon(s) van de Kamer van Arbeid 
werk- (man) (l ieden) 

voor . aldaar. 

Het stembureau be taande uit . . 

neemt in het stemlokaal plaats des voormiddags 
te 9 uren. 

Nadat de in de artt. 50 en 51 van het Kies
reglement voor de Kamers nn Arbeid bedoelde 
stukken aan het stembureau zij n ingeleverd en 
de zegels der pakketten zijn onderzocht en 

[J'eschonden . 
ongeschonden bevonden , maakt de voorzitter be-

kend , dat bij het stembureau in de gemeente, 
waar de zetel der Kamer van Arbeid is gevestigd, 
in het geheel zijn nitgebracht . . .. geldige 
stemmen, waarvan op . . . . . . . . . . . , 

.. . op . . . . . . . . . . . , alsmede, dat bij 
het stembureau te .. . . . . . in het geheel 
zijn uitgebracht. . . geldige stemmen, waarvan 
.. . op . . . . . . . , ... op ... ..... , 
terwijl bij elk van die stembureaux van onwaarde 
zijn verklaard respectievelijk . . . stem briefjes. 

(In geval eene nieuwe opening van de stem
briefjes uit een of meer der in art. 48 van het 
Kiesreglement voor de Kamers van Arbeid be
doelde pakketten heeft plaats gehad, dan hier te 
vermelden het daartoe strekkend heslnit van het 
stem bureau, alsmede de redenen, die daartoe 
geleid hebben. 

Onmiddellijk daarna worden na de opening der 
verzegelde pakketten de stem briefjes geopend. De 
voorzitter deelt na opening van elk briefje den 
inhoud daarvan mede met inachtneming van 
art. 47 van het Kiesreglement voor de Kamers 
van Arbeid. 

In geval er stembriefjes van onwaarde worden 
verklaard, hier te vermelden de redenen van 
twijfel en de beslissing benevens, dat deze door 
den voorzitter onmiddellijk is bekend gemaakt. 

Daarna wordt van de opnieuw geopende, zoo
wel de geldige als de van onwaarde verklaarde, 

9* 
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stembriefjes elke soort afzonderlijk een pakket 
gemaakt, hetwelk verzegeld wordt met de zegels 
van ......... . 

De voorzitter maakt bekend, dat op de opnieuw 
geopende stembriefjes zijn uitgebracht ... geldige 
stemmen, waarvan . . . op . . . . . . . . . . . , 

. • . op . . . . . . . . . , en dat van on waarde 
zijn verklaard . . . stem briefjes. Deze getallen 
vergeleken zijnde met die, welke door het stem
bureau te . . . . . . . . . . . . blijkens het door 
dat bureau opgemaakte proces-verbaal aan elken 
persoon zijn toegekend, is gebleken te zij n 

daarmede overeenstemmende. 
(in geval van verschil dit aan te geven.)) 

De voorzit.ter maakt bekend, dat het gezamenlijk 
getal der geldige stemmen . . . bedraagt en dat 
daarvan zijn uitgebracht op . . . . . . . , . . . , 
op . . . ....... , . . . stemmen, terwijl het 
gezamenlijk get.al der van on waarde verklaarde 
stembriefjes bedraagt .... 

(In geval het getal der in de pakketten ge-

d t b . fj grooter von en s em r1e es kleiner is dan het getal 

láezers, dat aan de verkiezing heeft deelgenomen, 
hier te vermelden, of dat verschil op den uitslag 
der verkiezing van invloed heeft kunnen zijn, 
alsmede, dat die beslissing onmiddellijk door 
den voorzitter is bekend gemaakt.) 

De voorzitter maakt vervolgens als den uitslag 

verkozen -2!_ 
der verkiezing bekend, dat . zijn 

herstemmmg moet plaats 
111:~bben tusschen 

en ...... . 
Er zijn door de in het stemlokaal aanwezige 

kiezers geen bezwaren ingcb.racht. 
de navolgende bezwaren rngebracht: 

(In geval bezwaren zijn ingebracht op grond, 
dat het opmaken van den uitslag -der verkiezing 
niet overeenkomstig de daarvoor gestelde regelen 
plaats heeft, die bezwaren hier te vermelden.) 

En is hiervan aanstonds proces-verbaal opge
maakt. 

Het stembureau is gedurende al deze werk
zaamheden onveranderd gebleven. 

(In geval verwisseling van het stembureau heeft 
plaats gehad, die verwisseling hier te vermelden, 
met opgaaf van de redenen en van den tijd der 
verwisseling.) 

Gedaan te . . . . . . , den . . . . . . 1 
TToOrzitter, 

Leden, 

Model X. 

( Voorzijde.) 

Jfodet van de verklaring, bedoeld in art. 65 
va1t het Kiesreglement voo,· de Kalllers 

van Arbeid. 

De ouiergeteekende . . ...... geboren 
den . . . . . . . . 1 . . te .... . ... , 
wonende te . . . . . , benoemd tot lid der 
Kamer van Arbeid voor .. . .. . 
te . . . . . . . . . . verklaart, dat hij gedurende 

het kalenderjaar l .. 
drie Yan de laatste tien kalenderjaren en wel van ... tot . 

*) als patkroon werkzaam is geweest en wel : 
wer ·man 

van tot in het bedrijf van 

bij te 

Te .. .. clen . . . ' . 1 ... 

Aan Burgemeester en Wethouders 
van ......... . 

*) Betreft het een bedt·ijf als berloeld iu art. 76 
van het Kiesreglement op te geven de maanden, 
welke de onderteekenaar in dat bedrijf werkzaam 
is geweest voor zoover de opgaaf daarvan noodig 
is om zitting te nemen. 

(Achterzijde .) 

A1·t. 76 van !tet K iesreglement voor de Kamers 

van Arbeid ti.idt: 
Voor de hieronder vermelcle bedrijven gelclt 

voor kalenderjaar het tijd vak, dat achter ieder 

bedrijf is opgegeven: 
de aardappelmeel- en siroopfabricage. 9 maanden 
de beetwortelsuikerfabricage. . . . . 3 
het bloembollenkweeken ....... 7 
het bokking drogen en het bokking-

en vischrooken . . . . . 
het bouwvak ... . . 
de garnalen visscherij 
het nettenboeten. . . 

3 

7 
9 
3 

het bedrijf der olieslagerijen 8 
de steen- , pan- en estrikfabricage 5 
het verduurzamen van levensmid-

delen .................. 7 
het zwingelen van vlas ..... . . 6 
de zeevisscherij, met uitzondering 

der garnalen visscherij . . . . . . 5 
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21 Áprit 1898. M1ssrvE van den Minister van buitenland of de koloniën gekomen, zich in de 
.Binnenlandsche Zaken aan de Commissarissen 

der Koningin in de provinciën, betreffende, 
in verband met de uitvoering der wet op 
de personeele belasting, het doen van op
gaven door de burgemeesters nopens vol
trokken huwelijken en van vestiging in de 

gemeente van uit het buitenland of de ko
loniën gekomen personen. 

Blijkens mij door den Minister van Financiën 
gedane mededeeling heeft de praktijk der nieuwe 
wet op de personeele belasting doen zien dat de 

opgaven, welke thans overeenkomstig de circu
laires van mijn Departement van 14 Mei 1869, 
n°. 164 , 2• afd., en vau den 17 Mei 1897, 
n°. 2255, afd . B. B., door de burgemeesters 
aan de ontvangers der directe belastingen worden 
verstrekt, ten deele kunnen worden achterwege 

gelaten. 
Naar de meening van genoemden Minister kan 

voor de uitvoering vali voormelde wet worden 
volstaan met een opgaaf betreffende de voltrokken 
huwelijken en van de personen, die uit het 

MODEL. 

GEMEENTE 

gemeente hebben gevestigd . 

In overeenstemming daarmede heb ik de eer 
U H.E.G. te verzoeken de burgemeesters der ge
ruee.nten in Uwe provincie mede te deelen dat 
bovengenoemde circulaires met ingang van heden 
zijn ingetrokken en hen daarbij namens ruij uit 
te noodigen om voortaan telkens uiterlijk op 
10 Januari, 10 April, 10 Juli en 10 October 
aan den ontvanger der directe belastingen tot 
wiens dienstkrin)l; de gemeente behoort, met be
trekking tot het laatstverloopen kwartaal, een 

opgaaf in te zenden overeenkomstig het hier
nevensgaand model. 

Opclat de geregelde inzending dezer gegevens, 
welke dus voor het eerst plaats zal hebben uiterlijk 
op 10 Juli a.s., zoo veel mogelijk verzekerd zij, 
gelieve U H.E.G. den bmgemeesters in Uwe pro
vincie tevens op te dragen om ook van een c.q. 

negatieve opgaaf aan den betrokken ontvanger 
melding te maken. 

De JJ[inister van Binnenlandsche Zaken, 
(get .) H. GOEMAN BollGESlUS. 

Op_qaaf volgens circulaire -,;an den _Minister van Binnenlandsche Za leen van 
21 April 1898, n°. l 846, afä. B . B ., loopende over het e lc1oartnal van 189 

NAAM 

VAN DEN MAN. 

A. In de gemeente voltrokken huwelijken. 

BEROEP 

YAN DEN MAN. 

Woonplaats 
van het echtpaar 

(zooveel mogelijk ook 
straat of wijk enz. 

en nomruers.) 

DATUM 

VAN HET HUWELIJK. 
AANMERKINGEN. 

B. Vestiging m de gemeente van uit het buitenland of de koloniën 
gekomen personen. 

WOONPLAATS IN DATUU YAN VORIGE 
NAAM. BEROl!;P. A.ANMEHK JNGEN . 

DE GEMEENTE. VESTIGI:s'G. WOONPLAATS . 

, clen 189 

De Burgemeester der gemeente 
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22 April 1898. B1<:SLUIT, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit vau 10 Juli 1896 (Staats
blad n°. 104), waarbij nader wordt bepaald, 
welke ziekten van het vee voor besmettelijk 
worclen gehouden en welke der, in de wet 
van 20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 131) ge
noemde, maatregelen bij het heerschen of bij 
het clreigen van elke dier ziekten moeten toe
gepast worden. S. 109. 

IN NAAM VA:-< H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WTJ EMMA.' ENZ. 
Overwegende, fat wijziging van het Koninklijk 

besluit vau 10 Juli 1896 (Staatsb lad n°. 104) 
noodzakelijk is; 

Gezien de wet van 20 Ju li 1870 (Staatsb lad 
n°. 131), tot regeling van het veeartsenijkundig 
Staatstoezicht en de veeartsenijkundige politie, 
aangevuld bij de wet van 1 Augttstns 1880 
(Staatsblad n°. 123) en gewijzill:d bij de wetten 
van 15 April 1886 (Staatsblad u0

• 64) en 
15 April 1896 (Staatsblad n°. 68 ) ; 

Op de voordracht van den Minister van Binuen
landsche Zaken van 19 Maart 1898 , n°. 1278 1 , 

afdeeling Landbouw; 
Den Raacl van State gehoord (advies van 5 April 

1898 , n° . 11); 
Gelet op het nader rapport van deu voor

noemclen Minister van 18 April 1 98, n°. 1695, 
afdeelin"' Landbouw ; 

Hebben /l:Oedgevonden eu Yerstaau te bepalen: 
Art. J. Art. 2 van het Koninklijk besluit van 

10 Juli 1896 (Staatsblad n°. 104) worclt gelezen 
als volgt: 

• Onverminderd de verplichte aangifte, voor
geschreven in artikel 13 der wet van 20 Juli 1870 
(Staatsblad n°. 131), zijn bij elke der, in artikel 1 
van dit besluit genoemde, veeziekten de volgende , 
in de daarbij vermelde artikelen der aangehaalde 
wet genoemde, maatregelen toepasselijk: 

1 °. cle verwijdering en afzondering van vee, 
dat verschijnselen eener besmettelijke ziekte ver
.toont (artikel 14); 

2°. het onderzoek van ziek of verdacht vee 
(artikel 16); 

3°. het plaatsen der kentcekenen (artikel 17); 
4°. wanneer dit door den districtsveearts noodig 

wordt geoordeeld , het merken van ziek of ver
dacht of hersteld vee (artikel 19); 

5°. het verbod van vervoer van vee, door eene 
besmettelijke ziekte aangetast of daarvan verdacht, 
behoudens vergunning van clen burgemeester (ar
tikel 21); 

6°. wanneer dit door den districtsveearts noodig 
wordt geoordeeld, de lifsluiting van besmette 
hoeven of weiden en der naastaangelegen lande
rijen en erven en de ontsmetting van de kleederen 
cler personen, die het afgesloten terrein verlaten 

(artikel 29); 
7°. ontsmetting volgens de, bij algemeenen 

maatregel van bestuur gegeven of te geven, voor
schriften (artikel 31); 

8°. het verbod van gednrende een termijn, bij 

dit besluit voor elke besmettelijke ziekte bepaald, 
vee te brengen in ge bon wen of op weiden, erven 
of hoeven , waar vee staat of gestaan heeft, dat 
aan eene besmettelijke ziekte lijdt of geleden heeft 
(artikel 32)." 

II. In de artikelen 9, 23, 39, 51, 58, 66, 
74, 80, 87, 94 en 101 van het Koninklijk be
slnit van 10 Jnli 1896 (Staatsblad n°. 104) 
wordt in plaats van "artikel 2, sub 4°."' gelezen: 
.artikel 2, sub 6°." 

III. In artikel 104 van het Koninklijk besluit 
van 10 ·Juli 1896 (Staatsblad n°. 104) wordt in 
plaats van .artikel 2, ub 2°." gelezen: ,, artikel 2, 
sub 4°." 

IV. Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag :ia dien der dagteekening van het Staatsblad 
en van de Staatscourant, waarin het is geplaatst. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is belast 
met de uitvoering van clit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad en gelijktijdig in de Staatsco-umnt 
zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Cannes, deri 22sten April 1898 . 

(get.) EMMA. 

De ll[inister van B innenlandsche Zaken, 
(get.) H. GOEMAN BoRGESIUS. 

( Uitgeg. 30 April 1898.) 

25 Àpi·il 1898. BESLUIT, houdende machtiging 
tot uitgifte van schatkistbiljetten en schat-
1.-istpromessen volgens de wet van 4 April 
1870 (Staatsblad n°; 62), gewijzigd bij die 
van 31 December 1897 (Staatsblad n°. 281) 
en de wet van 5 December 1881 (Staatsblad 
n°. 185). S. 110. 

27 April 1898. MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Commissarissen 
cler Koningin in de provinciën, beti·effende 
uitvoering der bepalingen tot wering van 
de druifluis. 
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Gelijk î, H.E.G. bekencl zal zijn, werd bij 

Koninklijk besluit van 11 )faal't l.i. (Staatsblad 
n°. 61) onder meer de zorg voor de uitvoering 

der wet van 6 December 18 3 (Staatsblad n°. 181) 
- ter uitvoel'ing van cle op 3 Novembe!' 1881 
te Bern gesloten internationale overeenkomst tot 

wering der clruifinis, - gewijzigd bij de wet 
van 15 April 1890 (Staatsblad n°. 48), alsmede 
van cle daal'uit vool'tgevloeide besluiten , voor 

zooveel het clepa1·tement van Waterstaat, Handel 
en Nijvel'heid bij die uitvoering betrokken was, 

overgeb!'acht naar dat van Binnenlandsche Zaken. 
Gelijk U H .E.G. mede zal zijn gebleken, is bij 

Koninklijk beslui t van 7 dezer (Staatsblad n°. 103) 
het Koninklijk besluit van 24 December 1883 
(Staatsblad n°. 248), zooals dit is gewijzig'.l bij 
de Koninklijke besluiten van 14 December 1889 
(Staatsblad u0

• 178) en 26 Mei 1894 (Staats 
blad n°. 66), met het bepaalde bij eerstgemeld 

besluit van 11 Maart l.i. in overeenstemming 

gebracht. 
)iet het oog op het vo!'enstaande zullen de 

bij ci1·culaire van den Minister van ·w aterstaat, 

Handel en Nijverheid , dd. 29 December 1883 , 
bedoelde maanclelijksche opgaven van cle met 
gunstig gevolg cloor de officieele cleskuncligen 
onclerzochte imichtingen, alsmede de bij de vol
gende zinsnede van dat rondschrijven bedoelde 

cleclaratiën, behoudens die welke alsnog betl'ek

king hebben op het dienstjaar 1897, voortaan 
zijn in te zenden aan het Depa!'tement van Bin

nenlandsche Zaken. 
Voorts zal in de artt . 3, 4, 5 en 7 van cle 

clien deskundigen gegeven instructie, dato 29 De
cember 1883, in . 't vervolg voor de woorclen 

• Waterstaat, Hanclel en Nijverheid" zijn te lezen: 

.Binnenlandsche Zaken"; terwijl in de bijbehoo
rende model-verklaring in plaats van • Waterstaat, 
Handel en ij verheid" zal zijn te lezen: .de 

Regeering." 
U H .E.G. gelieve voor zoovel haal' gewest be

treft, bedoelden deskundigen van die wijzigingen 

mededeeling te doen. 
In de clool' de bnrgemeestel's, op het get uig

schrift van den deskundige af te geven ambtelijke 
verklaringen, becloeld bij de tweede alina sub 2b 

van art. 5 van het Koninklijk besluit van 24 De
cember 1883 (Staatsb lad n°. 248) - zie het 
betrokken model, gevoegd bij cle bovengenoemde 
circulaire - zullen de woorden .den Minister 
van Water taat, Handel en Nijverheid", in het 
vervolg zijn te vervangen door .de Regeering." 

U H.E.G. gelieve ook van deze veranderi nir den 

betrokken ambtenaren mededeeling te willen doen. 
De ,Jtinister van B innenlandse/te Zaken, 

Voor den Minister , 
De Secretaris-Generaal, (get.) DrJCKMEESTER. 

30 April 1898. BESLUIT, waarbij cle wet. van 

4 December 1872 (Staatsblad n°. 134) , tot 
voorziening tegen besmettelijke ziekten, van 

toepassing wordt verklaard op de pest. S. 111. 
1N NAAM VAN H. M. WILHELM! A' ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

0 verwegen de, tlat het mogelijk is, dat ge
vallen van pest in het Rijk zouden voorkomen 

ten gevolge van het epidem isch heel'sehcn van 

die ziekte in B ritscl,-Indië en het voorkomen 

van die ziekte te Djedda!,; 
Gelet op art. 1 der wet van 4 December 1 72 

(Staatsblad n°. 134), gewijiigcl bij de wetten van 
3 December 1874 (Staatsblad n°. 188), 28 Maart 

1877 (Staatsblad n°. 36), 15 April 1886 (Staats
blad n°. 64) en 8 April 1893 (8taatsbladn°. 64); 

Op de voordracht van den Minister van Bin

nenlandsche Zaken, van 31 Maal't 1898, n°. 535, 
afdeeling Medische Politie; 

Den Raad van St,ttc gehoord (acl vies van 
19 April 1898 , n°. 34); 

Gelet op het nade!' rapport van den Minister 

van Binnenlandsche Zaken, van 23 April 1898, 
n°. 696, afdeeliug Medische Politi e; 

Hebben goeclgevonden en verstaan, te bepalen : 
Art. 1. De wet van 4 Decembe!' 1872 (Staatsblad 

n°. 134), tot voorzien ing tep:en besmettelijke ziekten, 

gewijzigd bij cle wetten van 3 December 187 4 
(Staatsblad n°. 188), 28 Maart 1877 (Staatsblad 
n°. 36), 15 April 18 6 (Staatsblad n°. 64) en 
8 April 1893 (Staatsblad n°. 64), is gedurende 

een jaar in het geheele Rijk van toepassing op 
cle pest. 

2. De voorschriften, die in de al'tt. 11, 16, 
22 en 24 van de bovenbedoelde wet zijn gegeven 
ten aanzien van de bepaaldelijk in die artikelen 

genoemde ziekten, zijn ook van toepa ss ing ten 
aanzien van de pest. 

Ter uitvoering van art. 21 van bovenbedoelde 
wet worden, bij cle epidemische \' erschijning van 
de pest, wekelijks het aantal der aangegeven 
aangetasten ·en dat der aan die ziekte overledenen 

bekend gemaakt. 
3. Dit besluit treedt in werkin~ op den tweeden 

dag na dien der dagteekcning van het Staatsblad 
en van cle Staatscourant, waarin het is geplaatst. 
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De )[inister rnn Binnenland che Zaken is be

last 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 rnn tate. 

Florence, den 30sten April 1898. 

(get.) E M )IA. 

De j)finister van Bi1111eula11dsclte Zaken, 

(get.) H. GOEMAN BonGESIU . 

(Uitgeg. 6 j)fei l 9 .) 

2 j)[ei 189 . BESLUIT, tot WlJZtgrng ,·an het 
Koninklijk besluit van 8 Juni 1 96 ( taats
blad n°. 91) , waarbij met wijziging van 

het Koninklijk besluit van 15 i\Iei 18 5, n° . 7, 
bepalingen zijn vastgesteld omtrent het maxi

mum van het aantal verpleegden en het 
min imum van het getal geneeskundigen in 

het krnnhinnigengesticht "Veldwifk" te 
Ermelo . S. 112. 

IN NAAM VAN H. M. WILHEL)llNA, ENZ. 

WIJ EMMA, EXZ. 

Op de voordracht van den i\Iinister van Bin
nenland che Zaken, van 27 April 1898, n°. 717, 

afdeeling Medische Politie; 
Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staa ts

blad n°. 96), gewijzigd bij dP, wetten van 15 April 

1 86 (Staatsblad n°. 64) en 7 December 1896 
(Staatsblad n°. 191); 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 

Benig artikel. 

Artikel 1 van het Koninklijk besluit van 8 Juni 
1896 (Staatsblad n•. 91) wordt gelezen als volgt: 

• In het krankzinnigengesticht • Veldwijl,:" ge
meente Ermelo, bestaande nit 9 pa,iljoenen voor 

mannen en 13 paviljoenen voor vrouwen benevens 
dieustgebonwen, observatiekwartieren en een zieken

paviljoen, mogen niet meer dan 419 krankzinnigen, 
172 mannen en 247 vrouwen, verpleegd worden". 

De Minister van Binnenlandsche .Zaken is he
la t met de uitvoering van dit besluit , dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Florence, den 2den Mei 1 98. 

(get.) E)Df A. 

De j)finister van Bi111umla1ulsche Zaken, 
(get .) H. GOElUN BoRGESIUS. 

( Uitgeg. 11 J,[ei 1 9 .) 

2 j)fei 1898. BESLUIT, bepalende de plaatsing 

in het Staatsblad van het tu schen Xederlaud 
en Frankri._jk op 24 December 1 95 te Parijs 

gesloten uitleveringsverdrag, toepasselijk op 
het grondgebied der wederzijdsche Staten ge
legen in en buiten Europa, en op het onder 
bescherming van een dier beide Staten stllllncle 

gebied . S. 113. 
b' ~AAM VA:S H. M. WILHEL)IINA, E:SZ. 
Wu EllDfA, ENZ. 
Gezien het tusschen Nederland en Frankrijk 

op 24 December 1 95 te Parijs gesloten uit

leveringsverdrag, toepa el ijk op het grondgebied 

der wederzijdsche taten gelegen in en buiten 
Europa, en op het onder bescherming van een 
clier beide Staten staande gebied; 

O~erwegende dat gezegcl verdrag door Ons , 

namens de Koningin, is bekrachtigd, alsmede 

dat de akte houdende die bekrachtiging op 
12 April 1898 te Parijs is uitgewisseld tegen de 

Fransche akte van bekrachtiging; 
Gelet dat meergenoemd verdrag vier maanden 

na de voorzegde uitwisseling der akten van be
krachtiging in werking treedt; 

Op de voordracht van den )[inister van Buiten
landsche Zaken van den 2 sten April 1 98, 

n°. 4478•, Algemeen ecretariaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan, de bekend

making van bovenvermeld verdrag met de ver
taling daarvan te bevelen door plaatsing van dit 
besluit in het Staatsblad. 

De ;\1inisters, Hoofüen van Departementen 

van Algemeen Bestuur, worden belast, ieder 

voor zooveel hem aangaat, met de uitvoering 
der bepalingen in voornoemd ~erdrng vervat. 

Gedaan te Florence, den 2den Mei 1898 . 

(get .) E M M A. 

De .lli1tister van Huitenlandsche Zaken, 

(get.) W . H. DE BEAUFORT. 

( Uitgeg. 10 Jfei 1898.) 

VERTALIXG. 

Hare )fajesteit de Koningin der Nederlanden 
en in Hoogst-Derzelver naam, Hare Majesteit de 
Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk 
en de President der Fransche Republiek, in ge
meen overleg besloten hebbende om een nieuwe 
overeenkomst te sluiten tot het uitleveren van 
misdadigers, 

hebben te dien einde tot Hunne gevolmach
tigden benoemd, te weten : 
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Hare Majesteit de Koningin-Weduwe, Regen
tes van het Koninkrijk der Nederlanden, 

Ridder DE STUERS, Buitengewoon Gezant en 
Gevolmachtigd Minister van Hare Majesteit de 
Koningin der Nederlanden bij de Regeering van 
de Fransche Republiek enz., enz , enz., en 

De President der Fransche Re1rnbliek, 
Zijne Excellentie den heer BERTHELOT, lid van 

den Senaat, Minister van Buitenlandsche Zaken 
enz. , enz., enz. , 

die, na elkander hunne volmachten te hebben 
medegedeeld, welke in goeden en behoor lijken 
vorm zijn bevonden, omtrent de volgende artikelen 
zijn overeengekomen: 

Art. 1. De regeering der Nederlanden en de 
Regeering der Fransche Republiek verbinden zich, 

volgens de voorschriften bij de volgende artikelen 
Yastgesteld, wederkeerig aan elkander uit te le
Yeren de personen schuldig of veroordeeld ter 
zake van een der feiten hieronder vermeld, gepleegd 
op het grondgebied van den opeischenden Staat. 

Van weers1,ijden worden eigen onderdanen niet 
uitgeleverd. Indien het nochtans een persoon 
geldt, die den staat van Franschman heeft ver
kregen sedert het plegen van het strafbaar feit 
waarvan hij wordt beschuldigd of ter zake waa,·
van hij is veroordeeld in N ederlancl, zal deze 
omstandigheid het opsporen, het aanhouden en 
het uitleveren van die persoon overeenkomstig de 

bepalingen van dit verdrag niet beletten. 
Indien het een persoon geldt, die zijn Neder

landerschap heeft verkregen sedert het plegen 
van het strafbaar feit waarvan hij wordt beschul
digd of ter zake waarvan hij is veroordeeld in 
J<'rankrijk, zal deze omstandigheid niet beletten de 
vervolging voor den bevoegden N ederlandschen 
rechter, overeenkomstig de bepalingen van art. 5 
van het Nederlandsche Wetboek van Strafrecht, 
zoolang deze bepalingen van kracht znllen blijven . 

Indien het feit, op grond waarvan de aan
vraag tot uitlevering wordt gedaan, is gepleegd 
buiten het grondgebied van den opeischenden Staat, 
zal er aan die aan vraag gevolg gegeven worden, 
indien de wet vau het land, waaraan de aan
vraag wordt gedaan , vervolging toelaat van zoo
danig feit, gepleegd buiten zijn grondgebied, 

tenzij de uitlevering gevraagd zij op grond van 
dat feit, door de Regeering van een derde land, 
waar het feit gepleegd is. 

2. De strafbare feiten, ter zake waarvan uit
levering zal kunnen worden gevraagd, zijn de 

volgende: 

1 °. )fo01·,l, doodslag, vergiftiging, hetzij deze 
misdrijven zij n bedreven tegen het Hoofd van 
den staat, den Son verein, den Troonsopvolger 
of tegen elk ander persoon, mits het misdrijf 
geen politiek karakter hebbe; vadermoord, kin
dermoord gepleegd met voorbedachten rade; 

2°. Bedreiging, schriftelijk en oncler eene he paal
de voorwaarde gedaan, met een van de volgende 
strafbare feiten : 

Geweldplegingen in het openbaar, met vereen
de krachten , tegen personen of goederen, ver
krachting, feite lijke aanranding van cle eerbaarheid, 
doodslag, zware mishandeling, brandstichting; 

3°. Het opzettelijk veroorzaken van cle afdrij
ving der vrncht van eene vrouw; 

4°. Mishandeling met opzet gepleegd, hetzij 
met voorbedachten rade, hetzij dat die ten gevol
ge heeft: een lichamelijk gebrek of een voort
durende ongeschiktheid om persoonlijke arbeid te 
verrichten, het verlies van een lichaamsdeel van 
het oog of van elk ander orgaan , of van het 
volledig gebruik maken van een lichaamsdeel van 
het oog of van elk ander orgaan, eene ern

stige verminking of den dood zonder opzet om 
die te veroorzaken ; 

5°. Verkrachting, feitelijke aanranding der eer
baarheid en inbreuk op de goede zeden, strafbaar 
in beide landen en voorzien bij de artt. 243-247 
en 250 van het Nederlandsche Wetboek van 
Strafrecht en hij de artt. 331-334 van den 
Franschen Code Pénal ; 

6°. Duhhel huwelijk; 

7°. Oplichting of wegvoering, verberging, weg
making of onderschuiving van een kind; 

8°. Oplichting of wegvoering van minderjarigen; 
9°. Het namaken of vervalschen van muntspe

ciën, munt- of bankpa1iier, met het oogmerk om 
die muntspeciën, dat mnnt- of bankpa1iier als echt 
en onvervalscht uit te geven of te doen uitgeven, 
of het opzettelijk in omloop brengen van valsche 
of vervalschte muntspeciën, munt- of bankpapier ; 

10°. Het namaken of vervalschen van van 
Rijkswege uitgegeven zegels en Rijksmerken of 
van meesterteekenen door de wet gevorderd , voor
zoover de wetten der beide landen uitlevering 
op dien grond toelaten; 

11°. Valschheid in geschriften en het met op
zet gebruik maken van het valsche of vervalsch
te geschrift, wanneer de wetten der beide landen 
uitlevering op clien grond toestaan; het in voor
raad hebben of invoeren uit het buitenland van 
biljetten eener krachtens wettige verordeningen 
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opgerichte circulatiebank met het oogmerk om 

die als echt en onvervalscht uit te geven, inge

val de dader, ten tijde dat hij die stukken ontving, 
met de valschheid of vervalsching bekend was; 

12°. Meineecl; 
13°. Omkooping van openbare ambtenaren in 

cle gevallen , voorzien bij art. 179 van den Fran

schen Code P énal en de artt. 178, 363 en 364 

van het Neclerlandsch Wetboek van trafrecht; 
14°. Knevelarij en verduistering, gepleegd door 

openbare ambtenaren of andere personen, belast 

met een voortclurende of tijdelijke open bare be
diening; 

15°. Brandstichting of opzettelijke vernieling 

van een gebouw, voorzien bij de artt. 434, 435 , 
437 van den Franschen Cocle Pénal en de ru-tt. 157, 
170, 328 en 352 van het Nederlandsch Wetboek 
van Strafrecht; 

16°. Plundering , het aanbrengen van schade 

aan specerijen of koopwaren, goederen of roerende 
eigendommen, gepleegd in het openbaar met ver 

eende krachten; 

17°. Vernieling, het doen zinken, doen stran

den en doen verloren gaan van een schip, met 
een schuldig oogmerk en indien er een gevaar 

voor anderen uit kan voortkomen; 

1 °. Mniterij en verzet van passagiers aan boord 
van een schip tegen den chipper en van mindere 

schepelingen jegens huune meerderen in rang; 
19°. Het opzettelijk doen ont taan van gevaar 

voor een spoortrein; 
20°. Diefstal; 
21 °. Oplichting; 
22°. Misbruik van een handteekening in blanco; 
23°. Verduistering; 

24°. Bedrieii:elijkc bankbreuk. 
Poging tot en medeplichtigheid aan bovenge

noemde strafbare feiten zullen eveneens grond op
leveren tot uitlevering wanneer die poging en 
medeplichtigheid strafbaar zijn volgens de wetge
ving van· beide landen. 

3 . De uitlevering zal niet worden toeg-estaan 

zoolang de vreemdeling in het land waarheen hij 
gevlucht is, vervolgd wordt ter zake van het 
strafbaar feit, waarvoor uitlevering is aangevraagd 
of wel indien hij, ter zake van clat strafbaar 

feit, onherroepelijk is veroorcleeld, vrijgesproken 
of van rechtsvervolging ontslagen. 

De uitlevering zal geen plaats hebben indien, 
volgens c1e wetten van het land, waru·aan die 

worclt gevraagd, de strafvervolging of de straf 
is verjaard vóór de aanhouding van de opge-

eischte persoon, of, indien die nog niet is aan
gehouden, vóór dat hij voo)• c1en rechter is ge

daagd om gehoord te worden. 
4. Indien cle opgeëischte persoon vervolgd 

wordt in het laucl, waaraan de uitlevering is 

gevraagd, of daar veroordeeld is geworden voor 
een ander strafbaar feit, dan dat waarvoor de 

uitlevering wordt gevraagd, zal die uitlevering 
geen plaats hebben; clan nadat die vervolging zal 
geëindigd zijn of, in geval van veroordeeling, 

nadat de straf zal zijn ondergaan. 
Nochtans zal deze bepaling niet beletten clat 

die vreemdeling tijdelijk kunne worden over
geleverd om voor den rechter van het opeischen
de land te verschijnen, onder voorwaarde dat hij 

zal teruggezonden worden zood.J·tt de rechter van 
dat lan·d uitspraak zal hebben gedaan. 

5. De uitgeleverde persoon zal, tenzij op 

eigen verzoek om te recht te staan , niet vervolge! 

noch gevonnisd worden ter zake van een aGcler straf
baar feit, clan dat waarop de uitlevering gegroncl 

is, tenzij in geval van eene bizonclere toestemming, 
gegeven, in de gevallen bij de wet voorzien, door 

den Staat waaraan de uitlevering is verzocht. 
De uitgeleverde, die na zijne definitieve invrij 

heidstelling gedurende eene maand gelegenheid 

zal hebben gehad het grondgebied van den aan
vragenc1en Staat te verlaten, zal , ter zake van 

andere feiten, clan die welke aanleiding hebben 

gegeven tot zijne uitlevering en voorafgllande aan 
die uitlevering, beschouwd worden, en wel zonde1· 
voorbehoud, onderworpen te zijn aan de wetten 

van dien aan vragenden Staat. 

6. rn het geval clat de uitlevering van een 
vreemdeling door een van beide contracteerende 

partijen mocht zijn toegestaan aan de ander, en 
een clerde Regeering op haar beurt van deze laatste 
cle uitlevering van dezelfde persoon mocht verzoeken, 

ter zake van een ander feit dan dat, op grond 
waarvan de uitlevering is toegestaan of een niet 

daarmede samenhangend feit, zal de Staat aan 
wien laatstgenoemde uitlevering wordt verzocht 

aan het verzoek, indien daarvoor termen zijn, 
geen gevolg geven dan na verkregen toestemming 
van den Staat die de eerste uitlevering heeft toe
gestaan . 

Nochtans zal dit voorbehoud niet gelden, 
wanneer de uitgeleverde persoon gedurende den 
termijn, bepaald bij art. 5, de gelegenheid heeft 
gehad het gebied van het lancl, waaraan hij is 

uitgeleverd, te verlaten. 
7. Geen persoon zal worclen uitgeleverd, in-
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dien het strafbaar feit, waarvoor de uitlevering 

wordt aangevraagd door de partij aan wie dit 
wor,lt verzocht, beschon wd wordt als een poli

tieke misdaad of een feit, samenhangend met 
zoodanige misdaad. 

8. Elke aanvraag om uitlevering zal aan de 

Regeering, waaraan die wordt gedaan, gericht 

worden langs diplomatieken weg en zal vergezeld 
gaan: ltetziJ van een vonnis of arrest van. ver~ 

oordeeling, zelfs indien deze bij verstek zijn ge• 
gewezen, en in clit geval beteekend met inacht

neming van de vormen die zijn voorgeschreven 
bij ,le wet van het opeischen,1 lan,1, hetzij van 

een strafrechtel"lijk stuk van een bevoegden rechter, 
waarbij rechtsingang tegen den gedaagde uitdruk
kelijk wordt verleend of die waaruit rechts

ingang, van rechtswege voortvloeit, ltetzij van 
een bevel tot gevangenneming of elke andere 

akte die dezelfde kracht heeft eu die is afgege• 
ven door den rechter, mits laatstgenoemde akten 
nauwkeurig de aanuuiding van het feit inhouden, 

waarvoor zij zijn uitgereikt en , zooveel mogelijk, 
de dagteekening van dat feit. 

De bovenbedoelde stukken moeten worden ver

toond in originali of in authentiek afschrift . 
De opeischende Regeering zal tegelijkertijd af

schrift vertoonen van de teksten der wetten, 

welke op het ten laste gelegde feit toepasselijk 
zijn, en, voor zoo veel mogelijk, het signalement 
van de opgeëischte persoon. 

9. Wanneer er termen bestaan voor uitleve
ring, zullen alle voorwerpen, welke in beslag 

zijn genomen en die kunnen dienen om van het 
strnfbaar feit te doen blijken, als ook de voor

werpen afkomstig van dat strafbaar feit, worden 
overgegeven, en zulks ter beoordeeling van de 
bevoegcle overheid, aan den opeischeuden Staat, 
hetzij dat de uitlevering kunne worden bewerk
stelligd, ingeval cle opgeëischte persoon is aange• 

houden, hetzij dat er geen gevol1; aan kunne 
worden gegeven, ingeval bedoelde persoon opnieuw 
gevlucht of gestorven is . · 

Een en ander nochtans behoudens de rechten 
welke derden die niet in de vervolging zijn be

trokken, op 1;ezegde voorwerpen mochten heb beu 
kunnen verkrijgen. 

10. In afwachting van de aanvrage om uit
levering zal de voorloopige aanhouding van den 

voortvluchtige kunnen worden gedaan, hetzij 
langs diplomatieken weg, hetzij van den kant 
van Nederland do01· iederen officier van justitie 
of door iederen rechter van instructie (rechter-

commissaris) en van clen kant van Frankrijk door 

eiken procureur der Republiek of ï'ederen rechter 

van instructie. 
De voorloopige aanhouding is onderworpen aan 

de vormen eu regelen voorgeschreven door Je 
wetgeving van den Staat waaraan de uitlevering 

gevraagd wordt. 
11 . De vreemdeling, die krachtens de bepa

lingen van het voorgaand artikel voorloopig is 
aangehouden, zal, ten ware hij uit an,leren hoof

de behoort in hechtenis te blijven, in vrijheid 

worden gestelcl, indien niet; binnen de 20 dagen 
volgende op dien van de voorloopige aanhouding, 

de aanvrage tot uitlevering langs diplomatieken 
weg geschied is, onder overlegging der bescheiden 
bij het tegenwoordig verdrag voorgeschreven. 

12. Wanneer bij vervolging ter zake van 

een gemeen misdrijf een der Regeeringen het 
hooreu van getuigen, die zich in den anderen 
staat bevinden, of elke andere daad van gerech

telijke instructie noodig oordeelt, zal daartoe 

een rogatoire c~mmissie langs dip)omatieken weg 
gezonden worden eu zal daaraan gev:olg gegeven 
worden, met inachtneming van de wetten van 

het land waar het hooren van getuigen of de daad 
van gerechtelijke instructie moet plaats hebben. 

·wanneer het een zaak is van dringenden aard, 

zal de rogatoire commissie rechtstreeks door de 

rechterlijke overheid van het eene land tot die 
van het andere kunnen worden gericht, in het 

geval echter dat het stuk afkomstig is van eene 

Nederlandsche gerechtelijke overheid, zal het ver

gezeld moeten zijn van een fransche vertaling in 

dubbel. 
13. In,lien in eene strafzaak de persoonlijke 

verschijning van een getuige noodig is, zal de 
Regeering van het land, waar -de getuige woont, 
deze verzoeken gevolg te geven aan de tot hem 

te richten nitnoc,diging. Ingeval de getuige daar
aan voldoet, zullen hem reis- eu verblijfkosten, 

berekend van af zijn woonplaats, worden toege
kend volgens de tarieven en reglementen van 
kracht in het land, waar bet verhoor zal moe

ten plaats hebben, behoudens het geval dat de 

aanvragende Regeering het noodig zal achten 
hoogere schadeloosstell ing aan den getuige toe te 
kennen. 

Een getuige van welke nationaliteit ook, die, 
iu een van beide staten opgeroepen, vrijwillig 
voor den rechter van den anderen Staat verschijnt, 
zal aldaar niet kunnen worden vervolgd of aan• 
gehouden voor eene vroegere beschuldiging of ver-
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oorcleeling zelfs niet oncler voorwendsel van me
cleplichtigheid aan de feiten die het onderwerp 

uitmaken van het geding, waarin hij als getuige 
optreedt. 

Wanneer in een strafzaak, een gemeen mis
drijf betreffencle, ingesteld in een van beide lan
den, de vertooning van gerechtelijke of andere 

stukken zal nuttig geoordeeld worden, zal de 
aan vraag daarvan langs d i plomatieken weg ge
chieden en zal daaraan gevolg gegeven worden, 

tenzij bijionclere overwegingen zich daartegen ver
zetten en ondec gehbndenheid van terugzending 
dier stokken . 

14. Er is overeengekomen dat de uitlevering 
bij wijze van doorvoer, door het gebied van een 
der cont.racteerende partijen, van een persoon , 
uitgeleverd aan de andere, zal worden ingewilligd 
op eenvo ndig vertoon, hetzij van het oorspron
ke)ijk, hetzij van een authentiek afschrift van 
een der processtukken genoemd in art. 8, mits het 
feit waarop de uitlevering gegrond is in eene 

overeenkomst vermeld zij welke gesloten is tus· 
schen het land, waardoor de doorvoer plaats 

heeft, en het opeischend land , dit feit geen po
litiek karakter hebbe en de uitgeleverde persoon 

geen onderdaan zij van het land van doorvoer. 
Wat het medegeleide betreft zal de doorvoer 
plaats hebben met medewerking van beambten van 
het land dat de doorvoer over zijn gebied heeft 
toegestaan; de kosten zullen ten laste van het 
opeischende land zij n. 

15. De wederzijdsehe Regeeringen doen over 
en weder afstand van alle aanvrage tot terngbe
taling van de kosten van onderhoud, van ver
voer en andere die, binnen de grenzen van haar 
wedet·zijdsch grondgebied, zouden kunnen voort
vloeien nit de uitlevering van beklaagde, in 
staat van beschuldiging gestelde of veroordeelde 
personen, evenals van die voortvloeiende, hetzij 

uit het vervoer en de terugzending van aangehou
denen ter confrontatie, hetzij uit de toezending 
en terugzending van de overtuigingsstukken of 
van andere bescheiden. 

Dczelfcle regel is toepasselijk op de kosten van 
tenuitvoerlegging van rogatoire commissiën , zelfs 
ingeval een onderzoek door deskundigen is inge
steld, mits dat onderzoek van cleskundigen 
niet meer ditn ééne dienstve.rvulling noodig heeft 
gemaakt. 

Ingeval het, vervoer over zee verkieslijk mocht 
worden geacht zal de nit te leveren persoon wor
den overgebracht naar een haven welke zal wor-

den aangewezen door den dii'lomatieken of cou
sulairen agent van den staat, die de uitlevering 
heeft aangevraagd, en zal hij op kosten van dien 
Staat worden ingescheept. 

16. De bepalingen van J.e tegenwoordige over
eenkomst zullen toepasselijk zijn op de koloniën 
en buitenlandsche bezittingen van beide Hooge 
contracteerende Partijen en op landen die oncler 
hunne bescherming staan, met inachtneming der 
hizondere wetten in bedoelde koloniën eu bezit
tingen van kracht. 

De aanvraag tot uitlevering van den miscladiger, 
die cle wijk genomen heeft naar eene kolonie of 
bui tenlandsche bezitting van de andere partij of 
naar een onder de bescherming van deze laatste 
staand land, zal ook rechtstreeks kunnen gericht 
worden tot den Gouverneur of eersten ambtenaar 
van gezegde kolonie of bezitting door den Gou
verneur of eersten ambtenaar van de andere kolo
nie of bezitting, mits de beide landen gelegen 
zijn, hetzij in het deel van de wereld gevormd 
door Azië, Australië en Oost-Afrika, hetzij beiden 
in Amerika. 

Bedoelde gouverneurs of eerste ambtenaren zul
len de bevoegdheid hebben om of de uitleve
ring toe te staan, of de aangelegenheid aan hun -
ne Regeering te onderwerpen. 

De termijn voor de invrijheidstelling, vastge
steld bij art. 11, zal 60 dagen zijn. 

17. In afwijking van het bepaalde bij artikel 8 
zal elke persoon, die in de strafinrichtingen van 

Frnnsch Guyana een straf onclergaat, welke hem 
is opgelegd ter z_ake van een der feiten voorzien 
bij de tegenwoordige overeenkomst, uitgeleverd 
worden door den gouverneur van Suriname op 
vertoon van het signalement van die persoon en 
van een register-n1;ract dat de feiten aangeeft 
waarop de veroordeeling is gegrond, alsmede den 
rechter welke die heeft uitgesproken. Dit extract, 
zal, in naam van den Franschen gouverneur, ge

wammerkt worden door het hoofd van de inrich
ting, waaruit de ontvlucht ing heeft plaats gehad, 
en voorzien worden van een officieel zegel van 
die inrichting. 

18. De tegenwoordige overeenkomst zal in 
werking treden vier maanden na de uitwisseling 
der akten van bekrachtiging. Te rekenen van 
hare inwerkingtreding zullen de overeenkomsten 
van 7 November 1844, van 2 Augustus 1860 en 
van 3 Augustus 1860 ophouden van kracht te 
zijn . 

De tegenwoordige overeenkomst zal worden be-
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krachtigd en cle akten van bekrachtiging er van 

zullen zoo spoedig mogelijk te :Parijs worden uit
gewisselcl. 

Ieder der contracteerende Partijen zal ten allen 

tijde die overeenkomst kunnen cloeu eincligen, 
door zes maanden van te voren van haar voor
nemen kennis te geven aan de andere partij. 

Ten blijke waarvan cle weclerzijclsche gevol

machtigden de tegenwoordige overeenkomst heb

ben onclerteekend en clie van hunne zegels voor
zien. 

Geclaan, in clubbel, te Parijs den 24sten 
December 1895. 

(L . S) (get.) DE STUEHS. 
BERTHELOT. 

2 :Jfei 1898. BESLUIT, bepalende de plaatsing in 
het Staatsblad van cle, clen 23sten April 1897 
te Brussel tnsschen Nederla12d en B elgië 
gesloten overeenkomst betreffencle overneming 
van de Nederlanclsche gedeelten van eenige 

in Nederland gelegen spoorwegen, benevens 
het daarbij behoorencl slotprotocol met bij 
lage S. 114. 

IN NAAM VA:S- H. :1.L WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA' ENZ . 
Gezien cle op 23 April 1897 te B russel tnsschen 

Nederland en België gesloten overeenkom st be

treffende overneming van cle Nederlandsche ge
cleelteo van een ige in Nederland en B elgië gelegen 

spoorwegen, benevens het claarbti behoorencl slot

protocol met bijlage, van welke stukken met de 
vertaling daarvan, een afdruk aan dit Beslnit 

gehecht is; 
Overwegende dat genoemde ove.-eenkomst is 

goedgekeurd bij cle wet van 2 April 1898 (Staats

blad n°. 81); 
Overwegende dat die overeen komst door Ons , 

namens de Koningin, is bekrachtigd, alsmede 
dat de akte, houdende die bekrachtiging, den 
14den April 1898 te Brussel is uitgewisseld 
tegen de akte van gelijke strekking van den 

Koning der Belgen; 
Op de voordracht van clen Minister van Buiten 

landsche Zaken van den 27sten April 1898, n°. 4031, 
Algemeen Secretariaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan de bekend

making van bedoelde overeenkomst, van het 
<l.aarbij behoorend slotprotocol met de bijlage 
daarv01n en van de vertaling clier stukken te ·be

velen door plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 
De Ministers, Hoofden van Departementen 

van Algemeen Bestnnr, worden belast, iecler voor 
zooveel hem betreft, met de uitvoering der be

palingen in meergenoemde overeenkomst vervat. 

Florence, clen 2den Mei 1898. 

(!Jet .) EMMA. 
De Jfinister van liuitenlanclsche Zaken , 

(get.) W. H. DE BEAUFORT. 
( Uitgeg. 11 :Jfei 1898.) 

VERTALl:S-0 . 

OVEREENKOMST. 

Hare :1.Iajesteit cle Koningin der Nederlanden 
en in Hoogst-Derzelver naam Hare Majesteit de 

Koningin-Weduwe , Regentes van het Konink
rijk, en 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen, 

wenschende zich met elkande1· te verstaan om
trent de ovememing van eenige gedeelten van in 

België en in Nederland gelegen spoorwegen, hebben 
te dien einde tot Hoogst-Derzelver gevolmacht.ig

den benoemd, te weten: 
Hare Majesteit de Koningin-Weduwe, Regentes 

van het Koninkrijk der ederlanden: 

den heer jonkheer VON P ESTEL, doctor in de 
rechten, ridder der orde van den N ederland~chen 

Leenw, officier der Leopoldsorde van België, buiten
gewoon gezant en gevolmachtigd minister van 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden bij 
Zijne Majesteit den Koning der Belgen, 

en Zijne Majesteit de Koning der Belgen: 
den heer DE FA VEREA u, ridder der Leopolds

orde en van de orde van de Eikenkl'Ooll, groot

kruis der orde van de Rijzende Zon van Japan, 
lid van de Kamer van Vertegenwoordigers, Hoogst

Deszelfs Minister van Buitenlandsche Zaken, en 
den heer J. VA DENPEEllEBOOM, ridder der 

Leopoldsonle, grootkruis der 01·clen van Karel III 

van Spanje, van Christus van Portugal en van 
de Kroon van Rumenië, groot-officier vau de orde 
van het Legioen van Eer, lid van de Kamer van 
Vertegenwoordigers, Hoogst-Deszelfs Minister van 
Spoorwegen , Posterijen en Telegraphen, 

dewelke, na wederzijdsche mededeeling van 
hunne in goeden en behoorlijken vorm bevonden 
volmachten, nopens de volgende artikelen zijn 
overeengekomen: 

Art. I. De Neclerlandsche Regeering staat toe, 
clat de Belgische Regeering de concessiën terug
koopt van de volgende spoorweglijnen, voor zooveel 
zij op ;ederlandsch grondgebied zijn gelegen: 

a. van Tilburg naar Tnrnhout; 
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b. van Antwerpen naar de Pruisische grens 

in de 1ichting van Gladbach; 
c. van Hasselt naar Maastricht en van Maastricht 

naar Aken, met uitzondering van den zijtak van 

Simpelveld naar de steenkolenmijn Kerkrade ; 

d. van Hasselt naar Eindhoven ; 
II. De Belgische Regecring verbindt zich aan 

de Nederlandsche Regeering binnen vier maanden 

na de uitwisseling van de akten van bekrach
tiging van deze overeenkomst over te dragen de 
op rederlaudsch grondgebied gelegen gedeelten 

der hierboven vermelde spoorweµ: lijnen. 
In deze overdracht zijn begrepen de s11oorweg 

en zijne aanhoorigheden, welke uit haren aard 

of door bestemming onroerend zijn, met al de 
ten clienste van den spoorweg en zijne aanhoorig

heden bestemde gronden, zelfs de zoodanige welke 
niet zijn opgenomen in de voo1· den aanleg der 

lijnen door cle Nederlandsche Regeering goedge

keurde plannen, tenzij het niet voor de exploi

tatie van den spoorweg benuttigde overhoeken 

betreft; in de overdracht zijn niet begrepen: 
1°. het materieel van tractie, het materieel 

van vervoer, de meubelen, de uitrusting van de 
werkplaatsen , van de magazijnen, van de stations, 
van de kantoren, van de loodsen, van den weg, 

enz., kortom alle roerende goederen, welke ook, 
die voor de exploitatie der lijnen bestemd zijn; 

2°. de voorraden , waren en voorwerpen in 

bewerking of in magazijn . 
III. De overdracht aan de Nederlandsche Re

geering van de spoorweggedeelten in artikel I 
bedoe?d, zal, op welken datum zij ook in werke
lijkheid moge geschieden, br.schouwd worden te 
hebben plaats gehad en te zijn volvoerd op den 

datnm van 1 Januari 1897 , voor zooveel be
treft de lijnen onder a , h en c van dat artikel 
aangeduid en 011 1 Januari 1896 voor zoo veel 
betreft de · lijn onder tl aangeduid. 

IV. De Nederlandsche Regeering verbindt zich 

den koopprijs van de Nederlandsche gedeelten 
der lijnen hiervoren aangeduid onder a, b en c 
van artikel I aan de Belgische Regeering te be
tnlen binnen twee jaar nadat die prijs in onderlinge 
overeenstemming zal zijn vastgesteld, kunnende 
het aandeel van eerstgenoemde Regeering even wel 
de som van dertien millioen franken uiet te 
boven gaan. 

De Nederlandsche Regeering zal aan de Belgische 

Regeering in hulfjaarlijksche termijnen eene rente 
betalen van 3 pct. 's jaars over de koopsom van 

1 Januari 1807 tot den dag der betaling van 

het kapitaal; in afwachting dat dit zal zijn va !

gesteld, zal die 1:ente berekend worden over de 

hierboven genoemde som. 
De eerste betaling zal het tijdperk omvatten 

van 1 Januari 1 97 tot het einde van het half 

jaar, voorafgaande aan de werkelijke overneming 

van de lijnen door de Nederlandsche Regeeriu.,.; 

deze betaling zal binnen eene maand na die over
neming moeten geschied zijn . 

De Belgische Regeering zal aan de N ederlaudsche 

Regeering terugbetalen de renten die deze te veel 
zal hebben betaald, indien de koop11rijs minder 

dan dertien millioen franken bedraagt. 
V. De koopprijs van het Nederlandsche ge

deelte der lijn van Hasselt naar Eindhoven wordt 

bepaald op de som van drie mill ioen franken, 
welke de Nederlandsche Regeer ing aan de Belgische 
Regeering zal voldoen binnen een jaar na de 
werkelijke overneming van dit spoorweggedeelte. 

Bovendien zal de N ederlandsche Regeering 
aan de Belgische Regeering eene rente betalen 

vnn 3 pct. 's jaars van die som, van 1 J anu

ari 1896 tot den datum der betaling van het 
k apitaal. Die rente zal in halfjaarlijksche termijnen 
worden voldaan. De eerste betaling zal het tijd

perk omvatten van 1 Januar i 1896 tot het einde 
van het hal f jaar, voorafgaande aan de werkelijke 

overneming van deze lijn door de Nederlandsche 
Regeering; deze betaling zal binnen eene maand 

na die overneming moeten gesch ied zijn. 

VI. Zoodra de Belgische Regeeriug aan de 
Nederlandsche Reiseering haar voornemen zal hebben 

medegedeeld om het op Belgisch grondgebied 

gelegen gedeelte van den spoorweg van Luik naar 
Maastricht te naasten, zullen, mits die mede

deeling geschiede binnen drie jaar na bekrachti

ging van deze overeenkomst, beide Regeeriugen 
handelende in onderling overleg aan de Maat

schappij van genoemden spoorweg kennis geven 
van hunne bedoeling om gelijktijdig hun recht 

tot naasting van de spoorweggedeelten op het ge
bied van beide landen uit te oefenen, ter uitvoering 
van het artikel der concessie van 17 Juli 1856 
op die naasting betrekking hebbentle. 

De Belgische Regeering zal met de Maatschappij 
handelen en de noodige maatregelen nemen om 
de gelijktijdige inbezitneming van den spoorweg 
door de beide Regeeringen te verzekeren. Zij 
zal zooveel mogelijk spoed maken met de be

pa_ling van den koopprijs, zoo van de Neder
landsche als van het _Belgische gedeelte van clen 
spoorweg, en zal aan de ?lfaatschnppij, onder de 
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door haar met deze te regelen voorwaarden, den 

geheelen naastingsprijs voldoen . 

De Nederlandsche Regeering zal aan de Belgische 
Regeering haar aandeel in den koopprijs betalen 

binnen een jaar nadat dit aandeel in ontlerlinge 

overeenstemming tusschen de beide Regeeringen 
zal zijn vastgesteld, kunnende dit aandeel even

wel de som van drie millioen franken niet te 
boven gaan. Eerstgenoemde Regeering zal aan de 
in de tweede plaats genoemde, in halfjuarlijksche 
termijnen, eene ren te van 3 pCt. 's jaars van den 
koopprijs van het Nederlandscbe gedeelte betalen, 
van den datnm van inbezitneming van den spoor
weg tot den dag der betaling van den koopprijs; 

in afwachting dat deze zal zijn vastgesteld, zal 
clie rente berekend worden over cle hiervoren ge
noemde som van clrie millioen franken. De Belgische 

Regeering zal aan de Nederlandsche Regeering 

terugbetalen de rente welke deze te veel betaald 
zal hebben, indien de koopprijs minder bedraagt 

dan drie millioen franken. 

Indien van de Lnik-Maastrichtscbe Spoorweg

maatschappij het rollend materieel mocht worden 

overgenomen, zoo is het wel verstaan dat die 
overneming uitsluitend voor rekening van de 

Belgische Regeering zal geschieden. 
VII. Onverminderd de rechten van souvereini

teit, de Belgische Regeering toekomende op de 
door het grondgebied van Nederland ingesloten 

perceelen van haar gronclgebiecl, wordt het Staats

toezicht op de exploitatie van de baanvakken, 

welke op die perceelcn gelegen zijn en deel uit
maken van de lijn van Turnhout naar Tilburg 

vermeld in artikel 1, in het algemeen aan de 

Nederlandsche Regeering opgedragen van den 
datum af der overdracht bedoeld in artikel II 
dezer overeenkomst. 

De Belgische Regeering stemt er in toe dat 

van denzelfden datum af die exploitatie geschiede 
door de administratie, welke de N ederlandsche 

spoorweggedeelten zal exploi teeren , op voorwaarde 
dat de N ederlandsche Regeeriag haar eene jaar

lijksche uitkeering van twee duizend franken voor 
de exploitatie van deze baanvakken betale ; deze 
nitkeering zal in halfjaarlijksche termijnen vol
daan worden. 

De Belgische Regeering stemt er mede in toe 

dat de op die baan vakken betrekking hebbende 
dienstregelingen en tari even worden goedgekeurd 

en vastgesteld door de Ncderlandsche Regeering. 
VII[. De akten van aankoop door de Belgische 

Regeering van gezegde concessiën zijn vrijgesteld 

1 

van cle heffing van de krachtens cle Nederlandsche 

wetten verschuldigde registratie- en overschrijvings

rechten. 
Voor de betalingen door de Nederlandsche 

Regeering aan de Belgische Regeering volgens 

deze overeenkomst te doen, evenals voo1· de terug
betalingen eventueel door laatstgenoemde aan de 

Nederlaudsche Regeering te doen, wordt vrijstelling 
verleend van alle heffingen, zoo ju België als in 

Nederland. 

IX. De beide Regeeringen zullen bij nadere 
overeenkomsten alles regelen wat op de inter
nationale exploitatie der genaaste spoorwegen be
trekking heeft. 

X. Deze overeenkomst is gesloten onder voor
behoud van goeukeuring van de Wetgevende Macht 
in beide Rijken. 

Zij zal worden bekrachtigd en de akten van 
bekrachtiging zullen te Brussel worden uitgewis

seltl zoo spoedig als mogelijk zal zijn. 
Ter oirkonde waarvan de wederzijdsche gevol

machtigden deze overeenkomst in dubbel hebben 

geteekend en gezegeld. 

Gedaan te Brussel, den drie en twintigsten 
April 1897. 

(L. S.) (get .) R. vox PESTEL. 

P . DE F ,.VEllEAU. 

J. VA:'<DE:'<PEEREBOOM. 

S L O 'l' P R O T O C O L. 

Bij de onderteekening van de oncler dagteekening 
van heden tusschen de Nederlanden en België 

gesloten overeenkomst, zijn de ondergeteekende 
gevolmachtigden omtrent het volgende overeen
gekomen: 

I. Ter verkrijging van de onderlinge overeen
stemming, bedoeld in art. IV der overeenkomst, 
zal de berekening naar de volgende grondslagen 
geschieden : 

a . Bruto ontvangsten. Deze ontvangsten zullen 
worden berekend vol<>ens de in het aanhangsel 

tot dit slotp1·otocol aangegeven grond~lagen van 
verdeeling, toegepast op de jaren 1891-l 895. 

b. Netto ontvangsten. 
1°. E:q1loitatie-coëffecient. Van de brnt9 ont

vangsten zal het gemiddelcle van de explo itatie

kosten der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatspoorwegeu over genoemde jaren, zijnde 64,462 
ten honderd worden afgetrokken. 

2°. J,enten van kasgeld. Na deze aftrekking, 
zal bij het overschot worden opgeteld het voor 
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rekening van de Nederlandsche spoorweggedeelten 
komende aandeel in cle bij minnelijke schikking 
tusschen de Belgische Regeering en den Grand 
Centra! Beige vastgestelde som van franken 89,ó70. 
Dit aandeel zal berekend worden in verhouding 
van de bruto ontvangsten der genoemde jaren op 
cle Neclerlandsche s1ioorweggedeelteu tot dezelfde 
soort van ontvangsten op het net van den Grand 
Centra! Beige, die op de exploitatie-rekening van 
dat net zijn gebracht. 

3°. Aftrekking voor !,et rotlentl, materieel, uit
r,,sting enz. Van de volgens het sub 1°. en 2°. 
bepaalde, verlaagde en verhoogde bruto ontvang· 
sten, zal afgetrokken worden het vooi· rekening 
van de Nederlaudsche spoorweggedeelten komencle 
aandeel in de bij minnelijke schikking tusschen 

de Belgische Regeering en den Grand Centra! 
Beige vastgestelde som van franken 3öl,870. 
Dit aandeel zal in de sub 2°. aangegeven ver• 
houding worden berekend. 

De uitkomst van deze bewerkingen zal de zuivere 

opbrengst aanwijzen . 
c. Naastingsprijs . De zuivere opbrengst zal 

met 23 vermenigvuldigd worden, overeenkomstig 
de wijze van berekening aangegeven in art. 49 
der Nederlandsche wet van 9 April 1875 (Staats

blad n°. 67). 
II. Ter verkrijging van de onderlinge overeen• 

stemming bedoeld in art. VI der overeenkomst, 
zal de berekening naar de vo]aende grondslagen 

geschieden: 
a. Bruto ontvangsten. Deze ontvangsten zullen 

berekend worden naar soortgelijke grondslagen van 
verdeeling als die welke in het Aanhangsel voor
komen, toegepast op de vijf jaren welke, over
eenkomstig de bepaling der concessie , tot grondslag 

zullen strekken voor de berekening van clen 

naastingsprijs . 
b. Netto ontvangsten. 
1 °. Exploitatie-coëjftcient. Van de bruto ont• 

vangsten zal het gemiddelde cler exploitatiekosten 
van de Maatschappij tot exploitatie van Staats• 
spoorwegen over de sub a bedoelde jaren worden 
afgetrokken. 

2°. Bovendien zal worden afgetrokken een deel 
der 1·en te van het door de aanschaffing van het 
materieel voor de exploitatie, van de meubelen 
en van de magazijnsvoorraden vastgelegde kapitaal, 
welk deel zich tot het geheel zal verhouden ge• 
lijk de op boven aangegeven wijze berekende 
bruto opbrengsten van het J'jederlandsch gedeelte 
tot de gelijksoortige opbrengsten van de geheel~ 

lijn. Deze rente zal ten minste tegen 3 ten 
hondercl berekend worden. 

3°. Ingeval de Belgische Regeering zich ge• 
noodzaakt mocht zien om aan de Luik-Maastricht• 
sche Spoorwegmaatschappij eene verhooging van 
den door haar bepaalden prijs toe te staan, hetzij 
wegens eene vermeerdering van ontvangsten, voort· 
spruitende uit inkomsten, welke gezegde Regeering 
gemeend had haar niet in rekeuin12: te moeten 
brengen , hetzij wegens eene vermindering van de 

sommen, "·elke zij gemeend hacl 011 de rekening 
der onkosten te moeten stellen, zal het voor 
rekening van het Nederlandsch gedeelte komende 
aandeel in deze verhoogin12: zijn samengesteld uit 
de sommen welke het gevolg zijn van wijzigingen, 
uitsluitend op dit spoorweggedeelte betrekking 

hebbencle, en uit een evenredig cleel berekend 
naar het hierboven sub 2°. ontwikkelde beginsel 
van cle sommen, welke het gevolg zijn van wijzi
gingen, de geheele lijn betreffende. 

De uitkomst van deze bewerkingen zal de zuivere 
opbrenast aan wijzen. 

é. Naastingsprijs . De zuivere opbrengst zal 
vermenigvuldigcl worden zooals sub I, c gezegd is. 

ITI. Ter vaststelling van het aan de Neder· 

landsche Regeeriug toekomende aandeel in cle 
opbrengsten cler door den Grand Centra! Beige 
uitgeoefende exploitatie over het tijdvak van 1 Ja
nuari 1897 tot den datum cler werkelijke over• 
neming van cle in artikel 1, sub a, b en c be• 
doelde lijnen door de beide Regeer ingen, zullen 
de vol11:ende regelen worden gevolgd: 

B ,-,uto ontvangsten. De bruto ontvangsten van 

de Nederlandsche spoonveggecleelten zullen vastge
steld worden volgens de hieraan gehechte grond
slagen van verdeeling. 

Exploitatiekosten. Deze kosten zullen berekend 
worden naar den exploitatie-coëfficient van cle 
Nederlandsche maatschappij over het jaar 1896, 
indien de door den Grand Centra\ Beige uitge· 
oefende voorloopige exploitatie in den loop van 
het jaar 1897 een einde neemt en naar den 
coëfficient van de Nederlandsche maatschappij 
over het jaar 1897 , iud ien deze exploitatie eerst 
op 31 December 18 97 of in den loop van het 
jaar 1898 eindigt. 

Aftrekking van het ,·ollend mate,·ieel enz. Ten 
laste van de Nederlandsche spoorweggedeelten komt 
voor elk jaar of gecleelte van een jaar der voor• 
loopige exploitatie een aandeel in den interest 
van 3 ten honderd 's jaars van het kapitaal van 
franken 23, 3öó,000, hetwelk den prijs vertegen-
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woordigt, waarvoor door de Belgische Regcering 

het exploitatiematerieel, de meubelen, de uit

rusting en de magazijnsvoorraden zij n aangeRocht. 
Dit aandeel wonlt bepaalcl cloor de verhouding 

van de op hierboven aangegeven wijze vastge
stelde bruto ontvangsten clezer spoorweggedeelten 
tot cle soortgelijke, op cle exploitatierekening ge

brachte brnto ontvangsten van het geheele net 
van den Grnnd Centra! Beige. 

Rente van kasgeld. Naardien de Nederlandsche 
Regeering niet betrokken is bij den op de Belgische 

Regeering rustenden last. van rentebet.aling over 
het bedrag de,· verschenen en niet betaalde renten van 
het naastingskapitaal, zullen de renten van de in 

kas aanwezige netto ontvangsten over het tijdperk 

der voorloopige exploitatie voor de Nederlandsche 

spoorweggedeelten niet in rekening gebracht worden. 

De verdeeling van de door de Luik-Limbnrgsche 

Spoorwegmaatschappij uit te keeren netto opbrengst 

der lij n van Hasselt naar Einclhoven over het 
tijclvak van 1 Januari 1896 tot den clag der 

werkelijke overneming, zal geschieden in ver

houcling van de lengte der op elk gronclgeb ied 
gelegen gedeelten van deze lijn. 

IV. Dewijl het definitieve aandeel van :Nede,·

land in .den algeheelen koopprijs van clen spoor

weg van A ut werpen naar het Hollandscb Diep 
met zijtak van Rosendaal naar Breda het cijfer 

van zes millioen gulden niet heeft bereikt, zal 

de Belgische Regeering, ter uitvoering van het 
laatste lid van artikel 16 der overeenkomst van 
31 October 1879 aan de Nederlandsche Regeering 
eene som van franken 140,968 terugbetalen met 
de renten tegen 4 ten hunder,l van 1 Juli 1880 

af. Deze betaling zal geschieden op den in het 
clerde lid van artikel IV dezer overeenkomst aan
gewezen dag voor cle eerste betaling door de 

N ederlandsche Regeering van de renten van het 

naastingskapitaal der Nederlandsche spoorwegge

deelten van het net van den Grand Centra! Beige. 
Ter oirkonde waarvan de ondergeteekende ge

volmachtigcleu dit protocol in clnbbel hebben op

gemaakt, hetwelk zonder afzonderlijke bekrachtiging 
zal worden aangemerkt als door de betrokken 

Regeeringeu te zijn goedgekeurd en bekrachtigd, 
alleen door het feit der uitwisseling van de akten 
van bekrachtiging cler overeenkomst waarop het 
betrekking heeft, en het hebben onderteekend. 

Gedaan te Brussel, den 23sten April 1897. 
(L. S.) (get.) R. voN PESTEL, 

P. DE F.HEREAU. 

J . VANDENPEEREBOOM. 

1898. 

AANHA).TGSEL TOT HE'l' SLO'.l'PRO'l'OCOL. 

Gro11dslagen der ve1·deeling, aangenomen ter 
vaststelling van !,et aandeel in de op
brengsten , toe 'te kennen aan de Neder
landse-he spoorweggedeelten van den Grand 
Centra! Beige. 

A. Reizigers . 

De prijzen der op de Neclerlandsche spoorwegge
deelten geldende barêmes, toegepast ove,een komstig 
de, va n de grenspunten af, doorloopen afstanclen 
worclen vermenigvuldigcl met het aantal reizigers . 

B. Bagage. 

De minima vrachtprijzen worden in gelijke 

deelen verdeeld tusscheu cle op Belgisch en op 

Nederlandsch gebied doorloopeu spoorweggedeelten 
van den Grand Cetltral Beige. 

Voor het verkeer met Aken, wordt het aandeel, 

toekomende aan het Nederlaudsch-Duitsch traject, 
in gelijke deeleu tusschen het Nederlanclsche en 
het Duitsche spoorweggecleelte verdeeld. 

De opbrengsten der naar haar gewicht bevrachte 

zendingen worclen verdeeld volgens de hierboven, 

voor de verdeeling der opbrengsten van het reizi
gersvervoer, aangegeven gronclslagen. 

0 . Goederen, rijtuigen, verhuiswagens, paardm 
en vee . 

Aan de N ederlandsche spoorweggedeelten van 
den Grand Centra! Beige zullen worden toegekend: 

1 °. wegens de zendingen ve,·voerd in binnenver
keer van den Grand Centi-al Beige (Álgemee11 
tarief deel II[) op grond van tarieven gevormd 
door samenstooting van verschillende barémes, de 

in het bijzonder voor cle Nederlandsche spoorweg
gedeelten, afzonderlijk vastgestelde vrachtprijzen; 

2°. wegens de zendingen, vervoerd op grond 
van tarieve_n met doorloopend barême over den 
geheeleu afstand of tegen concurrentievrachtprijzeu 
(behoudens de uitzonderingen vermeld onder 3 en 4 
dezer littera) : 

a. de helft van het aan clen Grand C".,entral 

Belge toekomend vast recht; 
b. een gedeelte van den vervoerprijs, berekend 

naar verhouding van de afstanden ; 

3°. wegens de zendingen, vervoerd in Belgisch
Nederlandsck verkeer : 

I. van en naar een Belgisch station van clen 
Grancl Centra! Beige; vast recht: nihil; 

vervoerprijs: een gedeelte berekend naar ver• 

houding van de afstanden; 
10 
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II." van en naar een Neclerlandsch station van 

den Grand Centra! Beige: 
het geheele vast recht, dat aan den Grand 

Centra! Beige toekomt, en een gedeelte van clen 
vervoerprijs berekend naar verhouding van de 

afstanden; 
III. in transit over de Belgische en Neder

landsche spoorweggecleelten van <len Grand Centra! 
Beige; 

de helft van het aan den Grand Centra! Beige 
toekomend. vast recht en een gedeelte van cleu 

vervoerprijs, berekend naar verhouding van de 
afstanden; 

4°. wegens de zendingen , vervoerd in F1·ansch
Belgisch-Nederla11dsch verkeer: 

I. van en naar een Nederlandsch station van 
den Grand Centra! Beige : 

het geheele vast recht en een gedeelte van den 
vervoerprijs, berekencl naar verhouding van de 
afstanden; 

Il. in transit over de Belgische en NeJerland
sche spoorweggedeelten van den Grand Centra\ 
Beige: 

de helft van het aan Jen Grand Centra! Beige 
toekomend vast recht en een gedeelte van den 
vervoerprij s herekend naar verhouding van de 
afstanden; 

ö0
• wegens de zendingen , uitsluitend over een 

Nederlandsch spoorweggedeelte van den Gi-and 
Centra! /Jefq~ vervoerd: 

de geheele aan de administratie toekomende 
ophrengst. 

D. Zendingen van alter lei aard, waa,·van !,et 
vervoer heeft plaats ge!,ad over de op Neder
landsch en op Duitse!,, gebied gelegen gedeelten 
van den spoorweg van Lanaelcen grens naar Áken. 

De onclerverdeeling tnsschen cle twee spoorweg
gedeelten zal plaats vinden door aan elk claarvan 
een deel toe te kennen overeenkomende met den 
op elk spoorweggedeelte cloorloopen afstancl, terwijl 
het geheele aandeel, vallende op het Nederlandsch
Dnitsche gedeelte, wordt aangemerkt als geen 
vast recht te hevatten . 

E. Uniforme vracktprijzen. 

De verdeeling der uniforme vrachtprijzen zal 
plaats hehhen op de wijze als aangegeven onder 
de letters C en D voor die der vaste rechten. 

F. Buitengewone heffingen. 

De opbrengst dezer heffi ngen wordt in haar 
geheel toegekend aan het (Belgische Nederland-

sche of Pruisische) spoorweggedeelte tot hetwelk 
het bureau, dat de heffing gedaan heeft, behoort . 

Gedaan in tweevoud te Brussel, den 23sten 

April 1897. 
(get .) 

AFSCHR!l'T. 

R. VON PESTEL. 

P. DE FAVEREAU. 

J. V ANDENPEEREBOOM, 

0 VEREEN KOMST. 

Tusschen: 

den Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd 
door den Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid en den Minister van Financiën, tot 

het aangaan vau deze overeenkomst cloor Hare 
Majesteit de Koningin-Weduwe, Regentes gemach

tigd , ter eenre, 
en de Maatschappij tot Exploitatie van Staats

spoorwegen, vertegenwoordigd door haren directeur
generaal, tot het aangaan van deze overeenkomst 
door de algemeene vergadering van aandeelhouders 
der Maatschappij gemachtigd, ter andere zijde, 

is, voor het geval aan partij ter andere de 
exploitatie van de hieronder bij de artikelen 1 , 
3 en 4 genoemde spoorwegen, ingevolge artï"kel 2, 
lste en 2cle lid , der met haar den 2lsten Janu
ari 1890 gesloten en bij de wet van 22 Juli 1890 
(Staatsblad n°. 134) goedgekeurde overeenkomst 
wordt opgedragen, en mits het tractaat, den 
23sten April 1897 tusschen Nederland en België 
te Brussel gesloten, worde hekrachtigd, hehoudens 
goedkeuring bij de wet, overeengekomen hetgeen 
volgt: 

Art. 1. De Maatschappij verhindt zich om voor 
het gebruik van de Nederlandsche gedeelten va:i 
de spoorwegen : 

van Tilhurg naar Turnhout, 
van Antwerpen naar de Pruissische grens iu 

de richting van Gladbach, 
van Hasselt naar Maastricht, en 

van Maastricht naar Aken , met uitzondering 
van den zijtak van Simpelveld naar de kolenmijn 
te Kerkrade, 

aan den Staat te hetalen eene jaarlijksche uit
keering van konderd drie en tacktig ditizend 
acltthonderd dertig gulden (f 183,830). 

Ingeval echter de koopprijs door den Staat voor 
de hovengenoemde spoorwegge.l.eelten aan Belg ië 
te hetalen, definiti ef wordt vastgesteld op een 
lager bedrag dan het in art. 4 van het in hoofde 
dezer genoemde tractaat hedongen maximum, zal 



2 MEI 189 8. '147 

de door de Maatschappij verschuldigde jaarlijksche 

uitkeering bedragen / 183,830, verminderd met 
3 pet. van het verschil tusschen evcnbcdoeld 
maximum en den definitief vastgestelden koopprijs, 
welk verschil tot Nederlandsche munt zal worden 
herleid op den voet van 1 franc = 48 cent. 

Ter restitutie aan de Maatschappij van het~een 
zij dientengevolge mocht blijken te veel te hebben 
betaald, zal aan haar worclen uitgekeerd de som, 
welke België, ingevolge het laatste lid van art. 4 
van het in hoofde clezer genoemde tractaat, 
wegens door ederland te veel betaalde rente 
aan den Staat moéht resti tueeren. 

2. In het geval , voorzien bij het tweede lid 
van het vorige artikel, zal de Maatschappij, 
boven en behalve de jaarlijksche uitkeering in 
dat lid bedoeld, aan den Staat betalen eene jaar
lijksche uitkeering tot een bedrag van drie ten 
honderd van de som door den Staat besteed 
wegens aan de spoorweggedeelten, in art. 1 ge
noemd, verrichte herstellingen en vernieuwingen, 

als bedoeld bij art. 8 der overeenkomst van 21 Janu
ari 1890, goedgekeurd bij de wet van 22 Juli 1890 
(Staatsblad n°. 134), met dien verstande, dat 
de som der beide hierbedoelde jaarlijksche nit
keeri ngen in geen geval het bedrag van honderd 
drie en tacMig duizend achthonderd dertig gulden 
zal te boven gaan. 

3. De Maatschappij verbindt zich voor het ge
bruik van de gedeelten van den spoorweg van 
Tilburg 11aar Turnhout, welke zij n gelegen op 
de door Neclerlandsch grondgebied ingesloten 
Belgische enclaves, aan den Staat te betalen eene 
jaarlijksche uitkeering van negenl,onderd en zestig 
_qulden (f 960). · 

4. De Maatschappij verbindt zich voor het 
gebrnik van het Nederlandsche gedeelte van den 
spoorweg van Eindhoven naar Hasselt jaarlijks 
eene uitkeering van drie en veertig duizend twee
!tonderd gulden (f 43,200) te betalen. 

5 . Indien de Staat ten gevolge van het bepaalde 
in art. 6 van het in hoofde dezer genoemde trnc
tnat in het bezit komt van het Nederlandsch ge
deelte van den spoorweg van Maastri cht naar 

Lnik, zal de exploit.atiê daarvan op den voet 
der bepalingen van de overeenkomst van 21 Ja
nuari 1890, goedgekeurd bij de wet van 22 Juli 1890 
( Staatsblad n°. 134), aan de Maatschappij worden 
opgedragen, indien deze alsdan nog met de exploi
tatie van aan genoemden spoorweg aansluitende 
Staatsspoorwegen zal belast zijn. 

De Maatschappij zal voor het gebruik van ge-

noemden spoorweg eene jaarlijksche nitkeering 
betalen ten beloope van drie en veertig duizend 
tweehonderd /lulden (f 43,200). 

Ingeval echter het aandeel van Nederland in 
den naastingsprijs van den spoorweg van Maas
tricht naar Luik definitief wordt vastgesteld op 
een lager bedrag dat het in art. 6, derde lid, 
van het in hoofde dezer genoemde t.ractaat be
paalde maximum, zal de door de Maatschappij 
verschuldigde jaarlijksche nitkeering bedragen 
f 43,200, verminderd met 3 pCt. van het ver
schil tusschen evenbedoeld maximum en het defi
nitief vnstgestehle aandeel van Nederland iu even
bedoelden naastingsprijs, welk verschil tot Neder
landsche munt zal worden herleid op clen voet 
van 1 franc = 48 cent. 

Ter restitutie aan de Maatschappij van hetgeen 
zij dientengevolge mocht blijken te veel te heli ben 
betaald, zal aan haar worden uitgekeerd de som, 
welke België, ingevolge het voorlaatste lid van 

art. 6 van het in hoofde dezer genoemde tractaat, 
wegens door ederlancl te veel betaalde rente 
aan den Staat mocht restitueeren. 

6 . In het. geval , voorzien bij het derde lid 
van art. 5, zal cle Maatscha11pij boven en be
halve de jaarlijksche uitkeering bij dat lid be
doeld, aan den Staat betalen eene jaarlijksche 
nitkeering tot een bedrag van drie ten honderd 
van de som door clen Staat besteed wegens aan 
het spoorweggedeelte, in dat artikei genoemd, 
verrichte herstellingen en vernieuwingen, als be
doeld bij m-t. 8 der overeenkomst van 21 Janu
ari 1890, goedgekeurd bij de wet van 22 Juli 1890 
(Staatsblad u0

• 134), met. dien verstande, dat 
de sow van de beide hierbedoelcle jaarlijksche 
uitkeeringeu in geen geval het bedrag van d,·ie 
eu veertig duizend tweeltonderd gulden zal te 
boven gaan. 

7 . Voor zooveel aan den Staat, ingevolge de 
artt. 2 en 6 van het in hoofde dezer genoemde 
tractaat, voorwerpen worden geleverd , behoorende 
tot die, genoemd sub b, c, d, en g van art. 11 
van de overeenkomst van 21 Januari 1890 , goedge
keurd bij de wet van 22 Jnli 1890 (Staatsblad 
n°. 134), verbindt zich de Maatschappij die over 
te nemen tegen een koopprijs, overeenkomende 
met de som, welke die voorwerpen geacht worden 
te zullen opbrengen, wanneer zij, n,i onbruik
baar te zij n geworden, worden verkocht. 

Deze opbrengst zal worden geschat door eeue 
commissie van drie deskundigen, te benoemen op 
de wijze in art. 48 der zooeven genoemde over-

10 * 



148 4 )l EI 18 9 8. 

eenkomst voor cle benoeming van scheiclsmannen 

bepaald. 
De aldus vastgestelde koopprijs zal binnen 

veertien dagen na hare vaststelling worden be

taald overeenkomstig het bepaalde in art. 32, 
tweede licl, der meergenoemcle overeenkomst van 

21 Januari 1890. 
8. Met afwijking van het bepaalde in art. 30, 

litt. a, van de overeenkomst van 21 Jannari 1890, 

goedgekeurd bij de wet van 22 Juli 1890 (Staats
blad n° . 134), zijn ten bate van de Maatschappij 

alle vergoedingen wegens gebruik door derden 
van gronden tot de in de artt. 1, 4 en 5 dezer 

overeenkomst genoemde spoorwegen behoorende, 
op het tijdstip dat deze aan haar ten gebruike 

worden overgedragen. 

9. Indien wegens vervreemding van zaken, be

grepen in den koop van de bij cle artt. 1 en 4 

bedoelde spoorwegen of in de naasting van clen 

bij art. 5 bedoelden spoorweg aan den Staat eeuig 

bedrag ten goede mocht komen , zoo zal met in

gang van den datum, waarop de Staat dit bedrag 

zal hebben ontvangen, de uitkeer ing voor het 

gebrnik van den betrokken spoorweg worden 

verminderd met 3 pCt. van dat bedrag . 
Deze bepaling geldt niet voor eenige vervreem

ding in verband staande met de herstellingen of 

vernieuwingen aan deze spoorwegen als bedoeld 
bij art. 8 der overeenkomst van 21 J anuari 1890, 

goedgekeurd bij de wet van 22 Juli 1890 (Staats
blad n°. 134). 

10. De uitkeeriug, bedoeld bij art. 1, is ver

schuldigd van den l sten Januari 1897 af, die 

bedoeld bij art. 4 van den lsten Januari 1896 
af, die bedoelcl bij de artt. 3 en !i sedert den 

dag waarop de spoor weg aan de Maatschappij 
in gebrnik wordt gegeven. 

De eerste termijn der uitkeeringen bedoeld bij 

de artt. 1 en 4 zal loopen onderscheidenlijk over 

het t ijdvak van 1 J anuari 1897 en 1 J anuari 1896 
tot het einde van het kwartaal, voorafgaande aan 
dat waarop de spoorweg door de Maatschappij 
wordt in gebruik genomen; deze uikeering zal 
geschieden binnen ééne maand na die ingebrnik

neming. 
De eerste termijn der uitkeering bedoelcl bij 

de artt. 3 en 5 zal verschuldigd zijn op den 
eersten dag van het kwartaal, volgende op den 
datum van het in gebruik nemen van den spoor
weg door de Maatschappij. 

Voor de tweede en volgende termijnen van elke 
der vorenbedoelde uitkeeringen_ geldt het bepaalde 

in art. 32 der overeenkomst van 21 Januari 1890 , 

goedgekeurd bij de wet van 22 Juli 1890 Staatsblaa 

n° . 134). 
11 . De uitkeering bedoeld bij de artt. 2 en 6 

zal eventueel verschnldigd zijn van den eersten 

Juli van het jaar, volgende op dat waarin de 

betrokken spoorwegen door de Maatschappij zullen 

zijn in gebruik genomen . 

De betaling der hierbedoelde nitkeeringen ge
schiedt in termijnen, waarvan de verschijndagen 

samenvallen met clie der nitkeeringen, bedoeld 

onderscheidenlijk bij art. 1 en bij art. 5. 

Op cleze betalingen is toepasselijk het bepaalde 

in art. 32 der overeenkomst van 21 Januari 1890, 

goedgekeurd bij de wet van 22 Juli 1890 (Staatsblad 
n°. 134). 

12. Hetgeeen aan den Staat mocht worden 

betaald als slot van de rekeningen, welke door 

België zullen moeten worden afgelegd ingevolge 

het bepaaalde onder II f van het protocol , be

hoorende bij het in hoofde dezer genoemde trac

taat, zal door den Staat aan de Maatschappij 

wortlen uitgekeerd. 
13. Deze overeenkomst worclt gesloten onder 

de voorwaarde, dat zij slechts onderworpen zal 

zijn aan het zegelrecht naar de oppervlakte van 
het papier en dat zij , zoomede alle uit haar 

voortvloeiende akten, gratis zullen worden ge

registreerd. 

Alclus in tweevoud overeengekomen t.e 
' s Gravenhage 

Utrecht op den 29sten October 1897. 

De Jlfaatscl, . tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
(get.) J. L. ÜLUTZESAER, 

Directeur- Generaal. 
(get.) J. T. GEULINGS' Secreta,·is . 

De J[in. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(!let.) C. LELY . 

De lr'linister van Financiën, (get.) PIER ON. 

Voor eensluidend afschrift: 

De Secretaris-Generaal van liet Departement van 
Waterstaat, Handel en Nijverl1eid, 

(get.) DE BoscH KEMPER. 

4 Jlfei 1898. BESLUIT, tot schorsing van het 
besluit van den raad der gemeente Heusden 
van 7 April 1898, waarbij J. H . VERHOEVEN 
te B,·eda is benoemcl tot hoofcl der openbare 
lagere school te Heusden. S. 115. 

Geschorst tot 1 Áugustus 1898. 
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. 6 JJfei 1898. BESLUIT, tot vaststelling van eene 
Instrnctie voor de secretarissen van de Kamers 
van Arbeid, ten opzichte van hun geldelijk 
beheer. S. 116. 

IN AAM HN H. M. WILH:ELMI .A., ENZ. 
WIJ EM:M.A., ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid van 19 Maart 1898, 
L•. , afdeeling Comptabiliteit; 

Gezien art. 35, vijfde lid, en art. 38 der wet 
op de Kamers van Arbeid (wet! van 2 Mei 1897, 
Maatsblad n°. 141); 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
19 April 1898, n°. 42) ; 

Gezien het nader rnpport van voornoemden 
Minister van 30 April 1898, n° . 182, afdeeling 
Comptabiliteit; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Vast te stellen de navolp;ende Instructie voor 

de secretarissen van de Kamers van Arbeid, ten 
opzichte van hun geldelijk beheer. 

Art. 1. De secretarissen van de Kamers van 
Arbeid zijn belast met de uitbetaling van: 

a. de reiskosten, met uitzondering van die, 
veroorzaakt door het gebruik van bij zondere ver
voermiddelen, en 

b. de schadeloosstellingen, 
bedoeld in art. 35 der wet op de Kamers van Arbeid . 

2 . Deze uitbetalingen geschieden onmiddellijk 
na afloop van elke vergadering, tegen ontvangbewijs. 

Voor de verschuldigde bedragen wordt door 
alle rechthebbenden voor voldaan geteekend op 
eene betalingslijst, waai·van het model wordt vast
gesteld door den Minister van Waterstaat, Handel 
en ijverheid. 

Voor vergaderingen, gehouden vóór de in art. 4 
bedoelde verstrekking van gelden, geschiedt de 
uitbetaling op de eerste vergadering na die ver
strekking. 

Voor elke vergadering wordt eene afzonderlijke 
betalingslijst p;ebezigd. 

3 . Aan de secre tarissen worden voor de uit
betalingen, door hen volgens art. 1 dezer instruc
tie te doen, gelden ter goede rekening verstrekt. 

4 . De Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid bepaalt het bedrag, dat den secre

"taris wordt verstrekt ter bestrijding der in art. 1 
bedoelde uitbetalingen, te doen, gedurende de 
eerste drie maanden na den datnm, waarop de 
secretaris in functie is getreden, of gedurende het 
tijdvak, korter dan drie maanden, dat door 31 De
cember wordt afgesloten. 

5. Bij cle inzencling van cle verantwoording, 
bedoeld in het eerste lid van art. 7 snb a en 
bij die, bedoeld in art. 8, wordt eene beknopt 
gemotiveerde raming overgelegd van de uitbe
talingen, welke ingevolge art. 1 zijn te doen in 
de eerstvolgende drie maanden, of iu den tij cl 
tusschen de laatste verantwoording en 31 Decem
ber, indien dit tijdvak korter is dan drie maanden. 

6. Geeft de in art. 5 bedoelde raming, bij 
onderzoek, geene aanleiding tot opmerkingen, 
clan wordt aan den betrokken secretaris een be
talingsstuk uitgereikt tot een bedrag, door den 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
te bepalen. 

Geene nieuwe gelden worden verstrekt, zoolang 
niet de in het eerste lid van art. 7, sub a, of de 
in art. 8 bedoelde vernntwoordingheeftplaatsgehad. 

7. De verantwoording van de ontvangen en 
uitgegeven bedragen (aanvraag om décharge) wordt 
ingezonden : 

a. binnen drie dagen, nadat het voordeelig 
saldo van de vorige verantwoording en drie vierde 
gedeelte van het laatst verstrekte bed rag zijn 
uitgegeven ; 

b. voor het geval", dat de sub a bedoelde uit
gaven niet zijn geschied binnen drie waanden 
na de dagteekening van cle laatste aan vraag om 
décharge, - vijf dagen vóór het verstrijken van 
dien termijn; 

c. voor het geval, dat bij eene eerste verstrek
Icing van gelden , of bij de eerste verstrekking 
in een kalenderjaar, het drie vierde gedeelte van 
het ontvangen bedrag niet is uitgegeven binnen 
drie maanden na de dagteekening van verevening 
van bet betalingstuk door de .A.lgemeene Reken
kamer , - vijf dagen vóór het verstrijken van 
dien termijn van drie maanden . 

Ook al hebben in den termijn van dri e maan
den, bedoeld sub b en c, geene betalingen plaats 
gehad, dan wordt toch onmiddellijk, na het ver
strijken van dien termijn, van de in kas zijnde 
gelden eene verantwoording ingezonden, waarin 
dan is te vermelden, dat de uitgaven . nihil" 
zijn geweest. 

8. In afwijking van het bepaalde in art. 7 
sluit de laatste verantwoording van het jaar met 

31 December. Zij mag over geen grooter tijdvak 
dan van drie maanden loop en , om vat alle ver
strekte gelden, voor zoo ver zij niet vroeger ver
antwoord zijn en wordt ingezonden uiterlijk op 
den derden dag van het volgende jaar, behoudens 
inachtneming van den termijn van clrie maan-
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den, bedoeld in art. 49 iler wet van 5 October 

1841 (Staatsblad n°. 40). 
9. Bij schor~ing, ontslag of overlijden, sluit 

de verantwoording met den datum, waarop cle 

secretaris ophoudt in functie te zijn. 

Bij overlijden worilt de verantwoording door 
de erven ingezonden. 

10. De verantwoording wordt in drievond op

gemaakt, en, voorzien van de in art. 2 bedoelde, 
voor voldaan geteekende, betalingslijsten, inge

zonden aan het Departement van Waterstaat, 

Handel en Nij verheid, dat voor de toezending 
aan de A.lgemeene Rekenkamer zorg draagt. 

11 . In de verantwoording wo~den opgenomen 
alle ontvangst.en en uitgaven, welke hebben plaats 
gehad in het tijdvak, waarover de verantwoor-

1ling loopt. 
Het voordeelig saldo wordt in de volgende 

verantwoording als eerste post van ontvangst.1 het 
nadeelig saldo als eerste post van uitgaaf geboekt . 

Het voordeelig saldo van de verantwoording, 

bedoeld in art. 8 of in art. 9, wordt bij een der 

Rijksbebalmeesters of een der ontvangers van 

's Rijks miildelen gestort en als laatste post van 

uitgaaf in de verantwoording opgenomen, onder 

overlegging van de quitantie van storting. 
Sluit deze verantwoording met een nadeelig 

saldo, clan wordt na goeclkeuring van die ver

antwoording door de Algemeene Rekenkamer, 

den betrokken secretaris of, indien de verant
woording door diens erven is geschied, aan dezen, 

voor dat nadeelig saldo een betalingstuk uitgereikt . 

Noch van het voordeelig, noch van het na
deelig saldo van de laatste verantwoording, als 
bedoeld in art. 8 , noch van het bedrag van het 

in het voorgaande lid bedoelde betalingstuk , 

wordt in eeue volgende verantwoording melding 
gemaakt. 

12. De toela~e voor bnreelkosten, bedoeld in 

art. 20 cler wet op de Kamers van Arbeid, gaat 
in met den datum, waarop de secretaris in func

tie treedt, en eindigt met dien, waarop hij op
houdt in functie te zijn . 

13. Het bedrag der jaarlijksche toelage wordt 
in twee gelijke termijnen betaald. 

De eerste termijn verschijnt na 30 Juni, zoodra 

de vóór of op dien datum af te leggen veran t 
woordingen zijn goedgekeurd. 

De tweecle termijn verschijnt na goedkenring 
van de verautwoorcling, bedoeld in art. 8. 

14. :M:oet de toelage worden uitgekeerd over 
een gedeelte van een termijn van zes maanden, 

dan geschiedt de berekening van het bedrag in 

dier voege, dat het jaar op 360 dagen eu de 

maancl op 30 dagen wordt gesteld. 
15. Bij de inzending van cle verantwoording, 

na de goedkeuring waarvan een ter mijn , als be

doeld in art. 13, of het bedrag, bedoeld in 

art. 14, moet worden uitgekeerd, wordt door 
den secretaris, of indien de verantwoording door 

diens erven is geschied, cloor dezen, betaal
baarstelling van dat bedrag aan clen Minister 
van Waterstaat, Handel en ij verheid schrifte

lijk aangevraagd. 
16. Voor zoover naar het oordeel van den Minis

ter van Waterstaat, Handel en Nijverheid daar

toe termen zijn , gelden cle artikelen 1 tot en 

met 11 dezer instructie ook voor hem , clie tij 

delijk de fuuctiën van secretaris waarneemt. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij 
verheid is belast met de uitvoering van dit be

sluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Florence, den 6den Mei 1898. 

(get .) EMMA. 

De JJ[in. van Waterstaat, Handel en Ni(Jverlteid, 
(get .) C. LE_LY. 

( Uitgeg. 21 Mei 1898.) 

12 Jlfei 1898. BESLUIT, houdende bepaling van 

vrijdom van port van den commandant van 

het korps pantserfort-artillerie en van com

mandanten van compagniën van dat korps 
met de ingenieurs van het stoomwezen. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 
Gelet op art. 1 van het Koninklijk besluit 

van 19 December 1892 (Staatsblad n°. 284) en 

op de voordracht van den Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid van 6 Mei 1898 , 
n°. 1401, Post. en Tel.; 

Hebben goedgevonden: 
Vrijstelling van port te verleenen voor de 

briefwisseling over dienstzaken van den comman

dant van het korps pantserfort-artillerie en de 
commandanten der lste, 3de en 4de compagnie van 

dat korps met de ingenienrs van het stoomwezen. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij ver
heid is belast met de nitvoering van dit besluit, 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Minister van Oorlog. 

Schönfels, den 12den Mei 1898. 
(get .) EMMA. 

De :Minister van Waterstaat, Handel en N,jverheid, 
(get .) C. LELY. 
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16 Mei 1898. BESLUIT, hondende beslissing dat onthouden aan bovenbedoeld besluit van den 
oncler het cleeluemen aan onderhandsche 
pacht van gemeentegoecleren, becloelcl in 
art. 24 cler gemeentewet, niet is begrepen 
het onderhands aannemen van gemeente
gronden in erfpacht. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WrJ EMMA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep , ingesteld door 
den raad der ~emeente Goor tegen het besluit 
van Gedeputeerde Stat.en . van Overijssel, del. 
3 Februari 1898, 2de Afdeeling n°. 270/307, 
waarbij goedkeur ing is onthouclen aan het besluit 
van clien raad van 18 Januari te voren, om aan 
het raadslid E. N. JANNTNK een stuk grond in 
erfpacht te geveu ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen 
van Bestuur gehoord, ad vies van 27 April 1898, 
n°. 64 ; 

Op cle voordracht van den Minister van Binnen
landsche Zaken van 11 Mei 1898, n°. 2138, 
Afd. B. B.; 

Overwegende, Jat Gedeputeerde Staten hnnne 
goedkeuring aan evenvermeld raadsbesluit hebben 
onthouden, op grond, dat genoemde J ANNINK 
lid is van den raad der gemeente Goor en dat 
bij art. 24 der gemeentewet het aan raadsleden 
verboden is deel te nemen aan onderhandsche 
pacht van gemeen te-goederen ; 

dat de raad der gemeente Goor van di t besluit 
van Gecleputeerde Staten bij Ons voorziening 
heeft gevraagd , daarbij aanvoerende, clat pacht 
niet kan worden gelijkgestelcl met erfpacht, ver
mits deze als zakelijk recht voorkomt in het 
Jide Boek, terwijl gene als persoonlijk recht be
handeld is in het IIIde Boek van het Burgerlijk 
Wetboek, zoodat bovenbedoelcle bepaling van 

art. 24 der gemeentewet in casu niet vau toeEas
sing is; 

Overwegende, dat het bij art. 24 der gemeente
wet aan cle leden van den raad onder auderen is 
verboden middellijk of onmiddellijk deel te nemen 
aan onderhandsche pacht van gemeentegoederen; 

dat echter onder het deelnemen aan onder
handsche pacht van gemeentegoederen niet is be
grepen het onderhands aannemen van gemeente
grond in erfpacht, vermits erf.J?acht, als zijnde 
een zakelijk i'echt, niet kan worclen gelijk gesteld 
met pacht, als zijnde een persoonlijk recht; 

dat Gedeputeercle Staten van Overijssel mits
clien ten onrechte hunne goedkeuring hebben 

raad der gemeente Goor; 
dat er overigens geene andere redenen bestaan, 

om met het oog op de belangen der gemeente, 
aan het genomen raadsbesluit tot het bezwaren 
van gemeente-eigendommen, goedkeuring te ont
houden; 

Gezien de ;(emeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden· besluit van 
Gedeputeerde Staten van Overijssel, dd . 3 Febru
ari 1898, 2de Afdeeling, n°. 270/307, het besluit 
van den raad der gemeente Goor, dd. 18 Janu
ari 1898, waarbij aan het raadslid E. N. JANNINK 
een stuk grond in erfpacht is gegeven , alsnog 
goed te keuren enz. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State, afdeeling voor cle geschillen van bestuur. 

Schönfels, den l6den Mei 1898. 

(get .) EMMA. 

Ue Minister van Binnenlandscke Zaken, 
(get .) H. GOEMAN BollGESI\TS. 

20 Jlei 1898. BESLUIT, houdencle bepalingen 
tot wering van cle Sau José schildluis 

(Aspidiotus perniciosus). S. 117. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 

WIJ EMMA' ENZ. 

Op de voordracht van clen Minister van Bi nnen
landsche Zaken van 2 April 1898, n°. 1506•, 
afdeeling Landbouw, eu vau den Minister van 
Financiën van 5 April 1898, 11°. 86, afdeeling 

Invoerrechten en Accijnzen; 
Gelet op de wet van 2 April 1898 (Staats

blad 11°. 79), houdende bepalingen tot wering 
van voor den land-, tnin- of boschbouw schade

lijke dieren en van plantenziekten ; 
Deu Raad van State gehoord (ad vies vau den 

26 April 1898, n°. 19); 
Gezien het nader rapport van de voornoemde 

Ministers van 11 M:ei 1898, n°. 2064 •, afdeeling 
Landbouw, en vau 14 Mei 1898, n°. 51, af
deeling Invoerrechten eu Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1 . De in- en doorvoer, hetzij r echtstreeks 

hetzij midtlellijk, vau alle soorten van levende 
boomen en heesters, of levende cleelen daarvan , 
en van alle soorten van versche vruchten, af-
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komstig nit Amerika, alsook van den afval daar

van, zijn verboden. 
Dit verbod geldt eveneens de kisten, tonnen, 

manden, zakken , vaten en andere voorwerpen, 

dienende of gediend hebbende tot nrpakking van 

de bij het vorige lid bedoelde voorwerpen. 
2. Bij de aangifte tot in- of doorvoer van 

levende hoornen en heesters, of levende deelen 
dier gewassen, en van versche vruchten, alsook 

van den afval en de verpakking daarvan, wordt 

eene verklaring nopens den oorsprong dier voo1·

werpen, afgegeven door den Nederlandschen con 

sulairen ambtenaar of eene bevoegde autoriteit 
ter plaatse van inscheping of in lading, overgelegd. 

De overlegging dezer verklaring wordt niet 
vereischt bij aan voer uit Azië, Af,·ika en Euro

peesche havens aan de Jlfiddellandsclie Zee. 
Als verklaring nopens den oorsprong kunnen 

ook dienen de bescheiden, afgegeven ingevolge 

het 2de en 3de lid van artikel 3 der internationale 
overeenkomst tot wering der drnifluis (phylloxera), 

tot welke overeenkomst betrekking hebben de 

wetten van 6 Decembe1· 1883 (Staatsbladn°. 178) 
en 26 October 1889 (Staatsblad n°. 134). 

De in het eerste lid van dit artikel genoemde 

voorwer pen, aangevoerd van buitenslands, mo11:en 

niet worden gelost , of met het vervoermiddel, 
waarin zij zich bevinden, verder worden gevoerd 

in binnenwaartsche richtini;:, tenzij de in dat lid 

bedoelde verklaring door den ontvangel' der in

voerrechten vooraf is onderzocht en voldoende 

bevonden. 

3. Behoudens nakoming van de voormelde over

eenkomst van 3 November 1881, kunnen bij 
gemeenschappelijke beschikking van de Ministers 

van Binnenlandsche Zaken en van Financiën (1) 

uitzonderingen op de bepalingen van dit besluit 
worden toegelaten : 

a. voor aanvoeren uit aan Nederland gl'enzende 
landen, waar maatregelen zijn genomen tot wering 
van de San José schildluis; 

b. voor aanvoeren met een wetenschappelijk doel; 

c. ten behoeve van het grensverkeer. 
4. Gedurende den tijd van vier weken na den 

dag, waarop dit besluit in werking treedt, wordt 
de verklaring, bedoeld hij artikel 2, eerste lid, 
niet ge vorderd , indien ten genoegen van den 
ontvange1· der invoerrechten wordt aangetoond, 
dat de ten in- of doorvoel' aangegeven voorwerpen 
niet uit Amei·ika afkomstig zijn . 

(1) Zie de beschikJ..ing van 4 Juni 1898. 

5. Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na dien del' dagteekening van het Staatsblad 
en van de Staalscoumnt, waal'in het is geplaatst. 

De Ministers van Binnenlandsche Zaken en 

van Financiën zijn belast met de uitvoel'ing mu 

· dit besluit, hetwelk in het Staatsblad en gelijk

tijdig in de Staatscourant zal worJen geplaatst 

en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad mu State. 

Schönfels, den 20sten Mei 1898. 

(get .) 

De Jlfinisler van Binnenlandse he Zaken, 
(get. ) H. GOEMAX BoRGESJUS. 

De Jltinisler van Financiën, (get .) PIERSON, 

( Uilgeg. 4 Juni 1898.) 

20 Jlfe i 1898. BESLUIT, houdende 1V1Jz1grng van 

het reglement voor den dienst der Rijks

telegraaf. S. 118. 

IN XAAM VAX H. M. WILHELMINA, ENZ . 

WrJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Ministel' van Water
staat, Handel en Nijvel'heid van den 19den Maart 

1898, n°. 859, Posterijen en Telegraphie; 
Gezien de wet van 7 Maart 1852 (Staats

blad n°. 48) ; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 24 Mei 
1897 (Staatsblad n°. 157) , houdende goedkeuring 

van een reglement voor den dienst der Rijks
telegraaf; 

In aanmerking nemende de wenschelijkheid 
om het telegramtarief voor het binnenlandsch 
verkeer te herzien; 

Den Raad van State gehool'd (advies van 26 April 
1898, n°. 18); 

Gelet op het nader rapport van den voor

noemden Minister van 16 Mei 1898, n°. 1509, 
Posterijen en Telegraphie; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 Juli 1898 te bepalen: 

Benig a,·tikel. 

Het eerste en tweede lid van artikel 15 van 

het Reglement voor den dienst der Rijkstelegraaf, 
goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 24 Mei 1897 
(Staatsblad n°. 157), worden vervangen door de 
volgende bepalingen : 

"De se in kosten voor telegrammen tnsschen 
twee _ ' ederlandsche kantoren in verschillende 

plaatsen bedragen: 25 cent voor de eerste 10 
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woorden of minder; 5 cent voor elke volgencle 

5 woorden of minder, van 11 tot en met 50 

woorden, en 5 cent voor elke volgende 10 woorden 
of minder voor de woorden boven 50. 

.De seinkosten voor telegrammen tusschen een 
Rijkskantoor en de binnen den bestellingskring 

(artikel 38) van dat kantoor gelegen bijkantoren 
(locaaltelegrammen) bedragen 15 cent voor de 

eerste 10 woorden of minder; cloch worden voor 

de woorden boven 10 berekend als in het eerste 

lid van dit artikel voor de gewone telegrammen 

is bepaald". 
De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver

heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 

dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Schönfels, den 20sten Mei 1898. 

(get .) EMMA. 

De JJfin . van Waterstaat, Handel en Ni,jverkeid, 
(get.) C. LELY. 

( Uitgeg. 4 Juni 1898.) 

20 J,fei 1898. ARREST van den Hoogen Raad der 

Nederlanden, houdende b~sl issing dat het 
doctoraat in de recht.en, uitgereikt door de 

vrije universiteit te Amsterdam, niet de 

bevoegdheid kan geven om als advocaat en 
procureur te worden ingeschre_ven. 

De Hooge Raad enz. ; 

Rechtdoende op het bovenstaand verzoekschrift; 

Gezien de daarbij overgelegde stukken; 
Gezien de conclusie van den p1·ocuretu-generual; 
0 . dat de in het verzoekschrift gevoerde be-

wering, dat het reglement van orde en discipline 

voor de advocaten en procureurs het recht geeft 
om zich als advocaat en procureur te doen 
inschrijven, op grond van het doctoraat in de 

rechten van de Vrije Universiteit op Gereformeerden 
grondslag, zooals zou volgen uit art. 1 der statu

ten en de daaraan bij Koninklijk besluit van 
12 Februari Us79 (Staatscow·ant van 26 Februari 
1879) gegel'en goedkeuring, onjuist is, vermits 
de verklaring omtrent iemands bekwaamheid, 
waaraan de naam van doctoraat wordt gegeven, 
verleend door of vamvege een bijzonder persoon 
of burgerrechtelijke vereeniging, niet de strekking 
kan hebben om aan hem, aan wien die bekwaamheid 
en die titel aldus worden toegekend, de rechten 

en voorrechten te schenken, die door de wet zijn 
verbonden aan de uitreiking van wetenschappe
lijke graden door de daarvoor bij de wet aangewezen 

organen, en het genoemde Koninklijk besluit 
waarbij, volgens de daaromtrent bij de wet van 
22 April 1855 (Staatsblad n°. 32) gegeven' voor

schriften goedkeuring is verleend op de statuten 
der vereeniging, die de bovenvermelde school 

heeft gesticht, geene andere strekking heeft kunnen 

hebben en gehad heeft , clan alleen aan de be

doelde vereeniging het recht te verleenen, om in 

burgerrechtelijke handelingen als rechtspersoon op 

te treden en met betrekking tot het hooger 
onderwijs, om overeenkomstig art. 99 der wet op 
dit onderwijs voormelde school te openen en in 

geen enkel opzicht aau die vereeniging heeft 
kunnen geven een ige publiekrechtelijke bevoegd
heden, waartoe behoort het verleenen van bijzon
dere rechten en voorrechten , bij bijzondere wetten 
aangewezen ; 

0. dat de vraag, of iemand den door art. 1 en 22 
van het Koninklijk besluit van 14 September 1838 
(Staatsblad n°. 36), gewijzigd bij Koninklijk besluit 

van 1 Juni 1879 (Staatsblad u0
• 107), vereischten 

graad van doctor in de rechten of in de rechts
wetenschap bezit, zooals in de conclusie van den 

procureur-generaal is aangevoerd, hare beantwoor

ding alleen vindt in de wetten en verordeningen 
op het hooger onderwijs, in het bijzonder in de 

wet van 28 April 1876 (Staatsblad n°. 102), bij 

welke wet het in vroegere verordeningen genoemde 

doctoraat of, zooals andere wettelijke verordeningen 
zich uitdrukken, graad van meester in de rechten 

als doctoraat in <le rechtswetenschap is 12:eregeld; 
0. dat aan dit doctoraat bij art. 92, overeen

komstig de vroegere verordeningen behalve andere 

voorrechten de bevoegdheid is verbonden om zich, 
met inachtneming cler daaromtrent bestaande be
palingen, als advocaat te doen inschrijven en 
benoemd te w01·den tot de rechterlijke betrekkiJ1gen , 
waarvoor volgens de wet op de R. 0 . de graad 

van meester in de rechten gevorderd wordt; 

0. dat onder dat doctoraat volgens art. 83, 
in verband met art. 35 en 36 der wet, gelijk 
ook in de conclusie van den procureur-generaal 
is aangewezen, alleen kan worden verstaan het 

doctoraat in de rechtswetenschap, verkrij12:baar aan 
de drie Rijksuniversiteiten en aan de universiteit 
der gemeente Amsterdam, onder voorwaarde dat 
deze laatste zou voldoen aan de eiscben ten 
opzichte van den omvang van het onderwijs, de 
promotiën, de examens en de toelating daartoe 

voor de Rijksuniversiteiten gesteld en bovendien 
de aanstelling der hoogleeraren aan de Koninklijke 

goedkeuring worde onderworpen; 
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0. dat het doctoraat, door de bovengenoemde 
Vrije Universiteit te Amsterdam uitgereikt,derhal ve 
de bevoegdheid niet kan geven, om als advocaat 
en procureur te worden ingeschreven; 

Gezien art. 1 en 22 van het reglement op de 
orde en discipline van advocaten en procurnurs; 

Wijst het gedaan verzoek af. 

25 Jlfei 1898. BESLUIT, houdende wijziging van 
art. 1 van het KoninkliJk besluit van cleu 
14den Januari 1897 (Staatsblad n°. 45) tot 
vaststelling van eene instructie voor de amb
tenaren, bedoeld in art. 7 der Stoom wet (wet 
van 15 April 1896, Staatsblad n°. 69). S. 119. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMI A' ENZ. 

eenige provincie behoorende watergebied des Rijks; 
het 5cle de provinciën Gelderland en Overi_jssel; 
het 6de de provinciën lJrenthe, Friesland en 
Groningen." 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij• 
verheid 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 tate en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Schönfels, den 25sten Mei 1898. 

(get.) EMMA.. 

De iJfinister van Waterstaat, Handel en Ni.Jverheid, 
(get .) 0. LELY . 

( Uitgeg. 11 Ju11i 181!8.) 

WIJ EMMA, ENZ. 31 Mei l898. BESLUIT, houdende verbod van 

Op cle voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid van 31 Maart 1898, 
L•. G , afdeeling Arbeid en Fabriekswezen; 

Gelet op art. 15 der Stoomwet (wet ,,an 15 
April 1896, Staatsblad n°. 69), alsmede op het 
Koninklijk besluit van 19 October 1896 (Staats
blad 11°. 163) ; 

Den Raad van State gehoord (acl vies van den 
19 April 1898, n°. 39); 

Gezien het nader rnpport van voornoemden 
Minister van 21 Mei 1898, L•. K , afdeeling 
Arbeid en Fabriekswezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dut artikel 1 van het Koninklijk 

besluit van den l4den Januari 1 97 (Staatsb lad 
n°. 45) tot vaststelling van eene instructie voor 
cle ambtenaren, bedoeld in art. 7 det· Stoom wet 
(wet van 15 April 1896, Staatsblad n°. 69), 
zal worden gelezen als volgt : 

• Voor de uitoefening van het bij de Stoomwet 
voorgeschreven toezicht wordt het Rijk verdeeld 
in zes districten, waarvan het lste om vat de 
provinciën Limburg, NoordlJrabant en Zeeland; 
het 2de de provincie Utrec!tt en dat gedeelte der 
provincie Zuidlwtland, dat gelegen is bezuiden 
den linker oeve1· van den Hollandschen IJssel, 
de Nieuwe Maas, het Scl,eur en den Nieuwen 
Waterweg, beha! ve het daarin gelegen gedeelte 
der gemeente Rotterdam; het 3de dat gedeelte van 
de provincie Zuidholland, dat gelegen is benoorden 
den linker oever van den Hollandschen IJssel, de 
Nieuwe .4f aas, het Scheur en den Nieuwen Water• 
weg, benevens het ten zuiden van die grens ge• 
legen gedeelte der gemeente .Rotterdam; het 4cle 
de provincie Noordholtand, benevens het niet tot 

uit- en doorvoer van ammunitie en bnskrnit. 
S. 120. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WrJ EMMA, ENZ. 

Overwegende, dat het in het belang van den 
Staat noodig is, om den uit- en doorvoer van 
ammunitie en buskruit tijdelijk te verbieden; 

Gezien artikel 21 der wet van 15 Augustus 1862, 
(Staatsblad n°. 170); 

Op de voordracht van de Ministers van Oorlog 
van 11 Mei 1898, L•. X" , Kabinet, van Marine 
vau 11 Mei 1898, Kabinet, u0 • 31, en van Fi
nanciën van 11 Mei 1898, 11°. 95, Invoerrechten 
en Accijnzen; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
17 Mei 1898, n°. 9); 

Gezien het nader rapport der Ministers van 
Oorlog van 2l Mei 1898, L•. D' 3 , Kabinet, 
van Marine van 26 Mei 1898, Bureau B, n°. 29, 
en van Financiën van 20 Mei 1898, 11°. 86, 
Invoerrechten en Accijnzen ; 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. De uit- en doorvoer van ammunitie 

en buskruit zijn verboden. 
Dit verbod is niet van toepassing op de ammu

nitie en het bnskrnit, clie voor 's Rijks dienst 
worden uitgevoerd, noch op die welke zich voor 
scheepsgebruik aan boord van N ederlandsche of 
vreemde handelsvaartuigen bevinden, mits de 
voorraad niet grooter zij dan volgens de soort 
en de bestemming van het schip bij gewone uit• 
rusting gebruikelijk is. 

2 . Op het voormeld verbod kunnen door den 
directenr der directe belastingen, invoerrechten 
en accijnzen , in wiens directie de plaats gelegen 
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is, waar cle goecleren het Rijk zullen verlaten, 

uitzonderingen worden toegelaten voor verzendingen 

naar de bezittingen van het Rijk in andere wereld
deelen of naar rij ken , di e geen oorlog voeren, 
mits hem van die beste111ming voldoende blijke. 

3. Dit besluit treedt in werking op den tweeden 

dag na dien der dagteekening van het Staatsblad 
en van dé Staatscourant, waarin het is geplaatst. 

De Ministers van Oorlog, van Marine en van 
Financiën zij n belast met de uitvoering van di t. 

besluit, dat in het Staatsblad en gelijktijdig in 
de Staatscourant zal worden geplaatst, en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Sehönfels, den 3l sten Mei 1898. 

(get.) 

IJe .lfinister van Oorlog , 
IJe .lfinister van j)farine, 
IJe Jf inister van Financiën , 

EMMA. 

(get.) ELäND. 
RöELL. 
PrERSON. 

(Uitgeg. 5 Juni 1898.) 

3 Juni 1898. BESLUIT, bevelende de plaatsing 
iu het Staatsblad van de te Mannkeim op 
18 September l ts95 door de /1:evolmachtigden 
der Regeeringen van Nederland, Baden, 
B eijeren, Jillzas-Lotl,aringen,Hessen en Pruisen 
onderteekende add itioneele verklaring betref
fende de uitlegging der artikelen 32 tot 40 der 

herziene Rijnvaartakte van 17 Oetober 1868. 
s. 121. 

IN NHM UN H . M. WILHELMINA, ENZ. 
WTJ EMMA, ENZ. 

Gezien de te j)fa,ml,eim op 18 September 1895 

door de gevolmachtigden der Regeeringen van 
Nederland, Baden, BeiJeren , Elzas-Lotharingen, 
Hessen en Prnisen onderteekende additioneele 
verklaring betreffende de uitlegging der artikelen 
32 tot 40 der herziene Rijnvaartakte van 17 Oc
tober 1868; 

Overwegende, dat genoemde additioneele ver
klaring is goedgekeurd bij àe wet van 30 De
cember 1896 (Staatsblad n•. 243) en dat die 
verklaring door Ons namens de Koningin , is be
krachtigd, alsmede dat de Nederl andsche akten 
van bekrachtiging op 27 Mei 1898 te llf a,mhein; 
zijn uitgewisseld tegen de akten van bekracht iging 
der andel'e Rijnoeverstaten; 

Op de voordracht van den Minister van Bui
tenlandsche Zaken van den 3lsten Mei 1898, 
n°. 5826, Algemeen Secretariaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan, cle bekend-

making van bovenvermelde additioneele verklaring, 
met de vertal ing daarvan, te bevelen door plaat
sing van dit besluit in het Staatsblad. (l ) 

De l\finisters , Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur , worden belast , ieder 
voor zoo veel hem aangaat, met de uitvoering 
der bepalingen in meergenoemde additioneele ver
klaring vervat. 

Gedaan te Schönfels , den 3den Juni 1898. 
(get.) EMMA. 

De Minister van Buitenlandscke Zaken , 
(get .) W. H . DE BEAUFORT. 

( Uitgeg . 15 Jw,i 1898.) 

3 Juni 1898. ARREST van den Hoogen Raad der 
eclerl anden , houdende beslissing dat onder 

• in het buitenland gevestigden" in de wet 
op de bedrijfsbelasting, bepaaldelijk in de 
artt. lg en 6, § 4, zijn begrepen de in Neder
landsdh- Jndië gevestigden. 

De Hooge Raad enz. ; 
Partijen gehoord ; 
Gezien de stukken; 
Overwegende dat als middel van cassatie is 

voorgesteld: 

Schendin~ of verkeerde toepassing van de artt. 1 
bepaaldelijk pr0

• en sub litt. g en 6 § 4 der wet 
van 2 Oetober 1893 (Staatsb lad n°. 149), tot 
heffi ng eener belasting op bedrijfs- en andere in

komsten, doordien bij het beklaagde vonnis is 

overwogen, dat onder de woord en . in het buiten
land gevestigden" , in voormelde wetsbepalingen 

voorkomende, niet begrepen zijn dein Nederl andscÎ:t
lnd ië gevestigden en op dien grond de opposanten 
goed-opposanten zijn verklaard; 

0 . clat de eerste verweerderesse, zijnde de 

naamlooze vennootschap de Ja vasche Zee- en Brand
assurantie-Maatschappij, gevestigd te Batavia, wier 
vertegenwoordiger hier te lande is, de tweede 
verweerder, de heer J . TER MEULEN JR., wonende 
te Amsterdam, in de belasting op bedrijfs• en 
andere inkomsten over 1895/96 is aangeslagen tot 
een bedrag van / 150, op grond van art. l g der 
wet van 2 October 1893 (Staatsblad n°. 149), 
volgens hetwelk gemelde belasting wordt geheven 
• van in het buitenland gevestigden, die hier te 
lande door tnsschenkomst van gemachtigden, hiei: 
gevestigd, overeenkomsten aangaan tot brand-, zee-, 
levens- of andere inkomsten"; 

(1) Zie deze adclitioncele verklar ing, opgenomen 
bij de wet van 30 December 1896, S. 243 . 
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,lat bij het bestreden vonnis de verweerders 
zijn verklaard goed-opposanten tegen het dwang
bevel tegen hen uitgevaardigd, tot betaling van 
dien attnslag, zulks op grond, dat onder de woorden 
• van in het buitenland gevestigden" in de aan
gehaalde wetsbepaling niet begrepen zijn de in 
Nederlandsch-Indië gevestigden, en wel uit hoofde, 
naar het oordeel der rechtbank, onderscheid moet 
worden gemaakt tusschen de in de wet van 1893 
gebezigde uitdrukkingen . buiten het Rijk" en .i n 
het buitenland", zoodat de koloniën en bezittingen 
in Oost- en West-Indië moeten geacht worden wel 
buiten het Rijk, maar niet in het buitenland te 
zijn gelegen en mitsdien de eerste uitdrukking 
meer omvat dan de tweede ; 

0 . dat deze onderscheiding niet juist is; 
0. dat art. 1 der Grond wet, waarop de recht

bank zich beroept, volgens hetwelk .het Konink
rijk cler Nederlanden omvat het grondgebied in 
Europa, benevens de koloniën en bezittingen in 
andere werelddeelen", geen maatstaf kan zijn ter 
beoordeeling van den zin die in eene belastingwet 
aan de uitdrukkingen . buiten het Rijk" en . in 
het buitenland" moet worden gehecht; terwijl in 
de artt. 2 eu 122 der Grondwet, waarop de 
rechtbank mede wijst, niets anders wordt gezegd 
dau dat de Grondwet en de wetten, voor zoover 
het tegendeel daaruit niet blijkt, alleen voor het 
Rijk in Europa verbindende zijn; en dat evenmin 
het onzekere spraakgebruik in deze afdoende is; 

0. dat de vraag beantwoord moet worden uit 
ne wet van 1893, zonder dat, indien daarin het 
antwoord te vinden is eene - door de rechtbank 
noodig geachte - uitclrukkelijke verklaring daarin 
vereischt wordt,; 

0 . dat deze wet aan belasting onderwerpt per
sonen of ondernemingen die hier te lande wonen 
of gevestigd zijn of die hier te lande vertegen
woordigers hebben en dat hieruit voortvloeit de 
tegenstelling tusschen person en of ondernemingen 
• binnen het Rijk", - dat is in Nederland, -
en "buiten het Rijk" of • in het buitenland", -

dat is alles buiten Nederland,- wonende of ge
vestigd, zonder dat in de wet plaats is voor eene 
derde categorie van buiten land, waarin de kolo
niën en bezittingen in andere werelddeelen niet 
zonden zijn begrepen; 

0. dat wel in de wet niet altijd dezelfde uit
drukkingen worden gebezigd, eenerzijds: "binnen 
het_ Rijk", .hier te lande", .op Nederlandsch 
grondgebied", . in Nederland", - anderzijds: 

buitenland", .buitenslands", .buiten het Rijk in 
Europa", doch dat met die verschillende uitdruk
kingen eenerzijds en anderzijds kennelijk hetzelfde 
bedoeld wordt; 

0. dat dit onder meer blijkt uit de vergelijking 
van art. ld, volgens hetwelk onder zekere voor
waarden cle belasting geheven wordt van hen die 
een Nederlandsch Staatsambt uitoefenen "buiten 
het Rijk", met art. 2 § l b, waarin met verwijzing 
naar hetzelfde art. ld de uitdrukking "buitens
lands gevestigden" wordt gebezigd, evenals in 
art. 4 § 2 (verg. ook art. 7 § 5), terwijl men, wat 
betreft hen, die in de koloniën of bezittingen van 
het Rijk in andere werelddeelen dienst doen, eene 
uitdrukkelijke uitzondering noodig geacht heeft 
om hen niet onder de buiten het Rijk of buitens
lands gevestigden te doen begrijpen; 

0. dat ook de geschiedenis der wet er op wijst, 
dat daarin met .in het buitenland" of .buitens
lands" niets anders bedoeld is dan met "buiten 
het Rijk", beide met inbegrip van de koloniën en 
bezittingen in andere werelddeelen, daar de com
missie van rapportems over het wetsontwerp bij 
herhaling dit als hare opvatting heeft uitgesproken, 
zonder Jat zulks in de gewisselde stukken door 
de regeering of bij de openbare beraadslagingen 
is weersproken; terwijl van de tegenovergestelde 
opvatting geen spoor wordt gevonden; 

0. dat mitsdien het middel van cassatie is 
gegrond; 

Vernietigt het vonnis door de arrondissements
rechtbank te Amsterdam den 8 J nni 1897 in 
deze zaak gewezen ; 

En ten principale rech tdoende : 
Ontzegt aan de verweerders in cassatie, oor

spronkelijk opposanten, hunne vordering; 
Verklaart hen mitsdien kwaad-opposanten tegen 

het dwang bevel, den 3 Juli 1896 door den ont
vanger der directe belastingen binnen de gemeente 
Amsterdam tegen hen uitgevaardigd, met last dat 
dit is en blijft gehandhaafd en volkomen effect 
zal sorteeren ; 

Veroordeelt de verweerders in de kosten van 
het geding. 

4 J-uni 1898. BESCHIKKING van de Ministers van 
Hinnenlandsche Zaken en ,,an Financiën, 
betreffende de uitvoering van art. 3 van het 
Koninklijk besluit van 20 Mei 1898 (Staats
blad n°. 117). 

De Ministers van Binnenlandsche Zaken en 
.buiten het Rijk", .buitenlandsche", .in het van Financiën; 
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Gezien art. 3 van het Koninklij k besluit van 
1 

20 :lfei 1898 (Staatsblad n°. 117) , houdende 

bepalingen tot wering van de San J osé schildluis; 
Overwegende dat ook in Duitschland maat

regelen zijn genomen tot ....-e1·ing ,,an genoemd 

insect; 

Hebben goedgevonden te bepalen hetgeen volgt: 

1°. Van de toepassing der bepalingen van art. 2 

van voormeld besluit zijn uitgezonclerd goederen, 

die rechtstreeks uit .Duitschland worclen aange

bracht. 

2°. Aan cle grens langs B elgië kunnen kleine 

hoeveelheden versche vruchten zonder verklaring 

van oorsprong als becloeld bij ar t. 2, eerste lid, 

van voormeld besluit worden ingevoerd, wanneer 

den ontvanger van het eerste kantoor voldoende 

blijkt, dat die vruchten afkomstig zijn van lande

rijen in Belgiè , gelegen in de nabijheid der grens. 

's Gravenhage, den 4den J nni 18\J8. 

.De Jfinister van Binnenlandscl,e Zaken, 
(get .) H. GOEMAN BoRGESIUS. 

De J1finister van Financiën, (get .) PrERSON. 

6 Juni 1898. WET, hotldende goedkeuring der 

internationale san itaire conventie, den 3deu 

April 1894 te Parijs tusschen Nederland , 
.Duitscltland , Oostenrijk-Hongarije, B elgië, 
Denemarken, Spanje, Frankrijk, Groot
Britannië en Ierland, Griekenland, Italië , 
Perzië, Portugal en Rusland gesloten, als

mecle cler op 30 October 1897 terzelfder 

plaatse, namens genoemcle Staten , onder
teekende verklaring tot wijziging dier over

eenkomst. S. 122. 
IN NAA)I VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WrJ EMMA, ENZ .... . . . cloen te weten: 
Alz00 Wij in overweging genomen hebben, dat 

de internationale sanitaire overeenkomst , den 

3den April 1894 te Parijs gesloten, bepalingen 

inhoudt, wettelijke rechten betreffende; 
Gelet op het 2de gedeelte van artikel 59 der 

Grondwet; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art . 1. De, nevens deze wet in afclrnk ge

voegde, den 3den April 1894 te Parijs tusschen 

Nederland, .Duitscltland, Oostenrijk-Hongarije, 
België, .Denemai·ken, Spanje, Frank,·ij k, Groot
Britannië en Ierland, Griekenland, Italië, Pe,·zië, 
Portugal en Rusland gesloten sanitaire overeen
komst, alsmede cle ingelijks, in afclruk, hierbij 
gevoegde, op 30 October 1897 terzelfder plaatse, 

namens genoemcle Staten, onderteekende verklaring 

tot wijziging diet· overeenkomst, worden goed
gekeurd . (1) 

Wij behouden Ons voor, omtrent het tijdstip 
van de nederlegging der ratificatie, nader met 

de betrokken Regeeringen overeen te komen . 

Lasten en bevelen, enz 

Gegeven te Schönfels, 

(get .) 
den 6den Juni 1898. 

EMMA. 
De Jfinis ter van B ui tenlandscl,e Zaken, 

(get.) W. H . DE BEAUFORT. 
De J11inister van Binnentandsclte Zaken, 

(get.) H . GOEMAN Bo1t0ESIUS. 

De Rfinister van Koloniën, (get.) CHEMlfü. 

( Uitgeg. 22 Juni 189 .) 

6 Juni 1898. WETTEN, houdende naturalisa
tie van: 

Frieclrich Hesse. S. 123. 
J ohann Maximi li an Franz van cle 

Sa n cl t. S. 124. 

J eanbapt ist e Louis Corneille 

Charles de Wijker slooth de 
Weerde s te y n. S. 125. 

To b i as B er s s e n b r ü g ge. S. 126. 

H e i u r i c h W i l h e I m C a r I W ü r d e-

m an n. S. 127. 

Benedictu s van cle Goore. S. 128 . 
Gerd Siebels. S. 129. 

B art holomät1s Püplichniseu. S. 130. 

6 Juni 1898. WET, tot aanvulling en ver hooging 

van het vierde hoofdstuk der Staatshegrooting 

voor het clienstjaar 1898. S. 131. 

Bij deze wet wordt na toevoeging van een 

art. ad / 100,000 het totaal der 7de Afd . nader 

vastgesteld op f 674,321 en het eindcijfer van 

het hoofdstuk op / 5,7 08,122. 

6 Juni 1898. WET, verklarende het algemeen 
nut der onteigening van eigendommen, noodig 
voor de verbreeding der Uitbetlerstraat, ook 
genaamd Kloktuiderstraat, te JJ.l aasti-ickt. 
s. 132. 

6 Juni 1898 . WET, tot verhooging van het 
vijfde hoofdstuk der Staatsbep;rooting voor 
het dienstjaar 1898. S. 133. 

(1) Deze overeenkomst in cle Fransche taal 
wordt hierna niet opgenomen, daar de bekendma
king van den tekst bij Koninklijk besluit nog volgt. 
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.Bij deze wet wordt het na volgende artikel van 

dit hoofdstuk verhoogd: 
.J.rt. 104 met f 40,000. 
'fen gevolge van voorschreven verhooging wordt 

het totaal der 5de Afd. en het eindcijfer van 

het hoofdstuk verlwogd met / 40,000. 

6 Juni 1898. WET, houdende aanvulling en 
verhoogiug van het negende hoofdstuk der 

Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1898. 

s. 134 . 
.Bij deze wet wordt tussche,1 de artt. 121 en 

122 ingelascht: 
Art. l2lbis. Kosten van aankoop van een huis 

met tuin en stalling, staande en gelegen te 
's Gravenhage, het huis aan het Tournooiveld, 

plaatselijk gemerkt ui . 6 en de stalling aan de 

Lange Hontstrnat, plaatselijk gemerkt n°. 12, 
met daa1·mede in verband staande uitgaven, 

f 60,000. 
'fen gevolge van voorschreven aanvulling en 

verhooging wordt het totaal der 2de Afd. en het 
eindcijfer van het hoofdstuk verhoogd met/ 60,000. 

6 Juni 1898. WET, verklarende het algemeen 
nut der onteigening ten behoeve van het 
maken van eene haven te Numansdorp, met 

verbindingsbaan tusschen deze en den in 

aanleg zijndeu spoorweg (tramweg) van llot
terdam naar Zuid-Beijerland. S. 135. 

6 Juni 1898. WET, houdende vast telling V1tn 

het slot der rekrning van de koloniale uit

gaven en ontvangsten voor Suriname over 
het dienstjaar 1894. S. 136. 

Het slot der rekening van de koloniale uit
gaven en ontvangsten voor Suriname over het 

dienstjaar 1894 wordt vastgesteld als volgt: 
De uitgaaf bedraagt / 1,880,980.73. 
De olltvangst bedraagt/ l ,802,635 .54•. 
Het nadeelig slot der rekening be:lraagt alzoo 

/ 78,345.18 5 , welk bedrag dientengevolge tot 
aanvulling der koloniale middelen is noodig 
geweest. 

6 Juni 1898. WET, tot bekrachtiging van den 
onderhandschen verkoop van voormaligen 
vestinggrond en water te Coevorden aan de 
provincie Overijssel. S. 137. 

6 Juni 1898. WET, tot bekrachtiging van eene 

nadere nitgifte in erfpacht aan de gemeente 
L eiden van duingrond onder Katwijk ten 

behoere van de duinwaterleiding. 138. 

6 Juni 1898. WET, tot verhooging van het 

zevende hoofdstuk Ll. der Staatsbegrooting 

voor het dieustjaar 1897. S. 139. 
Bij deze wet wordt mi verhooging van een 

artikel met/464,226.19$, het totaal der lste Afd. 

van llit hoofdstuk gebracht op / 30,399,472.03$ 

en het eindcijfer va tgesteld op/33,107,972.03•. 

6 Juni l il . ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing dat 

onder het woord .rasters" in art. 5 van het 
besluit van 8 Fehrnari 1815 (Staatsblad n°. ll) 
niet is te brengen de ijzerdraadbespanning, 
die volgens de feitelijke beslissing de in dit 
proces bedoelde bosschen omgaf. 

De Hooge Raad enz. ; 

Gelet op het middel van ca sa tie, namens den 
req uirant voorgesteld bij pleidooi: 

Schending, althans verkeerde toepassing van 

art. 5 van het ouverein besluit van8Februaril 15 
(Staatsblad n°. 11), cloordat de rechtb:mk onder 
het .omgeven door staket els of rasters" in den 
zin van voormeld besluit niet begrijpt het in den 

geheelen omtrek omgeven van zekere uitgestrekt
heid met een enkelen of dubbelen ijzerdraad, be

vestigd aan palen of aan boomcn, op de grenzen 

dier uitgestrektheid staande en als palen dienst
doende; 

Overwegende dat de rechtbank bij het bestreden 

vonnis heeft bewezen verklaard, dat cle requirant 
op 2 October 1897 des namiddags ten ongeveer 

3 nre onder Diessen heeft gejaagd in en langs 
jonge mastbosschen, toebchoorende atin de gemeente 
Diessen, zonder voorzien te zijn van een schriftelijk 
bewijs van vergunning van den heer S., eigenaar 
van het heerlijk jngtrecht van Hilvarenbeek, 
binnen welks grenzen die gronden zijn gelegen, 
noch van den heer A. K., pachter van dat recht 
van jacht; 

dat de requirant tot zijn verdediging heeft 
aangevoerd, dat het gemeentebestuur van Diessen 

hem in 1896 bij onderhandsche akte toestemming 
heeft gegeven voormelde bosschen met ijzerdraad 
te omspannen en aan hem bij diezelfde akte voor 
een tijd vak vall 25 jaren heeft overgedragen _alle 
burgerlijke rechten die tengevolge van de afras

tering aan bedoelden bo chgrond verbonden zouden 
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zijn en dat hij dus van dat bestuur schriftelijke 
vergunning had om aldaar te jagen en die dan 
ook aan de verbalisanten heeft vertoond; 

dat met betrekking tot deze verdediging door 
de rechtbank als bewezen is aangenomen, dat te 
vermelden tijde de becloelde bosschen anderhalf 
uur in omtrek over de geheele lengte waren 
omgeven van een enkelen ijzérdraad, bevestigd 
aan de mastboomen op den zoom van die bosschen 

of daar waar die boomen ontbraken aan palen, 
welke draad één met.er boven den beganen grond 
was aangebracht en dat ook nog over het grootste 
gedeelte van dien omtrek en wel ongeveer 20 centi
meter beneden dien draad een tweede ijzerdrnad 
op dezelfde wijze was bevest igcl; dat beha! ve de 
palen, welke noodig waren om de draclen gesp:mnen 
te houden aan of tusschen die draden geene latten 
of palen waren aangebracht; 

dat de rechtbank evenwel heeft g~oordeeld, 
dat de voormelde bosschen niet waren afgesloten 
op de wijze voorgeschreven bij art. 5 van het 
besluit van 8 Febrnari 1815 (Staatsblad u0

• 11) 

en daarom niet waren onttrokken aan het heerlijk 
jachtrecht van Hilvarenbeek; 

0. dat volgens dit artikel aan het heerlijk 
jachtrecht zijn onttrokken .bosschen die met 
staketsels, rasters of slooten omgeven en daardoor 
kennelijk van opene velden of bo schen onder
scheiden zijn"; 

0. dat ter ondersteuning van het middel is 
aangevoerd, dat het de bedoeling van het. besluit 
is, aan de uitoefening van het heerlijk jachtrecht 
te onttrekken de terreinen, die de eigenaar niet 
toegankelijk heeft willen doen zijn voor het publiek, 
die hij zich voor eigen gebruik heeft willen reser
veeren en dat het voldoende is, dat het _terrein 
in dier voege door aan elkander verbonden staken, 
palen of latten zij onderscheiden van omliggende 
terreinen, dat daardoor ann het publiek de vrije 
toegang ontzegd wordt; 

0. dat deze door den requirant aan den Sonve
reinen Vorst toegeschreven bedoeling niet uit de 
bewoordingen van het besluit en ook niet van 
elders blijkt, maar dat, welke ook de gedachte 
zij, die den Vorst heeft geleid, in elk geval 
voor de toepasselijkheid van art. 5 moet zijn 
voldaan aan de daarbij gestelde voorwaarde dat 
de bosschen zij u omgeven hetzij met staketsels, 
hetzij met rasters, hetzij met sloot.en , en deze 
voorwaarde, nu vttn slooten ten deze geen sprake 
is, alleen dan is vervuld, wanneer de ijzerclraad
bespanning, die volgens de bestreclen beslissing 

de bosschen omgaf, onder rasters of staketsels kan 
worden gerangschikt; 

0. clat de reqnirant onder het woord .raster" 
wil verstaan hebben een staande lat van een 
hekwerk en onder .staketsel" eene reeks verbonden 
staken of palen; 

0. dat ech ter blijkens het bestreden vonnis ten 
deze geen latten aanwezig waren, terwijl de boomeu, 
wanneer men die met palen zou mogen gelijk
stellen, geenszins eene omgeving vormden uit 
verbonden palen bestaande, waar zij enkel dien
den tot het bevestigen van den ijzerdraad, zoodat 
het den requiraut niet zon baten, indien de zin 
door hem aan de genoemde woorden toegekend 
de juiste ware; 

0, dat dan ook de rechtbank terecht in de 
aangebrachte ijzerdraadbespanning geen "rasters" 
heeft gez ien en dat zij ook geen .staketsel" kan 
worden genoemd, zood at het middel is ongegrond ; 

Verwerpt het beroep. 

9 Juni 1898. BESLl'IT, tot ..-aststelling ,an 
een reglement van politie op het ankeren 
01i de rivieren bij Dordrecht. S. 140. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA' ENZ. 
Op de voordmcht van den Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid van 20 April 1898, 
n°, 129, afdeel ing Waterstaat; 

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

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
24 Mei 1898, n°. 20); 

Gelet op de nadere voordracht van den voor
noemden Minister van 4 Juni 1898, n°. 137 , 
afdeeling Waterstaat; 

Hebben goeclgevonden en verstaan: 
Met intrekking van het Koninklijk besluit van 

4 April 1896 (Staatsblad n°. 64), vast te stellen 
het navolgend 

REG LEME T VA POLITIE op !,et ankere,i 

op de ,·ivieren bij IJordredt. 

Art 1. Dit reglement is van toepassing op de 
rivieren de B eneden-JJferwede beneden de kerk te 
Papendrecltt, de Oude JJfaas tot het JJfallegat, 

het JJ[allegat en de IJordtsclte Ki f., met uit
zondering van : 

1 °. het riviervak, zich uitstrekkende van 
250 M. boven tot 250 M. beneden de spoorweg
brug te Dordrecht ; 

2°. eene strook ter breedte van 25 M. langs 
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de aan het Rijk en aan de gemeen te Dord,·ecl,t 
behoorende kaden. 

2. Het is den schippers van vaartuigen of 
andere drijven de voorwe"pen verboden, daarmede 
buiten de zes hieronder beschreven ankerplaatsen 
te meren of voor anker te komen, of !(eankerd 
of gemeerd te liggen, tenzij met schriftelijke 
ver!(nnuing van een ambtenaar van den waterstaat: 

1°. van het verlengde der dwarskrib bij de 
kerk te Papendrecht tot het verlengde der dwars
kr,b aan de sleephelling te Papendrecht, langs 
den noordelijken oever, over de halve breedte 
der rivier of tot 100 ·M. uit de koppen der 
dwarskribben; 

2°. langs den noordelijken oever, in eene drie
hoekige ruimte binnen de grenslijnen, getrokken: 

aan de oostzijde, van den zuid westelijken hoek 
van het woonhuis bij den trasmolen nabij de 
veerstoep te Papendrecht, op den noordoostelijken 
hoek van de woning van den directeur der gas
fabriek te Dord,·eckt; aan de zuidzijde, door de 
zwarte ankerbakens, aan weerszijden van den 

mond van de Noord; 
3°. langs den zuidelijken oever, in eene dri e

hoekige 1·uimte, rivierwaarts begrensd door de 
lijn der witte ankerbakens op het gors de Staart, 
en westwaarts door het verlengde der lijn, ge
trokken van den dukdalf aan de punt van de 
Staa?'t op den benedenhoek van Je hontloods 
boven den mond der Rietdi,jkshaven ; 

4°. langs den linkeroever, beneden ,len mond 
der Wollewevershaven, begrensd : 

aan ,le noordzijde, door de lijn die den hoek 
van bet Damiatenbolwerk vereenigt met hoek

punqiaal CCCXXXIX; 
aan de noord westzijde, door de lijn, getrokken 

door den lichtopstand op den kop van den dam 
aan de westzijde van den mond van ,le Noord 
en het witte ankerbaken op het Slobbengors; 

aan de zuid westzijde, door de lijn, uit hoek
pnntpaal CCCXL loodrecht op de richting van 
den kaaimuur getrokken; 

aan de znidoostzijde, door de lijn , getrokken op 
25 M. ri vierwaarts van en evenwijdig aan de kade 
der Buiten Walenvest en verder door den oever; 

5°. langs de oevers van het lliallegat en van 
de Dordtsche Kil boven de Wacht, tot 25 M. 
uit elk dier oevers ; 

6°. langs den rechteroever van de Dordtsche 
Kil bene,len de lfTackt, tot 100 M. uit den 
linkeroever dezer rivier. 

De snijpunten der grenslijnen van elke der 

vier eerstl(enoemde ankerplaatsen worden, zooveel 
mogelijk, aangegeven door groen geve,fde boeien 

of door bakens op den wal. 
De ankerplaatsen zij n op de aangehechte kaart 

aan11:eduid. (1) 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid is bevoegd om, na overleg met het ge

meentebestuur van Dordrecht, voor een tijdvak 
van ten hoogste drie maanden, wijziging in de 
aangewezen ankerplaatsen te brengen. Hiervan 

geschiedt mededeeling in de Staatscourant . 
In de riviervakken, zich uitstrekkende van 

7 50 M. tot 250 M. boven de spoorwegbrug te 
Dordrecht, en van 250 M. tot 880 M. beneden 

die spoorwegbrug, geldt het in dit artikel be
doeld verbod niet voor vaartuigen , welke na de 
laatste opening bij dag voor de beweegbare 

bruggen in genoemde spoorwegbrug komen en 
hunne reis niet kunnen vervolgen; alsmede niet 
voor vaartuigen, welke gemeerd liggen aan boeien, 
die aan de gemeente Dordrecl,t toebehooren. 

3. Het is ,Jen schippers van vaartuigen of 
andere drijven de voorwerpen verboden, op de 
in art. 2 beschreven ankerpluatsen zoodanig ge
ankerd of gemeerd te liggen, dat eenig deel dier 
vaartuigen of voorwerpen buiten de grenzen ,ler 

ankerplaatsen valt. 
4. Het is den schippers van vaartni11:en, ge-. 

laden met buskruit, andere. ontplofbare stoffen, 

petroleum, benzine (naphta) of terpentijnolie, 
verboden, daarmede te ankeren op de anker
plaatsen in art. 2 genoemd. 

5. De schippers en schepelin11:en zijn verplicht, 
de bevelen te gehoorzamen, die hun door de 
ambtenaren, in art. 7 genoemd , worden gegeven 

ten aanzien van het leggen en verhalen hunner 

vaartuigen, in verband met het daaromtrent be
paalde in clit reglement. 

6. Dit reglement wordt algemeen verkrijgbaar 
gesteld. 

Elke schipper, die van de in art. 2 genoemde 
ankerplaatsen gebruik maakt, moet van een 
exemplaar van dit reglement voorzien zijn en dit, 
desgevorderd, vertoonen aan de ambtenarnn ge
noem,l in art. 7. 

7. De handhaving van dit reglement is opge
dragen aan de ambtenaren van den waterstaat, 
aan cle ambtenaren en beambten der Rijks- en 
gemeentepolitie, aan de havenmeesters der ge-

(l) Deze kaa1·t, als van meer plaatselijk belang, 
wordt hierna niet opgenomen. 
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meen te IJordrecltt, aan de commissarissen der 

ovtrzetveren van Papendrecltt en Zwijndrecht op 
DordrecM v. v., aan de schippers der stoom

vaartuigen varende in die veren, en aan de Rijks

ambtenaren, door den Minister van " ' aterstaat, 
Handel en Nijverheid met eenig toezicht of be

heer over het geheel of over eenig gedeelte belast. 
De ambtenaren en beambten, in het eerste lid 

bedoeld, zijn bevoegd tot de handelingen in art. 6 
der wet van 28 Februari 1891 (Staatsblad n°. 69) 

omschreven; cle ambtenaren van den waterstaat, 
de haven mee lers, de commissarissen der overzet

veren en de Rijksambtenaren, in het slot van 
het eerste !iel bedoeld, zijn bevoegd tot de han

delingen 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 deu betrokken hoofdingenieur van 

den waterstaat meclegedeeld. 
8. Overtreding van dit reglement worclt voor 

zooveel daartegen niet bij de wet is voorzien , 

gestraft als volgt: 
a. met geldboete van ten hoogste lwnderd 

gulden, cle overtreding van artt. 2, 3, 4 en 5; 
b. met geldboete van ten hoogste vijf en twin

tig gulden, cle overtreding van art. 6 , tweede lid. 

9. Dit reglement verstaat onder schippers hen, 
die op het vaartuig of over eenig ander drijvencl 

voorwerp het gezag uitoefenen of met de leiding 
belast zijn ; 

onder ambtenaren van den waterstaat, de in

specteurs, hoofdingenieurs, ingenieurs, adspirant 
ingenieurs, opzicht e1·s en adjunct-opzichters van deu 

Rijkswaterstaat , zoomede de Rijksbakenmeesters. 

De Minister van Waterstaat, Handel en ijver
heid is belast met de nitvouing van dit besluit 

dat in het Staatsblad geplaatst en in afschrift 
aan cleu Rand van State zal medegedeeld worden . 

Soestdijk, den 9clen J uni 1898. 
(get .) E i\1 ~[ A. 

De .llin. van Waterstaat, Handel en N,jverheid, 
(get .) C. LELY. 

( Uitgeg. 6 Juli 1898 .) 

9 Juni 1898. BESLUIT, houdend e machtiging 
tot uitgifte van sch1ttkistbiljetten en schat
kistpromessen volgens de wet van 4 April 1870 
(Staatsb lad n°. 62), gewijzigd bij die vau 
31 December 1897 (Staatsblad n°. 281), en 
de wet van ó December 1881 (Staatsblad 
n° . 185). S. 141. 

1898. 

9 Juni 1898. WET, betreffende het a"ugaau eener 

geldleening ten laste van cleu Staat. S. 142. 
[x NAAM VAN H. :\f. WILHELMINA, ENz. 

W u EMMA, ENZ. • • . • • • doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, clat 
het 110oclig is gebleken de Incliscbe geldmiddelen , 
cloor het aangaan van ecne gelilleening ten laste 
van den Staat, te versterken; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad vau State enz. 
Art. 1. De Minister vttn Financiën wordt ge

machtigd tot het te gelde maken van schuldbe
kentenissen aan toonder, ten laste van den Statit, 
tot zoocl1tnig bedrag als noodig is· tot verkrijging 

eener som van ten hoogste vijf en vijftig miltioen 
gulden. 

De voorwaarden van die tegeldemaking worden, 

voor zoover zij niet bij deze wet zijn geregeld, 
door genoemden Min is ter vastgeste ld. 

De schuldbekentenissen worden vóór uitgifte 

door de Algemeeue Reken kamer geregistreerd en 

van een bewijs dier registratie voorzien. 
De renten der schuldbekentenissen, ad drie ten 

honderd in het jaar, zijn betaalbaar op halfjarige 
con pons, verschijnende 1°. Maarten 1°. September. 

De coupons 1.ijn betnalbaar te Amsterdam en 
in cle verdere door dcu Minister van Financiën 

aan te wijzen plaatsen. Wanneer plaatsen in het 
buitenland gelegen :voor die betaalbaarstelling 

aangewezen worden, kan door den Minister van 
Financiën aan de met de uitbetaling te belasten 
bankiers eene provisie worden toegekend van ten 

hoogste één achtste ten honu.erd over het nominaal 

bedrag tier door hunne tusschenkomst uitbetaalde 

coupons. 
2. Onverminderd het bepaalde in artiJ..el 6 der 

wet van clen 30sten December 1895 (Staatsblad 
n°. 236) wordt, totdat het geheele bedrag in 
artikel 1 bedoeld zal zijn geamortiscercl, jaarlijks 
op de begrooting der Staatsuitgaven - voor het 

eerst op die voor 1899 - voor inkoop van in
schrijvingen in het Grootboek der drie ten honderd 
rentegevende Nationale Sch,lld of van drie ten 

honderd rentegevencle Schalclbekentenissen of voor 
aflossing van drie ten honderd rentegevende schuld
bekentenissen voor haar nominaal bedrag eene som 
uitgetrokken ten beloope van één ten honderd van 

het gebeele bedrag der krachtens deze wet in het 
leven geroepen clrie ten honderd rentegevende 
schuld, vermeerderd met het bedrag cler door 
dezen inkoop en aflossing vrijgevallen rente. 

De Staat is ten allen tijde bevoegu. meer af te 
lossen clan in het eerste !iel is bepaald. 

11 
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De ingevolge het eerste lid voor haar nominaal 
bedrag aflosbaar te stellen schuldbekentenissen 
worden telkens vooraf bij uitloting aangewezen. 

Deze uitlotingen hebben plaats volgens door 
Ons vast te stellen regelen. 

De ingekochte en afgeloste schuldbekentenissen 
worden ter vernietiging bij de Algemeene Reken
kamer overgebracht. 

3. De rente der krachtens deze wet uitgegeven 
schuldbekentenissen loopt niet verder dan tot den 
dag waarop zij aflosbaar zijn. 

Het recht tot opvordering van het kapitaal 
der aflosbaar gestelde stukken vervalt tien jaren 
na den eersten dag, waarop zij aflosbaar zijn. 

4. Ingeval van openbare inschrijving wordt 
aan hen, door wier tusschenkomst inschrijvingen 
voor de bij deze wet bedoelde schuldbekentenissen 
worden ingeleverd, voor het aan hen toegewezen 
nominaal bedrag eene provisie van één vierde ten 
honderd toegekend. 

5. De houders der bij deze wet bedoelde schuld
bekentenissen kunnen, zoolaug die stukken niet 
zijn uitgeloot of aflosbaar gesteld, daarvoor, indien 
zij dit verlangen, met inachtneming van door 
Ons 1.e stellen regelen, (1) inschrijving van gelijk 
bedrag bekomen op het Grootboek der drie ten 
honderd rentegevende Nationale Schuld, zonder 
betaling van andere kosten dan die van cle des
wege vereischte formulieren. 

De aldus verwisselde schuldbekentenissen worden 
ter vernietiging bij de Algemeene Rekenkamer 
overgebracht . 

6. Van de te geldemaking der bij deze wet 
bedoelde schuldbekentenissen wordt eene rekening 
afgelegd, die, na door de Algemeene Rekenkamer 
te zijn opgenomen en gesloten, aan de Staten
Generaal wordt medegedeeld. 

7. Iu de eerste afdeeling van het VIIde Hoofd
stuk À. der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1898 wordt het volgen,le artikel opgenomen: 

Art. 9bis. Kosten, vallende op de uitgifte 
(daaronder begrepen de provisie, bedoeld in artikel 4 
der wet tot het aangaan in 1898 van eene geld
leening ten laste van den Staat), en interesten 
van de drie percents schuld ten laste van den 
Staat:, die in 1898 wordt geplaatst. 

Dat artikel wordt uitgetrokken tot een bedrag 
van vie,·honderd viJf en veertig ditizend [Iitlden 
(f 445,000). 

De som van de lste Afdeeling wordt daardoor 

(1) Zie het besluit van 30 Juni 1898, S. 154. 

verhoogd tot dertig millioe,i tweehonderd zeven 
en negentig ditizend negenhonderd d,·ie en ner;entiy 
gulden vier en veertig cents(f 30,297,993.44) en die 
van het geheele hoofdstuk tot twee en de,·tig millioen 
negenhonderd zes en dertig duizend drie en negentig 
gulden vier en veertig cents (f 32,936,093,44). 

8. De post 14°. van art. 1 der wet van den 
3lsten December 1897 (Staatsblad n°. 284), 
houdende aanwijzing van de middelen tot dekking 
der Staatsuitgaven voor het dienstjaar 1898 wordt 
gelezen als volgt: 

.14°. het aandeel van de geldmiddelen van 
Nederlandseh-Indië in de uitgaven wegens uit
gifte of beleening van bewijzen van vlottende 
schuld en in die wegens kosten vallende 011 de 
uitgi fte en wegens interesten eener urie percents 
geldleening ten laste van den Staat, die in 1898 
wordt geplaatst" . 

9. De zuivere opbrengst van de in art. 1 dezer 
wet bedoelde geldleening komt in haar geheel ten 
voordeele der geldmiddelen van Ne,lerlandsch-Indië. 

10. Te rekenen van het jaar 1899 wordt jaarlijks 
op het Eerste hoofdstuk der begrooting van uit
gaven voor Nederlandsch-Indië zoodanig bedrag 
uitgetrokken als vereischt wordt tot teruggaaf 
van de som, benoodigd voor de renten der in 
art. 1 bedoelde geldleening, de provisie aan bankiers 
in het laatste lid van dat artikel bedoeld en de 
in art. 2, eerste lid, bedoelde schulddelging. 

Deze gelden worden on,ler de middelen tot 
dekking van 's Rijks uitgaven verantwoord. 

11. In het Iste hoofdstuk der begrooting van 
uitgaven van Nederlandsch-lndië voor het dienst
jaar 1898, betreffende de uitgaven in Nederland, 
wordt onderafdeeling 8 (uitgaven ter zake van 
geldleeningen en voorschotten) verhoogd met twee
honderd viJf en veertig duizend gulden(/245,000) 
en alzoo gebracht op twee millioen vijfhonderd 
vijf ~n tachtig duizend gulden (f 2,585,000) , 
hei totaal der lllile afdeeling (Departement van 
Financiën) op elf millioen viJfhonderd twee en 
twintig duizend negenhonderd gulden (fl 1,522,900) 
en het eindcijfer van het lste hoofdstuk op negen 
en twintig millioen vijfhonderd drie en vijftig 
di,izend negenhonderd vier en dertig gulden 
(f 29,553,934). 

12. Het voorschot, krachtens de wet van den 
3 lsten December 1897 (Staatsblad n°. 276), uit 
's Rijks kas aan de geldmiddelen van Nederlandsch
Indië verleend, wordt zoodra mogelijk uit de 
opbrengst der bij deze wet bedoelde geldleening 
afgelost. 
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13. De biljetten van inschrijving voor de bij deze 
wet bedoelde geldleening zijn vrij van zegelrecht. 

14. Deze wet verbindt met den clag harer af
kondiging. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 

(get.) 
9den Juni 1898. 
EMMA. 

lJe Minister van Financiën, (get.) P1ERSON, 
lJe Minister van Koloniën, (get.) CREMER. 

( Uitgeg. 14 Juni 1898,) 

9 Juni 1898, WET, tot bekrachtiging eener 
overeenkomst met de Bataviasche Oosterspoor

weg Maatschappij tot aankoop van den spoor
weg van Batavia naar Krawang, S. 143. 

9 Juni 1898. WET, tot verhooging der begrooting 
van uitgaven van Nederlandscl,-Indiii voor 
het dienstjaar 1898. S, 144, 

16 Juni 1898. MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Gedeputeerde 
Staten van de provinciën, betreffende ambts
costuum voor commissarissen van politie, 

Door eeuige hoofdcommissarissen van politie 
is ten vorige jare op de wenschelijkheicl gewezen 
om voor hen een ambtscostuum vast te stellen, 
ten einde bij piechtige gelegenheden te worclen 

gedragen. 
De Regeering heeft geen aanleicling kunnen 

vinden om hetzij een hofcostuum, hetzij een 
ambtscostuum of uniform voor de commissarissen 
en de hoofdcommissarissen van politie vast te 
stellen, doch bij haar bestaat er geen bezwaar 
tegen zoo aan commissarissen en hoofdcommissa

rissen wegens hunne diensten bij de gemeente
politie een ambtscostuum door den raad ..:.... of 
krachtens opdracht van dezen door den burge
meester - wordt voorgeschreven om in de uit
oefening van hun ambt te dragen, 

Ik heb de eer Uw College te verzoeken het 
bovenstaancle ter kennis te brengen van de ge
meentebesturen in Uw gewest, opdat deze daaraan 

zoodanig gevolg zullen kunnen geven als zij in 
hunne gemeente wenschelijk achten. 

JJe Jt iniste1· van B innenlandse/te Zaken, 
(get .) H . GOEMAN .BoRGESIUS, 

17 Juni 1898. BESLUIT, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 30 Juli 1878 (Staats
blad n°. 103), betreffende de bestemming 
der claarbij vermelcle makingen aan de Rijks
Universiteiten te Leiden en te Utrec!tt. S, 145. 

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

Op de voordracht van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken van 19 April 1898, n•. 1688, 
afcleeling Onderwijs; 

Gelet op de artt. 104 en 107 der wet van 
28 April 1876 (Staatsblad n•. 102); 

Gezien het Koninklijk besluit van 30 J uli 1878 
(Staatsblad n°. 103); 

Overwegende: 

dat tengevolge van de aanwijzing cler bestemming 
van de aan de Rijks-Universiteit te Ufrecht 
bestaande making van DANI~L BERNARD GurL
JAMSZ, - zooals die aanwijzing bij het aange
haalde Koninklijk besluit van 30 J uli 1878 

(Staatsblad n°. 103) heeft plaats gehad - ge
noemde making wordt beheerd door de faculteit 
der godgeleerdheid aan die Universiteit; 

dat het is gebleken, dat het meer met het 
doel des erflaters overeenkomt, dat bovengenoemde 
making wordt beheerd gezamenlijk cloor de hoog
leeraren in de faculteit der godgeleerdheid en de 
hoogleeraren in d~ godgeleerdheid van wege de 
Neclerlandsche Hervormde Kerk te Utrecht; 

Den Raad van State geboord (advies van den 
17 Mei 1898, n°. 16); 

Gelet op het nacler rapport van clen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 14 Jnni 1898, 
n°. 3045, afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verst:ian : 
Met wijziging in zoovcr van het Koninklijk 

besluit van 30 Juli 1878 (Staatsblad n°, 103) te 
bepalen, dat cle aan de Rijks-Universiteit te Utrec!tt 
bestaande rnaking van DANIËL BERNARD GUILJAMSZ. 
zal worden beheerd gezamenlijk door de hoog
leeraren in de faculteit der godgeleerdheid aan 
de Rijke-Universiteit te Utrecht en de hoogleeraren 
in de godgeleerdheid vanwege de Nederlandsche 
Hervormde Ker~ te Utrecltt, teneinde die making 
hare bestemming te doen behouden overeenkom
stig het doel des stichters, 

De Minister van Binuenlandsche Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, dat in 

het Staatsblad zal worclen geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State, 

Soestdijk, den 17den Juni 1898. 
(ge t.) EMMA. 

JJe Jfinister van B innenlandsche Zaken , 
(get .) H. GOEMAN BoRGESTUS, 

( Uitgeg, 28 Juni 1898,) 

11• 
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18 Juni 1898. RF.SOLUTIE van den Minister van 

Financiën, betreffende betaling der kosten, 

belooningen en vergoedingen, voortvloeiende 

uit de herziening der belastbare opbrengst 

van de gebouwde eigendommen. 
De declaratiën wegens kosten en de betalings

lijsten wegens belooningen en vergoed ingen be

treffende de uitvoering der wet van 2 Mei 1897 
(Staatsb lad n°. 124) worden, tegen voldaauteeke
ning door belanghebbenden, door de ontvangers 
der directe belastingen betaald en bij den iuaand

staat onder de rnbriek .Staatsbegrooting" in 

uitgaaf gebracht, te weten: 
a. de declaratiën wegens kosten van verwarming 

en verlichting van de lokalen, door de gemeenten 

verstrekt (art. 19 laatste lid) , en wegens kosten 

van bekendmaking (art. 26 laatste Jid), nadat zij 

door den voorzitter van het schattingsdistrict voor 

gezien en goedgekeurd zijn onderteekend ; 

b. de declaratiëu wegens alle overige kosten, 
alsmede de betalingslijsten betreffende belooningen 

en vergoedingen, geregeld bij de Koninklijke be

sluiten van 26 October, n°. 31 en 28 Decem

ber 1897, n°. ö6, of late,· te regelen, nadat zij 

door of vanwege den Minister van Financiën van 
een bewijs van betaalbaarstelling zijn voorzien. 

Voor gelijkluidend afschrift, 

JJe Secreta,·is-Generaal' (get.) VAN RANDWIJCK. 

20 Juni 1898. BESLUIT, houdende bepalingen 

omtrent vrijdom van invoe,Techt voor natrium
acetaat eu calcium-acetaat. S. 146. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. . 

Op de voordracht van den Minister van Finan

ciën van den 27 Mei 1898, n°. 26, In voerrechten 
en Accijnzen ; 

Gezien art . 7, Jitt. c, der wet \!UD 27 Juni 1876 
(Staatsblad n°. 130), zooals dat artikel luidt na 

de aanvulling bij art. 2 der wet van 4 Mei 1889 
(Staatsblad n°. 45), alsmede het Koninklijk be- · 
sltüt van 12 Mei 1889 (Staatsblad u0

• 64); 
Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

7 Juni 1898, n°. 11); 
Gelet op het nader mp port van den voornoemden 

Minister van Financiën van 16 Juni 1898, n°. 22, 
Invoerrechten en Accijnzen ; 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. Met intrekking van het Koninklijk 

besluit van 12 Mei 1889 (Staatsblad n°. 64), 
wordt vrijdom van invoerrecht verleend voor 

natrium-acetaat en calcium-acetaat, benoodigd als 

hulpmiddel bij de werkzaamheclen in ververijen 

en drukkerijen van manufacturen, mits die ace

taten dooi· vermenging met eene of meer andere 
stoffen ongeschikt gemaakt worden om daaruit 

azijn voor huiselijk gebruik te vervaardigen, en 

voorts onder de volgende bepalingen. 
2. Hij, die den vrijdom verhu1gt, richt zich 

tot den Minister van Financiën, met opgaaf van 

de gemeente, waar de fabriek is gelegen , de 

kadastrale sectie en het nummer daarvan, de 

soort van acet.aat, die men wenscht in te slaan 

en de hoeveelheid, welke daarvan jaarlijks noodig 
geacht wordt. 

De Minister bepaalt de hoeveelheid, welke per 

jaar met vrijdom kan worden ingeslagen, het 

minimum voor eiken inslag, alstnede de stoffen, 

waarmede en de verhouding waarin het acetaat 
zal worden vermengd. 

3. Bij den invoer van acetaat, waarvoor de 

vrijdom van invoerrecht wordt verlangd, wordt 
van dat verlangen melding gemaakt in de aan

gifte, voorgeschreven bij art. 120 der Algemeene 
wet van 26 Augustns 1822 (Staatsblad n°. 38). 

Op die aangifte wordt, nadat voor het in voer

recht zekerheid is gesteld, eeu volg brief afgegeven, 

waarin ook bedoeld verlangen vermeld wordt. 

Het vervoer van het acetaat uaar de fabriek 
geschiedt onder verzegeling. 

4. De inslag in de fabriek heeft plaats onder 
toezicht van ambtenaren der invoerrechten en 

accijnzen, in wier tegenwoordigheid het acetaat 

dadelijk behoorlijk wordt vermengd met de door 

den Minister van Financiën voorgeschreven stoffen. 
De ambtenaren stellen op den volgbrief eene 

verkhiring nopens de ingeslagen hoeveelheid en 

de vermenging. 

De voor de vermenging benoodigde stoffen worden 

door den ontvanger, onder wiens kantoor de fabriek 

gelegen is, op kosten van den vrijdomgenietende, 
geleverd, tenzij door den Minister eene andere 
wijze van levering is bepaald. 

5. H et mengsel mag niet nit de fabriek worden 
uitgeslagen, en, behoudens b~zondere vergunning 
van voornoemden Minister, niet aan distillatie 
worden onderworpen. 

6. De ontvanger, ouder wiens kantoor de fabriek 
gelegen is, bandt van het met vrijdom ingeslagen 
acetaat met den vrijdomgenietende eene rekening. 

Wanneer meer is ingeslagen, dan de hoeveel
heid, waarvoor over het loopend jaar vrijdom 
kan worden genoten, wordt voor dat meerdere 
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de volgbrief niet geznive1·d en wordt het invoer

recht op de gestelcle zekerheid verhaald. 
7. De vrijdomgenietende levert bij het einde 

van het jaar ten kantore van den ontvanger een 
schriftelijke en onderteekende opgaaf in van de 
hoeveelheicl met vrijclom van invoerrecht inge

slagen acetaat, bij den afloop van dat tijd vak 
nog onverbruikt voorhanden. 

Deze hoeveelheid wordt als eerste inslag in het 
volgende jaar heschon wd 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 amhtenareu zijn bevoegd, met machtiging 
van den ontvanger, binnen acht clagen na afloop 
van het jaar, de voorhanden acetttten in de fabriek 
op te nemen, onverschillig of de bij het voor
gaand artikel voorgeschreven opgaaf al dan niet 
reeds is ingeleverd. 

9. De ambtenaren zijn bevoegd om van de 
acetaten, aangegeven tot inslag met vrijdom van 
het invoerrecht, ae 1iroeven te nemen, die zij 
voor een onderzoek noodig achten. De belang
hebbende is verplicht de daarvoor benoodigde 
flesschen te verstrekken . 

10. De Minister van Financiën kan hij gebleken 
misbruik of poging daartoe, alsmede bij niet na
koming van de bepalingen van dit beslnit, den 
belanghebbende de bevoegdheid tot verdere in
slagen van acetaat met vrijdom van invoerrecht 
ontzeggen. 

11 . Dit heslnit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad en de Staatscourant, waarin het ge

plaatst is. 
De Minister van Financiën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, hetwelk in het. Staats
blad en gelijktijdig in de Staatscourant zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den 20sten Juni 1898. 
(get.) E M M A. 

De :Minister van Financiën, (get.) PrnnsoN. 

( Uitgeg. 30 Juni 1898.) 

21 Juni 1898. BESLUIT, honden de machtiging 
tot uitgifte van schatkistbiljetten en schat
kistpromessen volgens de wet van 4 April 1870 
(Staatsbtad n°. 62), gewijzigd bij die van 
31 December 1897 (Staatsblad n°. 281), en 
de wet van 5 December 1881 (Staatsblad 
n°. 185). S. 147. 

24 Juni 1898 . BESLUIT, tot vaststelling van 

eenen algemeenen maatre~el van bestnur, als 
bedoeld bij artikel 4 der Arbeidswet. S. 148. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

w IJ EMMA' ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water

staat, Hanclel en Nijverheid van 14 Mei 1898, 
L•. 0 . , afcleeling Arbeid en Fabriekswezen; 

Gezien art. 4 der Arbeidswet (wet van 5 Mei 
1889, Sf.aatsblad n°. 48, laatstelijk gewijzigd 
door de wet van 31 December 1896, Staats
blad n°. 259); 

Den Raad van State geboord (ad vies van den 
7 Juni 1898, n°. 16); 

Gezien het nader rapport van genoemden Minister 
van 20 Juni 1898, n°. 200, afdeeling Arbeid 
en Fabriekswezen; 

Hebben go.edgevonden en verstaan:., 
Art. 1. Het is verboden in eene fabriek of 

werkplaats een persoon beneden zestien jaren of 
eene vrouw arbeid te doen verrichten in werk

lokalen, waar de lnciferspate met witten phosphor 
wordt bereid. 

2. Het is verboden in eene fabriek of werk

plaats een 1iersoon beneden zestien jaren of eene 
vronw arbeid te doen verrichten in werklokalen, 

waar: 

1 °. houtjes worden gedopt met eene I ucifers
pate, die meer dan 5 pCt. witten phosphor bevat; 

2°. lncife,·s, waarvan de koppen meer dan 
5 pet. witten phosphor bevatten, worden ge
droogd of verpakt; 

3°. doosjes met de sub 2°. bedoelde lucifers 

worden gevuld. 
3. Het is verboden in eene fabriek of werk

plaats een persoon beneden zestien jaren of eene 
vrouw arbeid te doen verrichten in werk lokalen, 
waar: 

1°. hontjes worden gedopt met eene lucifers
pate, die 5 pCt. of minder witten phosphor bevat; 

2°. lucifers, waarvan de koppen 5 pCt. of 
minder witten phosphor bevatten, woruen ge
droogd of verpakt; 

3°. doosjes met de · sub 2°. bedoelde lucifers 
worden gevuld; 

tenzij: 
a. het hoofd of de bestuurder cler fabriek of 

werkplaats in het bezit zij van eene door eenen 
geneeskundige afgegeven schriftelijke verklaring, 
die niet ouder mag zijn clan twee maanden en 
waaruit hl ijkt, dat de jeugdige persoon of de 
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vrouw zouder gevaar voor hem of voor haar dien 
arbeid kan verrichten; 

b. de sub a bedoelde verklaring onmiddellijk 

op aan vraag aan een der in het eerste lid van 

art. 18 der Arbeidswet genoemde ambtenaren 

worde vertoond ; 
c. de jeugdige persoon of de vrouw door eenen 

door den Minister van Waterstaat , Handel en 
Nijverheid, zoo deze dit noodig oordeelt, daartoe 

aangewezen geneeskundige geschikt worde ver

klaard om dien arbeid te verrichten; 
d. eene naar het oordeel van den bevoegden 

inspecteur voldoende gelegenheid worde gegeven, 
om met een, ,loor dien ambtenaar aan te wijzen 
en door het hoofd of den bestuurder der fabriek 

of werkplaats te verstrekken middel den mond 
· te spoelen,' alsmede om het aangezicht en de 

handen te wasschen ; 
e. het hoofd of de bestuurdei· der fabriek of 

werkplaats op aanvraag aan een der in het eerste 
lid van art. 18 der Arbeidswet genoemde ambte

naren een door dezen aan te wijzen monster der 
luciferspäte of der lucifers ter haud stelt, nadat 
het monster door dat hoofd of dien bestuurder 

in tegenwoordigheid van den ambtenaar behoorlijk 

is ingepakt en verzegeld . 
De Minister va'n Waterstaat, Handel en Nijver

heid is belast met de uitvoering van di t besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, dep 24sten J nni 1898. 

(get .) EMMA. 

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

( Uitgeg. 5 Juli 1898 .) 

24 Juni 1898. BESLUU', tot WIJZtgrng van het 
Koninklijk besluit van 10 November 1892 
(Staatsblad n°. 253), houdende o. a. vast
stelling van reglementaire bepalingen ter 

uitvoering der wet betrekkelijk de inkwa1·

tieringen en het onderhoud van krijgsvolk 
enz., gewijzigd bij de Koninklijke besluiten 
van 5 Augustus 1895 (Staatsblad n°. 147) 
en 17 Januari 1898 (Staatsblad n°. 22). 
s. 149. 

IN NAAM VAN H . M. WILHELMINA, ENZ. 
Wr;r EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van de Ministers van Water

stat1t, Handel en Nijverheid van 31 Maart J 898, 
L•. L., afdeeling Handel en Nijverheid; 

van Oorlog van 5 April 1898, l ste Afd. n°. 18; 

van Binnenlandsche Zaken van 6 April 1898, 
n°. 17 41, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

van Marine van 14 April 1898, bureau B, 
n°. 57; ' 

van Financiën van 20 April 1898, n°. 56, 

Directe Belastin~en ; 
van Koloniën van 25 April 1898 , Litt. C, 

n°. 29; 
Gelet op de Koninklijke besluiten van 10 No

vember 1892 (Staatsblad n°. 253), van 5 Augus
tus 1895 (Staatsb lad n°. 147) en van 17 Janu
ari 1898 (Staatsblad n°. 22); 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

17 Mei 1898, n°. 12); 
Gelet op het nader rapport van voornoemde 

Ministers van 3 Juni 1898, L•. N., afdeeling 
Handel en Nijverheid; van 10 Juni 1898, lste 
afdeeling, n°. 22; van 13 Juni 1898, n°. 2728, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur; van 14Juni 1898, 

bureau B, n°. 35; van 17 Juni 1898, n°. 57, 
Directe Belastingen ; en van 2_0 Juni 1898, litt. 
C, n°. 59; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Benig artikel. 

In het Koninklijk besluit van 10 November 1892 
(Staat.,blad n°. 253), hotldende o. a. vaststelling 

der reglementaire bepalingen ter uitvoering der 
wet betrekkelijk de inkwartieringen en het onder

houd van krijgsvolk enz., gewijzigd bij de Konink

lijke besluiten van 5 Augustus 1895 (Staatsblad 
n°. 147) en van 17 Januari 1898 (Staatsblad 
n°. 22), vervallen in de slotbepaling de woorden: 

"van Waterstaat, Handel en Nijverheid". 
De Ministers voornoemd zijn belast met de 

uitvoering van dit besluit , hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan clen Raad van State. 

Soestdijk, den 24sten Juni 1898. 

(get.) EMMA. 

De JJfin. van Waterstaat, Handel en Nijverlteid, 
(get .) C. LELY. 

De Jl[inister van Oorlog, (get .) ELAND. 

De Minister van Binnenlandse he Zaken, 
(get.) H . GOEMA'< BORGESIUS. 

lJe Minister van Marine, 

De Afinist•i· van Financiën, 

De llfinister van Kolouiën, 

(get.) RöELL. 

PrnRSON. 

CREMER. 

( Uitgeg. 21 Jitli 1898.) 
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24 Juni 1898. MISSIVE van den )linister van 

Waterstaat, Handel en Nij verheid aan de 

Commissarissen der Koningin in de provin

ciën, betreffende het bijhouden der registers 

voor de inschrijving van visschersv::.artuigen. 
Ingevolge het bepaalde bij de artt_ 2 en 4 der 

wel van 21 Juni 1881 (Staatsblad n°, 76), hon

den.Ie bepalingen omtrent de zeevisscherijen, -

worden alle sche11en, schuiten of booten ii, Neder

land tehuis behoorende en die tijdelijk of voort

,lnrend de zeevisscherij, van welken aard ook, 

hetzij buiten of in de zeegaten, uitoefenen, door de 

burgemeesters der gemeenten, waar de vaartuigen 

tehuis behooren, in een register ingeschreven, 

welk register geregeld moet worden bijgehouden . 

Uit eene mededeeling van het College voor de 

zeevisscherijen is mij gebleken, dat in vele ge

vallen het bijhouden dier registers zich hoofd

zakelijk bepaalt tot het inschrijven der vaartui

gen onder bepaalden naam en nummer, terwijl 

niet of slechts zeer onvolledig aanteekening wordt 
gehouden van het niet meer bezigen dier schepen 

voor de visscherij, door den ingeschreven eige

naar, tengevolge van verkoop, slooping of om 
eenige andere reden. 

Aangezien er nu voor de eigenaars der hier
bedoelde vaartuigen geen wettelijke verplichting 
bestaat , om van het uit de vaart raken hunner 

vaartnigen kennis te geven, zoo zon, naar het 

mij voorkomt, de nauwkeurigheid der registers 

er toch bij winnen, indien de burgemeester jaar

lijks tot de eigenaars der ingeschreven vaartuigen 
de vraag richtten, of op een bepaalden datum -

b. v. 1 Maart - het schip genaamd ... _ .. , 
ingeschreven onder het nummer . . . . , , door 

hen nog voor de uitoefening der visscherij werd 

gebezigd; zoo niet, welke bestemming daaraan is 

gegeven. 

Op deze wij ze zal het den burgemeesters mo

gelijk zijn, jaarlijks nauwkeuriger opgaven om
trent de sterkte der zeevisscherijvloot in hunne 
gemeente aan het college voor de zeevisscherijen 

te verstrekken , en zal de j nistheid van den door 

dat èollege samengestelden .staat der zeevissche
rijvloot" daardoor in niet geringe mate winnen. 

Ik heb mitsdien de eer U HEG. te verzoeken, 
de betrokken bnrgemeesters in uw gewest nit te 
noodigen, in bovenbedoelden zin aan art. 4 der 
wet van 21 Jnni 1881 (Staatsblad n°. 76) uit
voering te geven. -

25 Juni 1898. BESLUIT, betreffende portvrije 

verzending van stukken ingevolge de wet 

op de Kamers van Arbeid. S, 150. 

IN NAAM VAN H, M. WILHELM! ' A, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Gelet op artikel 36 der wet van 2 Mei 1897 
(Staatsblad u0

• 141), tot oprichting van Kamers 

van Arbeid; 

Op de voordracht vnn den Minister van Water

staat, Handel en Nijverheicl vnn 21 Juni 1898, 

n°. 1890, Posterijen en Telegraphie; 

Hebben goedgevonden en verslaan: 

te bepalen , dat de voorschriften van het Konink

lijk besluit van 19 December 1892 (Staatsblad 
n°. 284) betreffende cle vrijstelling van briefport, 

voor zooveel betreft de artikelen 2 tot en met 9, 
mede van toepassing zullen zijn op de stnkken, 

welke ingevolge de bovenaangehaalcle wetsbepaling 

worden verzonden, met dien verstande, dut deze 

stukken in plaats van de aandniding .dienst", 

bedoelcl in artikel 3 van genoemd beslnit, be

hooren te dragen het opschrift: 

• vrij van 11ort ingevolge artikel 36 der wet 
op de Kamers van Arbeid"; 

dat, voor zoo ver de stukken niet afkomstig 

zijn van ambtenaren of autoriteiten, de waar

merkiug door den afzender kan plaats vinden door 

vermelding van zijn naam en woonplaats, be
krachti11;d door zijne handteekening, en dat in de 

l • alinea van artikel 9 van het meergenoemde 

besluit in plaats van de woorden: 
.de vrijstellingen van port door de ambtenaren 

en autoriteiten aan wie zij zijn verleend,'' 

zal worden gelezen : 
.de vrijstelling van briefport, verleend bij 

bovengenoemde wet," 
De ~finister van Waterstaat, Han.Iel en Nijver

heid is btlast met de uitvoering van dit besluit, 

hetwelk in het Staatsblad en in cle Staatscourant 
zal worden geplaatst. 

Soestdijk, den 25sten Juni 1898. 

(get.) EMMA. 

De JJfinister van 1fl aterstaat, Handel en 
Nijverheid, 

(get.) C. LELY. 

( Uitgeg . 6 Juli 1898.) 



168 28 ,1 UNI 1 8 9 8. 

28 Juni 1898. WET, houdende nadere vaststelling vau het zesde hoofdstuk der Staatsbegrootin g 

voor het dienstjaar 1898. S. 151. 
Bij deze wet wordt het VIde hoofdstuk der begrooti:1g van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 

1898, betreffende het Departement van lJfarine, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

1° Afd. : Kosten der administratie f 381,591.67 
2• Materieel der zeemacht en van 's Rijks maritieme etablissementen. 6,563,990.-

30 Personeel der zeemacht . 4,198,827.-
4• Loodswezen, betonning, bebakening, verlichting en hydrographie 2,236,536 .-

5• Pensioenen , onderstanden , wachtgelclen enz. 1,961,530.-

6• Onvoorziene uitgaven. 60,000.-

28 Juni 1898. WE1', tot nadere regeling nopens 

de vergeldi ng van tijdelijke diensten met 
pensioen. S. 152 . 

B ijl. Hand. 2° Kamer 1897/98,n°.107, 1- 5. 
Hand. id. 1897 /98, bladz. 968 - 978, 991. 
Hand. 1 • Kamer 1897 /98, bladz. 283, 300, 312. 

hr NAAM vAN H . M.. WILHELMINA, ENZ. 

WrJ EMMA, ENZ . . .. . .. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is wijziging te brengen in den 
thans geldenden regel nopens het bij de regel ing 
der pensioenen van burgerlijke ambtenaren , als 
diensttijd in rekening brengen van tijdelijke 
diensten; 

Zoo is het, dat Wij den Raad van State enz. 
Art. 1 . In het laatste lid van artikel 3 der 

burgerlijke pensioenwet (wet van 9 Mei 1890, 
Staatsblad n°. 78, gewijz igd bij wet van 9 April 
1897 , Staatsblad n°. 85) worden tnsschen het 

cijfer "9" en het woord "dezer" ingelascht "en 

artikel 9bis" . 
2. Artikel 9 vierde lid der burgerlijke pen

sioenwet wordt gelezen als volgt : 
Tijdelijke diensten, andere dan in artikel 9bis 

bedoeld , diensten van personen beneden den 
ouderdom van achttien jaren en diensten in bij
zondere com1nissiën bewezen, komen alleen in 
aanmerking, voor zoover dit bij de wet zal worden 
bepaald, of, indien het betrekkingen betreft bij 
litt. b omschreven, voor zoover dit reeds bij de 
daarvoor geldende regelen bepaald is. 

3. Tnsschen de artikelen 9 en 10 der in het 
vorig artikel genoemde wet wordt ingelascht een 
nieuw artikel 9bis, luiclende als volgt: 

Tijdelijke diensten, krachtens aanstelling in 
betrekkingen als bedoeld in artikel 9 a bewezen , 
komen bij de regeling van pensioen als dienst-

f 15,402,474.67 

tijd in aanmerking, indien zij door een vaste 
aanstelling worden gevolgd. Volgt de vaste aan

stelling niet onmiddellijk, zoo rnol'ten deze dierrsten, 
om in aanmerking te komen, bewezen zijn ge
durende ten minste twee achtereen volgende jaren. 

De belanghebbende is verplicht om, boven en 
behalve het in de artikelen 10 en 11 bepaalde, 
twee ten honderd van de som der door hem in 
tijdelijken dienst genoten belooningen bij te 
dragen : 

Deze bijdrage is niei verschuldigd over hetgeen 
door hem genoten is, zoolang zijne jaarlijksche 
belooniog vier honderd gulden of minder bedroeg. 
Ook stijgt zij niet boven twintig ten honderd 
van de door hem in den ove1·igen tijd gemiddeld 

per jaar genoten belouning. 
Zij zal, nadat de pensioensbijdrage wegens de 

eerste vaste aanstelling verschuldigd geheel is 

aangezni verd, in de twee daarop volgende jaren 
telkens voor de helft op de wedde of belooning 
worden ingehouden, met dien verstande echter, 

dat, indien ten gevolge daarvan de jaarwedde of 
belooning beneden de som van vierhonderd gulden 
in het jaar zou dalen, de inbouding zal geschieden 
in een zoodanig aantal jaren , als noodig zal zijn 
om de jaarwedde of belooning niet beneden die 
som te doen dalen. Zoolang de jaarwedde of 
helooning niet meer dan vierhonderd gnlden in 
het jaar bedraagt, heeft geene inhouding plaats. 

Wordt den ambtenaar vóór de afbetaling der 
hierbedoelde bijdrage pensioen of wachtgeld toe
gekend, dan geschiedt de inhouding binnen 
denzelfden tijd op dat pensioen of wachtgeld. 

4. Voor de bij het in werking treden dezer 
wet in dienst zijnde vaste ambtenaren, die vroeger 
krachtens aanstelling tijdelijke diensten hebben 
bewezen in betrekkingen , als bedoeld in artikel 
9a der burgerlijke pensioenwet, zullen deze tijde-
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Jijke cliensten bij de regeling van hun pensioen ' 
als diensttijd in aanmerking komen, indien die 
ambtenaren zich binnen een jaar na het in werking 
treden dezer wet schriftelijk zullen hebben ver
bonden tot betaling der daarvoor verschuldigde 
bijdrage. Deze bijdrage wordt vastgesteld: l°. 
voor hen, wier tijdelijke diensten zijn aangevangen 
vóór 1 Januari 1891, op een bedra_g, gelijk
staande met het verschil tusschen de som der 
bijdragen, zoo afloopencle als doorloopende, welke 
zij ionden hebben betaald, . indien zij van hunne 
indiensttreding af eene vaste aanstelling hadden 
gehad, en de som der bijdragen, op 1 Juli 1898 
reeds gekweten en nog verschuldigd; 2°. voor hen, 
wier tijdelijke diensten later zijn aangevangen, 
op het bedrag, dat bij toepassing der bepalingen 
van het tweede en het clerde lid van art. 9bis der 
burgerlijke pensioenwet verschuldigd zo11 zijn. 

De bepaling van het voorgaand lid geldt 
eveneens voor gewezen burgerlijke ambtenaren, 
die op of nà 1 Juli 1898 worden herplaatst en 
vóór dezen datum tijdelijke diensten hebben be
wezen, als iu dat Jid bedoeld, mits zij zich 
binnen een jaar na hnnue berplantsing schriftelijk 
verbinden tot betaling der bovenomschreven bij
drage, met dien verstande dat bij de bere
kening van het te betalen bedrag, in plaats 
van de som der bijdragen, op 1 Juli 1898 reeds 
gekweten en nog verschllldigcl, in aanmerking 
komt de som der bijdragen, bij de weder in 
diensttreding reeds gekweten en nog verschuldigd. 

De ambtenaren wier tijdelijke a11nstelling vóó1· 

en wier vaste a,.rnstelling op of nà 1 Jannari 1891 
plaats had, worden, indien zij de verbintenis aangaan 
in het eerste of in het tweede Jid genoemd, voor de 
toepassing van art. 17 der wet van 9 Mei J 890 
(Staatsblad n°. 79) geacht met ingang van 1 foli 
1898 te vallen onder letter b van dat artikel; 

met clieu verstande dat de daarbij bedoelde kor
ting van twee ten hondercl zal worden toegepast 
op clen bij de eerste vaste aanstelling verkregen 
pensioensgrondslag, en die van vijf ten hondercl op 
de verhoogingen fän dien grondslag. 

Met afwijking van het bepaalde bij het eerste 
lid, zullen de tijdelijke cl iensten, als ambtenaar 
bij de Rijksgesticbten Ommr:rscltans en Veenhuizen 

en bij Rijkswerkinrichtingen bewezen door hen, 
wier tijdelijke dienst als zoodanig door eene vaste 
aanstelling is gevolgd, bij de regeling van hun 
pensioen als diensttijd in aanmerking komen, 
zonder dat deswege eenige bijdrage door hen 
verschuldigd is. 

5. De bijdragen, nit kracht der in het vorig 
artikel bedoelde verbintenissen verschuldigd, zullen, 
voor wat betreft hen, wier tijdelijke diensten 

zijn begonnen vóór 1 Januari 1891, in acht jaren, 
aan te vangen met het vierde kwartaal 1898 of 

bij herplaatsing, met het kwartaal, volgend op 
dat der weder in diensttreding, telkens tot een 
gelijk gedeelte, worden ingehol1den op de jaar
wedde van de betrokken ambtenaren en, ingeval 
vóór cle afbetaling, pensioen of wachtgeld is of 
wordt toegekend, op hun pensioen of wachtgeld. 
Voor wat aangaat hen, wier tijdelijke diensten 
later zijn aangevangen, geschiedt de inhouding 
der bijdragen op gelijke wijze in twee jaren, doch 
met inachtneming van het bepaalde in het 
vierde lid van artikel 9bis der burger! ijke pen
sioenwet. Deze bijdragen worden onder de mid
delen tot dekking der Staatsuitgaven verantwoord . 

Van bijdragen, of gedeelten daarvan, als in de 
eerste zinsnede van dit artikel bedoeld, welke 
niet door inhouding op de jaarwedtle. het pen
sioen of het wachtgeld van den betrokken ::\m bte
naar mochten kunnen worden rnrhaald, blijft 

de voldoening achterwege. 
6. Deze wet treedt in werking op den lsten Juli 

1898. 

Lasten en bevelen , enz. 

Gegeven te Soestdijk, den 28sten J nni 1898. 

(get .) EMMA. 

De . ~firiister van Financiën, (get.) PIERSON. 

( Uitgeg. 6 Juli 1898.) 

29 Juni 1898. BESLUIT, tot wijziging van het 
reglement ter voorkoming van aan variug of 
aandrijving op openbare wateren in het Rijk, 
die voor de cheepvaart openstaan. S. 153. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WrJ EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid van 16 April 1898, 
L•. P., afdeeling Waterstaat, van Marine van 
16 Februari 1898, bureau B, n°. 44, en van 
Justitie van 1 April 1898, n°. 132, 2• afdeeling A; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
24 Mei 1898, n°. 19); 

Gezien de nadere voordracht van de genoemde 
Ministers van 4 Juni 1898, n°. 136, afdeeling 
Waterstaat; van 8 Juni 1898, bureau 1-l, 11°. 3, 
en van 22 Juni 1898, n°. 202, 2• afdeeling A; 

Gelet op art. 1 van cle wet van 15 April 1891 

(Staatsblad n°. \ll); 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
Vast te stellen de navolgende wijziging van het 

reglement ter voorkoming van aanvaring of aan
drijving op openbare wateren . in het Rijk , die 
voor de scheepvaart openstaan, vastgesteld bij 
Koninklijk beslnit van 18 Mei 1892 (Staatsblad 

n°. 102): 
Achter art. 1 wordt ingelascht een nieuw artikel 

lbis, luidende als volgt: 
De bepalin11:en van dit reglement gelden ook 

voor vaartnigen, welke door eene andere mecha
nische kracht dan stoom worden voortbewogen 
met dien verstande, dat voor de toepassing dier 
bepalingen, zoodanige vaart.uigen, ook dan wannetr 
zij gedurende de vaart bij het manoeuvreeren 
zich tijdelijk met stilstaande machine bewegen of 
tijdelijk still iggen, gelijk gesteld worden met 
stoomvaartuigen en stoomvaartuigen onder stoom, 
en dat de schippers dier vaartuigen tot het geven 
van de geluidseinen, voorgeschreven ten aanzien 
van de stoomfluit, zich zullen moeten bedienen 
van eene lnchtfluit. 

De Mi!listers vau Waterstaat, Handel en ï ijver
heid, van Marine eu vau Justitie zijn belast met 
cle uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad geplaatst eu in afschrift aan den Raad van 
State medegedeeld zal worden. 

oestdijk, den 29step Jnni 1898. 

(get.) E M M A. 

De ]l[i11. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) C. LELY. 

De ]lfinister van !1larine, (get.) RöELL. 

(get.) 
/Je ]lfinister van Justitie, 

ÜOllT V. D. LINDEN. 

( Uitgeg. 16 Juli 1898.) 

30 Juni 1898. BESLUIT, betreffende de verwis- . 
seling van drie ten honderd rentege'l'ende 
schuldbekenten issen nitgegeven krachtens de 
wet van den 9den Juni 1898 (Staatsblad 

n°. 142) tegen inschrijving op het Grootboek 
der drie ten honderd rentegevende Nationale 
chnld. S. 154. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 
Gezien het bepaalcle bij art. 5 de,· wet van den 

9 J uni 1898 (Staatsblad n°. 142); 
Op de voordracht van den Minister van Fi

nanciën dd. 28 Juni 1898, n°. 30, Generale 
Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De krachtens de wet van den 9den 

Juni 1898 (Staatsblad n°. 142) uitgegeven drie 
ten honderd rentegevende schuldbekentenissen, 
waarvoor verwisseling tegen inschrijving op het 
Grootboek der drie ten honclerd rentegevencle 
Nationale Schuld wordt verlangd, kunnen tot 
dat einde, zoolang zij niet zijn uitgeloot of 
aflosbaar gesteld, vergezeld van alle daarbij be
hoorende onverscheneu coupons en van het bewijs 
tot bekoming van nieuwe coupons op alle werk
dagen van des voormiddags tien tot des namiddags 
twee unr, worden ingeleverd bij het agentschap 
van het Ministerie van Financiën te Ámsterdam. 

Zij worden vermeld op claarnevens te voegen , 
behoorlijk ingevulde en door den inleveraur on
derteekende nommerlijsten, waarvan de formulieren 
tegen betaling van vijf cents per stuk bij genoemd 
agentschap verkrijgbaar zijn. 

Indien de agent van het Ministerie van Finan
ciën aanleiding vindt, om niet dadelijk bij de 
overneming 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 voet van dit bewijs wordt gesteld 
eene door den ambtenaar, belast met de bewaring 
der gelden en geldswaarden bij het agentschap 
te onderteekenen verklaring, lnidende: "Voor 
overneming van eene nominale waarde van f . . ... 
aan schuldbekentenissen." Het door den agent 
en door evengenoemden ambtenaar onderteekende 
bewijs van overneming kan , van den derden 
werkdag na dien der afgifte af, worden verwisseld 
tegen een bewijs als bedoeld in artikel 2, letter a, 
van dit besluit. 

De voor deze schuldbekentenissen afgegeven 
volgestorte recepissen kunnen, zoolang de gelegen
heid tot inwisseling daarvan tegen definitieve 
schuldbekentenissen niet is opengesteld, op dezelfde 
wijze als hier voren is bepaald, tot verwisseling 
tegen inschrijving op het hiervoren genoemde 
Grootboek bij het Agentschap worden ingeleverd. 

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

a. een gedagleekend bewijs aan den voet waarvan 
eene door den in artikel 1, derde lid , van dit 
besluit bedoelden ambtenaar te onderteekenen ver
klaring wordt gesteld, luidende: "Voor overne
ming van eene nominale waarde van f . . .. 
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aan schuldbekentenissen (of volgestorte rece
pissen)". 

Het door den Agent en door evenbedoelden 
ambtenaar onderteekende bewijs geeft recht op eene 
inschrijving tot gelijk nominaal bedrag 'als dat 
der overgenomen schuldbekentenissen of recepissen, 
in het Grootboek der drie ten honderd rentegevende 
Nationale Schuld, met ingang van rente als volgt: 

indien de afgifte geschiedt van 8 Augustus tot 
en met 7 Feb!·uari op den tusrnhen die beide 
dagen vallenden eersten dag der maand September; 

en indien de afgifte geschiedt van 8 Februari 

tot en met 7 Augustus, op den tusschen die 
beide clagen vallenden eersten dag der maand 
Maart; 

b. een door den inleveraar in te vollen en te 
ouderteekenen formulier van verklaring tot het 

bekomen rler verlang.Ie inschrijving met duplicaat 

daarvan. 
Voor de sub b bedoelde formul ieren wordt vijf 

cents per exemplaar betaald . 
Indien de afgifte geschiedt vóór den 7 Augustus 

1898 zal door den inlevernar moeten worden bij
betaald vier maanden rente nd 3 ten honderd 
over het tijdvak 1 Maart 1898 tot 1 Juli 1898. 

3. Wanneer de afgifte der in het voorgaande 
artikel onder litt. a en b vermelde stukken ge• 
schiedt tnsschen den Ssten en den laatsten Augustus 
of tusschen den Ssten en den laatsten Feb1'uari , 
wordt de respectievelijk op 1 September of op 
1 Maart daaraanvolgende verschijnende coupon 
van de ter overschrijving aangeboden schuldbeken

tenissen of recepissen aan den inleveraar terngge
geven. 

4. De kapitalen waarvoor de b\i 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 1·ekening, luidende: 

Scltttldbekentenissen (scltuld voortspruitende uit 
de verwisseling van kraclttens de wet van den 
9den Juni 1898 (Staatsblad n°. 142) uitgegeven)." 

De dagteekeniug van dit beslttit en het nommer 
waaronder het in het Staatsblad is geplaatst, 
word~u mede in clat hoofd van rekening uitgedrukt. 

5. De bij art. 2 bedoelde bewijzen worden, 
vergezeld van de daarbij behoorende formulieren, 
nadat deze behoorlijk zijn ingevuld en onder
teekend, ingelevel'cl bij de directie van de Groot
boeken der ationale Sch~ld om daarvoor op den 
voet der bepalingen, vastgesteld bij het Vorstelijk 
besluit van den 8steu December 1814 (Staatsblad 

n°. 111), door afschrijving van het. hoofd van 

rekening, vermeld bij art. 4, de verlangde inschrij 
ving te bekomen. 

6. Indien tengevolge van vertraagde inlevering 
der bij art. 2 yermelde stukken, of door onjuiste 
of onvolledige invulling en onclerteekening van 
het bij dat artikel bedoelde form1üier, 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 
verschuldigd gebleven renten, voor zoo ver deze 

niet zijn verjaard. 
7. Door clen agent van het Ministerie van Fi

nanciën te Á.msterda,n wordt dagelijks aan de 

Algemecne Rekenkamer opgave gedaan van de 
volgens dit besluit overgenomen schuldbekente

nissen of recepissen en daarvoor afgegeven bewijzen, 
recht gevende op inschrijving. 

De overgenomen schuldbekentenissen of 1·ece
pissen worden, dadelijk na afgifte der bij het 
voorgaande lid bedoelde bewijzen, bij het genoemde 

agentscha11 voorzien van een kenteeken, clat zij 
van onwaarde zijn, om alzoo later bij de Alge
meene Rekenkamer te worden overgebracht. 

De Mi nis ter van Financiën is belast met. de 
uitvoering van dit besluit, dat gelijktijdig iu 
het Staatsblad en in de Staatscourant zal worden 

geplaatst. 

Soestdijk, den 30sten Juni 1898. 

(get.) EM:M A. 

De Jlfinister van Financiën, (get .) PIER SON. 

( Uitgeg. 9 Juli 1898.) 

1 Juli 1898. WET, tot wijziging en verhooging 
van het negende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1898. S. 155. 

Bij deze wet wordt tnsschen de artt. 203 en 

204 ingelascht: 
Á.rt. 203bis. Uitbreiding van het intercommu

nale telephoonnet f 296,000. 
Ten gevolge_ van voorschreven verhooging wordt 

het totaal der 5de afd. en het eindcijfer van 
dit hoofdstuk verltoogd met f 296,000. 

1 Juli 1898. WET, tot wijziging der wet van 
den 28stenAngustns 185l(Staatsbladn°.128), 
regelende de bevordering, het ontslag en het 
op pensioen stellen der militaire officieren 
bij de landmacht. S. 156. 
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Rifl. Hand. 2' Kamer 1897 /98, n°. 102, 1-4. 

Hand. id. 1897 /98, bladz. 961-967. 

Hand. l • Kamer 1897 /98, bladz. 276, 299, 

329-331. 
b NAAM VAN H. M. WILI-IELMlN A, ENZ. 

W TJ EMMA, ENZ . .. . . . . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wen schel ijk is, in de wet van den 28sten An

gustns 1851 (Staatsllad n°. 128), regelende de 

bevordering, het ontslag en het op pensioen stellen 

der militaire officieren bij de lan clnrncht, de voor

schriften omtrent het bevorderen van officieren in 

dier voege aan te vnllen, dat de aanspraak op bevorde

ring der officieren meer afhankelijk worde van den 

door h en werkelijk bij het lei!;er verrichten dienst; 

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

Art. 1 . Tusschen de artikelen 4 en 5 der wet 

van 28 Augustus 1851 (Staatsblad n°. 128), zoo

als die is gewijzigd bij de wetten van 11 Juli 1855 

(Staatsblad n°. 7 4) en van 2 Angnstus 1880 

(Staatsb1ad n°. 145), wordt ingevoegd een nieuw 

artikel, eins luidende: 

.Art. 4bis. In tijd van vrede moet de officier, 

om tot kapitein te kunnen worden bevorderd, 

gedurende ten minste twee jaren als luitenant 

werkelijk bij het leger hebben gediend. 

• In t ijd van vrede moet een kapitein , om tot 

den nafast hoogeren rang te kunnen worden be

vorderd, geclnreude ten minste een jaar in zijnen 

rang wçrkelijk bij het leger hebben gediend. 

" Om in tijd van vrede tot kolonel te kunnen 

worden bevorderd, moet de officier in rle rangen 

van luitenant-kolonel en majoor afzonderlijk of 

te zamen, ged urende ten minste een jaar werke

lijk bij het leger hebben gediend. 

"Door werkelijken dienst bij h et leger wordt 

hi er verstaan de actieve dienst bij een of bij meer dan 

een der ko1·psen van h et leger hier te lande, van 

het leger in Nederlandscf,. Jndië of van de land

macht in WP.st.Jndië , alsmede voor zooveel het 

wapen der genie betreft , de di enst in een der 

genie-comrnandementen hier te lande, benevens 
de actieve militafre dienst in een rler koloniën 

of bezittingen van het Rijk in andere werelddeelen. 

"Onder cle bij dit artikel bedoelde officieren 
zijn niet bei!;repen: 

• de officieren van den provincialen en den 

plaatselijken staf, de magazijnmeesters der artillerie, 
de administrateurs van mi litaire hospitalen, de 

officieren van het 1iersoneel van clen geneeskun
digen dienst der landmacht , die vnn het korps 

mili taire intendanten en de officieren, leden d;r 

----~----

binnenlandsche remonte-commissie; de officieren 

van het korps militaire intenrlanten echter alleen, 

voor zooveel het bevordering bij het personeel 

der intendance betreft." 

2. Deze wet treedt in werking op den dag 

harer afkondiging. 

Gedurende de eerste dri e jaren na dat tijdstip 

is zij echter niet toepasselijk ten aanzien van offi

cieren, bij hare afkondiging niet bij het leger in 

werkelijken rli enst in den zin van het bepaalde 

bij het vierde lid van artikel 4bis, noch ten aan

zien van officieren, bij hare afkondiging wel in 

werkelijkcn dienst, die op het oogenblik rlat zij voor 

bevordering in aanmerking komen, nog niet hebben 

kunnen voldoen aan den, bij genoemd artikel, 

voor die bevordering gestelden eisch. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te Soestdijk, den lsten Juli 1898. 

(get.) E M MA. 

De llfinister van Oorlog , (get.) ELAND. 

( Uitgeg. 15 Juli 1898.) 

2 Juli 1898. WE'r"l'El\, houdende naturalisa-
tie van: 

Wilh e lmus Johannes Klein . S. 157. 

Johann Lan d we hr. S. 158. 

Saturnin Adam Lopacinski . S. 159 . 

G n i 1 1 a u m e H e n r i M a r i e B r i e r s. 

s. 160. 

Jermie Brom berg. S. 161. 

B e r t h o I d C a r I H e i n r i c h W e n d t. 

S. 162. 

Hu go August Carl Wilh el m 

AI ex ander I-I a h man n, S. 163. 

Carl Jo se ph Cas1ia r Maria I-Iolt

hausen . S. 164. 

W i l h e I m Wen d t. S. 165 . 

2 Juli 1898. WET, tot beschikbaarstell ing van 

gelden, wegens verstrekkingen door het De

partement van Mar ine gedaan, voor den 

dienst van 1898. S. 166 . 

Bij deze wet worden cle gelden tot een bedrag van 
f 116,503 .30, voorhanden zijnde in 's Rijksschatkist, 

wegens door het Departement van Marine gedane 

verstrekkingen, ten behoeve van gemeld Depar te

ment voor den dienst van 1898 beschikbaar i!;esteld . 

2 Juli 1898 . WET, tot nadere regeling van de 

pensioenaanspraken der weduwen en weezen 

van burgerlijke ambtenaren , vóór of op den 

l Oden December 1888 overleden, gepension

neerd of op wachtgeld gesteld, S. 167. 
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BiJl. Hand. 2' Kamer 1897 /98, n° . 186, 1-7. 
Hand. id. 1897/98, bladz. 1039. 
Hand. l • Kamer 1897 /98, bladz. 344, 345. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ . 

WrJ EMMA, ENZ ....... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
het wenschelijk is, in afwachting van de regeling 
der bestemming van het geheele beschikbare salrlo 
van het weduwen- en weezenfonds voor burger
lijke ambten.aren, een gedeelte daarvan aan te 
wenden om aan de weduwen en weezen van vóór 

of op den l0den December 1888 overleden, gc
pensionneerde of op wachtgeld gestelde burgerlijke 
ambtenaren gelijke pensioensaanspraken toe te ken
nen als thans aan de weduwen en weezen van 
andere burgerlijke ambtenaren zijn verleend; 

Zoo is het, clat Wij, den Raacl van State enz. 

Benig artikel. 

Met ,ifwijking van artikel 28, eerste lid, der 
wet van den 9den Mei 1890 (Staatsblad n°. 79), 
gewijzigd bij die van den 30sten September 1893 
(Staatsblad n°. 145), wordt bepaalcl, dat de 
weduwen en weezen van de in dat artikel be
doelde burgerlijke ambtenaren, van 1 Juli 1898 
af, aanspraak hebben op een pensioen ten laste 
van het weduwen- en weezenfonds voor burger
lijke ambtenaren tot zoodanig bedrag, als waarop 
zij, uit kracht. der voormelde wet, aanspraak 
zonden hebben gehnd, indien zij verkeerden in 
het geval, bedoeld in artikel 27 dier wet. 

De weduwen- en weezenpensioenen, waarvan 
bij het in werking treden dezer wet het bedrag 
1·eeds is vastgesteld, worden zonder nadere aan
Vl"aag der belanghc b benden cl oor den directeur 
van het in het eerste lid bedoelde fonds gebracht 
op de bedragen, waarop ingevolge het voorgaande 
lid, van 1 Juli 1898 af aanspraak bestaat. 

De pensioenen, hier bedoeld worden door de Al
gemeene Rekenkamer verevend tot de bedragen 
waarop zij overeenkomstig het vorenstaande nader 
worden vastgestelcl, tenzij de betaling daarvan 
achterwege moet blijven op groncl van artikel 22 
der in het hoofd van clit artikel genoemde wet. 

Lasten en bevelen , enz. 

Gegeven te Soestdijk, den 2den Juli 1898. 

(get.) EMMA . 

J)e .Minister van Financiën, (get .) PrnasoN . 

( Uitgeg. 12 Juli 1898 .) 

2 Juli 1898. \V.i;: •r, tot bekrachtiging van den 

onderhandschen verkoop van een stuk voor
maligen vestinggrond en gracht te Coevorden 
aan de gemeente. S. 168. 

2 Juli 1898 . WET, tot verhooging van het IIde 
hoofdstuk der begrooting van uitgaven van 
Nederlandscl,-Indië voor het dienstjaar 1898 
ten behoeve van de reorganisatie van het 
bestuur in de afdeeling Lombok der residentie 
Bali en Lombok. S. 169. 

2 Juli 1898. WET, tot wijziging en aanvulling 
der wet van den 19den Augnstns 1861 
(Staatsblad 11°. 72), betrekkelijk de Nationale 
Militie , zooals die wet thans luidt, alsmede 
wijziging der wet van den 22sten April 1864 
(Staatsblad n°. 22), en van de wet van den 
4 April 1892 (Staatsblad n°. 56), waarvan 
de duur der ,verl<ing laatstelijk bij de wet 
van 31 December 1897 (Staatsblad n°. 288) 
is verlengd. S. 170. 

Bijl. Hand. 2• Kámer 1897 /98 , n°. 140, 1-30. 
Hand. id. 1897 /98, bladz. 828-854, 856-891, 

894-935, 937-943, 990, 991. 
Hand. l • Kamer l897/98 , bladz. 295,300-308, 

319-325, 331-352. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WJJ EMMA, ENZ ....... cloen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het noodzakelijk is, als voorbereiding van de 
hervorming der levende strijclkrachten , de be
voegdheid tot dienstvervan,i;ing bij cle militie af 
te schaffen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1 . De hierna te noemen artikelen <ler 

wet betrekkelijk de Nationale Militie worden ge
wijzigd en aangevuld als volgt: 

Àrt. 4 wordt gelezen als volgt: 
Een ieder, die tot de dienst bij de militie 

wordt verpligt, is, overeenkomstig de bepalingen 
dezer wet, gehouden zijne dienst in persoon waar 
te nemen·. 

Àrt. 9, eerste zi11snede. De woorden: ,, behou
dens de uitzondering in art. 7 4" vervallen. 

Àrt. 10 wordt gelezen als volgt : 
Alle volgens deze wet over te leggen stukken 

zijn vrij van zegel-, registratie- en legalisatiekosten. 
Àrf. 39, laatste zinsnede. In plaats van .zoo 

de zittingen van dien raad zijn afgeloopen" wordt ge
lezen: ,,zoo cle zitting van dien rand is afgeloopen". 

Art. 44, eerste zin.mede. In plaats van .zoo 
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,le zittingen van den militieraad zijn afgeloopen" 
wordt gelezen: .zoo de zitting van den mili tie

raad is afgeloopen". 
Art. 50. De bepaling onder 7°. vermeld, vervalt. 
Art. 51. De bepaling onder 6°. vermeld , ver

valt en in de bepaling onder 7°. wordt in plaats 
van de woorden .gedurende meer dan twee jaren" 
gelezen : • voor de tweede maal". 

Voor 7°. wordt gelezen: 6°. 
Voor 8°. wordt gelezen: 7°. 
A,·t. 5 6 , tweede , derde en vierde zinsneden. Het 

woord "laatste" vervalt. 
Hoofdstuk VII, waarvan de artikelen 62, 72 

en 73 zijn gewijzigd: artikel 72 door a1-tikel 18 
cler wet van den llclen Juli 1882 (Staatsblad 

n°. 92); artikel 62 en artikel 73 onderscheiden
lijk door de a1·tikelen 7 en 8 der wet van den 
24sten April 1884 (Stttatsblad n°. 70). 

Het hoofdstuk vervalt. 
Art. 86, eerste, tweede en derde zinsneden. Die 

zinsneden worden vervangen door twee zinsneden, 
luidende als volgt: 

De zitting van den militieraad wordt geopend 
den tweeden Maandag in -Màart. 

Tot het doen van uitspraak omtrent zaken, 
waarin ten dieuenden dage geen nitspraak kan 
geschieden, bepaalt de militieraad een anderen 
dag vóór 15 Ap1·il. 

Art. 87, eerste zinsnede. In plaats van .eene 
zitting" wordt gelezen : ,de zitting". 

Tusschen de derde en de vierde zinsneden wordt 
eene zinsnede ingevoegd, luidende als volgt: 

De twee voorgaande zinsneden gelden ook in 
het geval, in de tweede zinsnede van art. 86 
bedoeld, voor zooveel betreft ,len loteling, omtrent 
wien nog uitspraak moet worden gedaan, en de 
gemeente, waar ,leze voor de militie is inge
schreven. 

Art. 88 . De bepaling onder 3°. vermeld, vervalt. 
Artt. 91 en 92. De artikelen vervallen . 
Art. 94. De laatste zinsnede vervalt. 
Á1·t. 98. De bepaling onder 3°. vermeld, vervalt. 
.Ai-t. 112, zooals dit artikel luid t na de wijzi-

ging daarin gebracht door artikel 10 der wet van 
den 24sten April 1884 (Staatsblad n°. 70). 

De woorden: "van hunne plaatsvervangers of 
nnmmervcrwisselam·s" vervallen. 

Àrt. 116. De derde zinsnede wordt vervangen 
door twee zinsneden, 1 uidende als volgt: 

Gedeputeerde Staten worden in dat onderzoek 
bijgestaan door een burgerlijk geneeskundige en 
een officier van gezondheid. 

De vijf laatste zinsneden van art. 44 zijn 
hierbij van toepassing. 

Ll.,·t. 117, zooals dit artikel lnidt na de wijzi
ging daarin gebracht door artikel 12 cler wet van 
den 24sten April 1884 (Staatsb lad n°. 70). 

In de tweede zinsnede vervallen de woorden: 
,of, was hij nummer verwisselaar, de loteling, 
voor wien hij in de dienst was opgetreden". 

Àrt. 120, tweede zinsnede, wordt gelezen als 
volgt: 

Vrijwilligers bij de militie te land, zoomede 
de lotelingen die aan bij Koninklijk besluit te 

stellen eischen van militaire bekwaamheid vol
doen, worden, voor zoo ver zij daartoe geschikt 
bevonden zijn en dit met de belangen van de 
dienst is overeen te brengen, ingelijfd bij het 
corps en geplaatst in het garnizoen hunner keuze. 

.A,·t. 123. De bepaling onder 3°. vermeld, vervalt. 
Voor 4°. wordt gelezen: 3°. 
A,·t. 124 wordt gelezen als volgt: 
Is het in het voorgaande artikel bedoeld zevende 

deel niet op de daar bepaalde wijze voltallig te 
maken, dan wordt het aangevuld door de overige 
manschappen, ,lie hun eerste dienstjaar en voorts 
door hen, die hun tweede dienstjaar hebben volbragt. 

Is slechts een deel van een dezer klasseu van 
manschappen ter aan vulling nood ig, dan wordt 
dat deel aangewezen door loting, op de door 
Ons te bepalen wijze te houden. 

Het is aan manschappen van hetzelfde corps 
vergund, binnen dertig dagen na de loting onder
ling van nummers te verwisselen. Na dien tijd 
kan de nummerverwisseling worden toegestaan 
door den kommandant van het corps . 

.Art. 126. In plaats van "zes", wordt gelezen: 

"vier" . 

A,·t. 127. De eerste zinsnede wordt vervangen 
door twee zinsneden, luidende als volgt: 

Aan den geestelijke, den bedienaar van de 
gods,lienst, den zendclingleeraar en den broeder
diakoon van eene godsdienstige 

0

vereeniging, als
mede aan clen stndent in de godgeleerdheid en 
den zendelingkweekel ing, die aan eene inrigtiug 
van onderwijs tot geestelijke , tot bedienaar van 
de godsdienst of tot zendelingleeraar wordt op
geleid, aan den proefbroeder, die tot broeder
diakoon van eene godsdienstige vereeniging wordt 
opgeleid, en aan den Roomsch-Katholiekcn orde
broeder, die tot eene binnen het Rijk gevestigde 
kloosterinrigting behoort, wordt door Ons, op 
zijne aanvrage, telkens voor één jaar, ontheffing 
van de werkelijke dienst verleend. 



2 JULI '189 8. '175 

Bij algemeenen maatregel van bestuur worden de 
in de vorige zinsnede bedoelde inrigtingen van 
onderwijs aangewezen, en wordt tevens bepaald, 
wie voor de toepassing der bepaling van die zinsnede 
voor geestelijke, bedienaar van de godsdienst, zen
delingleeraar, broeder-diakoon, student in de god
geleerdheid, zendeling-kweekeling, proefbroeder of 
Roomsch-Katholieke ordebroeder wordt gehouden. 

Tusschen de tweede en derde zinsnede van het 
ongewijzigd art ikel wor,lt eene zinsnede ingevoegd, 
luidende als volgt: 

Tot de bijzondet"e gevallen in de vorige zin
snede bedoeld, behoort het geval, ,lat de inge
lijfde bij de militie geacht wordt onmisbaa1'. te 
zijn voor het gezin waartoe hij behoort of waarin 
hij is opgenomen. Zoolang ,lat gezin, ook zonder 
zijne aanwezigheid, in eigen onderhoud kan voor
zien, wordt hij niet als onmisbaar beschouwd. 

Tusschen de artikelen 127 en 128 wordt een 
nienw artikel ingevoegd, luidende als volgt: 

Àrt. 127 bis. Aan de bij de militie ingelijfden 
kan op hunne aanvrage in bijzondere omstandig
heden uitstel van eerste oefening of van verblijf 
onder de wapenen worden verleend voor den tijd 
van een jaar. Dat uitstel kan desgevraagd met 
een jaar worden verlengd. 

De wijze waarop de aanvrage om uitstel of 
om verlenging van uitstel geschiedt, en de voor
waarden, aan de inwilliging van de aanvrage te 
verbinden, worden door Ons bepaald. 
· Zij aan wie uitstel is verleend, worden na 
afloop daarvan voor wat betreft de toepassing 
der bepalingen, vervat in de artt. 122, 123, 
124, 125, 153 en 153bis, geacht te behooren 
tot de ligting van het jaar waarin hunne eerste 
oefening of hunne werkelijke dienst is aangevangen . 

Zoolaog het uitstel duurt, vallen zij onder de 
toepassing van de artt. 131-137, 145 en 156. 
Zij ontvangen het bewijs van ontslag uit de dienst, 
bedoeld in de artt. 146 en 158, zooveel later als 
het uitstel heeft geduurd. 

Voor de toepassing van art. 48 worden zij 
gednrende het nitstel gelijk gesteld met hen die 
verkeeren in de gevallen, omschreven in de laatste 
twee nnmmers van art. 51. 

Indien ten gevolge van het verleende uitstel, 
krachtens de be1ialing der voorgaande zinsnede , 
een broeder van dengene aan wien het uitstel 
was verleend, bij de militie was ingelijfd, clan 
wordt die broeder uit de militie ontslagen, zoodra 
het uitstel niet wordt vernieuwd, tenzij hij het 
tegendeel verlangt. 

Àrt. 136. Aan dit artikel worclen drie zinsneden 
toegevoegd, luidende als volgt: 

Aan den verlofganger der militie te land, die 
niet in verzuim is, wordt deze toestemming, 
wanneer zij gevraagd wordt en blijkt noodig te 
zijn ter zake van uitoefening van of opleiding tot 
landbouw, handel of nijverheid, in gewone tijden 
niet geweigerd. 

Bij de toestemming kan cle verlofganger wonleo 
vrijgesteld van de verpligting tot deelneming aan 
de oefeningen in art. 125 vermeld , tot het bij 
wonen van het bij art. 138 voorgesr.hreven onder
zoek en tot het komen in werkelijke dienst in 
geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buiten
gewone omstandigheden. 

Aan de toestemming kunnen overigens zoodanige 
voorwaarden worden verbonden als in het belang 
van de dienst noodig worden geoordeeld. 

Art. 156. Aan dit artikel worden drie zin
sneden toegevoegd, ln idende als volgt: 

Aan de manschappen der zeemilitie, die zich 
met verlof bevinden en niet in verzuim zijn, 
wordt de in de eerste zinsnede bedoelde toestem
ming, wanneer zij gevrrragd wordt en blij kt noodig 
te zijn ter zake van uitoefening van of opleiding 
tot landbouw, handel of nijverheid, in gewone 
tijden niet geweigerd. 

Bij de toestemming kunnen die manschappen 
worden vrijgesteld van de verpligting tot deel
neming aan de oefeningen vermeld in art. 153bis, -
zooals dit luidt volgens artikel 2 der wet van 
den 20sten Apri l 1895 (Staatsblad n°. 72) -
en tot het komen in werkelijke dienst in geval 
van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone 
omstandigheden. 

Aan de toestemming kunnen overigens zoodanige 
voorwaarden worden verbonden als in het belang 
van de dienst noodig worden geoordeeld. 

Art. 165, zooals dit artikel luidt na de wijzi
ging, daarin gebracht door artikel 16 der wet 
van den 24sten April 1884 (Staatsblad n°. 70). 

In de eerste zinsnede vervallen de woorden: 
"behoudens de bepaling van art. 70". 

Art. 173, zesde zinsnede, zooals deze zinsnede 
luidt volgens artikel 1 der wet van ilen 20sten April 
1895 (Staatsblad n°. 72). 

De woorden : ,, ten aanzien van ,Ie personen in 
art. 17 5 bedoeld, noch" vervallen. 

Árt. 17 4, zooals dit artikel luidt na de wijziging, 
daarin gebracht door artikel 20 der wet van den 
24sten April 1884 (Staatsblad n°. 70). 

Het artikel vervalt. 
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Artt. 175, 176 en 177 . 
De artikelen vervallen. 
.d.d. 179 wordt gelezen als volgt: 
Gedeputeercle Staten worden in het geneeskundig 

onderzoek bijgestaan door een burgerlijk genees• 
kund ige en een officier van gezondheid. 

De vijf laatste zinsneden van art. 44 zijn hier
bij van toepassing. 

.J.rt. 180. De aanhaling van art. 175 vervalt. 
Art. 181 , zooals dit artikel luidt na de wijzi

gingen, daarin gebracht door artikel 10, 17°., 
der ,vet van den l 5den April 1886 (Staatsblad 

n°. 64) en artikel 1 ,ler wet van den 20sten April 
1895 (Staatsblad n°. 72). 

De bepaling onder 4° .. vermeld , vervalt. 
.J.i·t. 182. De aanhaling van art. 175 vervalt. 
2. In het eeuig artikel der wet van den 

22sten April 1864 (Staatsblad n° . 22) vervallen 
de woorden: ,,of aan die in art. 17 4 bevolen". 

3. Vrijstelling van den dienst bij de militie 
wegens broederdienst wordt verleend, wanneer de 
wettige broeder of wettige halfbroeder van den 
loteling vóór het in werking treden der tegen
woordige wet: 

1°. zijnen vijfjarigen diensttijd bij de militie 
heeft doen volbrengen of aanvullen door plaats• 
vervanging; 

2°. een plaatsvervanger bij de militie heeft 
gesteld, die: 

a. alsnog in dienst is ; 

b. wegens ziekelijke gesteldheid of gebreken , 
door den dienst bekomen, ontslagen of gedurende 
zijn diensttijd overleden is; 

c. na drie jaren te hebben gediend, wegens 
ziekelijke gesteldheid of gebreken, niet door den 
clienst bekomen, is ontslagen; 

d. na drie jaren te hebben gediend, ten ge
volge van eene uitspraak van den militieraad of 
van Gedeputeerde Staten of van Onze beslissing 
nit clen dienst is ontslagen. 

Ten aanzien van het aanvragen van bovenbe
doelde vrijstelling, h et bewijzen van het recht 

daarop en het verleenen van die vrijstelling, 
gelden de bepalingen der wet betrekkelijk de 
Nationale Militie, welke toepasselijk zijn in de 
gevallen waarin aanspraak wordt gemaakt op vrij 
stelling van den dienst bij de militie op grond 
Vltn artikel 48 dier wet. 

Dienst als plaatsvervanger of als nummer verwisse
laar bij de militie geldt niet tot vrijstelling van den 
wettigen broeder of wettigen halfbroeder van hem, 
die als zoodanig optrad, al heeft deze laatste 

1 eene verbintenis aangegaan als bedoeld in artikel 9 
der wet betrekkelijk de Nationale Mil_itie. 

4. Ten aanzien van hen, die, als plaatsver• 
vanger of als nnmmervcrwisselaar toegelaten, niet 
op den bepaalden tijd ter inlijving bij de militie 
zijn opgekomen en omtrent wie vóór het in 
werking treden der tegenwoordige wet geen uit
spraak is ge,laan, vervalt, voor zooveel den dienst
plicht bij de militie aangaat, de overeenkomst, 
waarbij zij als plaatsvervanger of als nnmmer
verwisselaar zijn gesteld. 

5. In artikel l der wet van den 4den April 1892 
(Staatsblad n°. 56), houclende voorziening ter 
tijdelijke versterking van de nationale militie, -
waarvan de duur der werking laatstelijk bij de 
wet van 31 December 1897 (Staatsb lad n°. 228) 
tot 1°. Mei 1901 is verlengd - vervalt het 
bepaalde onder de letters k , n , o en ij. 

6. Gedurende de werking van de wet in het 
voorgaand artikel genoemcl, wordt: 

1 °. in artikel 86 der wet betrekkelijk de 
Nationale Militie, zooals het gewijzigd is bij 
artikel 1 der tegenwoordige wet: 

a. in de eerste zinsnede in plaats vau: "Maai·t", 
gelezen : .December"; 

b. in de tweede zinsnede in plaats van: .April", 
gelezen: ,,Februari" ; 

2°. artikel 112 der wet betrekkelijk de Nationale 
Militie, zooals het gewijzigd is bij artikel 1 der 
tegenwoordige wet, gelezen als volgt : 

,,Behoudens de uitzonderingen bij de wet ge
maakt , geschiedt jaarlijks tnsschen 1 en 15 Maart 
de aflevering van de tot de dienst aangewezen 
en in de ligting van het jaar begrepen lotelingen 
en van cle vrijwilligers voor de ligting van dat 
jaar"; 

3°. in artikel 3 der tegenwoordige wet onder 
1 °. in plaats van: ,,zijnen vijfjarigen diensttijd", 
gelezen: .eenen diensttijd van ten minste vijf 
jaren". 

Overgangsbepaling . 

7. De artikelen 67, 68 en 73 der wet be
trekkelijk de Nationale Militie blijven, ongeacht 
het bepaalde daaromtrent bij artikel 1 der tegen
woordige wet, gelden ten aanzien van plaatsver
vangers en n nmmerverwisselaars, vóór het in 
werking treden der tegenwoordige wet ingelijfd. 

Na het in werking treden der tegenwoordige 
wet blijft het tweede lid van art. 117 der wet 
betrekkelijk de Nationale Militie buiten toepassing, 
voor zooveel de lichting van 1898 betreft. 
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Slotbepaling . 

8. Deze wet treedt in werking met 1 Septem

ber 1898. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 

(get.) 
De l!finister van Oorlog, 

2den Juli 1898. 
EMMA. 
(get.) ELAND. 

De l!finister van JJ.farine , RöELL. 
De l!finister van Binnenland.sche Zaken, 

(.1jet.) H. GOEMAN BoitGESIUS. 
( Uitgeg. 14 Juli 1898.) 

2 Juli 1898. WET, tot verhooging van het 

negende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1898. S. 171. 

Bij deze wet wordt art-. 119 verlwogr,l met 
/ 16,500; hierdoor wordt het totaal der 2de Afcl. 
en het eindcijfer met gelijk bedrag verhoogd. 

4 Juli 1898. BESLUIT, tot aanvulling van het 

Koninklijk besluit van 5 Augustus 1897 
(Staatsblad n°. 189) hondencle bepalingen 

omtrent afgewerkte melasse en stroop. S. 172. 
1N NAAM VAN H. M. WILHELMl r A, ENZ . 

WIJ EMMA ENZ. 

Op cle voorclracht van den Minister van Finan

ciën van den 8sten Juni 1898, n°. 97, In voer

rechten en Accijnzen: 
Gelet op artikel 2 der Snikerwet; 

Herzien het Koniaklijk besluit van 5 Augns

tus 1897 (Staatsblad n°. 189); 
Den Raad van State gehoord (acl vies van clen 

21 Juni 1898, n°. 22); 
Gelet op het nader rapport van clen voornoemden 

Minister van clen lsten J nli 1898, n°. 16, 

Invoerrechten en Accijnzen ; 
Hebben besloten en besluiten: 

Art . 1. Aan artikel 4 van het Koninklijk 

besluit van 5 Augustus 1897 (Staatsblad n°. 189) 

wordt het volgende toegevoegd: 
• Van de stroop in het vorig lid bedoeld, mag 

de zuiverheidsfactor ten hoogste 90 zijn, indien 

in de raffinaderij zonder stoom gewerkt wordt en 
de stroop niet lichter van kleur is, clan het. 
daarvoor door den ~1inister van Financiën vast 

te stellen stanclmonster. 
Het bepaalde bij het eerste !iel omtrent stroop 

van raffinaderijen, waarin hoofdzakdijk kandij 
gemaakt wordt, geldt ook voor stroop van raf
finaderijen, waarin rietsuiker of melado wordt 
verwerkt. De hoeveelheid _stroop , met een zuiver-

1898. 

heiclsfactor van ten hoogste 78 uit te slaan, mag 

echter niet groot er zijn, dan geacht kan worden 

van de ter bewerking ingeslagen rietsuiker en 

melado te zijn verkregen. 

Ter bepaling van clie hoeveelheid wordt het 
getal polarisatiepercenten van de rietsuiker of 

melado verminderd met eenmaal de percentische 
hoeveelheid invertsuiker en viermaal de percen

tische hoeveelheid asch en het overblijvende van 

100 afgetrokken. Het verschil wijst aan cle hoe

veelheid stroop per 100 kilogram ingeslagen 
rietsuiker of melado." 

2. Dit besluit treedt in we1·king op den tweeden 
dag na dien der dngteekening van het Staatsblad 
en de Staatscoztrant, waarin het is geplaatst. 

De Minister van Financiën is belast met cle 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad en gelijktijdig in cle Staatscoztrant zal worden 

geplaatst, en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

Soestdijk, den 4clen Juli 1898. 
(get .) EMMA. 

De l!finister van Financiën, (get.) PIERSON. 

( Uitgeg. 9 Juli 1898.) 

J: Juli 1898. HESLUIT, krachtens art. 38 cler 

wet op cle Kamers van Arbeid . S. 173. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA., ENZ. 
WIJ EMMA ENZ. 
Op de voordracht van clen Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid van 21 Mei 1898, 

n°. 165, afdeeling Arbeid en Fabriekswezen; 
Gezien cle artikelen 7, 19, 28, 31, 35 en 38 

der wet op cle Kamers van Arbeid (wet van 

2 Mei 1897, Staatsblad n°. 141); 
Den Raad van State gehoord (acl vies van den 

21 Juni 1898, n°. 26); 

Gezien het nader rapport van den voornoemden 
Minister van 30 Juni 1898, n°. 204, afdeeling 

Arbeid en Fabriekswezen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. Zoodra na de oprichting of ontbinding 

eener Kamet· van Arbeid de beslissing tot toelati ng 
van ten minste de helft der door de patroons ·en 

de helft der door de werklieden gekozen leden 
onherroepelijk is geworden, roepen Burgemeester 
en Wethouders der gemeente, waar de zetel der 

Kamer is gevestigd, deze toegelaten leden op tot 
eene vergadering ter verkiezing van een bestuur. 
De vergadering wordt gehouden in een lokaal, 
als bedoeld in artikel 35 eter wet op de Kamers 
van Arbeid . 

12 
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De oproepingsbrief bevat tevens eene opgaaf 
van de namen en ue dagteekeningen van geboorte 

der bovenbedoelde leden in cbronologische volgorue. 
In 11:eval van gelijken ouderdom van t 1yee of meer 
leden worden de namen van dezen in alphabetisrhe 

volgorde gesteld . 

2. Totdat de volgens artikel 19 der wet op de 

Kamers van Arbeid aangewezen voorzitter zijne 

betrekking heeft aanvaard, treedt in de in artikel 
1 bedoelde vergaclering als voorzitter op diegene 
der aanwezigen, wiens naam op uen oproepings

brief het eerst is vermeld. 
3. Wanneer in de in artikel 1 bedoelde ver

gadering ten gevolge van het bepaalde in het 

laatste Jid van artikel 31 der wet op de Kamers 
van Ar bei cl geene verkiezing van een bestuur kan 
plaats hebben, wordt de vergadering door den 

voorzitter verdaagd. Van de verdaging wordt 
door hem kennis gegeven aan Burgemeester en 
Wethouders en aan de opgeroepenen , die niet 

ter vergadering aanwezig waren. 
Bnrgemeester en Wethouders doen met inacht

neming van het bepaalde in artikel 28 der ge
noemde wet voor de tweede vergadering alsnog 

eene oproeping toekomen aan de leden, ten aan

zien van wie de beslissing tot toelating eerst na 
de in artikel 1 bedoelde oproeping onherroepelijk 

is geworden . De bepaling, vervat in het tweede 

Jid van artikel 1, is op deze oproeping van 

toepassing. 
Wanneer Burgemeester en Wethouders leden, 

als hierboven bedoeld, oproepeu, zenden zij tevens 
aan de leden, die reeds voor de eerste vergacler ing 
zijn opgeroepen, eene nieuwe opgaaf, als bedoeld 

in het tweede lid van artikel 1. 
Bij ontstentenis, afwezigheid of verhindering 

van hem, die in de eerste vergadering als voor
zitter is opgetreden, wordt deze in de tweede 
vergadering vervangen door diengene der aan

wezigen, wiens naam op deu oproepingsbrief het 
eerst is vermeld. 

4 . Wanneer ook in de tweede vergadering ten 
gevolge van het bepaalde in het laatste Jid van 

artikel 31 der wet op de Kamer van Arbeid 
geene verkiezing van een bestuur kan plaats hebben, 
wordt de vergadering, met inachtneming vau het 
in het voorgaande artikel bepaalde, opnien w ver

daagd. 
5. Wanneer bij eene periodieke verk iezing van 

leden van eene Kamer van Arbeicl geen der be
stuursleden der oude Kamer is herkozen, of 
wanneer ten gevolge van ontslagneming of over-

lijden een bestuur ontbreekt, worden eveneens 

ten spoedigste door Burgemeester en Wethouders 

der gemeente, waar de zetel der Kamer is ge
vestigd, de leden opgeroepen tot eene vergadering, 

als bedoeld in artikel 1. Alsdan zijn de bepa
lingen, vervat in het tweede lid van artikel l 

en in de artikelen 2 tot en met 4, van toepassing. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 

dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 
Soestdijk, den 5den Juli 1898. 

(get.) E M MA. 
De !,fin. van Waterstaat. Handel en Nijverlteid, 

(get .) C. LELY. 

( Uitgeg. 16 Juli 1898.) 

8 Juli 1898. BESLUIT, betreffende de zorg voor 

de uitvoering van de wet van 13 J uni 1 57 
(Staatsblad n°. 87), tot regeling der jacht 

en visscherij. S. 17 4. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ . 

Wu EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van de Ministers van Justitie, 
van den 28sten Juni 1898, 2e afdeeling C, 11°. 

215, en van Binnenlandsche Zaken vau den 5den 
Juli 1898, 11°. 3186•, afdeeling Landbouw; 

Hebben goedgevonden eu verstaan, te bepalen: 

dat met ingang van 1 Augustus 1898 de zorg 

voor de uitvoering van de wet van 13 J nni 1857 
(Staatsb lad é. 87), tot regeling der jacht en 
visscherij, zal berusten bij cle Ministers van J usti
tie en van Binnenlandsche Zaken ; 

dat de Minister vau Justitie bepaaldelijk zal 

zijn belast met de uitvoering van art. 36 dier 
wet; en 

dat de zorg voor de uitvoering der overige 
artikelen zal zijn OJ>gedragen aan den Minister 
van Binneulandsche Zaken . 

De genoemde Ministers zijn, ieder voor zooveel 

hem aangaat, belast met de uitvoering van clit 

besluit, dat in het Staatsblad en in de Staats
courant zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

Soestdijk, den 8sten Juli 1898. 

c.get.) E M M A. 
De !,finister van Justitie, 

(get .) ÜORT v. D. LINDEN. 

De Minister van B innenland,yc/te Zaken, 
(get.) H. GOEMAN BoRGESIUS. 

( Uitgeg. 5 Aug . 1898.) 
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11 Juli 1898 . BESLUIT, houdende beslissing 
dat de vacature, becloeld in art. 54bis, 
4°., snb c, der wet op het lager onderwijs, 
moet geacht worden voort te duren zoolang 
de ter vervulling benoemde onderwijzer niet 
in het bezit is van het bewijs bedoeld in 
art. 51, lett. c , der wet. 

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

het roomsch-katholiek kerkbestuur te Stad Almelo, 
optredende nis bestu nr der bijzondere lagere school 
in de Boddensti-aat ,lldaar, tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Overijssel, dd. 1 April 
1898, 2de afd., u0

• 210/927, genomen op zijne 
aanvrage om de Rijksbijdrage bedoeld in art. 54bis 
der wet tot regeling van het lager onderwijs, 
over 1897 ; 

Den Raad van State , afdeeling voor de ge
schillen van bestnur, gehoord, ailvies van den 
29 Juni 1898, n°. 117; 

Op de voordracht van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken van 8 Juli 1 9 , n°. 6311, 
afd. Algemeene Zaken en Compt. ; 

Overwegende , dat voor deze school, welke op 
15 Jan uari 1897, 271 leerlingen telde, eene 
Rijksbijdrage is aangevraagd van f 1116.66• ; 

dat Gedeputeerde Stt1ten op die trnnvrage afwij
zend hebben beschikt uit overweging: dat het 
getal onderwijzeressen van bijstand aan deze school 
over 1896 verbonden, in overeenstemming met 
het Koninklijk besluit van 18 April 1890 (Staats
blad n°. 64) drie bedróeg; dat volgens hetzelfde 
besluit op 1 Januari 1897 , 4 onderwijzeressen 
aan de school werden gevorderd; dat clan ook 
het getal onderwijzeressen met één werd ver
rn eerderd door de aanstelling van Mej. A.S. BoER
CtIGTER, die den 30 April 1897 is in functie 
getreden, doch , volgens bekomen bericht van 
het gemeentebestuur van Stad Almelo, eerst op 
11 Mei 1897 in het bezit is gekomen van het 
bewijs, bedoeld in art. 51 lett. c der wet op het 
lager onderwijs ; dat vermits die onderwijzeres 
eerst op 11 Mei 1897 het vereischte bezat tot 

dat het schoolbestuur tegen dat besluit bij 
Ons beroep heeft ingesteld, daarbij aan voerende 
dat art. 54bis voormeld op het niet voldoen aan 
art. 51, lett. c - dat slechts eene administratieve 
formaliteit behelst en in art. 27 niet genoemd 
wordt - geen verlies van de aanspraak op de 
Rijksbijdrage stelt; en dat het bestuur reeds op 
30 April bedoeld bewijs heeft aangeuaagd; weshalve 
appellant verzoekt alsnog overeenkomstig de aan
vrage in het genot der Rijksbijdrage te worden 
gesteld; 

0 verwegende, dat art. 54bis der wet tot rege
ling van het lager onderwijs, na in het eerste 
lid de vereischteu te hebben opgegeven waaraan 
eene bijzondere lagere school moet voldoen om 
voor de Rijksbijilrage in aanmerking te komen, 
in het tweede lid de gevallen opnoemt, waarin 
die bijdrage niet mag worden verleend; 

dat een dier gevallen is, clat bij vacature in 
het onderwijzend personeel tusschen het ontstaan 
daarvan en de aanvaarding zijner betrekking door 
den benoemde een langer tijd verloopt, dan, wat 
de onderwijzers van bijstand betreft, van vier 
maanden ; 

dat vermits de onderwijzerns aan wie het be
wijs bedoeld in art. 51, lett. c , der wet op het 
lager onderwijs, door welke oorzaak dan ook, 
niet vóór 11 l\'lei is afgegeven , eerst op dien 
dag het vereischte bezat tot het geven van bijzonder 
onderwijs en alzoo hare betrekking heeft kunnen 
aanvaarden - aan de school welke het hier 
geldt gedurende meer dan 4 maanden eene vacatw·e 
geweest is van onderwijzeres van bijstand; eu die 
school mitsdien geene aanspraak heeft op eene 
Rijksbijdrage over 1897. 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ht1nclhaving van het bestreden besluit van 

Gedeputeerde Staten van Overijssel, het daartegen' 
ingesteld beroep ongegrond te verklaren . 

De Minister van Binnenlandsche Zaken i 

belast enz. 

het geven van bij zonder onderwijs en alzoo hare 14 Juli 1898. WET, houdende goedkeuring der 
betrekking heeft kunnen aanvaarden, aan de 

school van welke hier sprake is geclnrende meer 
dan 4 maanden eene vacature van onderwijzeres 
heeft bestaan, en derhalve de school op grond 
van art. 54bis tweede lid, sub c, der wet op 
het lager onderwijs over 1897 niet voor de 
Rijksbijdrage in aanmerking kan komen ; 

internationale sanitaire conventie , den 19den 

Maart 1897 te Venetië gesloten tnsscheu 
Nederland, Duitsc/,tand, Oostenrijk-Hongarije, 
België, Spanje, Frankrijk, Groot-Britannië 
en Ierland, Griekenland, Italië, Luxemburg, 
JJfontenegro, Turkije, Perzië, Portugal, Ru-
111e11ië, Rusland, Servië en Zwitserland. S.175. 

12* 

I 
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IN NA.Al[ VAN H. M. WILHELMIJA, ENZ. 

WIJ EMMA' ENZ. . . . doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
de internationale sanitaire overeenkomst, den 
19den Maart 1897 te Venetië gesloten, bepa• 
Jingen inhoudt, wettelijke rechten betreffende; 

Gelet op het 2de gedeelte van artikel 59 der 
Grondwet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De nevens deze wet in afdruk gevoegde, 

den 19den Maart 1897 te Venetië tusschen Neder• 
land, Duitschland, Oostenrijk-Hongarije, België, 
Spanje, Frankri,jk, Groot-Britannië en Ierland, 
Griekeniand, Italië, Lu:cemburg, Montenegro, 
'l'urki,je, Perzië, Portugal, Rurnenië , Rusland, 
Servië en Zwitserland gesloten overeenkomst, 
wordt goedgekeurd. (1) 

2. Wij behouden Ons voor, omtrent het tijd
sti p van de ratificatie nader met cla betrokken 
Regeeringen overeen te komen. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te Soestdijk, den 14den Juli 1898 . 

(get.) EMMA. 

De :Minister van Buitenlandse/te Zaken, 

(get. ) W. H. DE BEAUFORT. 

De .~finister van Binnentandsche Zaken, 
(get .) H. GOEMAN BORGESIUS. 

De Jfinister van Koloniën, (get. ) CREMER. 

( Uitgeg. 24 Àug. 1898.) 

14 Juli 1898. WET, tot verhooging van het 
vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 189 . S. 176. 

Bij deze wet wordt na verhooging van een 
artikel het totaal van de lste Afd. van dit hoofd
stuk gebracht op/ 151,039 en het eindcijfer op 
f 5,709,022. 

14 Juli 1898. WET, tot verhooging van het 
vijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 

het dienstjaar 1 98. . . 177. 
Bij deze wet wordt na verhooging van art. 39 

met / 26,000, het totaal der 2de Afd. en het 
eindcijfer met gelijk bedrag verlwogd. 

(1) Deze overeenkomst in de Fransche taal, 
wordt hierna niet opgenomen, daar de bekend
making van den tekst nog bij Koninklijk besluit 
volgt. 

14 Juli 1898. WET, tot wijzif(ing van artikel 131 
der Gemeentewet. S. 178. 

Bijl. Hand. 2• Karner 1897 /98, n°.198, 1-5. 
Hand. id. 1897 /98, bladz. 1040-1042. 
Hand. l• Kamer 1897/98, bladz. 357, 374. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ . .. . . . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

artikel 131 der Gemeentewet behoort te worden 
gewijzigd; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Artikel 131 der Gemeentewet wordt 

gelezen als volgt: 
Het onbverp wordt in elk der betrokkene ge

meenten voorgelegd aan het oordeel van den raad 
en van eene door de kiezers voor den raad te 
kiezen commissie uit de ingezetenen, waarin de 
burgemeester voorzit. 

De leden dier commissie worden op de bij de 
Kieswet bepaalde wijze buiten de leden van den 
raad gekozen in de kiesdistricten voor de ver
kiezing van leden van den raad en ten getale 
van 7 leden in gemeenten beneden 6001 zielen, 
13 leden in gemeenten van 6001-20,000 zielen, 
19 leden in gemeenten van 20,001-35,000 zielen 
en 25 leden in gemeenten boven cle 35,000 zielen. 
Gedeputeerde Staten bepalen, den raad gehooril, 
het getal der in elk district te kiezen leden. 

Daarbij gelden de artikelen 5, vijfde lid, laatste 
zinsnede en zesde lid, 6, 10, l0bis , eerste lid , 
llbis, llter, 12, eerste lid, 13, 13bis en 15. 

Burgemeester en wethouders bepalen den dag 
der verkiezing en den dàg waarop, zoo noodig , 
de stemming zal geschieden. De stemming ge
schiedt in alle stemdistricten van het kiesdistrict 
op deuzelfden dag. 

De leden der commissie worden benoemd met 
de meeste stemmen. 

Bij 11:elijk getal stemmen zijn de ondsten in 
jaren benoer,,d. In Jl:eval van gelijken onierdom 
beslist het lot. 

De betrekkelijke meerderheid wordt vastgesteld 
naar het aantal van waarde zijnde in de stem
bussen gevonden stembiljetten. 

Wanneer een candidaat vóór de stemming komt 
te overlijden of wanneer een benoemde zijne be
noeminl( niet aanneemt of de bij art. 13 bepaalde 
tijd verstreken is, geschiedt binnen veertien dagen 
eene nieuwe verkiezing. 

Hetzelfde vindt plaats, zoo iemand de be
noeming in één district heeft aangenomen en in 
een ander voorkomt op de lijst der candidaten 
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over wie eene stemming moet geschieden, in het 
laatstgenoemd district. 

2. Deze wet verbindt met den dag harer af
kondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 

(get.) 
14den Jnli 1898. 

EMMA. 
IJe JJ[inister van B innenlandsche Zaken, 

(get.) H. GOEMAN BOllOESTUS. 

( Uitgeg . 5 Aug. 1898.) 

14 Juli 1898. WET, tot verhooging van het 
zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1898. S. 179. 

Bij deze wet wordt na verhooginll' van eenige 
artikelen het totaal der 2de Afd. van dit hoofd

l!tuk gebracht op / 6,713,990, en het eindcijfer 
verhoogd tot f l 5,552,474.67. 

14 Juli 1898. WET, tot regeling van de wijze, 
waarop cloor cle daartoe verplichte rijksambte
naren ten behoeve van den Staat zekerheid 
wordt gesteld. S. 180. 

Bi,jl. Hand. 2• Kamer 1897/98, n°.151, 1-9. 
Hand. id. 1897 /98, bladz. 979-982. 
Hand. l• Kamer 1897/98, bladz. 309, 325, 

326, 383 . 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WrJ EMMA, E ·z .. .. . . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wen schel ijk is de wijze, waarop cloor de daartoe 
verplichte rijksambtenaren ten behoeve van den 
Staat zekerheid worclt ge~teld, te regelen bij de wet ; 

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

EERSTE AFDEELT G. 

ALOEMEENE BEPALINGEN. 

Art. 1. De rijksambtenaren, tot zekerheidstelling 
ten behoeve van den Staat verplicht, voldoen aan 
die verplichting, overeenkomstig de bepalingen, in 
de volgende artikelen vervat. 

Onder de in het vorig lid bedoelde rijksamb
tenaren worden militairen mede begrepen. 

2. De zekerheid is of eene zakelijke of eene 
persoonlijke, ter keuze van den ambtenaar. 

Als zakelijke zekerheid wordt alleen aangenomen 
die, waarover in de tweede afdeeling dezer wet 
wordt gehandeld. 

Als persoonlijke zekerheid wordt alleen aange
nomen borgstelling van vennootschappen of van 
vereenigingen, overeenkomstig de derde of de vierde 
afu.eeling dezer wet. 

3. Elke zekerheid moet voor haar geheele be
drag gesteld worden, àf op de wijze in de tweede, 
of op de wijze in de dercle, àf op de wijze in cle 
vierde afdeeling dezer wet bedoelcl . 

' ochtans is het aan een ambtenaar , wanneer 
het bedrag, waarvoor hij zekerheid moet stellen, 
aanvulling behoeft, geoorloofd deze aanvulling te 
doen plaats hebben op andere wijze clan waarop 
de reeds door hem gestelde zekerheid werd ge
geven. 

Ook mag een ambtenaar, ten wiens behoeve 
eeoe vennootschap , als bedoeld in cle derde, of 
eene vereenill'i ng, als bedoeld in clè vierde af
deeling dezer wet, slechts bereid is borgstelling 
te verleenen voor een gecleelte der van hem ver
langde zekerheid, voor het overige gedeelte op 
andere wijze aan zijne verplichting tot zekerheid
stelling volcloen. 

Zekerheid, strekkende ter vervanging of aanv ul
ling van reeds l\'estelde zekerheid, geldt zoowel voor 
het gevoerde, als voor het nog te voeren beheer. 

Wanneer een ambtenaar op verschillende wijzen 
of bij verschillende lichamen zekerheid stelt, zorgt 

de Minister van Financiën, dat allen, die krachtens 
overeenkomst van zekerheidstelling, tot aanznive
ring van tekorten ten laste van dien ambtenaar 
kunnen worden verplicht, van het bedrag van 
elke zekerheid kennis bekomen. 

4. On verminderd de bevoegdheid van den Staat 
tot verhaal op het vermogen van den ambtenaar, 
worden de voor het Rijk batige saldo's, aange
wezen in de akten, bedoeld in artikel 53 der wet 
van 5 October 1841 (Staatsblad n°. 40), of in 
een besluit, genomen overeenkomstig artikel 60 
dier wet, door den Minister van l<'inanciën ver
haald op de door den betrokken ambtenaar ge
stelde zekerheid. 

Behoudens restitutie, zoo dikwij ls hiertoe termen 

bestaan, is de Minister van Financiën tot verhaa l 
bevoegd, zoodra hem gebleken is van het bestaan 
van een te kort ten laste van een ambtenaar, door 
wien zekerheid is gesteld. 

Heeft de am btenaa.r op verschillende wijzen of 
bij versr.hillende lichamen zekerheid gesteld , dan 
geschiedt, met afwijking van het bepaalde in 
artikel 1873 van het Burgerlijk Wetboek, het 
verhaal pondspondsgewijze, naar verhouding van 
het bedrag van elke zekerheid. Blijkt daartoe 
eenige zekerheid ontoereikend, dan wordt het ont
brekende, met inachtneming, zoo mogelijk, van 
denzelfden regel, verhaald op de andere zekerheid, 
voor zooveel deze toereikend is. 
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5 . Kennisj!;evingen en aanmaningen, in deze 

wet voorgeschreven, geschieden per gead viseer
den brief. 

TWEEDE AFDEELING. 

ZAKELIJKE ZEKERHEID. 

6. Zakelijke zekerheid wordt gestelcl door, ten 
behoeve van den Staat, een kapitaal te verpanden, 
ingeschreven op een van de Grootboeken der 
Nationale Schuld, dat waarborg geeft voor het 
bedrag der te stellen zekerheid. 

De verhouding tusschen het nominale bedrag 
van zoodan ige inschrijvingen en het bedrag waar
voor zij geacht worden waarborg te geven, wordt 
door den Minister van Financiën vastgesteld en, 
zoo dikwijls noodig, gewijzigd. 

7. Indien het bedrag, waarvoor zekerheid moet 
worden gesteld, meer dan .f 10,000 bedraagt, kan 
voor het meerdere eerste hypotheek op hier te 
lande gelegen onroerende goederen worden ver
leend of kunnen daarvoor effecten worden in pand 
gegeven, voorkomende op eene lijst, door den 
Minister van Financiën vast te stellen en, zoo 
dikwijls noodig, te wijz igen. 

De overwaarde, welke de in voege voormeld 
te verbinden onroerende goederen moeten hebben, 
alsmede het bedrag, waarmede de bem·swaarde der 
te verpanden effecten het door in pandgeving ge
steld bedrag der zekerheid moet overtreffen, worden 
door den Minister van Financiën bepaald. Die 
Minister regelt mede de bevoegdheid tot ruiling 
der verpande effecten. 

Bij daling in waarde van de verbonden on
roerende goederen of van de verpande effecten, 
kan van den ambtenaar, volgens regelen door den 
Minister van Financiën te stellen, aanvulling van 
zijne zekerheid worden gevorderd. 

Ter vergoeding van onkosten wordt door den 

Staat. jaarlijks ~- pro mille in rekening gebracht 
van het bedrag, waarvoor zekerheid is gesteld, 
op de wijze als in dit artikel bedoeld. 

DERDE AFDEELING. 

BORGTOCHT, AANGEGAAN DOOR NAAMLOOZE 

VENNOOTSCHAPPEN. 

8. Als borg voor het beheer van een ambte
naar kan de Minister van Financiën, beha! ve eene 
vereeniging als in de vierde afdeeling dezer wet 
bedoeld, aannemen eene naamlooze vennootschap, 
die, ter verzekering van de nakoming der ver-

plichtiugen, welke zij tegenover den Staat op zich 
neemt, ten behoeve van dezen een kapitaal heeft 
verpand, ingeschreven op een van de Grootboeken 
der Nationale Schuld, dat waarborg geeft voor ten 
minste één vijfde gedeelte der totale som, waar
voor de vennootschap zich borg wenscht te stellen 
en voor ten minste vijftig du_izend gulden. 

Het tweede lid van artikel 6 is hierbij van 
toepassing. 

9. Aan de verplichting om een kapitaal ten 
behoeve van den Staat te verbinden, kan de ven

nootschap voor een gedeelte, ten beloope van ten 
hoogste drie vijfden van dat kapitaal, ook voldoen 
door in pandgeving van op de in artikel 7 be
doelde lijst voorkomende effecten. 

Het bedrag, waarmede de beurswaarde clier 
effecten de som moet overtreffen, waarvoor zij 
geacht worden waarborg te geven, wordt door den 
Minister van Financiën vastgesteld. Die Minister 
regelt mede de bevoegdheid tot ruiling der ver
pande effecten . 

Ter vergoeding van onkosten wordt door den 
Staat jaarlijks -;- pro mille in rekening gebracht 
van het bedrag van het waarborgkapitaal, waar
voor effecten zijn in pand gegeven. · 

In geval van daling van de beurswaarde der 
verpande effecten beneden het in voege voormeld 
te verbinden bedrag, is de vennoot.schap tot aan
vulling van het onderpand verplicht . Bij nalatig
heid in de voldoening aan deze verplichting, 
ontvangt zij van den Minister van Financiën eene 

aanmaning tot onmiddellijke aanvulling. Is op 

den derden dag na dien der aanmaning de ver
eischte waarde nog niet aanwezig, dan is de 

Minister van Financiën bevoegd de in pand ge
geven effecten onverwijld te verkoopen . De op

brengst wordt zoo spoedig mogelijk besteed tot 
aankoop van inschrijvingen op het Grootboek 
der 2½ ten honderd rentegevende Nationale Schuld, 
welke worden gesteld ten name van de vennoot
schap en, nit kracht van dit artikel, ten behoeve 
van den Staat voor de verbintenissen der ven

nootschap worden verbonden. 
10. De overeenkomsten van borgtocht worden 

gesloten tusschen den Minister van Financiën en 
het bestnur der vennootschap. 

Op grond van die overeenkomsten zal door cle 
vennootschap geen beroep kunnen ~edaan worden 
op het bepaalde in de artikelen 1438 30

., 1466, 
1868, 1875 en 1885 van het Burgerlijk Wetboek. 

De vennootschap is verplicht om binnen 21 
dagen nà den dag waarop aan haar bestuur door 
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den Iinister van Financiën van het bestaan van 

een tekort wordt kennis gegeven, het door haar 

als borg verschuldigde bedrag w betalen. 
11 . Bij gebreke van de betaling, in het vorig 

artikel bedoeld, is de Minister van Financiën, 

zonder clat clnartoe eene sommatie tot voldoening 

vereischt wordt, bevoegd het door de vennoot

schap verschnlcligde bedrag te verhalen op het 

overeenkomstig de artt. 8 en 9 verpande kapitaal. 

12. Binnen 21 dagen na den verkoop, in het 
vorig artikel bedoeld, is de vennootschap ver

plicht, het door haar verpande kapitaal te her
stellen op het volgens art. 8 vereischte bedrag. 

13. Indien cle venr.ootschap in gebreke blijft 
aan de in het vorig artikel omschreven verplichting 
te voldoen, zullen de ambtenaren, voor wie zij 
borg is, verplicht zijn binnen drie maanden, nadat 

hun daarvan is kennis ge!(even, andere zekerheid 
te stellen . 

De in gebreke gebleven vennootschap zal niet 

meer als borg kunnen worden aangenomen. 

14. De ingevolge de artikelen 8 en 9 ver
bonden kapitalen blijven in hno @:eheel ten be

hoeve van den Staat verpand, totdat de vennoot

schap aan al ha,-e geldelijke verplichtin!?en tegenover 

den Staat zal hebben voldaan en de door haar 
aangegane borgtochten zijn vervallen. 

15. Inclien de vennootschap in staat van 
faillissement is verklaard, of door haar snrséance 

van betaling i aangevraagd, zoo mede in geval 

van ontbinding der vennootschap, is iedere amb

tenaar, voor wien zij zich als borg heeft gesteld, 

verplicht, binnen drie maanden, nadat hem daarvan 

is kennis gegeven, andere zekerheid te tellen. 

VIERDE AFDEELING. 

BORGTOCHT , AANGEGAA:K DOOit VEREE!\"IGINGEN 

VAN TOT ZEKERHEIDSTELLING VERPLICHTE 

ll!JKSAMBTENARE ' . 

16. Elke, overeenkomstig de volgende bepalinger. 

ingerichte, als rechtspersoon erkende vereeniging 
van tot zekerheidstelling verplichte rijksambte

naren kan zich voor hare leden als horg stellen, 
na van den Minister van Financiën de schrifte 
lijke verklaring te hebben bekomen, dat zij tot 
het aangaan van borgtochten wordt toegelaten. 
Die verklaring wordt door opneming in de Staats
courant ter algemeene kennis gebracht en blijft 
van kracht, zoolang de statuten geene wijziging 
ondergaan. 

17. De Minister van Financiën geeft de in het 

vorig artikel bedoelde schriftelijke verklni·ing niet 
af, dan nadat de vereeniging, ter verzekering 
van de nakoming van hare verplichtingen als borg, 

ten behoeve van den taat, heeft verpand een 

kapitaal, ingeschreven OJJ een van de Grootboeken 
cler Nationale Schuld, clat waarborg geeft voor 

ten minste één twintigste gedeelte der totale som, 
waan•oor de vereeniging zich borg wenscht te 
stellen en voor ten minste veertig duizend gulden. 

Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde 

kapitaal behoeft de som van honderd vijftig 
duizend gulden niet. te boven te gaan. 

Het tweede lid van art. 6 i hierbij van toe

passing. 
18. Aan de verplichting om een kapitaal ten 

behoeve van den Staat te verbinden, kan de ver

eeniging voor het geheel of voor een gedeelte 

ook voldoen door inpandgevi n@: van op cle in art. 7 
bedoelde lijst voorkomend.e effecten. 

Het bepaalde bij het tweede, derde en vierde 
lid van artikel 9 geldt ook voor de verneniging 

en de cloor haar verpande effecten. 
19. Lid van eene vereeniging als in deze af

deeling bedoeld, kunnen alleen zijn rijk ambte

naren, tot zekerheidstelling ten behoeve van den 

taat verplicht. 
20. Van alle hooftlelijke omslagen en jaarlijksche 

bijdragen, door de leden der vereeniging ver

schuldigd, wordt voor elk lid het beclra11: bepaald 
in verhouding tot dat van den voor hem door 
de vereeniging aangeganen borgtocht ; voor zoo ver 
van gewezen leden der vereeniging hoofdelijke 
omslagen of jaarlijksche bijdrao-en worden geheven, 
wordt het bedrag daarvan bepaald in verhouding 

tot clat van den laatstelijk door de vereeniging 

voor elk aangeganen borgtocht. 

Op clen regel, in het eerste lid gesteld , kan in 
de statuten der vereeniging eene nitzonclering 

worden gemaakt ten bate van ambtenaren, die 
zekerheid stellen tot een hooge1· bedra!! dau dat, 

waarvoor de vereeniging voor hem borg is. 
21 . De overeenkom ten van borgtocht worden 

gesloten tusschen den Minister van Financiën en 

het bestuur der vereeniging. 
Op grond van die overeenkomsten zal door de 

vereeniging geen beroep kunnen gedaan worden 
op het bepaalde in de artikelen 1438 3°., 1466, 
186 , 1875 en 1885 van het Burgerlijk Wetboek. 

De vereeniging is verplicht om binnen 21 dagen 
na den dag, waarop ann haar bestuur door den 
finister van Financiën van het bestaan van een 
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tekort wordt kennis gegeven, het door haar als 

borg verschuldigde bedrag te betalen. 
22 . Bij gebreke van de betaling, ic het vorig 

artikel bedoeld, is de Minister van Financiën, 
zonder dat daartoe eene sommatie tot voldoening 

vereischt wordt, bevoegd, het door de vereeniging 

verschuldigde bedrag te verbalen op het, over
eenkomstig de artikelen 17 en 18 verpande kapitaal. 

23 . Binnen 21 dagen na den verkoop, in het 
vorig artikel bedoeld, is de vereeniging verplicht 
het door haar verpande kapitaal te herstellen op 
het volgens art. 17 vereischte bedrag. 

Bij gcbr eke daarvan is de Minister van Finan

ciën bevoegd dat kapitaal op kosten der vereeni 
ging te brengen op het vereischte bed rag door 
aankoop te.r beurze van inschrijvingen op het 
Grootboek der 2 ! ten honderd rentegevende Na
tionale Schuld, die ten name der vereeniging 

gesteld worden en, uit kracht van dit artikel, 
ten behoeve van den Staat, voor de verbintenissen 

der vereeniging worden verbonden. 

Van dien aankoop wordt aan de vereeniging 
kennis gegeven, met opgave der kosten. 

24. Binnen 21 dagen nà de verzending dier 
kenn isgeving is de vereeniging verplicht het door 

haar, naar lu id der in het vorig artikel bedoelde 

opgave verschulcligde aan den Staat te voldoen. 
Bij gebreke daarvan is de Stunt bevoegd het 

door de vereen iging verschuldigde in te honden 

op de traktementen, wachtgelden of pensioenen, 
toekomende aan de leden der vereeniging en aan 
hen, die lid der vereeniging waren op het tijd

stip, waarop de in art. 21 bedoelde kennisgeving 

is afgezonden nopens het tekort of de tekorten, 
ter zake waarvan het verhaal is geschied. 

Het bedrag, door elk lid en gewezen lid in 
voege voormeld aan den taat verschuldigd, wordt 
bepaald met inachtneming van den regel, in art. 20, 
eerste lid , gesteld en van de bepalingen, welke 
de statuten der vereeniging, naar aan leidin° van 
art. 20, tweede lid , mochten bevatten. 

rrenzij ter aanzuivering van het door dP. ver

eeniging verschuldigde met eene geringere korting 
kan worden volstaan, bedraagt de inhouding een 
vierde van eiken betaalbaar .~estelden term ijn van 
ieders traktement, wachtgeld of pensioen, indien 
dit / 1600 of minder bed raagt en een derde van 
zoodanigen termijn, indien het traktement, wacht
geld of pensioen meer dan .f 1600 bedraagt. 

Kortingen , ten behoeve van schnldeischers toe
gestaan op het traktement, wachtgeld of pensioen 
van een lid of gewezen lid der vereeniging worden 

geschorst, totdat door de inhoudingen ten behoeve 

van den Staat het aan dezen verschuldigd bedrag 
is rnldaan, indien en voor zooverre die kortingen, 

gevoegd hij de inbond i ng ten behoeve van den 

Staat, naar de in het vorig lid gemaakte onder
scheiding het een vierde of een derde gedeelte 

van eiken betaalbaar gestelden termijn van het 
traktement, wachtgeld of pensioen zonden over

treffen. 
Op gelijke wijze worden inhoudingen wegens 

verschuldigde rijksbelasting geschorst. 

25. Indien bij overlijden van een lid of ge
wezen lid der vereeniging het door dezen, ingevolge 
het vorig artikel, aan den Staat verschuldigde 
niet ten volle is verhaald, wordt de aan zijne 

erfgenamen toekomende trakteruents-, wachtgelds
of pensioenstermijn slechts uitbetaald, indien en 

voor zooverre deze termijn het ontbrekende mocht 

overtreffen. 

I s ook na toepassing van deze bepaling het aan 
den Staat door bedoeld lid of ge,vezen lid ver

schuldigde nog niet ten volle aangezuiverd, dan 
wordt het ontbrekende, met inachtneming van 
de regelen, in art. 24 geateld, verhaald op de 

andere uit denzelfden hoofde aan korting onder
worpen leden en gewezen leden der vereeniging. 

Hetzelfde geldt, ingeval op eenig lid of ge

wezen lid der vereeniging het in art. 24 bedoelde 
verhaal niet of niet verder kan plaats hebben, 

ten gevolge van zijn ontslag uit den dienst zonder 

aanspraak op wachtgeld of pensioen. 
26 . Het lidmaatschap der vereeniging eindigt: 
a. door den dood ; 
b. door verlies van het ambt, waaraan de ver

plichting tot zekerheidstelling verbonden was, 

zonder te gelijker tijd een ander dergelijk ambt 
te aan vaarden ; 

c. door opzegging tijdens het bekleeden van 
zoodanig ambt, welke opzegging alleen mag plaats 
hebben , nadat op andere wijze zekerheid zal 
zijn gesteld; 

d. op den eersten dag der vierde maand, vol
gende op die, waarin een lid, met toestemming 
van het Hoofd van het Departement, waaronder 

hij ressorteert, van zijn lidmaatschap is vervallen 
verklaard, of zoo veel vroeger als door een van 
zijn lidmaatschap vervallen verklaarde andere 
zekerheid mocht zijn gesteld. 

27 . De vereeniging blijft voor tekorten ten 
laste van een gewezen lid tegenover den Staat 
aansprakelijk, totdat wegens het door dat lid 

gevoerde beheer door de Algemeene Rekenkamer 
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toestemming tot opheffing der gestelde zekerheid 
is verleend . 

28. De vereenigingen in deze afdeeling bedoeld, 

stellen zich uitsluitend ten doel het aangaan van 

borgtochten ten behoeve van den Staat voor hare 
leden . 

29. Die vereenigingen worden aangejl;aan voor 
on bepaalden tijd; hare erkenning als rechtsper
soon geschiedt door Ons. 

OVERGA1 GSBEPALINGE 

30. Naar gelang dit door den Minister van 

Financiën zal worden bepaald, kunnen rijks
ambtenaren , die bij het in werking treden dezer 

wet zakelijke zekerheid hebben gesteld, deze ver

vangen door zekerheid overeenkomstig de bepa-
1 i ngen dezer wet. 

Voor de ontvangers der directe belastingen, 

invoerrechten en accijnsen of van den waarborg 
en de belasting der gouden en zilveren werken, 

die van deze bevoegdheid geen gebruik maken, 
blijft het Koninklijk besluit van 7 A ngnstns 1877, 
u0

• 5, van kracht. 
31 . Rijksambtenaren, door wie bij het in wer

king treden dezer wet persoonlijke zekerheid is 
gesteld, zijn vrijgesteld van de verplichting om 
zekerheid te stellen overeenkomstig de bepalingen 
dezer wet, indien en voor zoolang zij een ambt 

bekleeden, waaraan tot evengenoemd tijdstip de 

verplichting om zakelijke zekerheid te stellen, 
niet was verbonden. 

SLO'l'BEP ALINGEN . 

32. De akten van zekerheidstelling, overeen

komstig deze wet op te maken, worden gratis 
geregistreerd. 

33. Deze wet kan worde11 aangehaald onder 
clen titel van .borgtochtenwet" . 

34. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen dag. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Soestdijk, den l4den Juli 1898. 

(get.) E MM A. 
De 1Jfi11ister va11 Fina11cië1t, (get.) PIERSON. 

(Ditgeg . 20 Juli 1898.) 

14 Juli 1898. WET, tot regeling der personeele 
belasting naar den grondslag rijwielen. S. 181. 

B ijl. Hand. 2• Kamer 1897 /98, n°. 142, 1-7. 
Hand. id. 1897 /98, bladz. 1006-1011. 
Hand. 1 • Kamer 1897 /98, bladz. 358, 359, 

364, 365, 383-387. 

fa NAAM VAN H. M. WILHELMI A' ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ . . ... . . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

volgens art. 31, in verband met art. 1 der wet 

van 16 April 1896 (Staatsb lad n°. 72) , de per

soneele belasting naar den grondslag rijwielen 

nader bij de wet moet worden geregeld; 
Zoo is het ; dat Wij, den Raad van State enz. 

Art. 1. A,·t. 31 der wet van 16 April 1896 
(Staatsblad n°. 72) wordt "'elezen: 

" § 1. De belasting wordt geheven wegens het 

honden, hier te lande, van rijwielen, die op den 

openbaren weg worden bereden. 

"§ 2. Wie krachtens overeenkomst de beschik
king heeft over een rij wiel van een ander, on
verschillig of dit al dan niet steeds hetzelfde is, 
wordt te dier zake geacht een rijwiel te honden; 
tenware de overeenkomst met inbegrip van ver

lenging ter keuze van eene der partijen, blijkt 
over korter tijdvak dan één en twintig dagen te 

loopen . 
Het bepaalde bij art. 26, 2de lid, is ook op 

deze overeenkomst van toepassing. 
Wie zich gedraagt als houder van een rijwiel, 

onverschillig of dit al dan niet steeds het~elfde 

is, wordt te dier zake geacht nit eigen hoofde 

een rijwiel te honden, tenzij hij bewijst dat het 
toebehoort aan een ander, van wien hij bet voor 

minder nan één en twintig dagen in gebruik heeft 

en die daarvoor in deze belasting is aangeslagen . 
• § 3. Geene belasting wordt geheven wegens 

het honden van : 
a. rijwielen voor den publieken dienst door 

personen die daartoe verplicht zijn; 
b. rijwielen, uitsluitend of hoofdzakelijk gebe

zigd voor de uitoefening van het bedrij f van 
ondernemer van een besteldienst. 

. § 4 . De belasting naar den zesden grondslag 
wordt niet geheven, wanneer de bonders van rij 

wielen wegens het gebruik van een door hen be
woond perceel op grond van art. 12 niet worden 

aangeslagen . 
Zij wordt slechts voor een vierde geheven, 

wtinneer de houders van rij wielen wegens het ge
bruik van een door hen bewoond perceel belasting
plichtig zijn naar eeoe huurwaarde , welke meer 
bedrnagt dan de som bepaal cl bij art. 12, en 
niet meer dan het tweevoud dier som. 

Zij wordt slechts voor de helft geheven, wan
neer de houders van rijwielen wegens het gebruik 
van een door hen bewoond perceel belastingplich
tig zijn naar eene huurwaarde, welke meer be-
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draagt dan het tweevoud en niet meer dan het 
viervoud van cle in het vorige lid bedoelde som. 

De bepalingen van deze paragraaf zijn T)iet van 
toepassing op de belasting wegens het houden 
van rijwielen, ingericht voor meer dan één per
soon of vallende onder § 6. 

.§ 5. De belasting bedraag:t jaarlijks voor iecler 
rijwiel, ingeri cht voor één persoon f 2, voor 
ieder rijwiel, ingericht voor meer dan één per
soon f 4 . 

• § 6. Met afwijking van het bepaalde bij § 5 

bedraagt cle belasting jaarlijks: 
a. wegens de rij wielen, cli e telkens voor korter 

tijdvak dan eeu en twintig dagen aan anderen 
ten gebruike worden afgestaan, en wegens de 
rijwielen, die gebezigd worden orn onclerricht in 
het wielrijden te geven of te doen geven, een en 
ander door personen , die daarvan hun bedrijf 
maken of tot wier bedrijf zulks behoort; 

voor ieder rijwiel. . / 1.50 ; 
b. wegens de rijwielen, die geregeld gebruikt 

worden om voor winkelneringen bestellingen op 
te nemen of waren te bezorgen: 

voor ieder rijwiel. . / 1.-. 
.§ 7. Voor rijwielen, die in strijd met de be

palingen van hoofdstuk VIII niet zijn opgegeven, 
worclt het bedrag der belasti ng verdubbeld . 

• § 8. Voor de belasting, door een minder
jarige verschuldigd, is zijn wettelijke vertegen
woordiger aansprakelijk alsof deze zelf was aan
geslagen . 

Op gelijke wijze is de gemachtigde of andere 
persoon, die hier te lande voor den minderjarige 
optreedt, aansprakelijk, indien de wettelijke ver
tegenwoordiger buitenslands woont." 

Achter art. 33 der genoemde wet wordt opge
nomen art. 33bis, 1 ui den de: 

• Rij wielen , die dienen bij het onderricht in 
het wielrijden door personen , die daarvan hnn 
bedrijf maken, of die geregeld gebruikt worden 
om voor winkelneringen bestellingen op te nemen 
of wa.ren te bezorgen, worden in ieder geval ge

acht door deri ondernemer van het bedrijf te 
worden gehouden." 

2. De na te noemen artikelen der wet van 
16 April 1896 (Staatsblad n°. 72) worden, als 
volgt, gewijzigd: 

Art. 32, § 1, tweede lid, wordt gelezen : 
.Het hoofd van het gezin wordt geacht ook 

de rij tuigen, pleiziervaartnigen, dienstboden, 
paarden en rijwielen van de leden van zijn gezin 
te honden." 

Aan art. 32, § 2, eerste lid, worden toege

voegd de woorden : 
. Als verblijfhoudenclen worden niet aangemerkt 

dezulken, die tot het verkrijgen van onderwijs 
of tot andere doeleinden doorgaans elders ver
toeven ." 

In artt. 34 en 39 worden de woorden : .dienst
boden of paarden" vervangen door: .dienstboden, 
paarden of rijwielen". 

Aan art. 37 worden toegevoegd een derde en 
vierde Jid: 

. Met afwijking van het vorenstaande wordt de 
belasting naar den grondslag rijwielen steeds over 
het geheele jaar geheven , behalve bij aanvang 
van belastingplichtigheid of verhooging der be
lasting na 30 Juni, in welke gevallen een aan
slag over het halve jaar wordt op!(elegd. 

Wegens de belasting of verhooging van belas
ting ter zake van rijwielen , die niet volgens de 
bepalingen van hoofdstuk VIII zijn opgegeven, ge

schiedt in ieder geval aanslag over het geheelejaar." 
In artt. 40, tweede lid, 44 en 45 wordt in 

plaats van: • vierden of clen vijfden" gelezen: 
• vierden, vijfden of zesden". 

In het derde lid van art. 40 wordt achter 
onderdeel IV ingelasch t: 

. IV À . opgaaf van het getal rijwielen, gesplitst 
naar de onderscheidingen dezer wet." 

Aan het eerste !iel van art. 48 wordt toegevoegd : 
.3°. naar den zesden grondslag in de gemeente, 

waar de rij wielen worden gehouden". 
In artt. 51 en 77 wordt in plaats van : • vier

den of vijfden" gelezen: • vierden, vijfden of 
zesden" . 

3. Deze wet treedt in werking op 1 Janu
ari 1899. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 

(get.) 
14den Juli 1898 . 
EMMA. 

De Minister van Financiën , (get.) PIERSON. 

(Uitgeg . 28 Juli 1898.) 

14 Juli 1898. WET, tot bekrachtiging van eene 
door den Staat met de gemeen te St. Micl,iels 
Gestet aangegane overeenkomst omtrent aan
of afkoop van tiendrecht. S. 182. 

14 Juti 1898. W ET, houdende goedkeuring van 
eene met de Stoomvaart-Maatschappij . Zee
land., wegens het uitvoeren van een maildienst 
tnsschen Vlissingen en Queenborough of eene 
andere Engelsche haven. S. 183. 
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IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ ....... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is dat door de wet worde goed
gekeurd de door deu Minister vau Waterstaat , 
Handel en Nijverheid met de Stoomvaart-Maat
schappij ,Zeelaud" onder dagteekenin11: van den 
13den April 1898 gesloten overeenkomst wegens 
het uitvoeren van eenen maildien st tnsschen 
Vlissingen en Queenborough of eene andere Engel
sche haven; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De in afschrift bij deze wet gevoegde 

overeenkomst, den 13den April 1898 door den 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
met de Stoomvaart-Maatschappij . Zeeland" aan
gegaan, wordt. goedgekeurd. 

2. De o;ereenkomst bij artikel 1 vermeld, wordt 
gratis geregi s treercl. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Soestdijk , den 

(get.) 
14den Juli 1898. 
EMMA. 

De Minister van Waterstaat , Handel en Nijverl,eid, 
(get .) C. LELY. 

( Ui(qeg. 30 Juli 1898.) 

AFSCHRll'T. 

OVEREENKOMST tusschen den Staat der 
Nederlanden en de Stoomvaart-:Afaatschappij 
. Zeeland", wegens postvervoer met de tus
sclten Vlissingen en Queenboroug h varende 
stoomschepen dezer Maatschappij. 

Tusschen den Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid, handelende namens den Staat der 
Nederlanden (in deze overeenkomst verder . de 
Staat" 11:enoemd), contractant ter eene, en de 
Stoomvaart-Maatschappij . Zeeland", vertegenwoor
digd door hare Directeuren de heeren CAUEL 
Lours VAN WoELDEUEN en Mr. CORNELIS BAK
KER CzN. (in deze overnenkomst verder . de Maat
schappij" genoemd), contractante ter andere zijde, 
is, behoudens bekrachtiging door de wet, na voor
afgaande goedkeuring door de vergadering van 
aandeelhouders der Maatschappij . Zeeland" over
eengekomen hetgeen volgt : 

Art. 1. De Maatschappij verbindt zich om met 
stoomschepen onder Nederlandsche vlag hveemaa] 
per etmaal tusschen Vlissingen en Q,ueenborongh 
of zoodauige andere Engelsche haven als nader 
tus,chen den Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid en de Maatschappij mocht worden 

overeengekomen , een dienst te doen uitvoeren, 

welke nau de eischeu van een snel en regelmatig 
postvervoer in alle opzichten beantwoordt. 

2. De Maatschappij zal, tot het uitvoeren[van 
den in artikel 1 omschreven dienst, bezigen stoom

schepen van de lste klasse en van minstens 
800 tonnen, welke met de beste booten van ge
lijken tonneninhoud op andere lijnen tusschen 
Engeland en het vasteland moeten kunnen wed
ijveren . 

De t.hans bij haar in gehruik zijnde stoomschepen 
worden geacht aan die vereischten te voldoen . 

Wanneer de Maatschappij met de vorenbedoelde 
stoomschepen niet meer in eene geregelde uitvoe
ring van den dienst kan voorzien, zal zij tijdelijk 
zoovele andere stoomschepen in de vaart brengen, 
als tot verzekering van den dienst zullen uoo
dig zijn. 

Echter zal alsdan zoo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk binnen twaalf maanden, voorgoed in de 
aanvulling harer vloot moeten worden voorzien. 

Stoomschepen, die ter vervanging van de in 
de 2de alinea bedoelde schepen of om auclere 
redenen voorgoed in de vaart worden gebracht, 
moeten overeenkomstig de daartoe door den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid goed te 

kemeu plannen en in Nederland gebouwd wor
den; de verplichting, om schepen in Nederland 
te doen houwen, geldt echter slechts voor zoover 
de bouw op Nederlandsche werven van schepen, 
welke aan de eischen van den dienst der Maat
schappij, in verband met de bepalingen van dit 
contract beantwoorden, alsmede hunne goede en 
tijdige oplevering, even goed als op buitenlandsche 
werven, verzekerd z(j u , en voor die schepen geen 
hoogere prijs te besteden is, dan bij gunstig be
kende buitenlandsche werven. 

Indien de Maatschappij handelt in strijd met 
het bepaalde bij de vorige alinea verbemt zij eeue 
boete van/ 15,000 voor elke overtreding. 

Verschillen over de uitlegging en de toepas
sing van de vorige alinea worden in het hoogste 
ressort beslist door drie scheidslieden , door par
tijen te benoemen , die als goede mannen naar 
bill ijkheid oordeelen. · 

Is omtrent hunne benoeming, binnen zes weken 
nadat door een der partijen eeue beslissing door 
arbiters schriftelijk is verlangd, geeue overeen
stemming verkregen, dan worden de arbiters op 
verzoek van de meest gereede partij , benoemd 
door den kantonrechter te 's Gravenhage. 

3. De Directeur-generaal der posterijen en tele-
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graphie regelt de uren van vertrek der booten, 

in verband met de behoeften van het postverkeer. 

Hij is bevoegd die uren te allen tijde te wij 
zigen, mits aan de :Maatschappij 8 dagen vooraf 
daarvan kennis gevende. 

4. Bij vertraagde aankomst van den posttrein, 

in aansluiting op de te Vlissingen of te Q,ueen

borough gereed liggende boot, wordt minstens één 

uur op de aankomst van den trein gewacht. 
5 . De overtocht van Vlissingen naar Q,neen

borongh en omgekeerd van Q,neenbornugh naar . 

Vliss ingen zal voor den nachtdienst in hoogstens 
6' /, uur, voor den dagdienst in hoogstens 8-uur 
worden afgelegd. Onder nachtdienst wordt verstaan 
de dienst, welke grootendeels in den nacht is uit 
te voeren, onder dagdienst de bij dag uit te 
voeren dienst. 

6. Mocht in het belang van een snel en regel 

matig postvervoer overeengekomen worden den 

dienst tijdelijk of voorgoed naar eene andere Engel
sche haven dan Q,ueenborough te verleggen, zoo 
wordt door den Minister van Waterstaat, Handel 

en Nijverheid in overleg met de Maatschappij de 
duur van den overtocht van Vlissingen naar die • 

haven en omgekeerd van die haven naar Vlissin

gen , nader geregeld. 
De bij deze overeenkomst gemaakte bepalingen 

voor de uitvoering van den dienst op Q,neenborough 
zullen overigens mede van toepassing zijn. bij het 

uitvoeren van den dienst op <le bedoelde andere 

Engelsche ha ven. 
1. Omtrent de post, die zoo wel te Vfüsingen 

als te Q,ueenborough is aan boord te nemeu en 
over te brengen, gedraagt de Maatschappij zich 
uitsluiteud naar de voorschriften van den Direc

teur-generaal der posterijen en telegraphie in 
Nederland. 

Bij het inladen der post wordt desverlangd 
door de bemanning der stoomschepen de noodige 

bijstand verleend. 
Onder de uitdrukking "de post" wordt zoowel 

de brieven- als de pakketpost verstaan, en dus alle 
voorwerpen die krachtens de internationale over
eenkomsten, in de termen van postvervoer vallen . 

8. De Ma~tschappij geniet voor het overbrengen 
van de post de navolgende betalingen: 

a. Voor de N ederlandsche brievenmalen in de 
beide richtingen , eene som van veertig duizend 
gulden (/ 40,000) in het jaar. 

b. Voor de brievenmalen van en aan buiten
landsche post-administratiën, de daarvoor bij Ver
drag tusschen de leden der Algemeene Postver-

eeniging vastgestelde of nader vast te stellen be

taling, behoudens het bepaalde bij het volgende 
artikel. 

c. Voor de pakketpost van of voo1· Nederland 
of andere landen zes cent voor elk pakket, het 
gewicht van 5 K.G. niet te boven gaande. 

Het vervoer van zakken, manden, kisten, valiezen 

of dergelijke, tl.i e voor de verzending per post 

dienen of gediend hebben, geschiedt kosteloos. 
De Staat waarborgt aan de Maatschappij ter 

zake van de snb b hiervoreu vermelde brieven
malen, eene jaarlijksche 011brengst van tweehonderd 
zestig duizend gulden (/ 260,000) 

Op rekening van de volgens pnnt a en b van 
dit artikel uit te keeren som van f 300,000 
wordt maanclelijks bij voorschot aan de Maatschappij 

een bedrng van.f24,000 voldaan. Deze voorschotten 
worden telkens ingehouden op de declaratiën , 
welke ter zake van al hetgeen de Maatschappij 

te vorderen heeft, tel ken 3 maanden moeteu wor
den ingezonden, zulks echter behoudens eventneele 

nabetaling van hetgeen meer bi ijkt te zijn ver
schuldigd, zoodra de afrekening der vergoeding 
wegens het vervoer, volgens de daaromtrent bij 

het verdrag der Algemeene Postvereeniging ge
stelde regelen , zal zijn vastgesteld. 

9. Indien de sub b van artikel 8 vermelde 

betaling wegens de door buitenlandsche postadmi
nistratiën verschuldigde gelden, de gewaarborgde 

som van f 260,000 in het jaar mocht te boven 
gaan, zal de helft van het overschot aan de Neder
landsche postadministratie ten deel vallen . 

10. Het vervoer van brieven, buiten de brieven
malen, door de Maatschappij of door de bemanning 
der stoomschepen, is uitdrukkelijk verboden. 

On verminderd de toepassing der wettelijke be
palingen op het verboden brievenvervoer, zal de 
Directeur-generaal der posterijen en ielegraphie 

bevoegd zijn, te verlangen, dat personen in dienst 
van de Maatschappij, worden ontslagen, indien 
zij zich bij herhaling aan zoodanig verboden ver
voer hebben schuldig gemaakt. 

11. Bij aankomst van de booten ter plaatse 
van bestemming, wordt in de allereerste plaats 
de post, desverlangd met behulp der scheepsbe

manning, ontscheept. Indien het ter bespoediging 
van de overkomst wenschelijk is, de post met 
eene boot of barkas aan wal te brengen , stelt de 
Gezagvoerder zoodanig vaartuig, met de noodige 
bemanning, op de eerste aanvrage ter beschikking 

van den postambtenaar aan boord der stoomboot. 
Bijaldien zich geen postambtenaar aan boord be-
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vindt, rust op den Gezagvoerder de verplichting, 
de post op de bedoelde wijze aan wal te doen 
brengen. 

1 2. De Directeur-generaal der posterijen en tele
graphie is bevoegd, de post door een of meer 
ambtenaren te doen begeleiden. 

Behalve over een hut, zal de eerstaanwezende 
ambtenaar moeten kunnen beschikken over een 
daaraan grenzend vertrek van voldoende ruimte 
en van zoodanige inr ichting, als de Directeur

generaal der posterijen en telegraphie zal voor
schrijven, om hem te dienen tot bureel. De eerst

aanwezende ambtenaar wordt tot de tafel van de 
passagiers, of, bij het stilliggen der boot, tot de 
scheepstafel, de overige postambtenaren tot de 
scheepstafel toegelaten. 

De verplichtingen, bij dit artikel vermeld, wor

den door de Maatschappij kosteloos nagekomen. 
13. De Maatschappij zal dezen dienst zonder 

toestemming van den Minister van Waterstaat , 
Handel en Nijverheid niet aan clerden mogen 
overdragen. 

Overeenkomsten, waarbij wordt bedoeld ver
plichtingen, op de Maatschappij rustende, en met 
cle exploitatie van den dienst in verband staande, 
aan denlen over te dragen, behoeven mede, al vorens 

uitvoering te erlangen, de goeclkeurin~ van den 
Minister van Waterstaat, Hanclel en Nijverheicl. 

14. De Maatschappij zal zich het toezicht moeten 
laten welgevallen, dat rle Directeur-generaal der 
posterijen en telegraphie op de uitvoering van 
deze overeenkomst op Engelsch grondgebied mocht 
willen laten 11iioefenen. 

15. Het is uitdrukkelijk aau de Maatschappij 
verboden, om zich met eenig ander post"vervoer, 
dan uit krach te dezer overeenkomst plaats vinclende, 
te belasten. Zij zal cl ns te dezer zake met de 

Britsche of eenige andere postadministratie geene 
schikking mogen aangaan. 

16. De Minister van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid is bevoegd, deze overeenkomst na 
1 October 1902 op te zeggen, bijalclien de tran
sitrechten wegens de bnitenlandsche brievenmalen 
gedurende een vol kalenderjaar cle helft cler ge
waarborgde som van / 260,000 niet mochten be
reiken, mits daarvan een jaar voo af aan de Maat• 

schappij kennis gcveucle. 
De Minister van Waterstaat , Handel en Nijver

heid is voorts bevoegd, deze overeenkomst te 
allen tijde op te zeggen, bijaldien cle Maatschappij 
in de nakoming van de voorwaarden en bepalin
gen daar van mocht te kort schieten, behouclens 

alle eventueele rechten vau den taat op vergoe
ding van schade en interest , en on verminderd 
de verplichting der Maatschappij tot betaling der 
beloopen boeten. 

De Maatschappij wordt geacht te kort te 
schieten, indien zij na herhaalde aanmaning en 
beboeting in gebreke blijft de voorwaarden van 
deze overeenkomst behoorlijk te vervullen, in dier 
voege, dat de nauwkeurige uitvoering van den 
dienst en eene geregelde overkomst op de uren 
eu binnen den tijd, bij deze overeenkomst be
paald, niet verzekeril ziju. 

17. Behoudens gevallen van overmacht, is de 
Maatschappij aan de volgende boeten ter beoor
deeling van den Directeur-generaal der posterijen 
en telegraphie onclerworpen: 

a. aan eene boete van / 10 tot J 250 bij 
onvoldoencle zorg voor de post aan boord der 
stoomschepen of cloor de bemanning bij het in
en ontschepen te Vlissingen of te Q,ueenborough, 
des, dat ten gevolge daarvan eenig voorwerp der 
brieven- en pakketpost beschadigd wordt of in 
het ongereede geraakt ; 

b. aan eene boete van / 10 voor elk kwartier 
uurs dat het stoomschip, hetzij uit de eclerland
sche, hetzij uit de Engelsche haven van afvaart 
later vertrekt, dan volgens het door den Directeur
generaal der posterijen en telegraphie vastgestelde 
vertrekuur is bepaald, behoudens het geval, dat 
op de aankomst van den posttrein is moeten wor
den gewacht. 

Inilien ~en vertraagd vertrek door een snelleren 

overtocht clan van 6 3 / • unr of respectief 8 uur 
wordt ingehaald, zal de bovenvermelde boete niet 
worden toegepast; 

c. aan eene boete van / 10 voor elk kwartier 
unrs of gedeelte daarvan, dat de overtocht van 
Vlissingen naar Engeland of van Engeland naar 
Vlissingen langer heeft geduurd dan ingevolge 
artikel 5 , of indien r1e dienst op eene andere 
haven dan Q,ueenborongh wordt ui tgevoerd, inge
volge artikel 6 is vastgesteld. 

Vertragingen van minder dan 15 minnten op 
de reis van Vlissingen naar Engeland, komen niet 
voor beboeting in aanmerking; wel echter iu de 
richting van Engeland naar Vli singen; 

d. aan eene boete van / 50 voor eiken dag, 
ilat het vervangen van een buiten dienst geraakt 
stoomschip binnen het bij artikel 2 bepaalde tijd
stip vertraagd wordt; 

e. aan eene boete van / 300 voor elke keer, 
dat er geen stoomschip gereecl is voor het uitvoeren 
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van den dienst op het oogenblik, dat daarover 

moet worden beschikt en ten gevolge daarvan cle 
reis onuitgevoerd zon moeten blijven ; 

/. aan eene boete van f 100 voor eiken dag, 
dat de uitvoering van eenigen last, die door den 

Directeur-generaal der posterijen en telegraphie, 

of door den b~ artikel 19 genoemden Regcerings

commissaris tot het uitvoeren van de bepalingen 

dezer overeenkomst en in overeenstemming daar

mede, aan de Maatschappij gegeven wordt, wordt 

uitgesteld; 

g. aan eene boete van f 300 indien bij ver

traagde aankomst van den posttrein zoo noodig, 

niet minstens één uur op de aankomst van dien 

trein is gewacht. 
18. De Maatschappij is gehouden al het per

soneel, werkzaam bij den uitvoerenden dienst 

(niemancl uitgezonderd) tegen ongelukken te ver

zekeren of te doen verzekeren. De verzekeri ug 

geschiedt voor den gebeelen duur der werkzaam

heden in dienst der Maatschappij, volgens de door 
den Minister vau Waterstaat, Handel en Nijver

heid vastgestelde voorschriften omtrent de verze

kering tegen ongelukken van werklieden, in dienst 
bij aannemers vau werken onder bebee1· van het 

Departement vau Waterstaat, Handel en Nijverheid. 
In de bestekken of overeenkomsten voor de 

uitvoering van werken ten behoeve der Maat

schappij moeten dienaangaande de bepalingen 

worden opgenomen voor werken onder het beheer 

van het Departement van Waterstaat, Handel en 

ijverheid vastgesteld. 
Geschiedt de verzekering door de Maatschappij, 

zoo is zij gebonden daarvan, zoowel als van het 
nakomen der aangegane verplichtingen door haar 

en de verzekeringmaatschappij, ten genoegen van 

den Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid te doen blijken . 

19. Tot het uitoefenen van toezicht op de be
hoorlijke naleving van de bepalingen dezer over

eenkomst, wordt door den Minister van Waterstaat, 

Handel en Nijverheid een Regeerings-commissaris 
aangewezen. 

De Regeerings-commissaris is bevoegd, om aan 
boord der stoomschepen zoodunig onderzoek in te 
stellen, als hij ter vervulling zijner taak, mocht 
nuttig achten . H ij kan zich tot dat einde door 

andere personen doen vergezellen, om hem, als des
kundigen, in dat onderzoek bijstand te verleenen. 

Voorziening in tekortkomingen of overtredingen 

van de bepalingen dezer overeenkomst, kunnen 

door den Regeerings-commissaris aan de Maat-

schappij worden opgedragen, met bepaling van den 
termijn, binnen welken voorziening zal moeten 

plaats vinden. De Regeerings-commissaris of elk 

ander ambtenaar, die door den Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid met het honden van 
toezicht op de uitvoering van cle bepalingen dezer 

overeenkomst mocht worden belast, zal telkens , 

wanneer dit noocli!!' wordt geacht, met een stoom

schip de reis medemaken, zonder, wegens zijne 

aanwezigheid aan boord, tot eenige betaling ver

plicht te zijn . 
20. De overeenkomst wordt aangegaan voor den 

tijd van tien jaren, te rekenen van 1 October 1800 

acht en negentig. 
21 . De Maatschappij neemt voor hare rekening 

cle kosten van zegel en leges van deze overeen

komst, zoomecle de kosten van denzelfden aard, 

op de betalingstukken vallende. 
Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt 

en onderteekend te 

's Gravenhage, den 13den April 1898. 

De :Afin. van Waterstaat, Handel en Ni,jverl,eid, 
(get .) C. L ELY. 

Vlissingen, den 13den April 1898. 

De Stoomvaart-Jfaatsckappij • Zeeland", 
(get.) VAN WoELDEUEN, Directeur. 

C. BAKKEtt, Directeur. 

Voor eensluidend afschrift: 

De Secretaris- Generaal van ket Depai·ternent van 
Waterstaat, Handel en Nijverl,eid, 

(get.) W. T. KOSTER, l. -S.-G. 

14 Juli l 98. WET, tot verhooging van het 

vijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 

het dienstjaar 1897. S. 184. 
Bij deze wet worden de navolgende artikelen 

van dit hoofdstuk verhoogd: 
ht. 50 met / 16,000. Art. 51 met f 3,000. 
Árt. 66 met f 3,000. Árt. 78 met f 85,000. 

Art. 5 met /70,000. Árt. 128 met f 2,800. 
Art. 129 met f 2,200. ..d.rt. 148 met /100,000. 
Árt. 152 met f 2,900. Árt. 157 met f 2,600. 
Art. 198 met / l.1,500. 

Ten gevolge_ van voorschreven verboogingen 
wordt het totaal der 2de Afd. van clit hoofdstuk 
vei·koogd met f 19,000; dat der 4de Afd. met 

f 158,000; dat der 5de Afcl. met / 110,500; dat 
der 8ste Afd. met f 11,500 en het eindcijfer 

met f 299,000 . 
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15 Juli 1898. WET, tot bevordering van den 

aanleg en regeling van de exploitatie van 

een locaalspoorweg van Zwolle naar Detfzi.fl 
met zijtakken naar Almelo en naar Assen 
(Noordoosterlocaalspoorweg) . S. 185. 

IN NAAM VA'Y/ H. M. WILHELMINA, ENZ. 
W1J EMMA, ENZ .. ..... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wcnschelijk is den aanleg te bevorderen en 
de exploitatie te regelen van een locaalspoorweg 

van Zwolle naar Delfzijl, met zijtakken naar 

Almelo en naar Assen (N oordoosterlocualspoorweg); 

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

Art. 1. De Ministers van Waterstaat, Handel 

en Nij verheid en van Financiën worden gemach

tigd in het maatschappelijk kapitaal eener op te 
richten naamlooze vennootschap, welke zich ten 

doel stelt den aanleg en de exploitatie te ver
zekeren van een Iocaalspoorweg van Zwolle naar 

Delfzijl, met zijtakken naar Almelo en naar Assen 
(Noordoosterlocaalspoorweg) namens den Staat deel 

te nemen voor een bedrag van vier millioen gul
den (j 4,000,000) of zooveel minder als de kosten 

van aanleg van den spoorweg minder dan zes 
millioen gulden (f 6,000,000) mochten bedragen. 

2. De in het vorige artikel genoemde Ministers 
worden gemachtigd namens den Staat -.de in ont

werp bij deze wet gevoegde overeenkomst aan te 

gaan met de Maatschappij tot Exploitatie van 

Staatsspoorwegen en de in art. 1 bedoelde naam

looze vennootschap, welke daarin onderscheiden
lijk worden aangedu id als "de Onderneming" en 

"de Maatschappij", nadat in artikel l van dat 
ontwerp de dagteekening van de beschikking zal 

zijn ingevuld, waarbij de concessie voor den aan

leg en de exploitatie van den in het vorige artikel 

genoemden spoorweg, zal worden verleend. 

3. Artikel 49 der wet van 9 April 1875 (Staats
blad n°. 67) is, zoolang de in het vorige artikel 

bedoelde overeenkomst van kracht blijft niet van 

toepassing op den in art. 1 genoemden spoorweg. 

4. De overeenkomst, in art. 2 bedoeld, is 
slechts onderworpen aan het zegelrecht naar de 

oppervlakte van het papier en vrij van het recht 

van registratie. 
Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven ie Soestdijk, den 
(get.) 

15den Juli 1898. 
EMMA. 

De JJ[in . van Waterstaat, Handel en Nyverheid, 
(get .) C. LELY. 

De Minister van Financiën, (get.) PJERSON. 

( Uitgeg . 10 Aug. 1898). 

O:l/TWERP. 

Art. 1. De Maatschappij verbindt zich tot den 

aanleg van een locaalspoorweg van Zwolle naar 
Delfzijl, met zijtakken van Marien berg naar Almelo 

en van Gasselternijeveen naar Assen, voor den aan

leg en de exploitatie waarvan concessie is verleend 

door den Mini8ter van Waterstaat, Handel en 
ijverheid bij beschikking van 

Deze Iocaalspoorweg en zijne zijtakken worden 

gezamenlijk in deze overeenkomst aangeduid als 
,, de spoorweg". 

2 . Behoudens het bepaalde in art. 5, verbindt 

zich de Maatschappij den spoorweg, met al wat 

daartoe behoort, te bouwen en te voltooien, over

eenkomstig de daarvoor geldende concessie-bepa

lingen en dien, geheel gereed ter exploitatie, aan 

de Onderneming op te leveren binnen den tijd 

daarvoor in de concessie bepaald of door den 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

na de Onderneming gehoord te hebben, toegestaan. 

De verplichtingen der Maatschappij ten aan

zien van den bon w van den spoorweg, met al 
wat daartoe behoort , worden geregeld naar het 

tnsschen den Staat, de Onderneming en de Maat

sehappij vastgestelde of met onderling goed vinden 
later gewijzigde en in beide gevalJen ten bewijze 

daarvan onderteekende bon wprogramma. 

3. De onteigening, de aanbestedingen en gun

ningen geschieden in overeenstemming met de 

Onderneming en met den Staat. 

Alle ontwerpen, begrootingen, bestekken, voor

waarden van levering worden, nadat de Onder
neming zich daarmede heeft vereenigd, door hare 

bemiddeling aan de goedkeuring van den Minister 

van Waterstaat, Handel en Nijverheid onderworpen. 

Door de Maatschappij worden geene processen 
met derden gevoerd, noch koopcontracten of 

andere overeenkomsten gesloten, dan met toe

stemming van den Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid; geene betalingen voor 
werken of leveringen of voor aankoop van onroe

rende goederen geschieden, dan na verkregen 

machtiging van den Minister van Waterstaat, 

Handel en Nijverheid. 

De beuoemi ng van den persoon of van de per
sonen, die belast worden met de directie van de 
Maatschappij en _met de hoofdleiding van den 
aanleg van den spoorweg, behoeven de bekrach

tiging van den Minister van Waterstaat, Handel 

en Nijverheid. 
De aan hen en aan het verdere personeel van 
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de Maatschappij toe te kennen bezoldigingen en 
vergoedingen voor reis- en verblijfkosten worden 

in overeenstemming met den Minister van Water• 

staat , Handel en Nijverheid bepaald. 
De aanvaarding der voorwaarden, verbonden 

aan ten behoeve van den spoorweg te verleenen 
snbsidiën, geschiedt niet dan na verkregen over
eenstemming met de Onclerneming en goedkeur ing 
van de Ministers van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid en van Financiën. 

De voorwaarden voor de overdracht door den 

concessionari s aan de Maatschappij van de door 
hem verkregen concessie behoeven de goedkeuring 
van de Ministers van Waterstaat, Handel en 
Nij verheid en van Financiën. 

De voorwa,irden, waaronder de aandeel en en 

eventueele geldleeningen door de Maatschappij 
zullen worden uitgegeven , worden eveneens niet 

vastgesteld dan nadat de Ministers van Water• 
staat, Handel en Nijverheid en van Financiën 
zich daarmede hebben vereenigd. 

De Maatschappij mag !!,'eene verplichtingen aan• 
gaan jegens derden, die Jasten zouden kunnen 
opleggen aan de exploitatie, dan in overeenstem
ming met de Onderneming. fo hetgeen in over
eenstemming met de Onderneming of met hare 
toestemming is vastgesteld, kan de Maatschappij 
geene wijziging brengen, dan met schri ftelijke 
toestemming van de Ondetneming. 

Zoowel de Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid als de Onderneming zijn bevoegd zich, 

op de wijze als hun goeddunkt, te overtuigen, 
dat de uitvoering der werken deugdelijk eu naar 
behooreu geschiedt , volgens de daarvoor vastge
stelde ontwerpen en bestekken of voorwaarden, en 
overeenkomstig het hou wprogramma. 

4. De vergoedingen , verschuldigd voor het ge
bruik van eenig station of baanvak, aan den 
Staat of eeuige onderneming toebehoorende, ten 
behoeve van den spoorweg komen, voor zoo ver 
die vergoedingen verschuldigd zijn voor het ge

bruik v11n werken, ten laste van de Maatschappij . 
Voor zoover die vergoedingen verschuldigd zijn 
als bijdrage in kosten van exploitatie, komen zij 
ten laste van de Onderneming. De in de eerste 
plaats bedoelde vergoedingen, verschuldigd voor 
het gebruik der Staatsspoorwegstations Zwolle, 
Assen en Zuidbroek, daaronder begrepen de aan 
elk dier stations grenzende baanvakken bij de 
Onderneming in exploitatie, worclen bij deze voor 
elk dier stations met aangrenzend baanvak vast
gesteld op een gulden per jaar. De vergoeding 

verschuldigd voor het gebruik van het Staats

spoorwegbaanvak, grenzende aan het station Almelo, 
wordt op hetzelfde bedrag vastgesteld. 

De onderhandelingen, regelingen en overeen• 
komsten tot het verkrijgen van aansluitingen aan 
en gemeenschappelijk gebruik van eenig station 
of baanvak, aan den Staat of eenige onderneming 
toebehoorende, ten behoeve van den aanleg van 
den spoorweg, worden door de Maatschappij , in 
overeenstemming met de Onderneming onderschei

denlijk gevoerd en gesloten . Deze regelingen en 
overeenkomsten behoeven de goedkeuring van den 
Minister van Waterstaat, Handel en Nij verheid. 

Onderhandelingen aangaande aansluitingen aan 
en gemeenschappelijk gebruik van eenig station 
of baanvak, aan den Staat of eenige onderneming 

t.oebehoorende, ten behoeve van den spoorweg en 
welke niet behooreu tot die , bedoeld in het 

tweede lid van dit artikel, zoomede die aangaande 
aansluitingen aan en gemeensch,ippelijk gebruik 
van eenig station of baanvak van den spoorweg 
teu behoeve van spoorwegen van den Staat of 
eenige onderneming, worden uitsluitend door de 
Onderneming gevoerd, die bij deze door de Maat
schappij gemachtigd wordt, om de overeenkomsten, 
deswege tot stand gekomen, ook namens de Maat
schappij voor den dnur der concessie, genoemd in 
art. 1, af te slui ten. Deze overeenkomsten be
hoeven echter de goedkeuring van den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid . 

5. De Onderneming belast zicb met de exploi
tatie van den spoorweg, terwijl voor hare rekening 
komt de aanschaffing, ten behoeve dier exploitatie, 
van al hetgeen door haar ingevolge art. 11 der 
Overeenkomst van 21 Januari 1890, bekrachtigd 

bij de wet van 22 Juli 1890 (Staatsbladn° . 134), 
voor de exploitatie van een Staatsspoorweg moet 
worden aangeschaft. Zij verbindt zich de bepa• 
lingen van de concessie voor den spoorweg, de 
exploitatie betreffende, en de overige op de Maat

schappij rustende verplichtingen, voor zoo verre 
zij de exploitatie betreffen en in overeenstemming 
met de Onderneming aanvaard zijn , na te leven 
en evenzeer de bepalingen en voorschriften, voort
vloeiende uit bestaande en nog te maken wetten 
en wettelijke verordeningen, deze exploitatie be
treffende. 

6. De Maatschappij zal de Onderneming tijdig 
vóór de voltooiing van den spoorweg in de gele
genheid stellen tot het maken van de werken 
welke door deze, ingevolge het bepaalde in art. 5, 
op den spoorweg moeten worden aangelegd. 
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Zij zal van de aanstaande opleverino- van den 

spoorweg in volgens cleze overeenkomst volcloen 

den toestand ten minste drie maanden te voren 

aan de Onclerneming kennis geven, terwijl laatst

genoemde zich verplicht den spoorweg in e:qiloi 

tatie te brengen binnen vier weken, nadat de 

spoorweg door haar in orde is bevonden , door 

den Raad van Toezicht op de poorwegdiensten 

is goedgekeurd en de machtiging tot het in exploi 

tatie brengen vanwege den :.\finister van Water

staat, Handel en Nijverheid is verleend. 

De overgave ter exploitatie wordt bij proces

verbaal geconstateerd, op te maken en te onder

teekenen door gemachtigden van de Onderneming 

en van de l\Iaatschappij. 

Indien te t· oplevering gereed is een gedeelte 

van den spoorweg hetwelk aansluit aan een door 

cle Onderneming geëxploiteerden spoorweg, zal, 

wanneer de Minister van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid zulks vel'langt, zoodanig gedeelte door 

de Ondemcming in exploitatie worden gebracht. 

Hei eerste, tweede en derde lid van dit artikel, 

zoomede de artikelen 5, 8, 9, vijfrle lid, 14 lot 

en met 22 en 26 dezer overeenkomst zijn op zoo

danig gedeelte van toepassing. 

Gedurende den tijd dezer gedeeltelijke exploitatie 

ontvangt de Maatschappij in plaats van de uit

keering, bedoeld in art. 13, een bedrag voldoende 

ter betaling, over het in exploitatie gebrachte 

gedeelte, van de ingevolge het eerste lid van 

art. 4 door haar verscbnldigcle vergoedingen, en 

van de in art. 14, vijfde lid, vermelde uitgaven . 

7 . Door de :Maatschappij zal, in overeenstem

ming met de Onderneming , van de aanlegkosten 

van den weg eeue bouwrekening worden opge

maakt, van \felke rekening te gelijker tij tl met 

het proces-verbaal van op- en overneming van 

den spoorweg, bedoeld .in art. 9, tweecle lid , aan 

de Onderneminµ: een exemplaar wonlt overgelegd. 

Deze rekeninµ: wo,:clt door de Onderneming 

gezonden aan den )1inister van Waterstaat, Han

del en Nijverheid. I adieu deze zich daarmede 

vereenigt, wordt ten blijke danrvan eene door 

den :.\Iinister onderteekende verklaring op de 

rekening gesteld. 
8 . Het onderhoud van den spoonveg met al 

wnt claa rtoe behoort, gaat, voor zoovel'l'e het niet 

behoort tot de verplicbtiugcn der aannemers van 

den aanleg van den spoorweg, op den dag der 

in -exploitatie-neming over op de Onderneming, 

met dien verstande, dat ged nrende de eerste twee 

j,11'en , volgende op dien dag, alle uitgaven van 

1898. 

onderhoud, welke niet den bovenbouw, namelijk 

cle eigenlijke spoo1·baan met wissels en draai

schijven betreffen, haar door de ~Iaatschappij 

wonlen terugbetaald binnen één maand, nadat 

zij baar de desbet.reffende rekenin,gen heeft aa n

geboden, en deze door den Minister van Water

staat, Handel en Nij verheid zijn goedgekeurd. 

9. Binnen ééne maand na het tijdstip, waarop 

de gehcele spoor weg twee jaren in exploitatie is ge

weest, heeft eene definitieve opneming van den 

weg en de werken plaats, door daartoe door deu 

Uinister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

cle Onderneming en de Maatschappij aangewezen 

personen. 

Van deze opneming worclt een proces-verbaal 

opgemaakt eu door hen onderteekend. 

De Maatschappij zal dan tevens aan de Onder

nemin!( ter hapcl stellen volledige 1ilannen en 

bescheiden, waarnit de constrnctie der verschil

lende werken blijkt , benevens nauwkeurige bij 

gewerkte grond plannen, vergezeld van gewaar

merkte afschriften van alle akten betreffende de 

onteigening en alle verdere bescheiden en over

eenkomsten met derden gesloten , die met de 

exploitatie van den spoorweg in verbancl staan. 

Indien volgens het 1>roces-verbaal blijkt dat de 

Maatschappij nog werken van aanleg schuldig is, 

is zij gehonclen deze binnen bekwamen tijd te 

maken of de kosten ervan te vergoeden, zoo zij 

de uitvoering aan de Onderneming overlaat en 

de door cleze gemankte kost en aoor den Minister 

van Waterstaat, Handel en Nijverheid worden 

goedgekeurd. 

Indien de Onderneming ui\. h et in exploitatie 

brengen, doch vóór het in het eerste lid van 

dit artikel vermelde tijdstip, nitb reicl ing of wijzi

ging van de volkomen volgens bet bon wprogramma 

afgeleverde werken of wel nieuwe werken, die 

niet in het bouwprogramma zijn opgenomen , noodig 

of wen schel ijk oordeelt, zijn cle bepalingen van 

art. 12 daarop van toepassing. 

10. '.l'ot de kosten van aanleg van den spoor

weg worden p;erekend ook te behooren : 

a. cle rente voor eventneel uit te geven leeningen, 

tot den dug, waarop de spoorweg over zij oe ge
beele lengte in exploitatie zal zijn genomen ; 

b. de uitgaven voor voorbereidende werkzaam

heden en oprichting der Maatschappij, daaronder 

b egrepen de kosten verbonden aan het bijeen bren

gen van het maatschappelijk kapitaal en aan de 

uitgifte der leeningen, voor zooveel deze uitgaven 

met toestemming van de Ministers van Water-
13 
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staat, Handel en 1ijverheid en van Financiën 

zijn gedaan of daarop nadel' de goedkeuring van 

genoemde Ministers is verkregen, en die van be• 

heer en uitvoering gedurende den aanleg; 

c. de kosten, welke ingevolge de bepalingen 

van de al'tt. 8, 9 en 30 ten laste ,·an de Maat

schappij komen ; 

d. de kapitaa\snitgaven, welke ingevolge den 

~ersten volzin van a!'t. 4 vóór het in exploitatie 

nemen bij de deshetreffende ocereenkomsten ten 

laste van de )Iaatschappij zijn gebrncht. 

Bij p,·oces-verbaa\ wordt door de i\'lïnistel's van 

·waterstaat, Handel en Nij rerheid en van Finan

ciën, de Maatschappij en de Ondememing het 

bedrag vastgesteld , vertegenwoordigende de kosten 

van aanleg van den spoorweg. 

11 . De som, welke de aanleg van den spoor• 

weg méér kost dan / 6,000,000 zal ,loor den 

Staat aan de ~faatschappij wol'den voorgeschoten 

tegen eene rente van 3 pet. 's jaars. 

De aldus vool'geschoten som maakt eene vorde

ring uit rnn den taat op de )faatschappij, te 

verrekenen bij naasting van den spoorweg op de 

wijze in art. 27 bepaald. 

De renten over dit voorschot v0rmen eene 

vordering van den Staat op de ilfäatschappij, 

welke op de wijze, in a!'t. 18 bepaald, is te 

voldoen, en vool' zoover zij bij naasting van den 

spoorweg niet geheel mocht zijn gekweten, alsdan 

zal worden verrekend, op de wijze in art. Z7 

bepaald. 

12. Alle wel'ken tot wijziging, ve!'betering of 

uitbreiding of wel nieuwe werken, welke door 

de Onderneming worden noodig geacht of door 

concessiën , wetten en wettelijke verordeningen 

worden opgelegd, alsmede buitengewone hel'stel

lingen ten gevolge ran overstraoming, oorlog, 

oproer of welke overmacht ook, zullen door de 

Onderneming worden gemaakt. 

De Onderneming zal, al vol'ens dergelijke werken 

en herstellingen nit te voeren, voor zoover zij 
niet betreffen hetgeen volgens art. 5 door haar 

is aangeschaft, onder overlegging van de noodige 

plannen en beg!'ootingen, vergunning tot het 

maken daarvan vragen aan den Minister van 

Waterstaat, Handel en Nij vel'heid. 

Indien deze de vel'gunning verleent, of, indien 

bij weigering van deze vergunning, scheidslieden 
bedoeld in art . 29 , beslissen dat vorenbedoelde 

werken voor de behoorlijke uitoefening van den 
dienst noodig zijn, dan worden de kosten door de 

Onderneming, zoolang deze overeenkomst tnsschen 

haar en de )Iaatschappij van kracht blijft, rente

loos voorgeschoten. 

Het aldus voorgeschoten bedrag maakt eene 

vo!'dering uit van de Onderneming op de )faat

schappij, welke opeischbaar zal worden bij naastino

van den spoorweg ingevolge art. 27. 
VÓÓ!' den lsten )1ei van elk jaar zendt ue 

Onderneming aan den Minister van Waterstaat, 

Handel en Nijverheid en aan de Maatschappij 

eene gespecificeerde opgarn van de bovengezegue 

kosten, welke in het voorgaande jaal' ge maakt zijn. 

De bepalingen van dit artikel zijn ook van 

toepassing op alle hierboven bedoelde wel'ken op 

gemeenschappelijke baanvakken en stations van 

Sèaats- en andere spoorwegen, waarvan de kosten 

geheel of gedeeltelijk, volgens de desbetreffende 

overeenkomsten, ten laste van den spoorweo- komen. 

13 . Nadat de spoorweg in zijn geheel door de 

Onderneming in exploitatie zal zijn genomen, 

betaalt zij jaarlijks aan de Maatschappij eene som 

van/ 3500, benevens het bedrag del' jaarlijksche 

vergoeding, welke mocht ve!'schnldigd zijn wegens 

het gebruik van werken op het station Almelo, 

zulks tel' bestrijding van de administrntiekosten 

uer )Iaatschappij en van de uitgaven, die inge

volge art. 4, eerste lid , art. 14, vijfde lid, ten 

laste der )faatschappij komen. 

14. De Onderneming ontvangt alle opbl'engsten, 

baten en inkomsten gecne uitgezonderd, vool't

spruitende uit de exploitatie of het gebruik van 

den poo!'weg en van de daartoe behool'ende eigen• 

dommen, dus ook de vergoeclir.gen dool' andc!'e 

ondernemingen versch nldigd voor het gemeenschap• 

pelijk gebruik van stations of baanvakken, be

hoorende tot den spoo!'weg, en de opbrengsten 

uit de verpachtingen van eigendommen, enz. 

Tot de bovengenoemde opb!'engsten, baten en 

inkomsten behoort niet de opbrengst van al het

gern, blijkens cle in het del'de lid van art. 9 ge

noemde bescheiden, op het in het eel'ste lid van 

dat artikel genoemde tijdstip, tot den spoorweg 
behoorde en niet door de Onderneming bekostigd 

is, voor zoover een en ander verkocht en niet 
vervangen wordt; cleze opbrengst komt ten goede 

aan de i\Iaatschappij. Hetzelfde geldt ten aan

zien van hetgeen op het bedoelde tijdstip aan• 

wezig was en wel door cle Onderneming is be

kostigd, doch als onderhondsnitga ve of bij wijze 
van voorschot , bedoeld in a!'t. 8. 

Daarentegen komen ten laste van de Onder
neming alle uitgaven van welken aarcl ook, uit 

de exploitatie van den spoonveg voortspruitende, 
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welke niet in deze overeenkomst uitdrukkelijk I witkeering en de vergoeding, bedoeld in art. 15, 

15 ·195 

ten laste van <le )Iaatschnppij worden gebracht. <yn rnrmt het tekort eene rentelooze vordering 

De Onderneming rerbindt zich tijdens de exploi - vf u de Onderneming op de Maatschappij, welke 
tatie van den spoorweg, tot de verzekering der o de wijze, in het volgende artikel bepaald, is 

gebouwen tegen brand schade, of neemt deze schade t ,oldoen, en voor zoover zij bij naasting van 

te haren laste. ln spoorweg ingevolge art. 27 niet geheel mocht 
De gronclbelastingen, waterschaps-, poluer- en z n gekweten, alsdan voor het nog verschuldigde 

dijk lasten en alle dergelijke, die in den regel op drag in eens opeischbaar zal worden. 

den eigendom van onrnercnde goederen rnsten, 18. Het overschot, bedoeld in art. 15 wordt 

blijven ten lastA der Maatschappij. d or de Maatschappij in de, eerste plaats aange-
De Maatschappij kan controle uitoefenen op 11end tot delging van de vorderingen: 

de opbreng ten en inkomsten van den spoorweg a. van den Staat, wegens rente bedoeld in 

en op de voor haar gedane uitgaven, bedoeld in a t. 11; 
art. 12 en te dien einde inzage nemen, ten kantore b. nn de Onderneming, bcuoeld in art. 17. 

der Ooderoeming, van de daarop betrekkelijke Het bedrag, bestemd tot gedeeltelijke of ge-

boeken en bescheiden. hele aanzuivering van de in het eerste lid be-

15. De Ooderneming preleveert uit hetgeen 
zij, ingevolge art. 14, eerste Jid, ontvangt, na 

betaliog der nilkeeriog bedoeld in art. 13 of 
eventueel van die bedoeld bij het laatste lid van 
art. 6, eene vergoediog voor hare onkosteo ter 

zake der exploitatie mu deo spoorweg. 

De vergoeding bedraagt per geëxploiteerden 
kilometer en 1ier jaar: 

1 °. zoolaog de ontvangsten niet hooger zijn 

dan f HOO per geëxploiteerden kilometer en per 
jaar, f 1450; 

2°. wanneer de ontvangsteo m~er bedragen dau 

f 1500 per geëxploiteerden kilometer en per 
jaar, het bedrag sub 1°. genoemd vermeerderd 

met 30 pCt. van het bedrag, waarmede de ont
vangsten f 1500 per geëxploiteerden kilometer 

en per jaar overschrijden. 
Het overschot der oot vangsten, na aftrek van 

de in art. la, onderscheidenlijk in art. 6, laatste 

!iel, bedoelde nitkecring en van de ia dit artikel 

bedoelde vergoecling, wordt door de Ooderneming 
aan de 1\iaatschappij uitgekeerd vóór deo eersten 

Juli van het jaar volgende op dtit, waarop het 
overschot betrekking heeft. 

16. Het aantal kilometers, waarnaar de ver-
goeding, bedoeld in art. 15 wordt berekeod, is 

de lengte, gemeten langs cle as van den spoorweg 
tnsscheo het midden van de hoofdgebouwen op 

de eindstations. 
Bij de toepassing dezer bepaling zijn de statioos 

van aansluiting Maricnberg en Gusselternijeveen 
als eindstations van de zijtakken te beschonwen. 

17. Indieo in eenig jaar de ontvangsten, be
doelcl in art. 14, eerste lid, mincler bedrageo 

dan noodig is om daaruit te betuleo de in art. l 3, 
ooderscheideolijk ia art. 6, laatste lid, bedoelde 

d elde vorderingen, wordt door den Staat en de 

nderneming gedeeld in dezelfde verhouding, 

\laarin ieders vordering staat tot de som van 
b ide. 

19. Van hetgeen van het overschot over is, 

n dat daaruit de vorderiogeo, bedoeld in het vorig 
a ·tikel, zijn voldaau, ontvaogt de Onderneming 

1 1iCt., terwijl 90 pCt. als winst ter beschik

k ng blijft van de Maatschappij. 

20. De Onderneming is bevoegd alle tarieven, 
v rdeelingen van het verkeer, ,-rachtovereenkom

s en, enz., behonclens de goedkeuring van rleo 

~ in is ter van Waterstaat, Handel en Nij verheid, 

i gevolge de wet zelfstandig va t te stellen, zon

d r hierover de Maatschappij te raadplegen. 
21 . De Onderneming is bevoegd op den spoor

"eg kosteloos vervoer toe te staan in alle gevallen, 
, aarin zij dit in haai· belang wenschelijk acht. 

De leden van het hestu11r der l\Iaatschappij, 

t zamen ten hoogste tot een aantal van 12 per
s neo, zijn gerechtigd tot vrij Yervoer voor hun 

p rsoon iu de hoog te klasse op den spoorweg. 
22. De Onderneming is gebonden den spoor

' eg, met al wat daartoe behoort en door de 
11 aatschappij is gemaakt, henevcns de werken, 
d or de Onderoemiog ingevolge art. 9, vool'lantste 

e !mitste lid, en ai·t. 12 gemaakt, in goeden 
s at te on,lerhouden. 

23 . De Maatschappij is niet bevoegd den 
s oorwcg of hare rechten, uit de concess ie, in 

a t . 1 genoemd, en uit deze overeenkomst voort

v oeiende, aan anderen over te dragen of te ver
k open. Zij mag geeoerlei leening of daarmede 
o ereeokomeode verbintenis aangaan en geeoerlei 
v rband of andere lasten op den spoorweg leggen, 
d n met toestemming van de Ministers van Water-

13* 
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staat, Handel en Nij ver hei ,\ en van :Financiën 

en van de Onderneming. 
De toestemming worclt mede gevorderd voor 

den verkoop, voorzien in art. 14 tweede lid. 
24. Ingeval de taat, zonder gelijktijdig den 

spoor weg te naasten, ingevolge het bepaalde bij 
de Overeenkomst van 21 Januari 1890, bekrach
tigd bij cle wet van 22 Jnli 1 90 (Staatsblad 
n°. 134), de eigendommen der Onderneming naast, 
dan wel ingeval cle Onderneming, ingevolge art. 27 
van evengenoemde overeenkomst, van hare rechten 

wordt verrnllen verklaard, zal de Staat, ten aan
zien van alle nit de tegenwoordige overeenkomst 

voortvloeiende rechten en verplichtingen in de 

1ilaats t,·eden van de Ondememing, met dien 
verstande, dat hij voor het vervolg alle rechten 
zal nitoefenen welke deze overeenkomst aan de 
Onderneming tegenover de )faatschappij toekent, 

doch tevens alle daarbij aan de eerstgenoemde 

tegenover de Maatschappij opgelegde verplichtin

gen zal hebben na te komen. 

25 . Bij naasting van de eigendommen der 
Onderneming op den voet als bepaald bij art. 39 
der Overeenkomst van 21 Januari 1 90, bekrach

tigd bij de wet van 22 Juli 1890 (Staatsblad 
n°. 134), zal de taat van haar overnemen tegen 
den pari -koers de tijdens de naasting nog in haar 

bezit zijnde aandeelcn in de Maatschappij tot het 
bij proces-verbaal vast te stellen nomi naai bedrag, 

waarvoor zij bij de oprichting der Maatschappij 

in het maatschapvelijk kapitaal van deze heeft 
deelgenomen, zoomecle, tegen betaling van het 
volle bedrag daarvan, hare vorderingen op de 

Maatschapp ij, becloeld bij de artt. 12 en 17. De 
bedragen dier vorderingen worden telken jare bij 

proces-verbaal vastl!:csteld . 
26. Al hetgeen door de Un,lerneming, inge

volge art. 5, wordt aangeschaft, wordt geacht 
tot de door haar geëxploiteercl wordende Staats
spoorwegen te behooren, zoodat claarvoor zal 
gelden al hetgeen in evenbedoelde overeenkomst 
is bepaald omtrent dergelijke voorwerpen, welke 

door d.e Onderneming voor de exploitatie der 
Staatsspoorwegen geb rnikt worden, met nitzoncle
ring van hetgeen bij art. 41 betreffende de korting 
is bepaalcl. 

27 . § 1. De Staat is bevoegd te allen tijde, 
mits te gelijk met of na de naasting of vervallen
verklaring van cle Onderneming, den spoorweg 
te naasten , tegen betaling van het bedrag , het 
welk volgens het in art. 10 bedoelde proces-verbaal 
voor den aanleg is betaald, vermeerderd met de 

sommen, welke ingevolge art. 12 door de Onderne

ming renteloos zijn voorl!:eschoten, en vermindert\ : 
a. met de som ingevoll!:e art. 11 door den 

Staat voor den aanleg voorgeschoten; 

b. met de wegens dat voorschot nog niet ge
k weten renten ; 

c. met de opbrengst bedoeld in het tweede lid 
van art. 14. 

§ 2. Vindt de naasting 1ilnats vóórdat de Maat
schappij den spoorweg geheel volgens het bouw

programma heeft voltooid, clan zal die geschieden 

tegen vergoeding van de kosten van aanleg tot 
op het tijdst ip cler naasting, blijkende uit de 

bouwrekening, bedoeld in art. 7, en met inbe

grip van cle tot op dat tijdstip gedane uitgaven, 
als becloeld in art. 10, sub a- d, vermeerdercl 
en verminderd als in § 1 bepaald. 

De vermeerderingen en verminderingen in deze 

en de voorgaande paragraaf bedoeld, worden jaar
lijks bij proces-verbaal vastgesteld door de Minis

ters van Waterstaat, Handel en ij verheid en 
van Financiën en de )faatscháppij. 

§ 3. Bij de naasti ng verkrijgt de Staat, behalve 
den spoorweg, alle onroerende en 1·oerende voor 
de exploitatie gebruikt worclende goederen, welke 

aan de Maatschappij in eigendom toebehooren . 
§ 4 . Bij verschil van meening over hetgeen 

bij naasting door het Rijk te betalen zal zijn, 
kan de Minister van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid zich in het bezit stellen van al het
geen bij naasting door het Rijk verkregen wordt, 
tegen betaling of consignatie van de som, welke 

volgens zij n gernelen in overeenstemming met 

de bepalingen van dit artikel door het Rijk ver
schuldigd is. 

28. De in overeenstemming met de Onder
neming en met goedkenring van de Ministers 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid en van 

Financiën vastgestelde statuten der Maatschappij 

mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van ge
noemde Min isters en van cle Onderneming niet 
worden gewijzigd of aangevuld. . 

29 . Geschillen nit of ter zake van deze ovet
eenkomst tusschen partijen ontstaande, worden 
onderworpen aan de uitspraak van drie scheids

li eden , met inachtneming van hetgeen nopens 
zoodanige uitspraak is bepaaicl bij art. 48 van de 
overeenkomst van 21 Januari 1890 , bekrachtigd 

bij de wet van 22 Juli 1890 (Staatsb lad n°. 134). 
30 . .Alle kosten op deze overeenkomst vallende 

worden gedragen door de Maatschappij. 
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15 Juli 1898. WET, tot verhoog:ing van het 
tiende hoofdstuk der Staatsbegroo ing voor 
het dienstjaar 1898. S. 186. 

Bij deze wet wordt na toevoeging van eenige 
artikelen het totaal der · 2de Afd. van dit hoofd

stuk nader vastgesteld op f 772,786 .22; dat der 
3de Afd. op / 576,183.21 en het eindcijfer op 
f 1,727,509.43. 

15 Juli 1898. WET, tot voorziening in de ver
dediging van de Noordzeekust in de provin

cie Noord-Holland tusscheu de Reldersclie 

en Hondsbossche zeeweringen. S. 187 . 
IN NAA:ll VAN I-1. M. WILHELMINA, ENZ. 

WTJ EMMA, ENZ ••••••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging hebben genomen, dat 

het noodzakelijk is de verdediging: van de Noord

zeekust in de provincie Noord-Holland tusschen 
de Ilelderscl,e en de Hondsbossche zeeweringen 
bij de wet te regelen ; 

Zoo is het , clat Wij, den Raad van State enz. 
Art" 1. Met wijziging en uitbreiding van den 

bij het Koninklijk besluit van 27 Mei 1876 
(Staatsblad n°. 109) behoorenden staat, omschrij
vende de werken, welke met 1 Augustus 1876 
weder in beheer en onderhoud bij het Rijk zijn 
teruggekomen, worden van Rijkswege aangelegd 
en onderhouden de werken, nood ig voor het ver
dedigen der kust tegen de Noo,·dzee in de pro
vincie Noord-Holland tusscben de Heldersche en 
de Hondsbossche zeeweringen. 

2. In de kosten van aanleg en onderhoud, bij 
art. 1 bedoeld, voor zooveel betreft het gedeelte 
der kust, gelegen tusschen den 800sten Meter 

bezuiden strandpaal 9 tot aan den 900steu Meter 
bezuiden strandpaal 17, worden door de provincie 
Noord-Holland, behalve jaarlijks eene vaste som 
van vijf en twintig honderd gulden, twee derde 

gedeelten van hetgeen boven dat bedrag wordt 
uitgegeven, bijgedragen. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 

(get.) 
15den Juli 1898. 
EMMA. 

De Minister van Waterstaat, Handel en NiJverl1eid, 
(get .) C. LELY. 

( Uitgeg. 26 Juli 1898.) 

15 Juli 1898. BESLUIT, tot vaststelling van het 
model van bet formulier bedoeld in art. 21, 
eerste lid der wet van 2 Mei 1897 (Staatsblad 
n°. 124) tot het·ziening van de belastbare op
brengst der gebouwde eigendommen . S. 188. 

Ix NAAl[ VAN I-1. M:. WILHELMINA, ENZ. 

WrJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den ~finister van Fi
ancién van den 22sten Juni 1898, n° . 49, 
fdeeling Directe Belastingen; 

Gelet op art. 21 , eerste lid, der wet van 

Mei 1897 (Staatsblad n°. 124) tot herziening 
an de belastbare opbrengst der gebouwde eigen
ommen; 

Den Raad van State gehoord (advies van clen 
den Juli 1898, n°. 7); 

. Gelet op het nader rapport van voornoemden 
finister van 12 Juli 1898, u0

• 20, afdeeling 
irecle Belastingen; 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. Het formulier bedoeld in art. 21, 

ers te lid, der wet van 2 Mei 1897 (Staatsblad 
0

• 124) wordt vastgesteld, zooals het bij dit 
esluit is gevoegd. 

2. Dit besluit treedt in werking op den twee
en dag na dien der ilagteekening in het Staats

/ad eu de Starrtscoui-ant waarin bet is geplaatst. 
De Minister van Financiën is belast met de 

itvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats

lad en gelijktijdig in de Staatscourant zal wor
en geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
ezonden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den 15den Juli 1898. 

(get.) EMMA. 

De ~fi11ister van Financiën, (get.) PIERSON. 

( Uitgeg. 5 Aug. 1898.) 

· erzicning van cle belastbare opbrengst der 
gebouwde eigendommen . 

Schattingsdistrict Kadastrale gemeente 

Aan 

te 

De Commissie tot herziening vau de belastbare 

011brengst der gebouwde eigendom men verzoekt U, 
krachtens art. 21 der wet van 2 Mei 1897 
(Staatsblad u0

• 124) de hieronder gestelde vragen 
nauwkeurig en volledig te beantwoorden en Uw 
an( woord te onderteekenen. 

Voor welken jaarlijkschen huurprijs is door U 

iu elk der jaren 1892-1896 gehuucd het ge
verhuurd 

bouwd eigendom, bedoeld in art. 4 der wet, 
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plaatselijk gemerkt ....... . 

kadaster bekend in sectie n°. ? 

In het jaar 1892 voor f 
1893 

bij het I sloten, inlichting te vragen omtrent de gedurende 

dat tijd ·ak bedongen of verkregen huurprijzen 

en de bijzonderheden daartoe betrekkelijk , be
doeld in art . 5 der wet. 

1894 

1895 
1896 

Zijn bij de overeenkomst uitg,iven ten laste 

van den huurder gebracht, welke zonder beding 

ten laste van den verhuu rcler zouden zijn? 

Zoo ja, welke ? En hoeveel is het bedrag of 

het geschat beclrag daarv,m per jaar? 
Zijn bij cle overeenkomst uitgaven ten laste 

van den verhuurder gebracht, welke zonder be
ding ten laste van den huurder zonden zijn ? 

Zoo ja, welke? En hoeveel is het ben rag of 

het g~schat beclrag claarvan per jaar? 

(Zie art. 5 cle r wet.) 

den 189 

De Commissie voornoemd, 

Aldus beantwoord cloor mij 

ondergeteekende 

den 189 

Dit biljet zal binnen 14 dagen na de uitrei 

king tegen schriftelijk bewijs worden ternggehaalcl. 

( Zie ommezijde.) 

Ontvangen van , te 

een onderteekende verklaring, becloeld in art. 21 
der wet van 2 Mei 1897 (Staatsblad n° . 124) 
omtrent het gehouwcl eigendom, gemeente 

plaatselijk gemerkt 

De Ontvanger der Directe B elastingen , 

!TTREKSEL Ul'l' DE WET. 

Art. ö. Onder huurprijs wordt verstaan het
geen cle verhun1·cler in geld of de waarde van 

hetgeen hij in anderen vorm bedingt, verhoogd 
met het bcclrag of de geldswaarde van hetgeen 
tengevolge van beding ten Jaste van den huurder 
is en zonde1' beding ten laste van den verhuurder 
zou zijn, doch verminderd met het beclrag of de 
geldswaarde van hetgeen tengevolge van beding 
ten laste des verhuurders is eu zonder becling 
ten laste van rlen huurder zou zijn . 

Árt. 21. De Commissie is bevoegd aan hen, 
die in de jaren 1892 - 1896 ten opzichte van een 
gebouwd eigendom, als bedoeld in art. 4, eene 
overeenkomst van huur of verhuur hebben ge-

Tot dat einde doet zij door tusschenkomst van 
den ontvanger der directe belastingen aan de 

woning dier personen een daartoe strekkend for

mulier uitreiken, waarvan de moclelleu bij alge

meenen maatregel van bestuur worden vastgesteld. 

De personen , bedoeld in het eerste lid van 

dit artikel, zijn verplicht om, wanneer te hunnen 
huize een formulier is uitgtreikt, dit nauwkeurig 

en volledig naar hun beste weten in te vullen 

en hun antwoord te onderteekenen. 
Indien iemand verhinderd is het formulier in 

te vullen, kan dit namens hem door zijn echt

genoote of een schriftelijk gemachtigde geschieden . 

De formulieren worden cloor of van wege clen 
ontvanger binnen veerti en dagen na de uitreiking 
tegen bewijs weder opgehaald. 

Indien het biljet niet, of naar het oordeel 

van den ontvanger of zijn gemachtigde niet nauw

keurig of volledig is ingevuld, zal deze den per

soon, tot de invulling verplicht, daarop opmerk

zaam maken en hem tlesverlangd bij de invulling 
behulpzaam zijn . 

Verklaart die persoon ni et te kunnen schrijven, 

dan geschieclt de invulling van het biljet des 

verlangd kosteloos door den ontvanger of zijn 

gemachtigde, die cle verklaring na voorlezing 

o,1derteekend iu tegenwoordigheicl en zoo moge

lijk met mede-onclerteekening van een clerden 
persoon. 

Art. 22. De Commissie kan aan hem, die 
verzuimd of geweigerd heeft de opgave te doen, 

in art. 21 bedoeld, door het te zijner woonplaats 
uitgereikte formulier niet binnen den daar be
doelden termijn ino-evuld en onderteekend aan 

tien ontvanger of zijn gemachtigde ter ug te geven, 

of die eene opgave heeft gedaan, waarvan zij 
de juistheid betwijfelt, door een deurwaarder 
der directe belastingen kosteloos eene uitnoodi
ging doen beteekenen om binnen de gemeente, 
ter plaatse en op rlen dag en het uur in de uit 
noodiging aangewezen voo r haar te verschijnen, 

ten einJe de iu het formulier gestelde vragen 
alsnog te beantwoorden of dien aangaande de 
noodige opheldering te geven. 

Inrlien de voor de Commissie geroepen per
soon niet verschijnt, of weigert te antwoorden, 
wordt daarvan door den voorzitter en de aan
wezige leden 11roces-verbaal opgemaakt. 
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Op dit proces-verbaal is art, 401 van het 

Vietboek van Strafvordering van toepassing, 

Hij die, overeenkom tig het ee1·stc liJ van 

dit artikel op"'eroepen, wederrechtelijk wegblijft , 

of weigert inlicht ingen te geven, wordt gestraft 
met eene geldboete van ten hoogste zestig gulden. 

Van het geven van inlichtingen kan men zich 

verschoonen op de gronden, vermehl in art. 163 

van het Wetboek van Strnfvorderin"'. 
Het bovenbedoelde strafbaar feit wordt be

schouwd als eene overtred ing. 

Behoort hij het Koninklijk beslt1it van 15 Juli 
1898 (Staatsb lad n°. 188). 

~! ij bekend , 

De 11linisler van Financiën, (get .) PJERSON . 

16 Julij 1898. BESLUIT, waarbij, met verniet igin"' 
van het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Noordbrabant van 3 Maart 1898, 
G , n°. 130, 3de afdeeling M. S., tot vrij

stelling van den loteling P . A. LEIJTE~, 

der lichting van 1898 uit Heusden, van den 

di enst bij cle militi e wegens broederdienst, zijne 

door den militieraad uitgesproken aan wijzing 
tot dien dienst wordt gehandhaafd. S. 189. 

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

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. F. M. ScnREUDER te Heusden, loteling voor de 
lichting dei· nationale militie van 1898 uit die 

gemeente, tegen de uitspraak van Gedepnteercle 

Staten van Noordbnibant, dd . 3 Maart 1898, 

G, n°. 130, 3de afdeeling, Militie en Schutte

rijen, tot vrijstelling van den dienst bij de militie 
wegens broederdienst van zijn mede-loteling 
P. A. LEJJTEN; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschi llen 
van bestuur, gehoord; advies van 11 Mei 1898, 

n° . 75; 
Op de voordracht van den ) 1inister van Binnen 

landsche Zaken van 14 J nli 1898 , afdeeling 
Militie en ehutterijen , n° . 981 111.; 

Overwegende: 

dat bij de op 27 October 1897 voor de inge
schrevenen voor de li chting der nationale militie 
in de gemeente H eusden, gehouden loting, voor 
P ETRUS ANTONTE LEIJTEN ingevolge de derde 
zinsnede van artikel 33 der wet betrekkelijk de 
Nationale Militie door den burgemeester dezer ge

meente een nummer is getrokken, terwijl, naar 
aanleiding van een vermoeden dienaangaande ter 

emeente-secretarie, in het lotingsregister is aan

eteckend, dat LElJTEN gebrekkig zou zijn; 

dat overeenkomstig a1tikel 25 van het Kon ink

ijk besluit van 8 llfei 1862 (Staatsb lad n° . 46) 
oor den militie-commissaris in het eerste militie

istrict van i\'oordbrabant, in overleg met den 

oorzitter van den militieraall in dat district, 

s bepaald, dat de eerste zitting van evengenoemd 

ollege voor de ingeschrevenen voor de militie 

n de gemeente He11Jden zal gebonden worJen 
p 17 December 1897 en dat van de tweede 

itting de l0de Januari 1898 bestemd is tot het 
oen van uitspraak omtrent alle in de eerste 

itting niet afgedane zaken en de 14de dier 

aand tot het onderzoek rnn hen, die als plaats
vervanger of als nummerverwisselaar voor lote

ingen uit voormelde gemeente wenschen te 

worden toegelaten , van welk een en ander de 
bij artikel 87 der wet betrekkelijk de Nationale 
Militie voorgeschreven openbare kennisgeving en 

bekendmaking zijn geschied; 
dat op 17 December 1 97 door of vanwege 

den loteling LEIJTEN geene reden van vrijstelling 

bij den militieraad is ingebracht en evenmin eenig 

stuk is ingeleverd, waarnit zon kunnen bl ijken, 
dat hij eenig recht op. vrijstelling wenschte te 

doen gelden ; 
dat ook, ondanks hetgeen llienaangaandc bij 

de op 22 September en 10 Oetober 1897 geclane 

openhare kennisgevingen, voorgeschreven bij arti

kel 28 der voormelde wet, aan belanghebbenden 

was medegedeeld, vóór 17 December 1897 bij 

den burgemeester van HeztJden door of vanwege 

genoemden loteling geen stappen zij n gedaan tot 
het verkrijgen van eenig getnigschrift als bedoeld 

in de tweede of de derde zinsnecle van artikel 53 
dier wet en evenmin overeenkomstig artikel 21 

van het Kon inklijk besluit van 8 llfei 1862 
(Staatsblad n°. 46) bij den burgemeester eenig 

bewijsstuk als bedoeld in de eerste zinsnede van 

voormeld wetsartikel is ingeleverd ; 
dat de militieraad niettemin gemeend heeft, in 

de hierboven vermelde aanteekenin,i; in het lotings

register aanleiding te kunnen vi nden om de af
doening der zaak van clen loteling LEIJTEN te 

verdagen tot den dag , bestemd tot het doen van 
uitspraak omtrent alle in de eerste zitting niet 
afgedane zaken, namelijk tot 10 Januari 1898; 

dat di e loteling dan ook op dezen dag voor 
den militieraad is verschenen en geneeskundig 

is onderzocht, en .:iat, nadat dit onderzoek had 
plaats gehad, de militiernad hem ten zelfden 
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dage tot den dienst heeft aangewezen; dat hij, 

blijkens rnhrijven vau clen voorzitter van dat 

college, d.d. 29 Januari en 22 Juni 189 , bij 

evenbedoelde gelegenheid wel heeft te kennen 

gegeven, dat hij weende recht te hebben op 

vr ijstell ing wegens broederdienst, cloch dat cle 

milit ieraad oordeelde hierop niet meer te kunnen 

letten, omdat geenerlei bewijsstuk aangaande het 

beweerd recht op vrijstelling werd ingeleve rd en 

van het besta"n van dat recht bij den militieraad 

te voren ook niets bekend was ; 
dat de vader van LEIJTEN zich tot Gedeputeerde 

Staten heeft gewend met het verzoek, dat, met 

vernietiging van de door den militieraad omtrent 

zijn zoon gedane uitspraak , aan dien zoon alsnog 

vrijstelling worde verleend wegens broederdienst; 

dat bij het betrekkelijk verzoekschrifl geen 

bezwaar wo rdt ingebragt tegen de uitspraak van 

den militieraad, voor zooveel die het gevolg is 

van den uitslag van het 1;eneesknndig onclerzoek, 

doch slechts wordt aangevoerd, dat ten gevolge 

van een onwillekemig verzui m van adressant, bij 

de loting als reden van vrijstelling, voor zijn zoon 

werd opgegeven .gebrekkig", terwijl aanspraak 

kon worden gemaakt op vrijstelling wegens broeder

dienst; waarbij tevens werd erkend, dat adres

sant, uitgaande van de _onderstelling dat zijner

zijds geene verdere stappen behoefden te worden 

gedaan om het recht op vrijstelling van zijn 

zoon te doen gelden, niet gelet heeft op tle eerste 

zitting van den militieraad, zoodat zijn zoon 

daarin niet verschenen is, en dat hij eerst naclat 

zijn zoon op 10 Januari 1898 ntt geneeskundig 

onderzoek door den militieraacl tot den dienst 

was aangewezen, getracht heeft ,le stukken, 

noodig tot staving van het recht zijns zoons op 

vrij stelling wegens broederdienst te verkrijgen, 

in de meening, dat de militieraad 11000 zou kunnen 

terugkomen op zijne op 10 Januari 189 gedane 

uitspraak en alsnog in de zittin 00 van 14 dier 

maand - bestemd tot onderzoek van hen, die 

als plaatsvervanger of als nnmmerverwisselaar 
wenscbten te worden toegelaten - vrijstelling 

wegens broederdienst aan zijn zoon zon kunnen 

verleeuen ; 
dat Gedepu teerde Staten, naar aanleiding van 

bovenomschreven verzoekschrift, bij be luit van 

3 l\faart 1898 den loteling P . A. LEIJTEN, met 

vernietiging van de hem betreffende uitspraak 

van den militieraad, alsnog hebben vrijgesteld 

wegens broederdienst op grond van artikel 50, 
7°., der wet betrekkelijk de ationale Militie; 

0 verwegencle : 

dat, blijkens het boven vermelde, door of ten 

behoeve van genoemden loteling in de eerste 

zitting van den militieraad op den voor de in

geschrevenen in de !);emeente Heusden bepaalden 

dag - 17 December 1897 - geen vrijstelling 

van militiedienst is verzocht wegens broederdienst 

en dus de vraag, of OJ) dezen grond aanspraak op 

vrijstelling kou worden gemaakt, geen punt van 

onderzoek en beslissing bij clen militieraad heeft 

uitgemaakt of heeft kunnen uitmaken; 

dat mitsdien, nu geen bezwaar was ingediend 

tegen de uitspraak van den militieraad voor 

zoo veel zij de reden betrof, welke ten gevolge van 
de hiervoren vermelde aanteekening iu het lot,ings

register geacht is iu cl~ eerste zitting van '.lat 

college voor den loteling LEIJTEN te zijn inge

bracht, Gedeputeerde Staten wegens het bepaalde 

bij artikel 98, 1°. , der wet betrekkel ijk de 

Nationale Militie des lotelings vader niet ont

vankelijk hadden moeten verklaren in zijn ver

zoek; 

dat bij artikel 98, 1°., wel is bepaald, dat 

geene bezwaren kunnen worden ingediend tegen 

eene uitspraak, waarbij een loteling voor den 

dienst is aangewezen, zonder clat door hem eenige 

reden van vrijstelling was ingebracht, maar dat 

daarnit niet anders volgt, dan clat tegen de uit

spraak , waarbij de aan wijzing voor clen dienst 

gedaan is van een loteling, die wel ecne reden 

van vrijstelling heeft ingebracht, bezwaren kunnen 

worden ingediend, maar geenszins daarin ligt 

opgesloten, dat die bezw.aren ook gronden van 

vrijstelling kunnen betreffen, waarover, als niet 

te bekwamer tijcl overeenkomstig de wet aan de 

beslissing van den militieraad onderworpen, door 

dit c<?llege geen uitspraak kon worden gedaan 

en , zooals ten deze, dan ook te recht geen uit
spraak is gedaan; 

dat toch, waar de wet het recht geeft om tegen 

uitspraak van den militieraad bij Gedepnteercle 

Staten bezwaren iu te brengen, Gedeputeerde Staten 
alleen geroepen zijn om in beroep te oordeelen 

over de vraag, of de militieraad op de hem ver• 

strekte gegeveus eene juiste uitspraak heeft ge

daan, maar niet knnnetl treden iu eene beoordee

ling van redenen van vrijstelling, waaromtrent 

de militieraad geene uitspraak heeft gedaan, noch 

heeft kunnen doen, omdat zij niet te bekwamer 

tijd waren ingebracht; 
dat daarom steeds, iu overeenstemming met 

deze kennelijke bedoeling van den wetgever, bij 
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de toepassing van de wet betrekkelijk de Nationale 

Militie het beginsel is gehuldigd, dat geene nieuwe 

redenen van vrijstelling bij Gedeputeerde Staten 
kunnen worden ingebracht; 

dat bovendien het toelaten van het in hooger 

beroep bij Gedepuleercle Staten inbrengen van 
redenen van vrijstelling, welke men niet te be

kwamer tijd overeenkomstig de wet bij den militie

raad heeft doen gelden , ook de belangen van 

derden aanmerkelijk zou kunnen benadeelen; 
clat wel aan hen, die volgens de wet gerech

tigd zijn om bezwaren in te b1·engen tegen eene 

uitspraak van den militieraad of bij Ons in be

roep te komen tegen eene uitspraak van Gede
puteerde Staten , niet de bevoegdheid kan worden 

ontzegd, om in gevallen, waarin cle wet hoogere 
voorzien ing toelaat, bijaldien het college , wiens 

uitspraak het geldt, van oordeel is geweest, dat 

het bewijs vat, het bestaan van een tijdig waar 
behoort ingeroepen recht op vrijstelling niet naar 

eisch der wet is geleverd, het bestaan van dat 

beweerd recht nader in hoogere instantie te be

wijzen, doch dat hiervan geen sprake kan zijn, 

waar het, zooals ten deze, eene reden van vrij

stelling betreft, welke men niet in de eerste 
zitting van den militieraad op het daarvoor inge

volge artikel 25 van het Koninklijk besluit van 
8 Uei 1862 (Staatsblad n°. 46) bepaald tijdstip 

bij genoemd college heeft doen gelden; waarvoor 
niet in de plaats kan treden het in de tweede 
zitting van dat college voor het eerst opgeven 

van eene reden van vrijstelling, al zou op het 

tijdstip, waarop dit geschiedt, niet reeds eene 

uitsprnak omtrent den daarbij betrokken loteling 

door den militi eraad zijn gedaan en al werden 

te gelijker tijd de stukken overgelegd, waaruit 

van het bestaan van eeue wettelijke reden Yan 
vrijstelling kon blijken ; 

dat alzoo, al was door den militieraad, die 

in geen geval op eene door hem gedane uitspraak 

kou terngkomen, niet reeds op 10 Januari 1898 
omtrent den loteling LEIJTEN uitspraak gedaan, 
maar deze, overeenkomstig de hem vanwege den 

voorzitter van dat college gedane mededeeliug, 

uitgesteld tot 14 dier maand, de militieraad niet 
bevoe!(d zou zijn geweest op de aanvraag om vrij 
stelling op grond van eene reden, welke eerst 
hetzij op 10, hetzij op 14 Januari 1898 ter 

kennis van het college was gekomen, acht te 
slaan, al zouden te zelfder tijd de aan Gedepn
teerde Staten ingediende bewijsstukken, respectie
velijk gedagteekend 11, 12 eu 18 Januari 1898, 
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l
ij den militieraad zijn overgelegd, en al ware 

'.j de inschrijving voor de militie en bij de loting 
1e reden opgegeven en in het inschrijviugs- eu 

"n het lotingsregister aangeteekeud, vermits deze 

pgaaf en aanteekening niet aangemerkt kunnen 

orden als het indienen of inbrengen van redenen 
an vrijstelling bij het college, dat omtrent het 

estaan van het recht op vrijstelling nitspraak 
noet doen, en mitsdien als het aanvragen van 

vrijstelling bij dat college; 

1 

Gezien de wet betrekkelijk de Nationale Militie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

met gegrond verklaring van het ingesteld beroep 
n handhaving van de door den militieraad in 
et lste militiedistrict van Noordbrabaut op 

0 Januari 1898 uitgesproken aanwijzing tot den 

ienst bij de militie van den loteling PETUUS 

ANTONIE LEIJTEN, het besluit van Gedeputeercle 

talen van Noordbrabant van 3 Maart 1898, 
G, u0

• 130, 3de afdeeling, Militie en Schutte

·ijen, waarbij aan dien loteling vrijstelling van 
militiedienst is verleend wegens broederdienst, 

e vemietigen. 

De :::lfinister van Binnenlandsche Zaken is be

last met de uitvoering van dit besluit, clat in 

het Staatsblad geplaatst en, tegelijk met de in 
den hoofde dezes vermelde voordracht van ge

noemden Minister, in de Nederlandsche Staats
courant opgenomen zal worden en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad rnn 

State, afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

Soestdijk, den 16den Juli 1898. 

(get .) E ~1 :::11 A. 
De J,lin ister van B innenlandsche Zaken , 

(get .) H. GOEMAN BoRGESIUs. 

( Uitgeg. 9 Aug. 1898.) 

18 Juli 1898. BESLUIT, houdende machtiging 
tot uitgifte van schatkistbiljetten eu schat

kistpromessen volgens de wet van 4 April 1870 

(Staatsblad u0
• 62), gewijzigd bij die van 

31 December 1897 (Staatsblad n°. 281), en 
de wet van 5 December 1881 (Staatsblad 
n°. 185). 190. 

22 Juli 1898 . BESLUIT, tot intrekking van het 
Koninklijk beslnit van 16 Jnli 1897 (Staats
blad n°. 166) , houdende regeling der voor
waarden , waarop met medewerking der 

Gemeenten, Rijkstelephooubureeleu van het 
intercommunale Rijkstelephoonnet kunnen 
worden opgericht en iu ,tand gehouden. S. 191. 
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IN NAAM VH H. ~I. WILHEL1IINA, ENZ . 

WJJ E~DLA' ENZ. 
Op de voordracht van de Ministe,·s van Water

staat, Handel en Nijverheid van 18 Juli 1898, 

n° . 220 , Po lerijeo en Tdegraphie ;· 

Gelet op de wetten van 7 Maart l 852 (Staats 
blad n°. 48) en van 1 J nli 1898 (Staatsblad n°. 155); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

in te trekken het Koninklijk besluit van 

16 Juni 1897 (Staatsblad n°. 166), houdende 

regeling der voorwaarden, waarop met mede

werking der gemeenten, Rijkstelephoonbnreelen 

van het intercommunale Rijkstelephoonnet kunnen 

worden opgericht en in stand gehonde11. 

De Minister voornoemd is belast met de uit

voering van dit besluit, hetwelk in het Staats

blad zal worden geplaatst. 

Soesttlijk, den 22sten Juli 1898. 

(get.) E M: M: A. 
De J1fin. van Waterstaat, Handel en 1Yijverkeid, 

(gel .) C. LELY. 

( Uitgeg . 18 Aug. 1898.) 

25 Juli 1 98. BESLUIT van den M inister van 

Oorlog, houdende vaststelling van het voor

schrift betreffenele het verstrekken en ver

antwoorden van muniti ën tot draagbare vuu r

wapenen . 

De Minister van Oorlog, 

Overwegende, dat het Voorschrift op de ver
strekking en de verantwoording van 1mmitiiin lot 
draagbare vuurwapenen herziening behoeft; 

H eeft goedgevonden : 

Á.. In te trekken : 

de beschikkingen van 16 Maart 1892, 1V• Afd., 

n°. 54 en van 6 Maart 1 97, IV• .Hel., n°. 44, 

alsmede de aanschrijving van 10 Mei 1893, IV• 

Afd. , n°. 92; 

B . Vast te stellen : 

het hierbij gevoegde Voorscltrift betr~ffende liet 

versti-ekken en vera1dwoorden van munitiën tot 

draagbare v1wrwape11e11 . 
Voor elen Minister, 

De Secrelctris-Generaal, (get.) KLEfJN, l -S. -G. 

Behoort bij tie beschikking van 

25 Juli 1898, TV• Afel., n°. 91. 

VOORSCHRI FT bet1·ejfende !,et verstrekken 
en vera11twoorde11 van 111unitiiirt tot draag 
bare vvuru;apetzen. 

Art. 1. a. Voor alle korpsen en inrichtingen 

van het leger kunnen wNclen aangevraagd zooveel 

scherpe en losse patronen, patronen voor kamer

schietoefeningen en wachtpatronen als voor den 

clienst en de oefeningen vereischt. worden, al s

mede de henoodigde behoeften tot hel opnieuw 

inpakken van patronen . 

b. Voor de dienstdoende schutterijen kunnen 

jaa1·lijks voor ieder oftfoier en voor ieder onder

officier en afgeiixerceerden mindere worden aan

gevraa~d: 
1°. Zeve11ti_q patronen (scherpe of losse); 

2°. Dertig patronen voor kame,·schietoefen iogen . 

Voor schntterijen, die niet over een schietbaan 

beschikken, kunnen zoo veel patronen tot kamer

schietoefeningen hoven de dertig stnks worden 

aangevraagd als het aantal aangevraagde scherpe 

en losse 1iatronen rninder dan zeventig bedraagt. 

2. De voor de korpsen en inrichtingen van 

het leger vereischte scherpe patronen moeten cloo r 

de korpscommandanten - ook voor de gedeelten 

van hun korps buiten hunne standplaats in gar

nizoen - alsmede door de hoofden van inrich

tingen, rechtstreeks wordei: aangevraagd aan den 

commandant der vest.ing-artillerie; de vereischte 

losse patronen, patronen voor kamerschietoefe
ningen en wac/,t-patronen moeten op dezelfde wijze 

worden aangevraagd aan den directeur der artillerie

in ri eb ti ngen. 

Die aanvragen moeten zijn inger icht overeen

komstig het hierbij gevoegde model n•. 1 en op 

den lsten eener maand - in tweevoud - worden 

ingezonden; alleen hij hooge noodzakelijkheid mag 

de inzending tusschentijds plaats hebben, als wan

neer op de aanvrage in het kort de reden daarvan 

moet worden vermeld. 

De commandant der vesting-arti llerie is bevoegd 

vorenbedoelde aanvragen om scherpe patronen, in 

verband met de in een magazijn voorhanden hoe

veelheid patronen, elie aan de beurt zijn om te 

worden afgegeven , een igszins te wijzigen, ten 

einde verzendingen van kleine hoeveelheden zoo

veel mogelijk te voorkomen. 
De behoeften tot het 01rnieuw inpakken, zoo

wel van scl,erpe als van losse en wacht-patronen 

moeten door de korpscommandanten aan den 

elirectenr der artillerie-inrichtingen worden ge

vraagcl, op gelijke wijze als de losse patronen. 
De verztncling van de patronen en behoeften 

geschiedt door de zorg van eten magaz ijnmeester 
der artillerie, aan wien de verstrekking is op

gedragen, t enzij elie patronen en behoeften be

stem el zijn voor een korps of inrichting ter 
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stand11laats van bedoelden magazijnmeester, of 

wel, wanneer zij kunnen worden afgehaald , zon • 

der dat daaraan kosten verbonclen zijn; in de 
beide genoemde gevallen bepaalt zich de be
trokken magazijnmeester tot de afgifte. 

Betreffende de verstrekking van 11atronen en 
behoeften worden door de betrokken magazijn

meesters, zoo wel bij verzending als bij afgifte, 

facturen en recepissen opgtmaakt, evenal s bij 

verstrekking van ander materi eel is voorge· 
schreven. 

3 . De voor de dienstdoende schutterij en ver

cischte patronen moeten door de commandanten 

van die schutterij en worden aangevraa,2:d aan den 
commandeerenden-officier der infanterie in het 

garnizoen, waarnit volgens den hierachter ge

voegden staat letter A, aan de betrokken sch nt• 
terij patronen moeten worden Yerstrekt. Hierop 

maken echter uitzondering de dienstcloende schut• 

terijen te A msterdam en Zaandam. waarvoor de 
patronen aan den magazijnmeester der artillerie 

te Amsierdam moeten worden gevraao-d. 

De aanvragen moeten zijn ingericht overeen

komstig het hierbij gevoegde model n° . 2 en 

door den burgemeester der gemeente , waartoe 
de schutterij behoort, voo1· __ ,,Gezien" geteekend 
worden. 

Het ontvangbewijs, aan den voet cler aanvrage 

gesteld , dat geteekencl moet worden cloor den 

persoon, met het overnemen der munitiën belast, 

dient tot verantwoording van cle autoriteit , die 
de munitie verstrekt. 

De met de verstrekking belaste autoriteiten 
bepalen zich tot het afgeven van cle aangevraagde 
munitiën; de verzending dezer munitiën moet ge

schieden door de zorg van hem , die cle aanvrage 

doet. 

Mocht de verzending per spoorwagen geschieden, 
dan zal hiervan door den commandant der schut

terij, die de aanvraag doet, kennis worden gegeven 
aan de voor de verstrekking aangewezen antori

teit, clie alsdan zorg moet dragen , ,lat het in
pakken der munitiën plaats heeft volgens de 

daaromtrent bestaande voorschriften. 

4 . Omtrent cle kogels en hulzen , afkomstig 
van de gebruikte 1iatronen, gelden voor de korpsen 
van het leger de navolgende bepalingen: 

1 °. De metalen kogels moeten na het schieten 
zooveel doenlijk teruggezocht, en de hulzen , zoo

wel van scherpe als van losse patronen , ver• 
zameld en zooveel mogelijk ongeschonden bewaard 
worden. 

2°. De teruggevonden kogels moeten bij de 

korpsen op de meest voordeelige wijze te gelde 
gemaakt worden. 

3°. De teruggebrachte hulzen moeten gepakt 
worden in kisten of paktonnen, ten einde in den 

toestallll, waarin zij na afloop der schietoefeningen • 
zijn gevonden, te worden ingeleverd. Het zui

veren der hulzen met petroleum of met eenig 
ander middel is verboden . 

4°. Op de kisten en tonnen, waarin hulzen 

zij n gepakt, moet, vóór het inleveren, een etiquette 

worden geplakt, aanduidende het aantal en de 
soort van hulzen, het korps en c. q. het onder• 

deel of de onderdeelen, waarvan zij afkomstig 
zijn , alsmede den datum, waarop de in levering 

geschiedt. Het i opakken der hulzen moet steeds 
gesch ieden in tegen woordighei cl van een officier, 
bij voorkeur den officier van wapening, die 

nauwlettend moet toezien, dat in dezelfde kist 
of ton alléén hulzen van verschoten sche1·pe 

of wel allééu hulzen van verschoten losse pa

tronen of van wachtpatronen worden gepakt. 

Tevens moet er ten strengste voor worden ge

waakt, dat geen scherpe of losse patronen, en 

geheel of gedeelteli:fk gevulde ltulzen, alsmede 
liulzen met slaghoedjes onder de in te leveren 

hulzen worden gemengd . 

5°. De inleveriag der hulzen van verschoten 

scherpe patronen moet door alle korpsen van 

het leger geschieden rechtstreeks in het magazijn 

der artillerie-inrichtingen aan de Hembrug ge
dnrencle de eerste maand van elk kwartaal. 

Door de korpsen, waarbij minder dan 1000 
hulzen per jaar voorhanden komen, moet de in

levering slechts ééns per jaar geschieden en wel 
in de maand J an uari. 

De inlevering der hulzen van verschoten losse 
en van wacMpatronen kan op clezelfde tijdstippen 
geschieden als voor de hulzen der scherpe pa

tronen is bepaald. Mocht echter tnsschentijds 
een zoodanig aantal hulzen voor losse patronen 

voorhanden zijn, dat de transportkosten worden 

gerechtvaardigd, dan moet de in leve.ring onver

wijld geschieden. 
6°. Voor de inlevering van elke 10 hulzen 

van patronen tot geweren en karabijnen of 15 

hulzen van patronen tot revolvers zal 1 cent 
worden vergoed. 

7°. De betalingen voor cle inlevering van hulzen 
geschieden door den magazijnmeester van genoemd 
magazijn aan de korps· of detachementscomman
danten . 
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8°. De opbrengst van die inleveringen, als 
mede cle gelden, voortgekomen uit den verkoop 

der teruggevonden kogels, moeten besteed worden 
op de wijze, aangeduid in de voorschriften be

treffende cle wapenen en de schietoefeningen. 

9°. Ledige kisten en tonnen worden, op recht
streeksche aanvraag van de korps- of detache
mentscommandanten, uit het magazijn der artil

lerie-inrichtingen aan de Hembrug verstrekt. Alleen 

in de garnizoenen, waar artillerie-magazijnen ge
vestigd zijn, geschiedt clie aanvrage aan de maga

zijnmeesters der artillerie, die alsdan tot het 
verstrekken gerechtigd zijn. 

5, De hulzet , afkomstig van de door de dienst

doende schutterijen verschoten patronen moeten 
eveneens in het magazijn der artillerie-inrichtingen 

aan de Hembrug worden ingeleverd; het gestelde 
in de punten 3, 4, 5, 6 en 7 van art. 4 is 
ook voor de dienstdoende schutterijen van toe

passing . 
6. B eschadigde en geweigerd hebbende patronen, 

alsmede exercitie-patronen en patroonhouders M:, 95, 

die herstelling behoeven, moeten worden ingeleverd 
in het magazijn der artillerie-inrichtingen aan de 
Hembrug. 

7. Bij de korpsen en inrichtingen van het 
leger geschiedt het opleggen en het beheer der 
munitiën overeenkomstig het • Voorschrift op liet 
belieer der munitie ten dienste der schietoefeningen 
met draagbare vuurwapenen, in de verbr"iksmaga
zijnen de,· korpsen van het leger opgele_qd," vast
gesteld bij beschikking van 24 Juli 1889, II• afd., 
Gen . Staf, n°. 7 4. 

8. Bij elke dienstdoende schutterij moet een 

dagboek aangehouden worden, waarin aan de eene 
zijde aanteekening moet worden gedaan van alle 
ontvangen minutiën en behoeften en aan de andere 
zijde moet worden vermeld, wanneer en tot welk 

einde een en ancler is uitgegeven of waarom het 
is ingeleverd. 

De folio's van genoemd boek moeten gepara
feerd worden door de commandanten der dienst
doende schutterijen. 

M:ij bekend, 

JJe Secr.-Generaal t·an het JJepartement van Oorlog, 

(get .) KLETJN , l.-S.-G. 

Behoort bij de beschikking van 25 Juli 1898, 
VI• Afd, , n°. 91. 

STAAT LETTE& A, 

S T A A T, aanduidende de garnizoenen, waai·
uit de dienstdoende sclmtterijen de noodige 
munitiën tot draagbare vuurwapenen moeten 
ontvangen , 

S c hutter ij en. 

Zuidhol lànd. 

Brielle 
Delft . 
Dordrecht 
Gorinchem 
Gouda. 
's Gravenhage 
Hellevoetsluis 
Katwijk 
Leiden 
Maasslui s 
Middelharnis 
Ond-Beijerland , 
Rotterdam 
Schiedam, 
Schoonhoven. 
Vlaardingen , 
Woerden. 

Noord liotland. 
Alkmaar. 
Amsterdam 
Beverwijk 
Edam. 
Enkhuizen 
Haarlem , 
den Helder 
Hilversum 
Hoorn 
Huizen 
Purmerend 
Weesp. , 
Wormerveer . 
Zaandam. 

Utrec!tt. 
Amersfoort 
Utrecht . 
Zeist 

Noordbrabant . 

Infanterie te 

Delft. 
idem, 
idem. 

's Hertogenbosch, 
Gouda, 
's Grnvenhage. 
Delft. 
Leiden. 

idem 
Delft. 
idem. 
idem. 

's Gravenhage. 
Delft. 
Gouda. 
Delft. 
Utrecht, 

den Helder . 
(l ) 
Haarlem. 
Hoorn. 

idem. 
Haarlem. 
den Helder. 
Naarden. 
Hoorn. 
Naarden. 
Hoorn. 
Naarden, 
Haarlem. 
(1) 

Amersfoort. 
Utrecht, 
Amersfoort. 

Bergen-op-Zoom 
Breda . . 
Eindhoven 
Grave. 
Helmond. 

Bergen-op-Zoom . 
Breda. 
's Hertogenbosch . 

idem. 
idem. 

( 1) Zie art. 3 van het voorschrift, 

\ 



Schutterijen. 

's Hertogenbosch 
Oosterhout 
Rosendaal en Nispen . 
Tilburg 
Waalwijk . 
Zeven bergen . 

Zeeland. 

Goes 
Middelburg . 
Vlissingen 
Zierikzee. 

Limburg. 
Maastricht 
Roermond 
Sittard 
Venlo. 

Gelderland. 
Amhem ·. 
Cnlenborg 
Doesburg. 
Harderwijk 
Nijkerk 
Nijmegen. 
Tiel 
Zalt.bommel 
Zutphen 

Overi,jssel. 
Deventer . 
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Infanterie te 

's Hertogenbosch. 
Breda. 
Bergen-op-Zoom. 
Breda. 

iclem 
idem. 

i\liddelburg. 
idem. 

Vlissingen 
:)lid del burg. 

's Hertogenbosch. 
idem. 
idem. 
idem . 

Arnhem. 
Utrecht. 
-Doesburg. 
Harderwijk. 

idem. 
's Hertogenbosch. 

idem. 
idem . 

Deventer. 

Deventer. 

chutterijen. 

Enschedé . 
Kampen 
Oldenzaal 
Rijssen 
Stad-Almelo . 
Steenwijk. 
Zwartsluis 
Zwolle 

Friesland. 

Bolswarcl. 
Dokkum 
Franeker . 
Harlingen 
Haskerland 
Leeu warclen . 
Lemsterlancl . 
Sneek . 

Groningen. 

Groningen 
~ieuwe-Pekela 
Oude-Pekela. 
Veendam. 
Wildervank . 
Winschoten . 

Assen . 
Hoogeveen 
:II eppe! 
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Infantet· ie te 

Deventer. 
Kampen . 
Deventer. 
idem. 

Kampen. 
Leen warden. 
Kampen . 

idem . 

Lee tl warden . 
iclem. 
idem. 
idem. 
iclem. 
iclem. 
idem. 
idem . 

Groningen. 
idem. 
iclem. 
iclem. 
idem. 
idem . 

Assen. 
idem. 
idem. 

MODEL n•. 1. 

Plaats, waarheen BESLISSI~G 

AAN'rAL EN SOORT. 
de patronen, enz. VAN DEN 

moeten verzonden Commandant der Vesting-Arti llerie. 
worden. Directeur der A.rtillerie-lnrichtingen. 

Patronen scherpe- n•. Breda. .. losse• 

Patronen scherpe- n•. Geertrnidenberg. losse-

Patronen Wacht-. Breda 

N.B. Worden behoeften tot het opnieuw 
inpakken van patronen verlangd, 
dan kunnen deze eveneens in cleze 
kolom worden vermeld. 

. , den lsten . . . . . 18 
De Commandant van .. . 
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Bel10ort bij de beschikking van 25 Juli 1898, IV• afd., 11°. 91. 

MODEL n° . 2. 
Dienstdoende schutterij te . . . 

STERKTE: 

Officieren . ...... . 

Onderofficieren en afgeëxerceerde minderen ______ _ 

Totaal ... 

Kan over ~ schietbaan beschikken. (b) 
gern 

Aanvraag tot het bekomen van munitiën ten behoeve van bo,·engenoemde schutterij voor den dienst 

van 18 .. , op grond van art. 1 van het voorschrift, vastgesteld bij beschikking van 25 Juli 1898, 
JV• afd., n°. 91. 

Patronen. Scherpe- n° ..... 
idem . 

Aldns opgemaakt te . . . , den . 18 .. , zijnde (c) . . . ...... gemachtigd 
tot het in ontvangst nemen van het aangevraagde. 

De Commandant der dienstdoende schutterij, 
Gezien door mij, Burgemeester; 

ON'rVANGBEWIJS. 

Ik ondergeteekende, daartoe gemachtigd door bovengemelden Commandant, verklaar ontvangen te 

hebben van (áJ . . .......... . .. de munitie hierboven omschreven. 

. ...... den . . . 18 .. 

(a) In vollen de sterkte. 

(b) Doorhalen het overcomplede woord een of geen. 

(c) Invullen uen naam en betrekking van uen persoon met het in ontvangst nemen belMt. 
(d) Invullen de autoriteit, di e de munitie verstrekt. 

29 Juli 1898. BESLUIT, tot goedkeuring van 

den kosteloozen afstand van een stuk ge

slechten vestinggrond te Groningen aan de 

provincie Groningen en de gemeente Gro1tingen 
ten behoeve van den bon w van een zieken

huis met aanhoorigheden. S. l 92. 

3 Augustus 1898. BESLUl'r, tot schorsing van 

het besluit van den raad der gemeente Steen
wijkerwold van 14 Juli 1898, waarbij be

paald is, dat geen verder toezicht YOOr den 
bouw eener school c. a. te de Baars nood
zakelijk is bniten de architecten, die tevens 
met de uitvoering van het werk zijn belast, 
zoodat de door burgemeester en wethouders 
dier gemeente benoemde opzichters buiten 
aanmerking kunnen !,lijven. S. 193. 

Geschorst tot 1 December 1898. 

4 A ugustus 1898. BESLUIT, bepalende de plaat

sing in het Staatsblad van de op 3 April 1894 
te Parijs gesloten internationale sanitaire 

conventie en van den, op 30 October 1897 
terzelfder . plaatse geteekende verklaring tot 
wijziging dier conventie. S. 194. 

b XAAM VAX H. M. WILHELMI NA, ENZ. 

WJJ E~fM:A' EXZ. 

Gezien de internationale sanitaire conventie, 

welke op 3 April 1894 te Parijs is gesloten, 
alsmede de terzelfder plaatse op 30 Octobcr 1897 
geteekende verklaring tot wijziging dier conventie, 
van welke stukken een afdrnk met vertaling aan 
dit besluit is gehecht; 

Overwegende dat die conventie en verklaring 
zijn goedgekeurd bij de wet van 6 Juni 1898 
(Staatsblad n°. 122) , en dat de nederlegging der 

akte, waarbij genoemde conventie en verklariLg 

cloor Ons zijn bekrachtigd, te Parijs heeft plaats 



4 AUGUSTUS 1 8 9 8. 207 

gehad op 20 Juni 1898, tegelijk met de neder

legging der akten van bekrachtiging van de 

andere betrokken Stalen, behoutlens voor zoo veel 

Turkije betreft; 

Op de voordracht van den ;\linister van Buitec

landsche Zaken van den lsten Augustus 1898, 
n°. 6891, Afdeeling Algemeen Secretariaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan, de bekend

making van rnorzegde conventie en verklaring, 

met hare vertaling 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 cle uitvoerinp; cler be

palingen, in meergenoemde conventie en ,·er

kh\ring vervat. 

Soestdijk, den 4den Augustus 1898. 
(get.) E M 1'[ A. 

De JJ1inister van Buitenlandsc1,e Zaken, 

(get.) W. H . DE BEAUPOHT. 

( Uitgeg. 23 Áug. 1898.) 

VERTALING. 

Hare Majesteit de Koningin der .'ederlanden 

en in H oogstDerzeh·er naam Hare Majesteit de 

Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk; 

Zijne Majesteit de Keizel· van Duitschland, Koning 

van Prui sen , in naam van het D11itsche Rijk; 

Zijne Majesteit de Keizer van Oostenrijk, Koning 

van Bohemen enz. enz. en Apostolisch Koning van 

Hongarije; Zijne Majesteit de Koning der Belgen; 

Zijne Majesteit de Koning ,•an Denemarken; Zijne 

Majesteit de Koning van Spanje en in Hoogst

Deszelfs naam Hare Majesteit de Koningin-Regente 

van het Koninkrijk ; de president der Frnnsche 

Republiek; Hare Majesteit de Koningin van het 

Vereenigd Koninkrijk van Graot-Britannië en Ier

land, Keizerin van Indië; Zijne Majesteit de 

Koning der Grieken; Zijne Majesteit cle Koning 

van Italië; Zijne Majesteit de Schab van Perzië; 

Zijne Majesteit de Koning van Portugal en der 

Algarven en Zijne )fojesteit de Keizer aller Russen, 

Besloten hebbencle zich met elkander te ver

staan omtrent de vaststelling der maatregelen, 

te nemen voor het voorkomen van ziekten bij 
de bedevaarten naar Mekka en omtrent het ge

zondheiclstoezicht in de Perzische golf, hebben tot 

Hun Gevolmachtigden benoemd, te weten: 

Hare Majesteit de Koningin cler i ederlanden 
en in HoogstDerzelver naam Hare Majesteit de 

Koningin-Wed uwe, Regentes van het Koninkrijk, 

den h eer RIDDER DE STUEUS, HoogstDerzelver 

Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd )1:inister 

bij de Regeering der Fransche Republiek, Com

mandeur der Orde van den N ederlandschen Leen w; 

den heer Dr. W . P. RuYSCH, Geneeskund ig 

Adviseur aan het Ministerie van Binnenlandsche 

Zaken, Ridder der O1·de van den Nederlandschen 
Leeuw ; 

den h eer J. A. KLlUYT, Consul-Genernal der 

Nederlanden te P enang, Ridder der Orde van 

den N ederlandschen Leen w; 

Zijne )fajesteit de Kei zer van Duitschland, 

Koning van Pruisen, 

den heer vo:s- SCHOEN, Hoogt-Deszelfs Gezant

schapsraad bij de Duitsche Amba sade te Parijs; 

Zijne Majesteit de Keizer van Oostenrijk, Koning 

van Bohemen enz. enz. en Apostolisch Koning 

van Hongarije; 

den heer Graaf CAnt vo:s- KuEFSTEI:s-, Hoogst

Deszelfs Kamerheer en Gcheimraacl, Buitengewoon 

Gezant en Gevolmachtigd Minister, Lid van het 

Oostenrijksche Heerenhnis, Ridder tweede klasse 

der Orde van de IJzeren Kroon ; 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen, 

den heer Baron EuoÈ:s-E BE1rn:s-s, Gezant

schapsraad van België te Parijs, Ridder van de 

Leopoldsorde; 

den heer Dr. ALFHED DE,"AUX, Inspectenr

Generaal van den Burgerlijken Geneeskundip;en 

en Hygiënischen Dienst aan het }finisterie van 

Landbouw, Iijverheid en Openbare Werken, 

Officier van de Leopoldsorde; 

den heer Dr. E. VAN EnMENGEM, Hoogleeraar 

in de gezondheidsleer en bacteriologie aan cle Uni

versiteit van Gent, Ridder van de Leopoldsorde; 

Zijne Majesteit de Koning van Denemarken, 

den heer Graaf GEBHAHD LEO VON llfoLTKE· 

HurTFELT, Hoogst-Deszelfs Kamerheer en Buiten-

gewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister bij de 

Regeering der Fransche Republiek, Grootkruis van 

de Danebrogs-orde en begiftigd met het eerekruis 

van dezelfde Orde; 

Zijne Majesteit de Koning van Spanje en in 

Hoogst-Deszelfs naam de Koningin-Regentes van 

het Koninkrijk , 

den beer FERNAND JonDAN DE °CRRIES, Mar
kies van No val las, Hoogst-Deszelfs Kamerheer, 

Eerste ecretaris der Ambassade van Spanje te 

Parijs, Commandeur der Orde van Karel IJJ, 
den heer ÀMALIA J1MBNO Y ÜABANAS, ser.ator 

van het Koninkrijk, Hoogleeraar hij de Faculteit 

der geneeskunde te Madrid, Oommandeur met de 

ster der Orde van Tsabella de Katholieke ; 
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De Presillent cler Fransche Republiek, 
den heer CAlIILLE BARRÈRE, Gevolmachtigd 

Minister l ste klasse, Zaakgelastigcle der Fransche 
Republiek te München, Officier cler nationale 

Orde van het legioen van Eer, 
den heer GA BRIEL HANOTAUX, Gevolmachtigd 

Minister lste klasse, Chef der afdeel in" Consu
laten en H anclelszaken, Officier der nationale Orde 

van het Le00 ioen van Eer, 

van het ?IIiu isteri e van Buiterilandsche Zaken 
van Perzië; 

Zijne Majesteit de Koning van Portugal en 

der Algarven, 

den heer GABHIEL J osÉ DE ZOGHEB, Consul 

Generaal , Diplomatiek Agent van P ortugal in 

Egypte; 
en Zijne Majesteit de Keizer aller R ussen, 

den beer MICHEL DE Grnas, Staatsraad, Kamer-

den heer P rofessor BROUARDEL, Voorzitter van heer van Hoogst-Deszelfs Hof, Raad aan het 

het raadgevend Comité van openbare gezou,lheid 

van Frankr ij k , Deken van de Medische Facultiet 
te Parijs, Licl der Akademie van Wetenschappen, 

Commande ur der nationale Orde van het Legioen 
van Eer, 

den heer HENRI îlfoN0D, Staatsraad , Hoofd 

der afdeeling openbare armenzorg en gezondheids
dienst aan het )finister ie van Binnenlandsche 

Zaken , Lid der Akaclemie van Geneeskunde . 

Officier der nationale Orde van het Legioen van 

Eer , 
den heer PnousT, Inspecteur-generaal van den 

sanitairen dienst, H oogleeranr a.an de )[edische 
llaculteit te Par ijs, Lid cler Akademie van Ge

neeskunde, Commandeur der r.ationale Orde van 

het Legioen van Eer ; 

Hare ) Iajesteit de Koningin van het Vereenigll 

Koni nkr ij k van Groot-Britannië en Ierland, Keizerin 
van Indië, 

den heer PmPPS, Gevolmachtigd )Iinister, 
den heer Dr 'fHoRNE Tao1rnE , Hoofd cler 

Sanitai re afdeeling van den .Local Government 

Board", Ridcler der Badorde , 

den heer Chirurgijn-generaal J. î\I. Cu:>NING
HAM, oud-Hoofd van het geneeskundig Departement 
der Indische Regeering, Ridder der Orde van de 

ter van Indië; 

Zijne Majesteit de Koning der Grieken, 

clen heer CRIÉ rs, Zaakgelastigde van Gi·iekenland 
te Parijs, 

den heer Dr. V.HIADÉS, Gedelegeercle van Grie
ken land in clen Gezondheidsraad te Oonstantinopel; 

Zijne Majesteit de Kon ing van Italië, 
den heer Markies MALASPINA DI CAHBO:>.ARA, 

Eersten secretaris der Italiaansche Ambassaae te 
P ar ijs, Officier der Orde van de Heiligen )Iauritius 
en Lazarus; 

Zijne Majesteit de Schah vau Perzië, 
den heer Dr. )fIRZA ZEYNEL ABIDDIE-KHAN 

MoÏN· OL ATEl!BA, lijfarts van Zijne Keizerlijke 
Hoogheid den Kroonprins, 

den heer Dr. î\ImzA KHALIL KHAN, geneesheer 

Minist.erie van Buiten landsche Zakeu van Rusland, 

welke, na uitwisseling hunner in behoorl ijken 
vorm bevonden ,,olmachten, zijn Ol'ereengekomen 

nopens de volgende bepalingen: 

I. Wat betreft de gezondheidspolitie in de 
havens van vertrek van het Verre-Oosten (Br itsch

Indië-, Nederlandsche Bezittingen, enz. , enz.) : 

Z.ijn aa'llgenomeu de in Bijlage I dezer overeen

kowst aangeduide en omschreven maatregelen. 

II. Wat aangaat het p:ezondheidstoezicht op de 
pelgrims in de Roode Zee: 

Zijn aangenomen de be11alingen, vervat in 

Bijlage II. 

III. Wat betreft de bescherming van de Per

zische golf: 

Zijn aangenomen de bepalingen, ven at in 
Bijlage III. 

IV . Wat aangaat de toepassing der maatregelen, 
f'n de voorgaande Bijlagen vervat: 

Zijn aangenomen de maatregelen, voorgeschreven 
in Bijlage IV. 

V. De boven aangewezen bijlagen hebben de1.elfde 

kracht alsof zij in deze overeenkomst waren opge
nomen. 

VI. De Staten , die geen deel hebben genomen 

aan deze overeenkomst kunnen op hun verlangen 

tot haar toetreden. Die toetreding zal langs 

diplomateken weg ter kennis worden gebracht 

van de Regeering der Fransche Republiek en 

door deze van de overige onderteekend hebbende 
Regee,·ingen. 

Vll . Deze overeenkomst zal een duur hebben 
van vijf jarnn te rekenen van de uitwissel ing der 
akten van bekrachtiging af. Zij zal telkens stil

zwijgend met vijf jaren verlengd worden, tenzij 
een der Hooge Contracteerendc-Partijen zes maan

den vó6r het verstrijken van dien termijn van 
vijf jaren, ha,,r verlangen mocht hebben te kennen 
gegeven baar te doen eindigen . 

Voor het geval dut eene der Mogendheden de 
overeenkomst mocht opzeggen, zal die opzegging 
slechts ten haren opzichte van kracht zijn . 
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Deze overeenkomst zal bekrachtigd woz.den ; 

de akten van bekrachtiging zullen zoo spoedig 

mogelijk en niet later dan één jaar na clen dag 

van onderteekening te Parij s worden nedergelegd. 

Ter oorkonde waarvan de respectieve Gevol

machtigden haar hebben onderteekend en van 

hun zegel hebben voorzien . 

Gedaan in dertien exemplaren te Parijs, den 

derden April achttienhonderd vier en n~gentig. 

(L. 8.) (get.) A. DE STUERS. 

:BIJLAGE l. 

Dr. RUYSCH. 

J. A. KRUYT. 

SCHOEN. 

KuEFSTEIN. 

Baron EuGÈNE BEYEKS.' 

ALF DEYAUX. 

Dr. VAN EirnENGE:lI. 

l\1oLTKE-HUITVELDT. 

Markies DE NoVALLAS. 

Dr. AMALlO JrnENO. 

ÜA:lIILLE BARllÈ!lE. 

GABRIEL HANOTAUX. 

A. BnoUA!lDEL. 

H. ::\foNOD. 

A. PROUST. 

ÜONSTA~TINE PHIPPS. 

R. THORNE 'l'HORNE. 

J. ::\1. ÜU~NINGHAM. 

ÜRIÉSIS. 

Dr. VAFIADÉS. 

î\1ALASPIN A. 

l\10ÏN-ÜL ATEBBA. 

KHALIL KHAN. 

Graaf GABRIEL DE ZoGHEB. 

MrcHEL DE GJERS. 

A. Gezondheidspolitie in de havens van vertrek 

der pelgrimsschepen, komende van den 
Indischen Oceaan en Oceanië. 

I. Verplicht geneeskundig onderzoek van ieder 

afzonderlijk, die overtocht aan boord van een 

pelgrimsschip genomen heeft, gedaan bij dag en 
aan land, op het oogenblik der inscheping, ge
durende den noodigen tijd, door eeu officieel 

aangewezen geneesheer. 
II. Verplichte en strenge ontsmetting, aan 

land, onder toezicht van een officieel aangewezen 
geneesheer, van elk besmet of verdacht voorwerp, 

onder de voorwaarden van art. 5 van het eerste 

1898. 

reglement, vei'vat iu bijlage 4 der sanitaire con

ventie van Venetië. 

III. Verbod van insche1iing voor ieder die 

aangetast is door cholera, choleraächtige aandoening 

of verdaclrten 'buikloop. 

IV. Wanneer zich gevallen van cholera iu de 

haven voordoen, zal ~e inscheping aan boord der 

pelgrimsschepen eerst mogen geschieden nadat de 

personen gedurende vijf clagen groepsgewijze aan 

een waarneming zijn onderworpen, waardoor het 

mogelijk is geweest zich te verzekeren dat geen 

van hen door cholera is aangetast. 

Elke Regeering zal bij de uitvoering van cl ezeu 

maatregel rekening kunnen houden met de locale 

omstandigheden en met hetgeen ter plaatse moge

lijk is. (1) 

V. De pelgrims ziju verplicht aan te tooneu 

dat zij de strikt noodige middelen bezitten voor 

het volbren~en der reis heen en terug en voor 

het verblijf op de Heilige Plaatsen. 

B. Jlatttre?;elen, te nemen aan boord der pel
grimsscl1epeii. 

REGLEMEN'r. 

TITEL I. Algemee11e bepalingen. 

Art. 1. Dit reglement is van toepassing op de 

pelgrimsschepen, die Mohammedaansche pelgrims 

naar of van den Hedjaz vervoeren.~ 

2. Als pelgrimsschip wordt niet beschouwcl het 

vaartuig, clat behalve zijn gewone passagiers, 

waaronder de pelf(rims van hoogere klassen be

grepen kunnen worden , minder pelgrims der 

laagste klasse aan boord heeft dan één op de 

100 ton bruto. 

3. Elk pelgrimsschip moet bij het in- en uit

varen der Roode Zee zich gedragen naar de voor• 

schriften, vervat in het "Eijzonder Reglement 

voor de bedevaarten naar den Hedj az", dat in 

overeenstemming met de in deze overeenkomst 
nedergelegde beginselen door den Gezondheidsraad 

te Constantinopel ·zal worden uitgevaardigd. 

(1) De Conferentie heeft bij wege van interpre
tatie uitgemaakt dat eenerzijds de waarneming 
vau 5 clagen zal kunnen f!:eschieden aan boord 
der schepen tusschen bet bij het vertrek uit 
Britsch-Indië gehouden geneeskundig onderzoek 
en het tweede onderzoek, hetwelk te Aden gedaan 
wordt, en dat anderzijds in Ned.-Indië die waar
neming zal kunnen plaats vinden aan boord der 
voor het vertrek gereed liggende schepen. 

( Ojfic. aant.) 
14 
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4. Alleen stoomschepen zijn toegelaten tot het 
vervoer van pelgrims in de groote vaart. Dit 
is aan andere vaartuigen verboden. 

De pelgrimsschepen, die de kustvaart uitoefenen 
en bestemd zijn voor vervoer van korten duur, 
z. g. kustreizen, zijn onderworpen aan de voor
schriften, vervat in het in art. 3 genoemde bij 

zondere reglement. 

TITEL II. J.faatregelen te nemen vóór liet verti-ek. 

5. De kapitein of, bij gebreke van den kapi
tein, de eigenaar of de agent van ieder pelgrims
schip, is verplicht om ten minste drie dagen 
v6ór het vertrek aan het bevoegd gezag (1) in 
de haven van vertrek kennis te geven van zijn 
voornemen om pelgrims in te schepen. Die ver
klaring moet inhouden ilen voorgenomen dag van 
vertrek en de bestemming van het schip. 

6. Op deze verklaring gaat het bevoegd gezag 
voor rekening van den gezagvoerder over tot het 
onderzoek en de meting van het schip. De con• 
sulaire ambtenaar, onder wien het schip staat, 
kan dit onderzoek bijwonen. 

Tot onderzoek alleen wordt overgegaan, indien 
de gezaghebber reeds voorzien is van een meet
brief, afgegeven door het bevoegd gezag van zijn 
land, tenzij er verdenking bestaat dat het stuk 
niet meer aan den tegenwoordigen toestand van 
het chip beantwoord. 

7. Het bevoegd gezag staat het vertrek van 
een pelgrimsschip slechts toe na zich er van te 
hebben overtuigd: 

a. dat het schip in volkomen zindelijken staat 
gebracht en zoo mogelijk ontsmet is; 

b. dat het schip in staat is om de reis zonder 
gevaar te ondernemen, dat het goed uitgerust, 
goed ingericht en goed gelucht is, dat het voor
zien is van een voldoend getal sloepen, dat het 
niets aan boord heeft, wat schadelijk voor de 
gezondheid en gevaarlijk voor de veiligheid der 
passagiers is of kan worden, dat het dek en het 
tusschendek van hout en niet van ijzer zijn; 

(]) De bevoegde autoriteit is op dit oogenblik 
in Britsch-Indië eeu .officier" te dien einde door 
het plaatselijk bestuur aangewezen ( ati ve pas
senger ships Act. 1887, art. 7), in ed. -Tndië 
de havenmeester, in Turkije de geneeskundige 
autoriteit, in Oostenrijk-Hongarije de geneeskun
dige autoriteit, in Italië de havenkapitein, in 
Frankrijk, Tunis en Spanje (Philippijnsche eilanden) 
de geneeskundige autoriteit. (Ojfec. aant.) 

c. dat er, beha! ve de proviand voor de be
manning, levensmiddelen en brandstof behoorlijk 
gestuwd aan boord zijn, alles van goede hoedanig
heid en in eene hoeveelheid, die voldoende is 
voor alle pelgrims en voor den geheelen aange

geven duur van de reis; 
d. dat het ingescheepte drinkwater van goede 

hoedanigheid is en afkomstig van eene plaats, 
tegen elke besmetting beveiligd, dat er een vol
doende hoeveelheid van aanwezig is, dat de 
waterbakken aan boord legen bevuiling beschut 
en zoodanig afge loten zijn, dat de nitdeeling 
van water slechts kan geschieden door middel 
van kranen of pompen; 

e. dat het schip een distilleertoestel bezit, het
welk een hoeveelheid van ten minste vijf liter 
water, per hoofd en per dag, voor elk ingescheept 
persoon, de bemanning inbe~repen, kan afleveren; 

f. dat het schip een ontsmettingsoven bezit, 
waarvan geconstateerd is dat hij veilig is en 
afdoende werkt; 

g. dat er zich een geneesheer onder de beman
ning bevindt en dat het schip geneesmiddelen 
aan boord heeft, overeenkomstig hetgeen gezegd 
zal worden in de artt. 11 en 23 ; 

h. ilat zich op het dek van het schip geen 
koopwaren en hinderlijke voorwerpen bevinden ; 

i . dat de inrichting van het schip van dien 
aard is dat de maatregelen, door titel HI voor
geschreven, kunne,1 worden ten uitvoergelegd. 

8. De kapitein is gehouden om aan boord op 
een zichtbare en voor de belanghebbenden toe
toegankelijke plaats biljetten aan te plakken, 
gesteld in de voornaamste talen der landen waar 
de in te schepen pelgrims wonen, aanwijzende: 

1°. de bestemming van het schip; 
2°. het dagelijksch rantsoen water en levens

middelen voor eiken pelgrim; 
3°. het tarief der levensmiddelen, die niet 

onder het dagelijksch rantsoen begrepen zijn en 
afzonderlijk moeten betaald worclen. 

9 . De lmpitein kan niet vertrekken dan nadat 
hij in handen heeft: 

1 °. een lijst, door het bevoegd gezag geviseerd 
en aan wijzende de namen, het geslacht en het 
totaal getal der pelgrims, die hij mag inschepen ; 

2°. een gezondheidspas, vermeldende den naam, 
de natonaliteit en de tonnenmaat van het schip, 
den naam van den gezagvoerder, dien varr den 
dokter, het jnist getal der opvarenden: beman
ning, pelgrims en andere passagiers, den aard der 
lading, de plaat van vertrek; die van bestem-
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ming, den openbaren gezondheidstoestand in de , 
haven van vertrek. 

Het bevoegd gezag zal op den pas aanteekenen of 
het reglementair aantal pelgrims bereikt is· of 
niet en, zoo niet, het getal passagiers, dat het 
schip alsnog in de volgende havens mag opnemen. 

10. Het bevoegd gezag is verplicht om af
doende maatregelen te nemen ten einde de in
scheping van elk verdacht persoon of voorwerp te 
verhinderen (1), volgens de voorschriften betref
fende de in de havens te nemen voorzorgen. 

• TITEL III. Voorzorgen gedurende den overtocht. 

11 . Elk schip, dat 100 of meer pelgrims heeft 
ingescheept, moet aan boord hebben een genees
heer, die behoorlijk gediplomeerd is en aangesteld 
door de regeering van het land, waartoe het schip 
behoort. Een tweede geneesheer moet zich aan 
boord bevinden, zood ra het getal der op het schip 
aanwezige pelgrims 1000 te boven gaat. 

12. De geneesheer onderzoekt de pelgrims, 
behandelt de zieken en waakt er voor dat aan 
boord de voorschriften der hygiëne worden in 
acht genomen. Hij moet inzonderheid: 

1 °. zich er van verzekeren dat de aan de pel
grims uitgereikte levensmiddelen van goede hoe
danigheid zijn , dat de hoeveelheid overeenkomt 
met aangegane veplichtingen en dat zij behoor
lijk zijn toebei-eid; 

2°. zich er van verzekeren dat de voorschriften 
van het artikel betreffende de wateruitdeeling 
worden nttgcleefd; 

3°. indien er twijfel bestaat omtrent de hoe
danigheid van het drinkwater, den kapitein schrif
telijk aan de voorschriften van art. 21 hieronder 
herinneren; 

4°. zich ervan verzekeren dat het schip voort
durend zindelijk wordt gehouden en in het bijzonder 
dat de gemakken overeenkomstig de voorschriften 
van art. 18 hieronder worden schoongemaakt; 

5°. zich er van verzekeren dat de verblijf
plaatsen der pelgrims min en gezond worden 
gehouden en dat, ingeval van besmettelijke ziekte, 
de ontsmetting geschiedt op de wijze als bepaald 
in art. 19 hieronder; 

6°. dagboek houden van alle gebeurtenissen 
•Op sanitair gebied, die zich in den loop der reis 
hebben voorgedaan en dat dagboek aan het be
voegd gezag in de haven van aankomst toonen. 

(1) Volgens de bepaling van bijlage V, I, 1°. 
van de overeenkomst van Venetië. (0.ific. aant.) 

13. Het schip moet de pelgrims in het tusschen 
dek kun nen bhgen. 

Op het schip moet voor ieder persoon ( d.e 
bemanning ni~t inbegrepen), van welken leeftijd. 
ook, een oppervlakte beschik baar zijn van ten 
minste twee vierkante meter, of een bij tweè 
meter, met een tusschendekshoogte van ten minste 
1.80 meter. 

De schepén, die de kustvaart uitoefenen, moeten 
voor ieder pelgrim een ruimte beschikbaar hebben 
van ten minste twee meter breedte langs de 
boorden van het schip. 

14. Op het dek mogen zich gedurende den 
overtocht geen hinderlijke voorwerpen bevinden; 
het dek moet dag en nacht gereserveerd blijven 
voor de ingescheepte personen en kosteloos te 
hunner beschikking zijn. 

15. De groote bagage der pelgrims wordt inge
schreven, genummerd en in het ruim geplaatst. 

De pelgrims mogen slechts de stl'ikt nood
zakelijke voorwerpen bij zich honden. 

De reglementen , die elke regeering voor hare 
schepen zal maken, zullen den aard, de hoe
veelheid en de afmetingen dier voorwerpen bepalen. 

16. Eiken dag moeten, terwij l de pelgrims op 
het dek zijn, de tusschendekken zorgvuldig worden 
gereinigd en geboencl met droog zand, vermengd 
met doelmatige ontsmettende stoffen. 

17 . .Aan elke zijde van het schip moet op het 
dek een plek afgezonderd. zijn, aan het gezicht 
onttrokken en voorzien van een handpomp om 
ten behoeve der pelgrims zeewater te kunnen 
geven. Een van die plaatsen· moet uitsluitend 
voor vrouwen bestemd blijven. 

18. Het schip moet, behal ve de gemakken ten 
dienste der bemanning, voor elke honderd. inge
scheepte personen ten minste één bestekamer met 
waterdoorloop hebben. 

F,r moeten afzonderlijke gemakken zijn voor 
vrouwen. 

Tnsschendeks en in het ruim mogen geen ge
makken zijn. 

De gemakken, zoo wel die voor de passagiers 
als die voor de bemanning bestemd, moeten 
zindelijk gehouden, schoon gemaakt en driemaal 
per dag ontsmet worden. 

19. De ontsmetting van het schip moet ge
schieden overeenkomstig de voorschriften van para
grafen 5 en 6 van art. 5 van bijlage IV der 
overeenkomst van Veneti ë. (1) 

(1) De hutten en alle deel en van het schip 
14* 
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20. De hoeveelheid drinkwater, die dage! ijks 
gratis ter beschikking van iederen pelgrim, van 
welken leeftijd ook, moet gesteld worden, moet 
ten minste 5 liter bedragen. 

21 . Indien er twijfel bestaat omtrent de hoe
danigheid van het drinkwater of omtrent de 
mogelijkheid dat het, hetzij op de plaatsen van 
herkomst, hetzij tijclens de reis, is besmet ge
worden, moet het gekookt en ge teriliseerd worden, 
en is cle kapitein verplicht om het in zee te 
werpen in de eerste haven, waar hij binnenloopt 
en waar hij zich beter drinkwater kan verschaffen. 

22. Het schip moet voorzien zijn van twee 
localiteiten, bestemd voor de eigen keuken der 
pelgrims. 

Het is den pelgrims verboden elders vuur aan 
te maken, inzonderheid op het dek. 

23 . Elk schip moet geneesmiddelen en de 
voorwerpen, die voor de verpleging der zieken 
nooclig zijn, aan boord hebben. 

De reglementen, die iedere regeering voor hare 
schepen maakt, zullen de soort en de hoeveelheid 
der geneesmiddelen bepalen. 

Behancleling en medicijnen worden den pelgrims 
gratis verstrekt. 

24. Een behoorlijk in11:erichte ziekenzaal, die 
goecle waarborgen voor veiligheid en gezondheid 
aanbieclt, moet voor de zieken bestemd blijven . 
Zij moet, met beschikbaarstelling eener ruimte 
van 3 vierkante meter per persoon, ten minste 
5 pCt. der ingescheepte pelgrims kunnen opnemen. 

25. Personen, door cholera of choleraächtige 

aandoeningen aangetast, moeten behoorlijk op het 
schip kunnen worden afgezonderd. Zij zullen 

z:illen ontruimd worden. De beschotten worden 
ontsmet cloor middel van een sublimaat-oplossing, 
waaraan 10 pet. alkohol toegevoegcl wordt. De 
besprenkeling geschiedt te beginnen bij het boven
gedeelte van het beschot, een horizontale lijn 
vormende en vervolgens afdalende, zoodat de ge
heele oppervlakte bedekt wordt met een laag 
vloeistof in fijne druppeltjes. De vloeren en 
zolders worden met dezelfde oplossing gewasschen. 
'rwee nren later boent en spoelt men de beschotten, 
vloeren en zolders af met water. 

Om het ruim van een schip tol ontsmetten, 
moet er eerst, ten einde de zwav~lwaterstof te 
ueutraliseeren, eene voldoende hoeveelheid ijzer
sulfaat ingespoten worden; het ruim water moet 
verwijderd en het ruim met zeewatèr gewasschen 
worden; vervolgens moet er een zekere hoeveelheid 
sublimaat-oplossing ingespoten wordpn. Het ruim
water zal niet in een haven geworpen mogen worden. 

( O.ffic. aant.) 

alleen bezocht mogen worden door hen, die met 
hunne verpleging belast zijn, terwijl laatstge
noemden geen aan raking mogen hebben met de 
andere personen aan boord. 

Het beddegoed, de vloerkleeden en de kleeding
stnkken, die met de zieken in aanraking geweest 
zijn, moeten onmiddellijk ontsmet worden . Op 
de naleving van dit voorschrift wordt meer in 
het bijzonder aangedron"'en ten opzichte van de 
kleederen der personen, die bij de zieken komen 
en bevnilcl kunnen zijn. 

Voor zoover de bovengenoemde voorwerpen geen 
waarde hebben, moeten zij àf in zee worden ge
worpen, - indien het schip zich niet in een 
haven noch in een kanaal bevindt - of worden 
verbrand. De andere moeten in waterdichte zakken, 
doortrokken met sublimaat-oplossing, naar den 
oven gebracht worden. 

De uitwerpselen der zieken moeten opgevangen 
worden in potten , waarin zich een ontsmettende 
oplossing bevindt. Die potten worden geledigd 
in de gemakken, welke na iedere dergelijke storting 
zorgvuldig moeten worden ontsmet. 

De ziekenzalen moeten mede zorgvuldig worden 
ontsmet. 

De ontsmetting moet geschieden overeenkom
stig art. 5 van bij lage IV der overeenkomst van 
Venetië. 

26. Indien er zich een sterfgeval tijdens den 
overtocht voordoet, moet de kapitein daarvan 
melding maken achter den naam op cle lijst, die 
door het bevoegd gezag in de haven van vertrek 
voor gezien is geteekend, en bovendien den naam 
van den overleden persoon, diens leeftijd, woon
plaats, de vermoedelijke oorzaak van den dood 
volgens het getuigschrift van den geneesheer en 
den datum van overlijden in het scheepjournaal 
inschrijven. 

Indien de dood aan een besmettelijke ziekte 
te wijten is, moet het lijk, na vooraf in een in 
sublimaat gedrenkt lijkkleed gewikkeld te zijn , 
in zee geworpen worden. (1) 

27. De in de haven van vertrek uitgereikte 
pas mag niet tijdens de reis worden verwisseld. 

Zij wordt geviseerd door het sanitair gezag in 
elke haven van oponthoud. Dit teekent er op aan: 

1°. het getal ontscheepte of nieuw ingescheepte 
reizigers; 

2°. het op zee voorgevallene, voor zoo ver het 

(1) Conventie van Venetië, bijlage V, Titel II, 6°. 
( O.ffic. aant.) 



4 AUGUSTUS 18 9 8. 213 

op de gezondheid of het leven der ingescheepte 
personen betrekking heeft ; 

3°. den gezondheidstoestand van de haven van 
oponthoud. 

28. In iedere haven, die hij aandoet , moet de 
kapitein de lijst ter voldoening aan art. 9 opge
maakt, door het bevoegd gezag voor gezien doen 
teekenen. 

Voor het geval, dat een pelgrim tijdens de 
reis ontscheept is, moet de gezagvoerder de ont
scheping op die lijst achter den naam van den 
pelgrim vermelden. 

Bij inscheping moeten de ingescheepte personen 

op die lijst worden vermeld overeenkomstig art. 9 
en vóór de nieuwe viseer ing. 

29. De kapitein moet zorgen dat alle voor
behoedmiddelen, die ged urnnde de reis genomen 
zijn, in het scheepsjournaal worclen ingeschreven. 
Dat journaal wordt door hem aan het bevoegd 
gezag van de haven van aankomst vertoond. (1) 

30. De kapitein is verplicht om ,ille sanitaire 
rechten te betalen die onder de prijs van het 
billet begrepen moeten zijn. 

TITEL IV. Stt-afbepalingen. 

31 . Ieder kapitein, van wien bewezen wordt 
dat hij zich ten opzichte der uitdeeling van water, 
levensmidclelen of brandstof niet naar de op zich 
genomen verplichtingen gedragen heeft, is stmf
baar met eeue boete van 10 Turksche ponden. 
Die boete wordt geheven ten voordeele van den 
pelgrim, die het slachtoffer van de tekortkoming 
geweest is, als hij kan aantoonen dat hij te ver
geefs nakoming van de aangegane verbintenis ge

vorderd heeft. 
32 . Iedere inbreuk op art. 8 is strafbaar met 

eene boete van 30 Turksche ponden. 
33. Ieder gezagvoerder, die eenig bedrog pleegt, 

of met zijn medeweten heeft laten plegen ten op

zichte van de 1ij st der pelgrims of den gezond

heidspas, bedoeld in artikel 9, zal gestraft worden 
met een boete van 50 Turksche ponden. 

34. Ieder scheepskapitein, :lie aankomt zonder 
· gezondheidspas van de haven van vertrek of zonder 
visa. van de havens van oponthoud, of die niet 
voorzien is van de reglementaire en volgens de 

artt. 9 , 27 en 28 geregeld bijgehouden lijst , 
is voor elk dier gevallen strafbaar met eene boete 
van 12 Turksche ponden. 

(1) Conventie van Venetië, bijlage V, Titel II, 7°. 
(O.ffec. aant.) 

35. Ieder kapitein, van wien blijkt dat hij 
meer dan 100 pelgrims aan boord heeft of ge
had heeft zonder de tegenwoordigheid van een 
overeenkomstig de voorschriften van art. 11 aan
gestelcl geneesheer, is strafbaar met eene boete 
van 300 Turksche p·onden. 

36. Ieder kapitein, van wien blijkt dat hij 
een getal pelgrims aan boord heeft of gehacl 
heeft, grooter clan dat hetwelk hij krachtens de 
voorschriften van art. 9 gerechtigcl is om in te 
schepen, is strafbaar met eene boete van 5 

Turksche ponden voor eiken 11eJ"rim boven het 
geoorloofd getal. 

Op den eersten post ,' waar een bevoegcl gezag 
aanwez ig is, worden de pelgrims, waarmede het 
voorgeschreven getal is overschreden, ontscheept. 
De kapitein is verplicht hnn het nooclige gelcl 
tot voortzetting hunner reis naar de plaats van 
bestemming te verschaffen . 

37 . leder gezagvoerder, van wien blijkt clat 
hij zonder hnn toestemming of buiten geval van 
overmacht pelgrims heeft ontscheept op eene 
anclere plaats dan die hunner bestemming, is 
strafbaar met eene boete van 20 Turksche ponden 
voor eiken ten onrechte ontscheepten pelgrim. 

38. Iedere inbreuk op de andere voorschriften 
van dit reglement is strafbaar met eene boete 
van . 10 tot 100 Turksche panelen. 

39. Ieclere overtreding, geel uren de clen loop 
der rnis geconstateerd, wordt zoowel op den ge
zondheidspas als op de lijst der pelgrims aange

teekend. Het bevoegd gezag maakt er proces
verbaal van op en stelt dit in handen van clen 

daartoe bevoegclen persoon. 
40. In de Turksche havens wordt de over

trecling geconstateerd en cle boete opgelegd door 
het bevoegd gezag, overeenkomstig cle bepalingen 
van Bijlage IV clezer Overeenkomst. 

41 . Alle ambtenaren, geroer,en om tot de uit

voering van dit reglement mede te werken, zullen 
voor misgrepen, cloor hen bij de toepassing be
gaan, overeenkomstig de wet van hun land ge
straft worclen. 

42 . Dit reglement zal in de taal van den 
staat van het schip en in cle voornaamste talen 
der door de in te schepen pelgrims bewoonde landen 
op een zichtbare en toegankelijke plaats aan boorcl 
van ieder vaartuip;, dat pelgrims vervoert, worden 
aangeplakt. 
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BIJLAGE II. 

SANITAIR TOEZICHT OP BEDEVAARTEN IN DE 

ROODE ZEE. 

Sanitair stelsel, in het (gereorganiseerd) sanitai,· 
station te Gamaran op de pelgrimsschepen 

toepasselijk. 

De pelgrimsschepen, die uit het Zuiden komen 
en zich naar den Hedjaz begeven, moeten vooraf 
het sanitair station van Caruaran aandoen eu 
zullen aan de navolgende behandeling worden 
onderworpen. 

De na geneeskundig onderzoek als onbesmet 
erkende schepen zullen tot het vrije verkeer worden 
toegelaten, nadat het volgende zal hebben plaats 
gehad: 

De pelgrims zulleIJ ontscheept worc1en; zij 
zullen een stortbad of een zeebad nemen , hun 
vuile linnen. en c1at gedeelte van hun reisbenoo• 
c1igdheden en van hun bagage , hetwelk volgens 
de meening der sanitaire overheid verdacht kan 
zijn, zal ontsmet worden, een en ander, met 
inbegrip van de ontscheping en c1e inscheping, 
zal niet langer clan 48 uren dnren. 

Inc1ien tijdens deze handeling geen geval van 
cholera, buikloop of choleraächtige aandoening 
is waargenomen, zullen de pelgrims onmiddellijk 
weder worden ingescheept en zal het schip naar 
den Hedjaz vertrekken. 

De verdachte schepen, d. w. z. die waarop zich 
gevallen van cholera voordeden op het oogenblik 
van vertrek, doch op welke sedert zeven dagen 
geen nieuw geval voorkwam, zullen op de volgende 
wijze behandeld worc1en : de pelgrims zullen 
ontscheept worc1en , zij zullen een stort• of zee• 
bad nemen; hun vnile linnen en dat gedeelte 
van hun reisbenoodigdheden en van hun bagage , 
hetwelk volgens de meenfog van de geneeskundige 
autoriteit verc1acht kan zijn, zullen ontsmet worden; 
een en ander, daaronder begrepen de ontscheping 
en de inscheping , zal niet langer dan 48 uur 
duren. Indien gedurende deze verrichtingen geen 
geval van cholera of choleraächtige aandoening 
is geconstateerd , zullen de pelgr ims onmiddellijk 
weder worden ingescheept en zal het schip naar 
Djeddah vertrekken , waar een tweede geneesknndig 
onderzoek aan boord zal plaats vinden. Indien 
de uitslag daarvan gunstig is en de geneesheeren 
van het schip schriftelijk onder eede verklaren 
dat zich gedurende den overtocht geen geval 

heeft voorgedasn, zullen de pelgrims onmiddellijk 
ontscheept worden . 

Indien daarentegen cholera of choleraächtige 
aandoeningen gedurende de reis of op het oogenblik 
van aankomst zijn waargenomen , zal het schip 
naar Camaran worden teruggezonden , waar het 
aan de behandeling voor besmette schepen zal 
worden onderworpen. 

De besmette schepen, d. w. z. schepen, aan 
boord waarvan zich gevallen van cholera of 
choleraächtige aandoeningen voordoen of in de 
laatste zeven dagen voorgedaan hebben , zullen 
c1e volgende behandeling ondergaan : 

De personen, door cb.olem of choleraächtige 
aandoeningen aangetast, zullen ontscheept en in 
het hospitaal afgezonderd worden. De ontsmetting 
zal volledig geschieden. De over ige passagiers 
zullen worden ontscheept en in zoo klein moge• 
lijke groepen worden afgezonderd, zoodat , indien 
de cholera in een bepaalde groep mocht uitbreken, 
niet allen daarvan afhankelijk zijn. 

Het vuile linnen, de reisbenoodigdheden en 
kleederen van bemanning en passagiers zullen, 
evenals het schip, ontsmet worden. 

Het plaatselijk sanitair gezag zal uitmaken of 
het uitladen der groote bagage en der koopmans• 
goec1ereu noodig is, en of het geheele schip dan 
wel een gedeelte daarvan moet worden ontsmet. 

De passagiers zullen 5 dagen iu de inrichting 
te Camaran blij ven ; wanneer de gevallen van 
cholera meerdere dagen oud zijn, zal de duur 
der afzondering verkort kunnen worden. Die 
duur zal kunnen verschillen naar gelang vau het 
tijdstip, waarop het laatste geval zich voordeed, 
en naar de beslissing van het sanitair gezag. 

Het schip zal vervolgens naar Djeddah ver• 
trekken , waar een streng geneeskundig onderzoek 
aan boord zal plaats vinden. Indien de uitslag 
gunstig is , zullen de pelgrims ontscheept worden. 
Indien daarentegen cholera of choleraächtige aan· 
doeningen zich gedurende de reis of op het 
oogenblik van aankomst aan boord hebben voor• 
gedaan, zal het schip naar Canrnran ,worden 
teruggezonden, waar het opnieuw de behandeling 
voor besmette sr.hepen zal ondergaan. 

Verbeteringen, aan te brengen aan het sanitair 
station te Camaran. 

A. Volledige ontruiming van het eiland Camaran 
door de bewoners. 

B. Middelen ter verzekering der veiligheid en 
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ter vergemakkelijking van de scheepvaartbeweging 
in de baai vau het eiland Camaran. 

1 °. Het aanbrengen van boeien en bakens in 
voldoende getale. 

2°. Het bouwen van een havenhoofd of hoofd
kade voor het ontschepen van passagiers en goederen. 

3°. Het aanbrengen van verschillende stijgers 
om de pelgrims van elk kampement afzonclerlijk 
in te schepen. 

4°. Een voldoend getal sloepen met een stoom
sleepboot ter verzekering van den dienst van 
ontscheping en inschepin11: der pelgrims. 

De ontscheping der pelgrims van de besmette 
schepen zal worden verricht met de zich aan 
boord bevindende middelen. 

C. Het inrichten van het sanitair station , 
waaronder zal worclen begrepen : 

1°. Een spoorwegnet, hetwelk de aan legplaats 
verbindt met de bestuurs- en ontsmettingsgebouwen 

en met de gebouwen der verschillencle takken V!\n 

dienst en met de kampementen. 
2°. Gebouwen voor het bestuur en het personeel 

van clen gezondheidsdienst en van andere dienst

takken. 
3°. Inricht.ingen voor het ontsmetten en het 

wasschen van niet gedragen kleeclingstukken en 

andere zaken. 
4°. Gebouwen, waarin de pelgrims stort- of 

zeebaden zullen moeten nemen tijdens de ont

smeiting hunner kleederen. 
5°. Volkomen afgezonderde ziekenhuizen , voor 

elk der beide sexen afzonderlijk: 
a. voor de waarneming der verdachten; 
b. voor de leiders aan cholera; 
c. voor de zieken, die door andere besmette

lijke ziekten zij n aangetast; 
d. voor de gewone zieken. 
6°. De kampementen zullen op afdoende wijze 

van elkander moeten zijn afgescheiden en de 

onderlinge afstand zal zoo groot mogelijk moeten 
. zijn; de voor de pelgrims bestemde verblijfplaatsen 
moeten volgens de strengste eischen der gezond
heidsleer gebouwd worden en mogen niet meer 

dan 25 personen bevatten. 
7°. Een kerkhof, goed gelegen en verwijderd 

van elke bewoonde plaats, zoncler eenige aanraking 
te hebben met grondwater en gedraineerd tot 
50 centimeter beneden den plattengrond der graven. 

D. Geneeskundig materiaal met bijbehooren. 
1°. Een voldoend aantal stoomovens, die aan 

alle eischen van veiligheid, afdoende werking en 
snelheid voldoen. 

2°. proeiers, ontsmettingsknipen en de noodige 

middelen voor chemische reiniging, gelijk zij door 
de sanitaire conventie van Venetië van 30 Janu
ari 1892 zijn voorgeschreven. 

3°. Distilleermachines, werktuigen om door 
hitte het water te steriliseeren, ijsmachines. 

Voor het verstrekken van drinkwater ; water
leidingen en gesloten vergaarbakken , volkomen 
dicht en niet geledi11:d knnnende worden dan 
door middel van kmnen of pompen. 

4°. Een bacteriologisch laboratorium met het 

noodige personeel. 
5°. Vervoerbare tonnen voor het opntlmen van 

vooraf ontsmette uitwerpselen . 
Verspreiding dier stoffen op een der van de 

kampementen meest verwijderde gedeelten van 
het eiland, met inachtneming van hetgeen uit 
een gezondheidsoogpunt voor de goede werking 

van die velden noodig is. 
6°. Het vuile water moet uit de kampementen 

worden verwijderd zonder dat het kan stilstaan 
of voor voedingsdoeleinden worden gebruikt. 

Het gebruikte water van de ziekenhuizen moet 

door kalkwater worden ontsmet volgens de voor
schriften der Con ven tie van Venetië. 

E. De sanitaire overheid zal in elk kampement 
zorgen voor het vestigen van magazijnen van 
levensmiddelen en brandstoffen. 

Het tnrief der door de bevoegde overheid vast

gestelde prijzen wordt op verschillende plaatsen 
in het kampement aangeplakt en in de voornaamste 

talen van de landen cler pelgrims. 
Het toezicht op de hoedanigheid der levens

middelen en op het voldoende van den aanvoer 
geschiedt dagelijks door den geneesheer van het 

kampement. 
Water wordt. kosteloos verstrekt. 
Wat levensmiddelen en water betreft, zijn de 

regelen , voor Camaran onder E aangenomen , ook 

van toepassing op de kampementen van Abon

Saad, Vasta en Abou-Ali. 

Verbeteringen aan te brengen op de sanitaire 
stations van .J.bou-Saad, V asta e,i Abou-.J.li 

benevens te JJjeddak en te Yambo. 

1°. Het oprichten van twee ziekenhui zen voor 

cholera-lijders, mannen en vrouwen, op Abon-Ali. 
2°. Het oprichten op Vasta van een hospitaal 

voor gewone zieken. 
3°. Het bouwen op Abou-Saad en Vasta van 

steenen huizen voor 500 personen, elk niet meer 
dan 25 personen kunnende opnemen. 
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4°. Drie ontsmettingsovens op A.bon-Saad, Vasta 
en Abon-A.li met wascbplaatsen en bijbehooren. 

5°. Het forichten van stor tbaden op A.bou-Saad 
en Vasta. 

6°. Op elk der eilanden A.bon-Saad en Vasta 

distilleermachines die samen 15 ton water per 
dag kunnen leveren. · 

7° . Voor de kerkhoven, de uitwerpselen en 
het vui le water zal de behandeling geregeld worden 

volgens de voor Camaran aangenomen beginselen. 

Op ieder der eilanden zal een kerkhof worden 
aangelegd. 

8°. Het inrichten van ovens en andere ont
smettingsmiddelen te Djeddah eu Yambo voor 

de pelgrims die den Hedjaz verlaten. 

&organisatie van het sanitair station te 
Djebel-Tor. 

Wat bet1·eft de reorganisatie van het station te 

Djebel-Tor , zoo laten de Hooge Contracteerende 

Partijen het onder bevestiging der aanbevelingen 

en wenschen , door de Conferentie van Venetië 

ten opzichte van dien post geformnleerd, aan den 
maritiemen gezondheidsraad te Alexandrië over 
om die verbetering te verwezenlijken. Bovendien 

zijn zij van oordeel : 
l°. Dat het noodig is om eveneens op dat 

station werktuigen te hebben tot het door middel 
van hitte steriliseeren van het water, dat ter 

plaatse gevonden wordt . 
2°. Dat het van belang is alle levensmiddelen, 

die door de pelgrims van Djeddah en Yambo 

zij n medegebracht, indien er in den Hedjaz cholern 
is, als verdacht te ontsmetten of, als zij zich in 
bedorven toestand bevinden, geheel te vernietigen. 

. 3°. Dat maatregelen moeten worden genomen 

om de pelgri ms te beletten bij het vertrek van 
Djebel-Tor waterzakken mede te nemen. Deze 

moeten worden vervangen door aarden kruiken of 

metalen veldflesschen . 

4° . Dat iedere afdeeling een geneesheer moet 

hebben . 
5°. Dut te El-Tor een havenkapitein moet be

noemd worden om de i n- en ontschepingen te leiden 

en voor de inachtneming der reglementen door 
de ge1,agvoerders en de Sambonkdji zorg te dragen. 

Sanitaire behandeling, toe te 7iasse11 op de pelgrims
schepen die van het Noorden komen. 

I. H e e n r e i s. 
Indien noch in de havens van vertrek noch 

in de omstreken cholera is waargenomen en zich 

gedurende den overtocht geen geval van cholera 

heeft voorgedaan, wordt het schip terstond tot 

het vrije verkeer toegelaten. 

Indien in de haven van vertrek of omstreken 
cholera is waargenomen of een geval zich op reis 

heeft voorgedaan, zal het schip te Djebel-Tor 

onderworpen worden aan de behandeling, ingesteld 

voor de schepen die van het Zuiden komen en 

zich te Camaran ophouden. 
II. 'l' e r u g r e i s. 

Indien er geen cholera is geconstateerd in den 

Hedjaz · noch gedurende de geheele bedevaart, 
worden de schepen te Djebel-Tor onderworpen 

aan dezelfde behandeling , die te Camaran op 

on besmette schepen wordt toegepast . 

De pelgrims moeten ontscheept worden; zij 

moeten een stort- of zeebad nemen; hun vuile 
linnen en dat gedeelte van hun reisbenoodigdheden 

en bagage, dat naar de meening van de sanitaire 
oyerheid verdacht kan zijn, znllen ontsmet worden ; 

de duur van die verrichtingen, in- en ontscheping 

er onder begrepen, zal 48 uren niet te boven gaan. 

Indien er cholera in den Hedjaz is of gedu

rende de bedevaart geweest is, zullen de schepen 

te Djebel-'l'or onderworpen worden aan de be

handeling, die te Camaran voor besmette schepen 

geldt. 
De door cholera of choleraächtige aandoeningen 

aangetaste personen zullen ontscheept en in het 

ziekenhuis afgezonderd worden . 
Er moet eene volledige ontsmetting plaats vinden. 

De verdere 1mssagiers zullen ontscheept en in zoo 

klein mogelijke groepen worden afgezonderd, zoo
dat, indien er cholera in een bijzondere groep 
mocht uitbreken, niet allen daarmede in gemeen

schap zullen zijn. 

Het vuile linnen, de reishenoodigdheden en 

kleederen van bemanning en passagiers zullen, 

evenals het schip, ontsmet worden. 

De plaatselijke sanitaire overheid zal nitml\ken 

of lossing der groote bagage en der koopwaren . 

uoodig is, en of het geheele schip dan wel slechts 
een gedeelte moet ontsmet worden. 

Alle pelgrims zullen gedurende 7 dagen, te 
rekenen van den dag af waarop de ontsmettings
handelingen ten einde gebracht zijn, onder toe

zicht worden gehouden. 
Indien zich in een afdeeling een geval van 

cholera heeft voorgedaan, begint voor die afclee

ling de termijn van 7 dagen eerst te loopen van 
den dag af, waarop het laatste geval is gecon
stateerd. 
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Gezondl,eidsmaatregelen, toe te 71assen by het 
vertrek der pelgrims uit de havens 

van den Herijaz. 

De maatregelen bij het vertrek uit Djedclah 
en Yam bo toe te passen op de pelgrims, die 
naar het ZLliden gaan, zijn voor zoover betreft 
het geneeskundig onderzoek en de ontsmetting, 
dezelfde als die, welke voorgeschreven zijn bij 
het vertrek uit de havens aan gene zijde der 
straat van Bab-el-Mandeb, nl. : 

1°. Verplicht geneeskundig onderzoek afzonder
lijk van ieder persoon die overtocht aan boord 
van een schip heeft genomen, welk onderzoek 
moet geschieden bij dag en aan land, op het 
oogenblik der inscheping, gedurende den noo
digen tijd, door officieel aangewezen geneesheeren. 

2°. Verplichte en strenge ontsmetting aan land, 
onder toezicht van een officieel aangewezen ge
neesheer , van elk besmet of verdacht voorwerp 
volgens art. 5 van het lste reglement vervat in 
bijlage IV der Sanitaire Overeenkomst van Venetië. 

Voor de pelgrims, die zich inschepen op naar 
het Noorden bestemde vaartuigen, zal de ont
smetting 1ilaats vinden te Djebel-Tor, behalve 
wanneer er in den Hedjaz cholera heerscht; in 
dat geval zullen ook op die schepen de boven 
omschreven maatregelen te Djeddah en Yambo 
toegepast worden. 

BIJLAGE III. 

1. Sanitaii-e beltandeling toepasselijk op 1,et
geen in de Perzische golf uit zee aankomt. 

Als besmet wordt beschouwd elk schip, dat 
cholera aan boord heeft of waarop zich in de 
laatste 7 dagen nieuwe gevallen van cholera heb
ben voorgedaan. 

Als verdacht wordt heschonwd elk schip, aan 
boord waarvan zich op het oogenhlik van ver
trek of gedurende de reis gevallen van cholera 
hebben voor"edaan, doch sedert 7 dagen geen 
nieuw geval. 

Als onbesmet wordt beschonwd elk schip, dat, 
zelfs uit een besmette haven komende, noch vóór 
het vertrek, noch gedurende den overtocht, noch 
op het OO"enblik van aankomst sterfgevallen of 
gevallen van cholera aan boord heeft gehad. 

Besmette schepen worden aan de volgende be
handeling onderworpen: 

1°. De zieken worden onmiddellijk ontscheept 
en afgezonderd. 

2°. De andere personen moeten zoo mogelijk 
eveneens worden ontscheept en aan een waar
neming worden onderworpen, waarvan de duur 
zal verschillen naar gelang Vtin den sanitairen 
toestanil van het schip en den datum van het 
laatste geval, zonder dat clie wa,wneming vijf 
dagen te boven zal mogen gaan. 

3°. Het vuile linnen, de l ijfsbenoodigdheden 
en goederen van bemanning e.u passagiers zullen, 
wanneer zij volgens het sanitair gezag van de 
haven als besmet beschouwd moeten worden, 
ontsmet worden, evenals het schip of slechts het 
besmette gedeelte van het schip. 

De verdachte schepen zijn aan de ,olgende 

maatregelen onderworpen : 
1°. Geneeskundig onderzoek. 
2°. Ontsmetting: het vuile ·linnen, de lijfs

benoodigdheden en goederen van de bemanning 
en der passagiers, die volgens het plaatselijk 
sanitair gezag als besmet moeten beschouwd wor
den, zullen worden ontsmet. 

3°. Loozing van het ruimwater na ontsmet
tinp;, en vervanging van het aan boord in voor
raad zijncle drinkwater door goed drinkwater. 

Het verdient aanbeveling om de bemanning en 
de passagiers te onderwerpen aan een waarneming 
van 5 dagen , te rekenen van den dag af waarop 
het schip de haven van vertrek heeft verlaten. 

Evenzeer is het :tanbevelenswaarclig het aan 
land gaan der bemanning behalve om redenen 
van dienst te beletten. 

De onbesmette schepen zullen onmidclellijk tot 
het vrije verkeer worden toegelaten, onverschillig 
hoe hun pas luidt. 

De eenige behandeling, die de o,•erheicl van 
de haven van aankomst ten hunnen opzichte kan 
voorschrijven, bestaat in de maatregelen, toe
passelijk op verdachte schepen (geneeskundig 
onderzoek, ontsmetting, loozing van het ruim
water en vervanging van het aan boord in voor
raad zijnde door goed drinkwater). 

Het verd ient aanbeveling om passagiers en be
manning gedurende 5 dagen onder toezicht te 
houden van den dag af dat het schip uit de 
besmette haven is vertrokken. 

Eveneens is het aanbevelenswaardig om het 
aan land gaan der bemanning anders dan om 
redenen van dienst te beletten. 

Het bevoegd gezag in de haven van aankomst 
zal steeds een certificaat knnnen eischen, ten 
bewijze dat er in de ha ven van vertrek geen 
cholera aan boord van het schip was. 



218 4 AUGUSTUS 1 8 9 8. 

Het bevoegd gezag van de haven zal bij de 
toepassing van deze maatregelen rekening houden 
met de aanwezigheid van een geneesheer en een 
ontsmettingsinrichting (oven) aan boord van de 
schepen der drie bovengenoemde categoriën. 

Bijzondere maatregelen kunnen worden voor
geschreven ten opzichte van overladen schepen, 
bepaaldelijk van pelgrims- of andere schepen, die 
in &!echte hygienische omstandigheden Yerkeeren. 

De koopmansgoederen, die over zee worclen 
aangebracht, kunnen, wat aangaat ontsmetting, 
verbod van in- en doorvoor en quarantaine, op 
geene andere wijze behandeld worden dan die, 
welke over land zijn vervoerd. (Zie Bijlage der 
Conventie van Dresden, Titel IV.) 

Indien een schip zich niet wensch l te onder
werpen aan de door de havenoverheid voorge
schreven verplichtingen, mag het weder zee kiezen. 

Het zal verlof kunnen bekomen om zijn koop-

9. Sanitaire post in de haven van Gwadar 

(Beloudchistan). 
10. Sani taire post in de haven van Mascate 

(op de kust van Oman). 

BIJLAGE IV. 

TOEZICHT EN UITVOERING. 

1. Het toepassen van en toezicht houden op 
de door deze overeenkomst vastgestelde maat
regelen betreffende de bedevaarten is binnen de 
grenzen der bevoegdheid van den oppersten Ge
zondheidsraad te Const.antinopel opgedragen aan 
een Commissie uit dien Raad. Die commissie is 
samengesteld uit drie der vertegenwoordigers van 
Turkije in dien Raad en de vertegenwoordigers 
der mogendheden, die tot de sanitaire conventies 
van Venetië, Dresden en Parijs zijn toegetreden 
of zullen toetreden. Met het voorzitterschap dier 

mansgoederen aan land te brengen, nadat de commissie is een der Ttn·ksche leden belast . Bij 
nooclige voorzorgsmaatregelen genomen zullen zijn, 
te weten: 

1 °. Afzondering vnn schip, bemanning en 1·ei
zigers; 

2°. Loozing van het ruim water na ontsmetting; 
3°. Vervanging van het aan boord in voorraad 

zijnde water door goecl drinkwater. 
Het zal eveneens verlof kunnen bekomen om 

de reizigers, die daartoe het verzoek mochten 
cloen, te ontschepen, op voorwaarde dat deze 
zich onderwerpen aan de door de plaatselijke 
overheid voorgeschreven maatregelen. 

II. Op te richten sanitaire posten. 

1. Te Fao of in de nabijheid van dit punt: 
een groot ziekenhuis op het vaste land met een 
volledigen gezondheidsdienst, die tevens het be
stuur heeft over de na te noemen sanitaire posten 
in de Perzische golf. 

2. Een klein ziekenhuis op een der twee bij 
Bassorah gelegen Turksche eilandjes Sélahiyé of 
Yilauiyé om toezicht te houden op de personen, 
die aan het onderzoek te Fao mochten ontsnapt zijn . 

3. Handhaving rnn den sanitairen post, die 
thans te Bassorah bestaat. 

4. Oprichting van een sanitairen post in de 
baai van Koveit. 

5. Sanitaire post te Menama, de hoofdstad 
der Bahrein-eilanden. 

6. Sanitaire post te Bender-Abbas. 
7. Sanitaire post te Bender-Bouchir. 
8. Sanitaire post te Mohammerah. 

staking van stemmen beslist de voorzitter. 
2. Ter verzekeriug der noodzakelijke voor

waarden voor de goede werking der verschillende 
in deze overeenkomst genoemde sanitaire inrich
tingen, zal een corps worden ingesteld van ge
diplomeerde en bekwame geneesheeren, van goed 
geoefende ontsmetters en werkt

0

nigkundigen en 
van sanitaire su11poosten, gekozen uit personen 
die als officier of onderofficier in militairen dienst 
geweest zijn. 

3. Wat de, uit het, door deze Conventie vast
gestelde systeem voortspruitende kosten betreft, 
zoo bestaat er reden om het tegenwoordig stelsel 
van verdeeling der kosten tnsschen de Turksche 
regeering en den oppersten Gezondheidsraad te 
Constantinopel, welk stelsel is aangenomen inge
volge overeenkomst tusschen de Tnrksche regeeri ng 
en de in dien Raad vertegeu woordigde Mogend
heden, te handhaven. 

4. De sanitaire overheid van de Tnrksche 
haven van oponthoud of aankomst, die een over
treding constateert, maakt daarvan proces-verbaal 
op, waarop de kapitein zijn aanmerkingen kan 
stellen. 

Een gewaarmerkt afschrift van dat proces-verbaal 
wordt in de haven van oponthoud of aankomst 
ter baud gesteld aan de consulaire overheid van 
het land, welks vlag het schip voert. Deze 
neemt het bedrag van de boete in bewaring. Bij 
ontstentenis van een consul doet dit de sanitaire 
overheid. 

De boete vervalt eerst definitief aan den opder-
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sten Gezondheidsraad te Constantiuopel als de in 

het volgende artikel bedoelde consnlaire commissie 

haar geldig zal hebben verklaard. 

Een tweede gewaarmerkt afschrift van het 

proces-verbaal zal door de sanitaire overheid, 

die de overtreding heeft geconstateerd, moeten 

gezonden worden aan den voorzitter van den 

Gezondheidsraad te Constantinopel die dat stuk 

aan de consulaire commissie zal mededeelen. 

De sanitaire of consulaire overheid zal van de 

overtreding en de inbewaargeving der boete op 

den pas a:mteekening doen. 

5. Te Constantinopel wordt eene consulaire 

commissie ingesteld om nitspra~k te doen over 

tegenstrijdige verklaringen van den agent van 

den gezondheidsdienst en van den beschuldigden 

gezagvoerder. 

Zij zal telken jare door het consulaire corps 

worden benoemd. 

De administratie van den gezondheidsdienst 

kan vertegenwoordigd worden door een agent, 

die de taak van openbaar ministerie waarneemt. 

De consul van den betrokken staat zal steeds 

worden opgeroepen. Hij heeft het recht om 

mede te stemmen. 

6. De opbrengst der sanitaire rechten en boeten 

kan in geen geval voor andere doeleinden worden 

gebruikt dan voor die welke tot den werkkring 

der sanitaire Raden behooren. 

VERKLARI. G. 

Daar de Regee1·ingen, welke de internationale 

sanitaire Overeenkomst, den derden April 1894 

te Parijs gesloten, hebben onderteekend, het 

nuttig hebhen geacht vóór de nitwisseling der 

akten van bekrachtiging zekere wijzigingen in de 

diplomatieke akte dier Overeenkomst aan te 

brengen, zijn de ondergeteekenden, te dien einde 

behoorlijk gevolmachtigd, omtrent de volgende 

bepalingen overeengekomen. 
I. Alinea ó van afdeeling A der eerste bij 

lage van de Overeenkomst zal aldus luiden: 

· 5. " Indien de plaatselijke omstandigheden het 

veroorloven, zijn de pelgrims verplicht aan te 
toonen dat zij de strikt noodige middelen be

zitten voor het volbrengen der pelgrimsreis been 

en terug en voor het verblijf op de H eilige 

Plaatsen." 
II. Artikel 13 van het. in afdeeling B der

zelfde eerste bijlage vervatte reglement zal door 

het volgende artikel vervangen worden : 

»Art. 13. Het schip moet de pelgrims in het 

tusschendek kunnen bergen. 

.Op het schip moet voor ieder persoon (de 

bemanning niet inbegrepen), van welken leeftijd 

ook, een oppervlakte beschikbaar zijn ·van ten 

minste 150 vierkante decimeter met een tusschen

deksboogte van ten minste 1.80 meter. 

"De schepen, die de kustvaart uitoefenen, 

moeten voor iederen pelgrim eene ruimte be

schikbaar hebben van ten minste twee meter 

breedte langs de boorden van het schip." 

IIL De ondert-eekend hebbende Regeeringen 

stemmen er in toe dat de akten van bekrachti

ging van Hare Britscbe Majesteit bij lage III der 

Overeenkomst niet inhouden. Derhalve zullen 

de bepalingen dier bijlage niet toegepast worden 

op cle oorlogs- of kooprnardijscbepen van Groot

Brittannië en Ierland en van Engelsch-Indië. 

IV. Deze Verklaring, welke een bijlage zal 

uitmaken van de internationale Sanitaire Overeen

komst van Parijs van 3 April 1894, zal in de 

akten van bekrachtiging der Hooge Contrac

teerende Partij en begrepen worden en wordt in 

de plaats gesteld vaq de reserves, opgenomen in 

het proces-verbaal van onderteekening der Over

eenkomst gedagteekend 3 April 1894. 

Ter oorkonde waarvan de onderteekenaars, be

hoorlijk hiertoe gevolmachtigd, deze Verklaring 

hebben opgemaakt en van hnn zegel voorzien. 

Gedaan in dertien exemplaren te Parijs den 

30sten Octobe,· 1897 . 

(L. S.) was geteekend: 

/Teor NedP.rland: A. DE STUEUS. 

JJuitschland: MüNSTEU. 

Oostenrijk-Hongari,je: de Ambassa
deur van Oostenrijk-Hongarije , 
A. WOLKENSTEIN. 

B elgië: Baron D' ANETHAN. 

Denemarke,,: J. HEGERMANN LINDEN· 

CRONE. 

Spanje: Hertog DE MAND AS. 

de Franse/te Republiek: HANOTAUX. 

Groot-Brittannië: MARTIN GossELIN. 

Griekenland: C. A. C1t1És1s. 
I talië: G. ToRNIELLl. 

Perzië: NAZAHE AGA. 

Portugal: ANTONIO MAnIA BART• 

TE0LOMEA FEREIRA. 

Rusland: MoEIRENEIF.IM. 
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5 Augustus 1898. BESLUIT, betreffende de plechtige 
beëediging en · inhnldiging van Hare Majes
teit Koningin WrLJIELMrNA, binnen de stad 
.Amsterdam. S. 19 5. 

IN NHM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, l!lNZ. 
Op de voordracht van den Minister van Binnen

Jandsche Zaken van 4 Augustus 1898, n°. 7, 
Kabinet; 

Gelet op artikel 51 der Grondwet; 

Hebben besloten en besluiten: 
De beide Ii.amers van de Staten-Generaal tot 

eene openbare en vereenigde vergadering bijeen 
te roepen, ter zake der plechtige beëediging en 
inhuldiging van Hare Majesteit de Koningin, 
welke in de Nieuwe Kerk binnen de stad .Amster

dam op Dinsdag 6 September 1898, des voor
middags te half elf uren zal plaats hebben. 

Afschri ft van dit besluit, hetlvelk in het Staats
blad zal worden geplaatst, zal worden gezonden 
aan de beide Kamers der Staten-Generaal, aan 
den Raad van State, aan de Departementen van 
Algemeen Bestuur en aan de Algemeene Reken

kamer. 
Soestdijk, den 5den Augnstus 1898. 

(get.) E M MA. 

De Minister van Binnenlandscl,e Zaken, 
(get .) H. GOEMAN .BORGES!US. 

( Uitgeg. 15 Aug. 1898). 

5 Augustus 1898. BESLUIT, houdende beschik
king op het door den raad der gemeente 
Kampen ingesteld beroep van een besluit 
van Gedeputeerde Staten der provincie Over
ijssel, betreffende belegging van uitgeloote 
obligatiën eener gemeentelijke leening in eene 
nieuwe leeniug. 

IN NAAM VAN H . M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den raad der g emeente Kam pen, tegen het be

sluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel, 
d.d . 7 April 1898, 2• afdeeling, n° . 1277/1020, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het besluit 
van dien raad van 29 Maart te voren , n° . 7 ; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen 
van bestuur gehoord, advies van 20 Juli 1898, 
n°. 134; 

Op de voordracht van den Minister van Binnen
landsche Zaken van 2 Augustus 1898, n°. 3568, 
afd. B. B.; 

Overwegende dat voornoemde raad, bij besluit 
van 24 October 1895, n°. 238, gewijzigd bij 
dat van 26 November 1895, n°. 259c, besloten 
heeft tot verkoop van een kapitaal ten name der 
gemeente, ingeschreven op het grootboek der 

2½ pCts. nationale schuld, ter reëele waarde 
van f 314,500, waarvoor de gemeente houdster 
zou worden van 320 obligatiën ad f 1000 der 

con versieleening ad 3 pCt. door haar dat jaar 
aangegaan, welke leening niet was volteekend; 
terwijl voorts werd bepaald dat bij uitloting van 
één of meer der obligatiën de opbrengst daarvan 
opnieuw in ins_chrijving op het grootboek zul 
worden belegd ; 

dat, nadat de raad der gemeente Kampen bij 
besluit van 1 September 1896, n°. 210 a -

door Gede1rnteerde Staten goedgekeurd - had 
besloten 18 dier tegen 1 °. October van dat jaar 
aflosbaar gestelde obligatiën ad f 1000, om te 
wisselen tegen 18 obligatiën eener nieuwe ge
meenteleening, die 1·aad in 1897 besloot om de 
tegen 1 Octuber 1897 aflosbaar gestelde 20 obli
gatiën ook om te wisselen tegen 20 obligatiën 
eener nienwe gemeenteleening , aan welk laatste 
hesluit Gedeputeerde Staten, bij besluit van 6 Au
gustus 1897, 2de afdeeling, n°. 2855/2094 , 
hunne goedkeuring hebben onthouden, waarin 
door den raad is berust; 

dat Gedeputeerde Staten vervolgens bij hun 
besluit van 7 April 1898, 2de afdeeling, 

n". 1277 /1020, aan het besluit van den raad 
van Kampen, d.d. 29 Maart 1898, 11°. 7 -
om de eventueel tegen 1 October 1898 uit te 

loten obligatiën der conversieleening om te wis
selen tegen obligatiën eener nieuwe gemeente
leening - hunne goedkeuring hebben onthouden, 
àaarbij overwegende, dat in het raadsbesluit van 
24 October 1895, n°. 238, is bepoald, dat na 
uitloting der obligatiën, waarvoor de gemeente 
in de leening ad f 1!02,000, heeft deelgenomen, 
de opbrengst wederom op het grootboek zoude 
worden belegd, om zekerheid te hebben, dat 
mettertijd de van het grootboek afgenomen kapi
talen daarop wederom zonden worden bijgeschreven; 
dat wel is waar bij raadsbesluit van 1 Septem
ber 1896 , n°. 210 a, over de opbrengst van uit
geloote obligatiën op andere wijze is beschikt, 
doch dat Gedeputeerde Staten in overeenstemming 
met hun besluit van 6 Augustus 1897, 2de af
deeling, n°. 2855/2094, van meening zijn, dat 
daarmede niet behoort te worden voortgegaan, 
omdat anders de mogelijkheid bestaat, dat de van 
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het grootboek afgeschreven kapitalen daarop nimmer 
meer zouden worden bijgeschreven, in strijd met 
's raaclsbe luit van 24 October 1895, n°. 238; 

clat de raacl van Kampen van evenvermeld be
sluit van Gecleputeercle Staten van 7 April 1898 
bij Ons in beroep is gekomen, Jaarbij aanvoereucle, 
dat de gemeente weder eene leening moet aangaan 
tot uitvoering en voltooiing van verschillende 
werken; dat de bepaling van 1895, dat bij uit
loting van obligatiën cle opbrengst op het groot
boek moet worden belegd, in wezen blijft en het 
hier slechts geldt eene verschuiving van tijd; dat 
door de onthouding der vereischte goedkeuring 
aan het gemeenteraadsbesluit van 29 Maart 1898 
de gemeente financieel schade zou lijden, daar 
de koers der 3 pCts. gemeenteleeuingen thans tot 
± 93 pCt. is gedaald en de 3 pets. inschrijving 
grootboek à pari staat; weshalve zij voor iedere 
obligatie van f 1000, die zij nitgeeft, f 70 minder 
ontvangt dan haar eene inschrijving van gelijk 
bedrag op het grootboek kost; 

Overwegende, dat naar art. 146 der Grondwet 
en art. 194 der gemeentewet, de besluiten der 
gemeenteraden betrekkelijk de beschikking over 
gemeente-eigendom, als het koopen, ruilen, ver
vreemden, bezwaren en verpanden van onroerend 
goed, van inschrijvingen in een der grootboeken 
van de Nederlandsche schuld, van schuldbrieven 
of vorderingen zijn onderworpen aan de goed
keuring van Gedeputeerde Staten, zulks opdat 
zooveel mogelijk het rentegevend voortdurend 
voor de gemeenten bewaard blijve en het niet te 
eeniger tijd voor hare behoeften zal worden ver
bruikt; 

dat in verband hiermede een vaste en voort
durende belegging van de kapitalen der gemeenten 
wenschelijk is, zooals eene inschrijving in een 
der grootboeken van de Neclerlandsche schuld 
aanbiedt, en het niet aangaat, dat gemeente
besturen alleen ter wille van eenige meerdere te 
genieten rente of eenig koersverschil aan eene 
andere wijze van belegging de voorkeur geven, 
te minder, waar gelijk in casn door voortdurende 
uitlotingen van naar de grootte der leeningen 
aanzienlijke bedragen, het kapitaal weder aan
houdend van de belegging los wordt gemaakt, 
zoodat steeds naar eene nieuwe belegging daarvan 
in andere leeningen moet worden gezocht; 

dat znlks in dezen te meer klemt, waar het 
gemeentebestuur bij voortduring wil deelnemen 
voor het eens van het grootboek afgeschreven 
kapitaal, in leeningen van de gemeente zelve, 

waardoor feitelijk het kapitaal der gemeente wordt 
gebezigd - zij het dan ook met uitlotingen van 
schuld - voor hare behoefte van het oogenblik; 

dat daardoor toch het gevaar ontstaat, dat op 
clen dnm· het kapitaal der gemeente zoodanig in 
hare administratie zal worclen opgenomen, dat 
het, dienende voor hare behoeften, verloren gaat, 
terwijl, wanneer daarentegen voor hare behoeften 
gelden van _anderen worden opgenomen, door ge
regelcle aflossing van de schuld wordt gezorgd, 
dat de nakomelingschap door de behoeften van 
het heden niet te zwaar zal worden gedrukt; 

dat dan ook Gedeputeerde Staten van Over
ijssel wel hebben goedgekeurd het besluit van 
den raad der gemeente Kampen, d.d. 24 Octo
ber 1895, n°. 238, gewijzigd bij besluit van den 
26 November 1895, n°. 259 c, om een zoodanig 
bedrag van de inschrijving ten name der ge
meente op het 2½ pCts. grootboek der Nederlandsche 
werkelijke schuld te verkoopen, dat dit eene 
reëele opbrengst geeft van f 314,500, en voor 
dit bedrag deel te nemen in de 3½ pCts. con
versieleening der gemeente; 

dat intnsschen hier niet behoeft te worden 
onderzocht of die goedkeuring destijds voldoende 
gerechtvaardigd was, doch zij geschiedde, omdat 
de conversieleening niet was volteekend, en om
dat de raad aan zijn besluit had toegevoegd de 
uitdrukkelijke voorwaarde, dat bij uitloting van 
een of meer obligatiën, de opbrengst daarvan 
opnieuw zon worden belegd in eene inschrijving 

op het grootboek; 
dat om al het aangevoerde er alleszins reden 

aanwezig is aan die voorwaarde de hand te houden, 
en derhalve niet voor goed kan worden aangezien, 
dat de raad steeds maar wil voortgaan om de 
gelden van uitgeloote ob]igatiën in andere leeningen, 
clie hij aangaat voor de gemeente, maar weder 

te beleggen; 
Gezien de gemeentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het ingesteld beroep ongegrond te verklaren. 
De .Minister van Binnenlandsche Zaken is be

last met de uitvoering van dit besluit, waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State, afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

Soestdijk, den 5den Augustus 1898. 

(get .) E M :\<1 A. 

De 11Iinister van B i,menlandsche Zaken, 
(get .) H. GOEMAN BoRGESIUS. 
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6 Àugustua 1898. BESLUIT, tot intrekking van het 
Koninklijk besluit van 22 April 1892 (Staats
blad n°. 93), gewijzigd bij Koninklijk besluit 

van 16 November 1893 (Staatsblad n°. 164) 

en tot vaststelling van een Reglement voor 

de Rijkslandbouwproefstations . S. 196. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Bin

nenlandsche Zaken van 8 Juni 1 9 , n°. 2568•, 

afd. Landbouw ; 

Gezien het Koninklijk besluit van 22 April 1892 

(Staatsblad n°. 93), gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van 16 ovember 1893 (Staatsblad n°. 164); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 

5 Juli 1898, n°. 9); 

Gezien het nader rapport van deu voornoemden 

Minister van 3 Augustus 1898, n°. 3355, afd. 
Landbouw; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
1°. met ingang van 1 September 1898 en onder 

intrekking van het Koninklijk besluit van den 
22 April 1892 (Staatsblad n°. 93), gewijzigd bij 

Koninklijk besluit van 16 November 1893 (Staats
blad n°. 164) , vast te stellen het bij dit besluit 

gevoegde Reglement voor de Rijkslandbou wproef

stations; 
2°. te bepalen, dat dit besluit in werking zal 

treden op den tweeden dag na dien der dagtee

kening van het Staatsblad en van de Staatscourant, 
waarin het is geplaatst. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be

last met de uitvoering van dit besluit, dat in 

het Staatsblad en gelijktijdig in de Staatscourant 
zal worden geplaatst, en waarvan afsrhrift zal 

worden gezonden aan den Raad van State. 

oestdijk, den 6den A ngnstus 1898. 

1,get.) EMMA. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
(get.) H. GOEMAN BonGESIUS. 

( Uitgeg . 20 Á.ug. 1898.) 

Reglement voor de Rijkslandbouwproefstations, 

§ 1. Plaats, doel en werkkring der Rijks
landbouW"proefstations. 

Art. 1. In de gemeenten, daartoe door Ons 
aan te wijzen, zijn Rijkslandbouwproefstations 

gevestigd, waarvan één of meer in het bijzonder 
voor het onderzoek van zaden, die den naam 

dragen van Rijksproefstation voor zaadcontrole. 

2. De Rijkslandbouwproefstations hebben ten 

doel: 
a. het ten behoeve van den landbouw, op aan

vrage van de Regeering of van bijzondere perso

nen en instellingen, onderzoeken van grond• en 

watersoorten, meststoffen, voedingsstoffen , zaden 

_en alle andere landbouwgrondstoffen en voort• 

brengselen ; 
b. het verrichten van cultuur- of bemestings

proeven op de daarvoor door de Regeering of door 

bijzondere personen en instellingen beschikbaar 

gestelde proefvelden ; 
c. het instellen van wetenschappelijke onder

zoekingen van meer algemeenen aard den land

bon w betreffende. 
Voor bepaalde richtingen op dit gebied kunnen 

door den Minister van Binnenlandsche Zaken een 

of meer Rijkslandbouwproefstations van bijzonder 

personeel en van bijzondere hulpmiddelen worden 

voorzien. 
3. Elk Rijkslandbouwproefstation is bestemd 

voor bepaalde door den Minister van Binnenland
sche Zaken in overleg met het dagelijksch bestuur 

der in art. 9 genoemde commissie van toezicht 

aan te wijzen kringen. 

§ 2. Van het beheer en het pe,·soneel. 

4. Aan het hoofd van elk Rijkslandbonwproef

station staat een directeur, die door Ons wordt 

benoemd, geschorst en ontslagen. 

5. Behalve den directeur zijn aan de Rijksland-

bouwproefstations werkzaam: 
a. scheikundigen , 

b. plantkundigen, 

e. bacteriologen, 

d. vaste en tijdelijke adsistenten, 
e. amanuenses, schrijvers en bedienden. 

Deze ambtenaren worden door den Minister 

van Binnenlandsche Zaken benoemd, geschorst en 

ontslagen, op voordracht van den directeur van 
het betrokken Rijkslandbouwproefstation en het 
dagelijksch bestuur der in art . 9 genoemde com
missie van toezicht gehoord. 

Aan elk Rijkslandbouwproefstation kunnen 
bovendien volontairs worden toegelaten op door 
den Minister van Binnenlandsche Zaken, den 
directeur e11 het dagelijksch bestuur der in art. 9 
genoemde commissie van toezicht gehoord , te 
maken bepalingen. 

6. De directeuren en verdere ambtenaren oefenen 
hunn e functiën uit volgens eene instructie door 
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den Minister van Binnenlandsche Zaken vast te 
stellen. 

7. De directenren der Rijkslandbouwproefstati
ons vormen een college, waarvan door den Minister 
van Binnenlandsche Zaken een tot voorzitter, een 
tot plaatsvervangend voorzitter en een tot secre
taris wordt benoemd. De voorzitter heeft, inge
val van staking van stemmen, eene beslissende 
stem. Is een der directeuren verhinderd eene ver
gadering van het college van directeuren bij te 
wonen , dan woru t hij door den door bem hiertoe 
aan te wijzen ambtenaar van zijn Rijkslandbouw
proefstations vervangen. 

De vergaderingen van het college van direc
teuren worden ten minste tweemaal 's jaars ge
houden met kennisgeving door den secretaris van 
tijd en plaats en van de genomen besluiten aan het 
dagelijksch bestuur der in art. 9 genoemde com
missie van toezicht. 

8. De directeuren der Rijkslandbouwproefstati 
ons dienen de jaarverslagen van de onder hun 
toezicht staande inrichtingen , volgens een model, 
vastgesteld door den Minister van Binnenlandsche 
Zaken, bij het dagelijksch bestuur der in art. 9 
genoemde commissie van toezicht in vóór 1 Fe
ari van elk jaar. 

; 3. Van het toezicht. 

9. Het rechtstreeksch toezicht op de Rijksland
bouwproefstations en op het geldelijk beheer van 
de directeuren dier inrichtingen w01·dt door Ons 
opgedragen aan eene commissie, bestaande uit ten 
minste vijf en ten hoogste elf leden. 

De leden der commissie worden cloor Ons be
noemd en ontslagen en uit h nn midden de voor
zitter en de secretaris door Ons aangewezen. 

De voorzitter en de secretaris maken met één 
of meer van de anµere leden der commissie door 
haar zelve aan te wijzen, het dagelijksch bestn ur 
uit, hetwelk bevoegd is de zaken te behandelen 
en te beslissen, welke daarvoor door den Minister 
van Binnenlandsche Zaken vatbaar worden geacht. 

Het dagelijksch bestuur is van zijne handelin
gen mededeeling en verantwoording verschuldigd 
aan de commissie van toezicht. 

De zetel van het dagelijksch bestuur is geves
tigd ter woonplaatse van den secretaris. 

De leden der commissie treden volgens eenen 
door den Minister van Binnenlandsche Zaken vast 
te stellen rooster om de vijf jaar af, doch zijn 
opnieuw benoembaar. 

De commissie stelt voor hare werkzaamheden 

een huishoudelijk reglement vast, dat om in wer
king te treden de goedkeuring van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken behoeft. 

10. De commissie van toezicht waakt voor de 
handhaving der bepalingen betreffende de Rijks
landbouwproefstations, en stelt aan den Minister 
van Binnenlandsche Zak~n de verbeteringen voor 
die zij noodig acht. 

Jaarlijks brengt zij vóór 1 Juni aan den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken een algemeen 
verslag uit over den toestand der Rijkslandbouw
proefstations gedurende het afgeloopen kalenderjaar. 

11 . De leden der commissie hebben te allen 
tijde toegang tot de Rijkslandbouwproefstations. 
De directeuren zijn verplicht hno steeds de ge
vraagde inlichtingen te verstrekken, zoowel ten 
opzichte van hunne werkzaamheden als van de 
administratie. 

§ 4. Van de onderzoekingen. 

12. De Staat is niet verantwoordelijk voor de 
van de Rijkslandbouwproefstations uitgaande mede
deelingen, adviezen en verslagen. 

13. De onderzoekingen bedoeld in art. 2, sub a, 
beha! ve die, welke op aanvrage der Regeering 
plaats hebben, geschieden in den regel alleen aan 
het Rijkslandbouwproefstation, gelegen binnen den 
kring, waarin de aan vrager zijn bedrijf uitoefent. 

Ingeval de aanvrager bijzondere redenen meent 
te hebben om een onderzoek aan een ander Rijks
landbouwproefstation te verlangen, richt hij daartoe 
een gemotiveerd verzoek aan den Minister van 
Binnenlandsche Zaken. 

De sub b en c in art. 2 beqoelde werkzaam
heden en onderzoekingen geschieden op last van 
den Minister van Binnenlandsche Zaken en op 
aanvragen door bijzondere personen ofinstell ingen 
aan den Minister van Binnenlandsche Zaken te 
richten. Alvorens op deze aanvragen te beslissen, 
wint de Minister het gevoelen in van het dage
lijksch bestuur der in art. 9 genoemde commiss ie 
van toezicht. 

14. De methoden, volgens welke de onderzoe
kingen plaats hebben, worden jaarlijks door het 
college van directeuren vastgesteld. Zij behoeven 
de goedkeuring van den Minister van Binnen
landsche Zaken en worden, voor zoover de handel 
en de landbouw bij de kennis daarvan belang 
hebben, tijdig in de Staatscourant medegedeeld. 

15. Voor de onderzoekingen, verricht ten be
hoeve van de in art. 2 sub b bedoelde 1iroeven 
op de daarvoor door bijzondere personen of instel-
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lingen beschikbaar gestelde proefvelden , kan ver

goeding der kosten gevorderd worden . 

De proeven en onderzoekingen door de Regee
ring bevolen en die bedoeld in art . 2 sub c ge

schieden kosteloos. 
16. Voor de onderzoekingen bedoeld in art. 2 

snb a, wordt door den Minister van Binnenland
sche Zaken een reglement vastgesteld. Daarin 
worden, behalve voorschriften omtrent het aan
vragen van onderzoek, het monster nemen en het 

bedrag van het tarief voor elk onderzoek , ook 

voorschriften gegeven , volgens welke ten aanzien 

van elk onderzoek door belanghebbenden een tweede 

onderzoek kan worden verlangd, ter vergelijking 
met het eerste . 

17. Voor het onderzoeken ten behoeve der open

bare cont-röle worden door den Minister van Bin

nenlandsche Zaken afzonderlijke reglementaire be

palingen vastgesteld. 
Behoort bij Koninklijk besluit van 6 Augustus 

1398 (Staatsblad n° . 196). 
Mij bekend, 

De Jlfinister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) H. GOEMAN BoRGESIUS. 

9 Áugusttts 1898. BESLUIT, betreffende de ver

gaderplaatsen van militieraden in Noord
brabant, Gelderland, Zuidholland, Zeeland, 
Friesland en Overijssel. S. 197. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ . 

WIJ EMMA' ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Binnen

landsche Zaken van 5 Augustus 1898, u0 • 1181 M., 
afd . Militie en Schutterijen ; 

Gezien de artt. 84 en 86 der wet van 19 Au

gustus 1861 (Staatsblad n°. 72), betrekkelijk de 

Nationale Militie, laatstelijk gewijzigd en aange
vuld bij de wet van 2 Juli 1898 (Staatsblad 

n°. 170); 
Overwegende, dat na het in werking treden 

van laatstgenoemde wet de militieraad voor elke 
lichting der nationale militie slechts ééne zitting 
houdt en mitsdien herziening noodig is van de 
Koninklijke besluiten van 21 December 1861 
(Staatsblad n°•. 130, 131, 132 en 135), 25 Ja
nuari 1868 (Staatsblad n°. 16), 20 Januari 1872 
(Staatsblad n°. 2), 20 December 1877 (Staats
blad n°. 286), 11 October 1878 (Staatsblad n°. 142), 

2 Januari 1879 (Staatsblad n°. l) en 24 Juli 1894 
(Staatsblad n°. 137), voor zoover deze eenige 
regeling bevatten in verband met het door den 
militieraad houden van eene tweede zitting; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
I. Met intrekking van de artt. 3 en 4 van 

het Koninklijk besluit van 21 December 1861 
(Staatsblad n°. 130), alsmede van de artt. 1 

en 2 van het Koninklijk besluit van 20 Decem· 

ber 1877 (Staatsblad n°. 286): 
Elke militieraad in de provincie Noordbrabant 

vergadert in de hoofdplaats van zijn district. 
Behalve in die hoofdplaats vergadert de militie

raad in het eerste militiedistrict ook in de ge

meente Tilburg; die in het tweede militiedistrict 

ook in de gemeente Bergen op Zoom, en die in het 
derde militiedistrict ook in de gemeente Boxmeer. 

Gedeputeerde Staten der provincie wijzen de 

gemeenten van het eerste militiedistrict aan, voor 

welke de militieraad in dat district te Tilburg, 
die van het tweede militiedistrict, voor welke 

de militieraad in dat district te Bergen op Zoom, 
en die van het derde militiedistrict, voor welke 

cle militieraad iu dat district te Boxmeer ver
gadert, en bepalen den dag , waarop in elke der 

genoemde gemeenten de in art. 86 cler wet be
trekkelijk de Nationale Militie vermelde zitting, 
nadat de in de hoofdplaats van het militiedistrict 

gehouden zitting is afgeloopeo, wordt geopend. 
Il. Met intrekking van de artt. 3 en 4 van 

het Koninklijk besluit van 21 December 1861 
(Staatsblad n°. 131), alsmede van het Koninklijk 

besluit van 20 Januari 1872 (Staatsblad n° . 2); 

Elke militieraad in de provincie Gelderland 

ver11:adert in de hoofdplaats van zijn district. 
Beha! ve in die hoofdplaats vergadert de militie

raad in het eerste militiedistrict ook in de ge
meenten Tiel en Nijmegen, en die in het tweede 
militieclistrict ook in de gemeenten Harderwi,jk en 

Groenlo. 
Gedeputeerde Staten der provincie wijzen de 

gemeenten van het eerste militiedistrict aan, voor 

welke de militieraad in dat district te Tiel en 
te Nij'megen, en die van het tweede militie 

district, voor welke de militieraad in dit district 
te Harderwijk en te GrÖenlo vergadert, en be
palen den dag, waarop in elke der genoemde 
gemeenten de in art. 86 der wet. betrekkelijk de 
Nationale Militie vermelde zitting, nadat de in 
de hoofdplaats van het militiedistrict gehouclen 
zitting is afgeloopen, wordt geopend. 

III. Met intrekking van de artt. 3 en 4 van 
het Koninklijk besluit van 21 December 1861 
(Staatsblad n°. 132): 

Elke militieraad in de provincie Zuidholland 
vergadert in de hoofdplaats van zijn district . 



10 AUGUSTUS l 8fl8. 

Behalve in die hoofdplaat! vergadert cle militie

raacl in het tweede militieclistrict ook in ue ge

meente Rrielfe; die in het derde militiedistr ict 

ook in de gemeente Gouda, en clie in het vierde 

militiedistrict ook in cle gemeenten Gorinche,n 
en Dirksland. 

Gedeputeerde Staten cler provincie wijzen de 

gemeenten van het tweede militiedistrict aan, 

voor welke de militieraad in dat district te 

Brielle , die van het derde militiedistrict, voor 

welke de militieraad in dat district te Gouda, 
en die van het vierde militiedistrict, voor welke 

de militieraad in dit district te Gorincl,em en te 

Dirksland vergadert, en bepalen den dag, waarop 

in elke der genoemde gemeenten de in art. 6 

cler wet betrekkelijk de ~ationale )filitie ver

melde zitting, nadat de in de hoofdplaats van 

het militiedistrict gehouden zitting is afgeloopen, 

wordt geopencl. 

IV. Met intrekk ing van het Koninklijk besluit 

van 24 Juli 1894 (Staatsblad n°. 137): 

De militiera<icl in de provincie Zeeland ver

gaclert, beha! ve in de hoofd plaats cler provincie, 

ook in cle gemeenten Zierikzee, Halst en Oostburg. 

Gecleputeercle St:iten der provincie wijzen cl e 

gemeenten aan, voor welke cle militieraacl te 

Zierikzee , Hulst en Oostburg vergadert, en be

palen clen dag, waarop in elke der genoemde 

gemeenten de in art. 86 cler wet betrekkelijk de 

Nationale )1 ilitie vermelcle zitting, naclat de in 

de boofclplaats der provincie gebonden zitting is 

afgeloopen, worclt geo pencl. 

V. )fet intrekking van de Koninklijke be

s! uiten van 11 October 1878 (Staatsblad n°. 142) 

en van 2 Januari 1879 (Staatsblad n°. 1): 

Beha! ve in cle hoofdplaats van zijn district 

veri(aclert de militieraacl in het eerste militie

district der provincie Friesland ook in de ge

meente Dokkum, en die in het tweede militie

district van voormelde provincie ook in cle 

gemeente Bolsward. 
Gedeputeerde Staten der provincie wijzen cle 

gemeenten van het eerste militiedistrict aan, voor 

welke de militieraacl in clat district te Dokkum , 
en clie van het tweede militiedistrict, voor welke 

de militiernad in c1it district te Bolsward ver
gadert, en bepalen den dag, waarop in elke der 
p;enoemde gemeenten de in art. 86 der wet be

trekkelijk cle Xationalc )fili tie vermelde zitting, 

nadat de in cle hoofdplaats van het militiedistrict 

gehouclen zitting is afgeloopen, wordt geopend. 

VJ. )fet intrekking van art. 2 van het Konink-

1898. 

lijk besluit van 21 December 1861 (Staatsblad 
n°. l 35) , alsmeue van het Koninklijk besluit 

van 25 Januari 1868 (Maatsblad n°. 16): 

De militieraad in de provincie Overijssel ver

gaclert, behalve in de hoofdplaats der provincie, 

ook in de gemeenten Stad-Álmelo, Steenwijk en 
Deventer. 

Gecleputeerde Staten der provincie wijzen de 

gemeenten aan, voor welke cle militieraad te 

Stad-Almelo, Steemoijk en Deventer vergadert, 

en bepalen den dag, waarop in elke cler genoemde 

p;emeenten de in art. 86 der wet betrekkelijk de 

Nationale Militie vermelde zitting, nadat cle in 

de hoofclplaats der provincie geho1vlen zitting is 
afgeloopen, wordt geopencl. 

VII. Dit besluit treedt in werking met 1 Sep
tember 1898. 

De )Iinister van Binnenlandsche Zaken is be

last met de uitvoering van dit besluit, clat in 
het ,)ttudsblad zal worclen geplaatst. 

Soestdijk, den 9clen Augustus 1898. 

(get.) E)'JMA. 

De J!finister vaii Binnenlandse/Ie Zaken, 
(get .) H. GOEMA)I BoRGESIUS. 

(Uitgeg. 20 Aug . 1898.) 

10 .Augustus 1898. BESLUIT, ter bekendmaking 

van den tekst cler wet van den 9den Mei 1890 

(Staatsblad n°. 78) tot regeling van de pen

sioenen der burgerlijke ambtenaren, zooals 

die is gewijzigcl bij de wetten van 9 April 1897 

(Staatsblad n°. 85) en 28 Juni l898(Staats
blad n°. 152). S. 198. 

Î)I NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ . 

WIJ E:YDfA E)IZ. 

Op de voordracht van den Minister van Finan

ciën van den 5clen Augustus 1898, n°. 70, Gene

rale Thesanrie ; 

Gelet op cle wetten van den 9den Mei 1890 

(Staatsblad n°. 78), 9 April 1897 (Staatsblad 
n°. 85) en 28 Juni 1898 (Staatsblad n°. 152); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

De tekst cler wet van den 9den Mei 1890 

(Staatsblad n°. 78) tot regeling van de pensioenen 
dtr burgerlijke ambtenaren, zooals die bij de 

hierborenvermelde wetten vnn 9 April 1897 

(Staatsblad n°. 85) en van 28 Juni 1898 (Staats
blad n°. 152) is gewijzigd, algemeen bekend te 

mnken, door bijvoeging van dien gewijzigden 

tekst in zijn geheel, bij dit besluit. 

De )Iinister voornoemcl is belast met de uit-

1~ 



226 1 Ü AUGUSTUS t 8 9 X. 

voering van dit beslnit, hetwelk in het Staats

blad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, den l0den Augustus 1898. 
(get.) EMMA. 

De Minister van Financiën, (get.) PIERSON. 

( Uitgeg. 25 Aug. 1898 .) 

'rEKST DER WET van den 9ûen JJfei 1890 

(Staatsblad n°. 78) tot ,·egeting van de 
JJensioenen der burgerlijke ambtenaren, zoo
als die is gewijzigd bij de wetten van 

9 April 1897 (Staatsblad n°. 85) en van 

28 J uni 1898 (Staatsblad n°. 152). 

Art. 1. Ten laste van den Staat wordt pen
sioen verleend aan alle burgerlijke ambtenaren, 

onder de voorwaarden en naar de regelen bij 

deze wet bepaald. 
2. Als burgerlijke ambtenaren worden beschouwd 

zij, die door of vanwege den Koning, door of 

vanwege eene der Kamers van de Staten-Generaal 

of door de Staten of de Gedeputeerde Staten der 

provinciën benoemd, van vaste aanstellingen zijn 
voorzien en wier wedden of belooningen uit de 

Staatsinkomsten gekweten worden, zoomede zij 
die bij de wet als burgerlijke ambtenaren zijn of 

zullen worclen aangemerkt. 
Onder de ambtenaren in het voorgaande lid 

bedoeld, zijn niet begrepen zij, die in kerkelijke 

of militaire betrekkingen zijn geplaatst , de lood
sen en de mindere geëmployeerden, werklieden 

en bedienden, op daggeld werkzaam bij inrich
tingen van 's R ijks zee- en landmacht. 

3. Burgerlijke ambtenaren hebben, nà bekomen 
ontslag, recht op pensioen, wanneer zij : 

a. den ouderdom van vijf en zestig jaren ver

vuld hebben; 
b. door eene der oorzaken in art. 7, litt. b, 

vermeld, ziels- of lichaamsgebreken bekomen, die 
hen ongeschikt maken voor de verdere waarneming 

van hun ambt; 
c. nà tienjarigen dienst uit hoofde van ziels

of lichaam sgebreken, voor de waarneming van 

hun ambt ongeschikt zijn; 
d. nà tienjarigen dienst, ten gevolge van de 

opheffing hunner betrekking of van eene nieuwe 
organisatie van het dienstvak waartoe zij be

hoorden , ontslagen zijn, indien hnn geen wacht
geld wordt toegelegd, het wachtgeld wordt inge

trokken of minder bedraagt dan het pensioen waarop 
zij volgens hun diensttijd aanspraak hebben . 

Gewezen burgerlijke ambtenaren, die minstens 
tien jaren hebben gediend in betrekkingen als 

bedoeld bij artikel 9 en artikel 9bis dezer wet, 
heb beu, indien de laatste dier betrekkingen eene 

burgerlijke was, mede recht op pensioen , zooà.ra 
zij den ouderdom van vijf en zestig jaren vervnld 

hebben, en voorts wanneer zij ziels- of lirhaams

gebreken bekomen, die hen ongeschikt maken 
voor de waarneming van eenig ambt als waaruit 

z\i ontslagen zijn. 
4. Onafhankelijk van de voorwaarden bij het 

vorig artikel vermeld, hebben nà bekomen ontslag 

recht op pensioen: 
a. de hoofden der Ministerieele Departementen, 

in geval van aftreding of van overgang tot eene 

andere ambtsbetrekk ing ; in het laatste geval be
houdens de bepaling van artikel 25; 

b. de leden van cle Algemeene Rekenkamer en 

van de Rechterlijke Macht, clie op grond van 

ziels- of lichaamsgebreken overeenkomstig de daar
omtrent bestaande wettelijke voorschriften, uit 

hun ambt ontslagen worden; 
c. de consulaire ambtenaren, die als zoodanig 

veerti_g jaren hebben gediend, met dien verstande 

dat voor de berekening van dien diensttijd, elke 
acht maanden doorgebracht op de door Ons bij 

algemeenen maatregel van besttrnr aan te wijzen 

posten, zullen gelden voor één jaar; 
d. de ambtenaren bij den stenografischen dienst 

van de Ka.mers der Staten-Generaal, de ambtenaren 
voor den dienst der kant.oren en lijnen van de 

Rijkstelegraaf, verificateurs, kommiezen-verifica
tems en kommiezen-ontvangers voor den dienst 

der invoenechten en accijnzen , opzichters van 

den waterstaat, opzichters en lichtwachters bij 
's Rijks kustverlichting, landmeters voor den 

velddienst, bewaarders in gevangenissen, veld

wachters, deurwaarders, hoofdkommiezen en kom
miezen voor den dienst der belastingen, brieven
bestellers, postboden en voorts iu 't algemeen alle 
andere zoodanige ambtenaren van ondergeschikten 

rang bij den actieveu dienst als door Ons zullen 
worden aangewezen, indien zij den ouderdom 

van vijf en vijftig jaar bereikt en den Staat 
minstens tien jaar iu de gezegde betrekkingen 

gediend hebben. 
5. 1u de gevallen, onder litt. c en aan het 

slot der laatste zinsnede van art. 3 vermeld, 
wordt tot het bewijs der ongeschiktheid gevorderd 
eene met redenen omkleede schriftelijke verkla
ring van twee geneeskundigen. 

Deze geneeskundigen worden benoemd door 
den Minister, hoofd van het Departement waar
onder de belanghebbende behoort. 
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Indien de aanvraag tot benoeming geschiedt 

ten gevolge van een door of namens den belang

hebbende gedaan verzoek of indien hem, ingevolge 

den uitslag van het onderzoek, pensioen wordt 

toegelegd, worden de kosten van het onderzoek 

door hem !!'edragen. Indien hij die niet dadelijk 

voldoet, worden zij door den Staat voorgeschoten 
en op hem verhaald. 

De belanghebbende, aan wieu ingevolge den 

uitslag van het 11:eueeskunclig onderzoek geen 

pensioen wordt toegekend, is bevoegd een nieuw 

onderzoek door twee andere geneeskundigen te 

vorderen. Deze geneeskundigen zullen op aanvrage 
van het Departement van Algemeen Bestuur 

waaronder cle belanghebbende behoort, worden 

benoemd en beëedigd door den kantonrechter van 
de woon- of verblijfplaats van den belanghebbende. 

De uit cl it nader onderzoek voortvloeiende 

kosten worden door den Staat gedragen. 

A'ne stukken betreffende het onderzoek naar 

de ongeschikt.heid van burgerlijke ambtenaren 

voor vercleren dienst zijn vrij van zegel en 

worden gratis geregistreerd. 
6. Het pensioen der ambtenaren wordt voor 

ieder jaar dienst berekend op ern zestigste deel 

van de middelsom over een jaar van het bedrag, 

dat gedurende de laatste zestig maandén van den 

burgerlijken dienst des ambtenaars, overeenkomst.ig 

artikel 13 , als groudslag voor de berekening van 

het pensioen moet gelden. 

Waar die maatstaf ontbreekt, wordt daartoe 

genomen de middelsom over het kortere tijdvak, 

gedurende hetwelk die grondslag moet gelden. 

Het pensioen kan noch het twee-derde gedeelte 

dier middelsom , noch het bedrag van drie dnizend 

gulden te boven gaan. 
7. Met afwijking van het bepaalde bij het 

vorig artikel wordt het pensioen van : 

a. de hoofden der Miuisterieele Departementen 

bepaald op een twaalfde deel hunner bezoldiging , 

voor ieder dienstjaar als zoodanig. 
Geldige diensten, door hen vroeger in auclere 

burgerlijke betrekkingen bewezen, komen naar het 
voorsch ri ft van het vorig artikel in berekening. 

Met betrekking tot alle overige diensten, vroeger 
door hen be\Vezeu, komt voor elk dienstjaar in 

berekening een evenredig gedeelte van het volle 
pensioenbedrag, volgens de bepalingen voor die 
diensten geldende op het oogen blik van aftreding. 
De bezoldiging als hoofd van een Ministerieel 
Departement genoten, komt bij deze berekeningen 
nirt in aanmerking. 

Het pensioen voor den gezamenlijkeu diensttijd 

kan niet meer clan vier duizend gulden bedragen; 

b. de iimbteuaren die ziels- of lichaam,gebrekeu 

bekomen, die hen voor de verdere waarneming 

van hun ambt ongeschikt maken, bepaiild op 

¾ van de middelsom der weelde of belooning bij 

artikel 6 bedoeld, behoudens het maximum van 

drie duizend gulden, mits die gebreken het ge

volg zijn, hetzij van tegen hen in de uitoefening 

hunner dienstverrichtingen of te1· zake van die 

uitoefening gepleegde geweldcladigheden, hetzij van 

het vol voeren van diensten waarbij gevaar te 

voorzien was, hetzij van on gevallen bij het ver

richten van diensten waarbij geen gevaar te voor
zien was , indien het ongeval dat de gebreken 
veroorzaakte niet aan de schuld of aan cle on 

voorzichtigheiil. van clen ambtenaar te wijten is. 

De aanspraak op het bij de vorige zinsnede 
bedoeld 1iensioen vervalt, indien een langer ter

mijn dan van twee jaren is verstreken tusschen 

den dag waarop gebreken als bt>venbedoeld be
komen zijn en clien waarop de ambtenaar ont
slagen wordt ; 

c. de consulaire ambtenaren in dier voege ge• 

regeld dat bij de berekening van hun pensioen, 

elke acht maanden doorgebracht op de door Ons 
bij algemeenen maatregel van bestuur aan te 

wijzen posten zullen gelden voor één jaar, be

houdens de maxima bij de laatste zinsnede van 
het vorig artikel vermeld; 

d. de ambtenaren bedoeld bij artikel 3, litt. d, 
ingeval het wachtgeld minder bedraagt dan het 
pensioen waarop zij volgens hun diensttijd aan

spraak hebben, bepaald op een be<lrag, gelijk

staande met het verschil tusschen laatstbedoeld 

pensioen en het wachtgeld, dat zij gen ieten, be

houdens de maxi ma bij cle laatste zinsnede van 
het vorig artikel vermeld. 

8. Alle recht op pensioen gaat verloren voor 
hem, il.ie beha! ve in de gevallen bij de artikelen 3 , 

litt. a, b en c, en 4 voorzien , ontslagen wordt 

op eigen verzoek, die bij rechtedijke uitspraak 

van zijn ambt wordt ontzet, of die uit hoofde 
van wangedrag, onzedelijkheid, verregaande ach te• 

loosheid of plichtverzuim uit zijne betrekking 
ontslagen wordt. 

9. Als diensttijd komt in aanmerking de tijd 
vóór en nà de invoering dezer wet in werkelijken 
dienst doorgebracht : 

a. in. burgerlijke betrekkingen , die aanspraak 
geven op pensioen; 

b. in kerkelijke of militaire betrekkingen; 
15* 
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in betrekkingen bij het loodswezen; 

in die als mindere geëmployeerde, werkman 

of bediende op daggeld, werkzaam bij inrichtingen 

van 's Rijks zee- en landmacht en bij het Kolon'iaal 

Etablissement te Á.msterdam; 

in betrekkingen in cle koloniën en bezittin~en 

van het Rijk in andere werelddeelen en in die 

welke hier te lande ten laste van cle koloniale 

geldmiddelen zijn of zullen worden ingesteld; 

mits ril die betrekkingeu naar de daarvoor 

geldende regelen aanspraak geven op pensioen; 

c. in onbezoldigde burgerlijke betrekkingen, 

die aanspraak geven op en onmiddellijk worden 

achtervolgd door latere benoeming tot eene be

zoldigcle betrekking; mits belanghe.bbenden binnen 

ééne maand nà de aanvaarding dezer laatste ver

klaren bereid te zijn tot voldoening eener rente, 

over het tijclvak gedurende hetwelk als onbezol

digd nm btenaar is clienst gedaan, berekend tegen 

vier ten honderd in het jaar van de bijdrage, 

welke ten gevolge van de aanvaarding dier be

zoldigde betrekking verschuldigd i~. 

Deze rente wordt in de eerste vier jaren tel

kens tot een gelijk gedeelte op cle wedde van den 

ambtenaar ingehouden; 

d. als onderwijzer, bij eeue openbare inrichting 

van onderwijs, krnchtens eene vaste aanstelling 

van Ons, van Onzen Minister van Binnenland

sche Zaken, van een provinciaal bestuur of ge

meentebestuur ontvangen. 

Als diensttijd komt mede in aanmerking de 

tijd gedureade welken het lidmaatschap van eene 

cler beide Kamers van de Staten-Generaal is waar

genomen door hem, die, tijdens de aanvaarding 

van dat lidmaatschap een der evengenoemde be-· 

trekkingen bekleedende, overeenkomstig de daar

omtrent geldende bepalingeu tijdelijk van de waar

neming cler door hem bekleede betrekking is 

ontheven. 

Yoor hem, die, na om welke recleuen ook ont

slagen te zijn, later wordt herplaatst, zijn <le 
diensten vóór het ontslag, en die~ nà de her

plaatsing bewezen, gelijkelijk geldig. 

Tijdelijke diensten, andere dan in artikel 9 bis 

bedoeld, diensten van personen beneden den ouder

dom van achttien jaren en diensten in bijzondere 

commissiën bewezen, komen alleen in aanmerking, 

voor zoover dit bij de wet zal worden bepaald, 

of, indien het betrekkingen betreft bij litt. bom
schreven , voor zoover dit reeds bij de daarvoor 

geldende regelen bepaald is. 

Bij de berekening van het pensioen blijft buiten 

aanmerking de tijd met of buiten bezwaar van 

's Rijks schatkist met verlof doorgebracht, iuclieu 

het verlof langer dan een jaar achtereenvolgens 

geduurd heeft. Wij behouden Ons nochtans voor 

om in gevallen waarin een langdurig verlof in 

's Rijks belang verleend wordt, te bepalen clat cle 

tijd van dat verlof voor de berekening van het 

pensioen wèl in aanmerking zal komen. 

}lede blijven buiten aanmerking de diensten 

welke reeds met pensioen vergolden zijn. 

9 bis. Tijdelijke diensten, krachtens aanstelling 

in betrekkingen als becloeld in artikel 9 a bewezen, 

komen bij de regeling van pensioen als diensttijd in 

aanmerking, indien zij door een vaste aanstelling 

worden gevolgd. Volgt de vaste aanstelling niet 

onmiddellijk, zoo moeten deze cliensten, om in 

aanmerking te komen, bewezen zijn gedurende 

ten minste twee achtereenvolµ,ende jaren. 

De belanghebbende is verplicht om, boven. en 

beha! ve het in de artikelen 10 en 11 bepaalde, 

twee ten honclerd van de som cler door hem iu 

tijdelijken dienst genoten belooninaen bij te 

dragen. 

Deze bijdrage is niet verschuldigcl over het

geen door hem genoten is, zoolang zijne jaar

lijksche belooning vier honderd gulden of minder 

bedroeg. Ook stijgt zij niet boren twintig ten 

honderd van de cloor hem in cleu overigen tijcl 

gemiddeld per jaar . genoten beloon ing. 

Zij zal, nadat de pensioensbijdrage wegens de 

eerste vaste aanstelling verschul,lig,1 geheel is 

aangezuiverd, in de twee daarop volgende jaren 

telkens voor de helft op de wedde of belooning 

worden ingehouden, met dien verstande echter, 

dat, iudien ten gevolge daarvan de jaarwedde of 

belooning beneuen de som van vierhonderd gulden 

in het jaar zou dalen, de inhoucling zal geschie

den in een zoodanig aantal jaren, als noodig zal 

zijn om de jaarwedde of belooning niet beneclen 

die som te doen dalen. Zoolang de jaarwedde of 

belooning niet meer dan vierhonderd gulden in 

het jnar bedraagt, heeft geene inhouding plaats. 
Wordt den ambtenaar vóór de afbetaling der 

bierbedoelde bijdrage pensioen of wachtgeld toe

gekend, dan geschiedt de inhouding binnen den 

zelfden tijd op dnt pensioen of wachtgeld. 
10. Behoudens de in art. 11 vermelde uitzon

deringen wordt door de burgerlijke ambtenaren, 

tot het bekomen nn pensioen, de hel ft var, het 

beloop huuner wedde of belooning- over één jaar 

bijgedragen. Deze bijdrogen worrlen onder de mid

delen tot dekking der Staatsuitgaven vernntwoord. 
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11 . lle bijdrage bij het voorgaand artikel 

bedoeld wordt, zoo wel op de door den ambte

naar bij eerste aanstelling verkre!(en wedde als 

op elke latere verhooging daarvan, in de eerste 

vier jaren telkens tot een gelijk gedeelte inge
houden. 

De bijdrnge is niet verschuldigd door ambte

naren wier wedde of beloouinp: niet meer dan 
vierhonderd p:ulden in het jaar bedraagt, en 

wordt zoo bij eerste aanstelling als bij latere "er

hooging, met zooveel verminderd als noodig is 

om de wedde of belooning door de heffing der 
bijdrage niet beneden de som van vierhonderd 

gulden in het jaar te doen dalen. 

Ten aanzien van ambtenaren die meer dan 

eene burgerlijke betrekking bekleedcn, worden 

de vorenstaande bepalingen op de aan elke be

trekking verbonden wedde of belooning afzonder
lijk toegepast. 

De bijdrag·e wegens verhoogingeu is niet ver

schuldigd door ambtenaren, voor wie de verhoo

ging niet ten gevolge zal kunnen hebben de 

toekenninp: van een hooger pensioen dan dat, 

hetwelk zou verleend zijn, bijaldien op den dag 
,·au ingang der verboogiug pensioen was toegekend. 

Voor de hoofden der Ministerieele Departementen 
wordt de bij art. 10 bepaalde bijdrage door eene 

doorloopende korting van vijf ten honderd 's jaars 
hunner we<lde of belooning vervangen. 

12. Ouder wedde of belooning worden verstaan 

alle inkomsten, çlie, hetzij onder de benaming 
van tmktement of percentsgewijze belooniug, hetzij 

van vaste emolumenten, aan de ambten of bedie

ningen zijn verbonden, voor zoo vene zij in den 

regel niet strekken tot vergoeding van onkosten, 

door de waarneming daarvan veroorzaakt. 

De vergoeding van kosten van vertegenwoordi

ging, toegekend aan diplomatieke en con ulaire 

ambtenaren, bureelkosten, schadeloosstellingen en 

alle soortgelijke vergoedingen, belooniugeu voor 

de waarneming van bijzondere cornmissiën, tijde
lijke inkomsten of toevallige baten of voordeelen 

worden mitsdien niet als wedde of belooning be
schouwd. 

Daarentegen wordt het genot van vrije woning, 
huisvesting en voed ing, voor zooverre dit invloed 
heeft op het bedrag der inkomsten , als wedde 
of belooniug aangemerkt. 

Voor inkomsten die tevens strekken tot ver
goeding van onkosten door de waarneming der 
ambten of bedieningen veroorzaakt, kan niet meer 
dan een derde gedeelte afgetrokken worden om 

het zuiver bedr,1g der wedrle of helooning te 
vinden. 

13 . Bij de beuocminµ: tot een ambt word t de 

som bepaald, die tot grondslag moet strekken 

zoo voor cle berekening van de overeenkomstig 
het bepaalde bij artikel 10 verschuldip:de bijdrage 
als voor de latere regeling van het pensioen . 

Bij elke verandering van belooning wordt de 
gronds la,!!; voor het pensioen opnieuw geregelcl of 
bevestigd. 

In geval van vermindering van belooniug wordt 
de vroegere grondslag, behoudens de daaraan ver

bonden ,·erplichtingeu, bevestigd, tenzij de be- · 

langhebbende het tegendeel verkiezen moch t en 

• daarvan binnen vier maanden, nadat die ver

minderin~ hem kenbaar is gemaakt, aangifte doet. 

In het laatste geval worclt de bijdrap:e welke nog 

verschuldigd was, in verband met de wijziging 

van den pensioensgrondslag verminderd en de 
verminderde bijdrage, telkens tot een gelijk o-e

deelte, ingehouden in hetzelfde tijdvak, waarin 

die, welke vóór de wijziging van den grondslag 

nog verschuldigd was, zou ingehouden zijn. 

De pensioensgrondslag wordt echter tot geen 
lager bedrag teruggebracht dan dat, waarover, in 

verband met het bepattlde in de artikelen 10, 11 

en 37 dezer wet of met dergelijke bepalingen in 
vroegere pensioenwetten, de bijdrage moet ge

rekend worden , op het tijdstip van ingang der 

vermindering, ten volle te zijn betaald. 
Voor gewezen hoofden van Ministerieele De

partementen kan, in het geval bij het voorgaande 

lid voorzien, de bevestiging van een vroegereu 

grondslag alleen plaats hebben tot het bedrag 
van dien , welke verbonden is geweest aan de 

betrekkino- die zij vóór de optreding als hoofd 
van een Ministerieel Departement mochten be

kleed hebben. Indien zij vóór die optrecliug niet 

behoorden tot de bij deze wet becloelde burger

lijke ambtenaren, worden zij met opzicht tot de 

bijdrage als nieuw aangestelcle ambtenaren be
schouwd. 

Toevallige of tijdelijke vermeerdering of ver

mindering van de onzuivere opbrengst vau per

centsgewijze of andere veranderlijke belooningen, 
brengt geeue wijziging vun den eens bepaalden 

grondslag te weeg. 
De grondslag wordt in de akten van aanstelling 

en bevorclering of in het Koninklijk besluit waarbij 

de wedde of belooning bepaald is, vermeld. 
Bekleedt een ambtenaar te gelijk meer dan eene 

betrekl-ing, dan wordt in cle akten van aanstelling 
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en bevordering of in het Koninklijk besluit waarbij 

cle wedde of belooning bepaald is, voor elke be
trekking een afzonderlijke grondslag voor pensioen 

vermeld . 

14. Burgerlijke ambtenaren die zonder aanspraak 

op pensioen worden ontslagen, en zij clie, met 
behoud hunner hoedanigheid van ambtenaar, doch 

met stilstand van weelde, tijdelijk van de waar
neming hunner betrekking worden ontheven, zijn, 

te rekenen van den ingang van hun ontsla"' of 
van hunne tijdelijke ontheffing tot op het tijdstip 

hunner herplaatsing of van de wecleropvatting 

hunner fnnctiën, vrijgesteld van de voldoening 

der termijnen van bijdrage, die zij nog ver

schuldigd kunnen zijn . 
15 . Zij, die uit een der bij artikel 9, sub b, 

c en d vermelde betrekkingen in een burgerlijk 

ambt overgaan, met uitzondering van hen die 

eene der bij art . 9, sub c bedoelde betrekkingen 

bekleeclende, de bij eene eerste benoeming ver

schuldigde bijdrage voor pensioen vooruit betaald 

hebben, worden, ten opzichte van hunne bijdrage, 

als nieuw aangestelde ambtenaren beschouwd. 

16. Gewezen burgerlijke ambtenaren worden 

bij herplaatsing ten opzichte van hunne bijdra"'e, 
niet als nieuw aangestelde ambtenaren aangemerkt; 
behoudens hunne verplichting tot aanzuivering 

der bijdrage, welke bij den ingang van hun ont

slag of verlof kan zijn verschuldigd gebleven. 
Op de belanghebbenden bij het voorgaande lid 

bedoeld, met uitzondering der burgerlijke ge

pensionneerden, is, ingeval cle herplaatsing op 

eene mindere clan de vroeger genoten belooning 

geschiedt, het dercle lid van artikel 13 van toe

passing. 
Gepensionneerden, wier pensioen uit de in

komsten van den Staat of van zijne koloniën en 
bezittingen in anclere werelddeelen worclt ge

kweten, zijn bij herplaatsing in eene burgerlijke 
betrekking van bijdrage vrijgesteld, indien hun 

pensioen het maximum bereikt, dat hun, naar 
de bepalingen dezer wet, kan worden toegekend. 

17. Van de bijdragen overeenkomstig de voren 
staande bepalingen verschuldigd of gekweten kan 
geene vrijstdling of teruggave verleend worden 
dan aan hen die, vóór dat zij tien jaren gediend 
hebben, uit hoofde van ziel - of lichaamsgebreken 

voor de verdere waarneming van hno ambt onge• 
schikt en daaruit ontslagen zijn. 

Voor het bewijs dier ongeschiktheid wordt ge• 
vorderd eene verklaring als bedoeld in artikel 5 , 

eerste lid. De verdere bepalingen van dit artikel 

zijn, voor zooveel mogelijk, ten deze mede van 

toepassing. 
In geval van herplaatsing in eene betrekking, 

waaraan uitzicht verbonden is op een pensioen 

bij de regeling waarvan cle vroeger bewezen 

burgerlijke diensten in aanmerking moeten komen, 

zijn de belanghebbenden verplicht binnen een 

door het hoofd van het Departement van Alge• 
meen Bestuur waartoe zij bchooren te bepalen 

termijn terug te betalen hetgeen hun ingevolge 
het eerste lid van dit artikel is uitgekeerd. 

18. De pensioenen worclen verleend op aan

vrage van of vanwege de belanghebbenden. 

Die aanvrage moet, met overlegging van de 

voor de 1·egeling van het pensioen benoodigcle 

stukken, worclen ingediend bij het Departement 
va,n Algemeen Bestuur, oncler hetwelk de ambte

naar het laatst w•~rkzaam is geweest. 

Wanneer de aanvrage niet binnen één jaar na 

het tijdstip waarop het recht op pensioen ver

kregen wercl, is ingediend , gaat het pensioen 

eerst in met het vierendeel jaars, volgende 01} 

dat waarin de aanvrage gedaan is. Is zij niet 

ingediend binnen vijf jaren nà genoemd tijdstip, 
dan is alle recht op pensioen verbeurd. 

Dezelfde regelen gelden voor aanvragen om 

verhooging van reccls toegekencl pensioen en voor 
cle overlegging der stukken tot staving van het 

recht, op di e verhooging dienende, m_et dien 
verstande clat de termijnen van een jaar en vijf 

jaren dan beginnen te loop~n van den clag , 

waarop het pensioen is toegekend. 
Pensioenen op groncl van ziels- of li chaams

gebreken, toe!(ekencl aan de gewezen burgerlijke 
ambtenaren bedoeld bij het laatste lid van artikel 

3 clezer wet, gaan in op den dag, waarop de 
aanvra!(e om pensioen biJ het betrokken Departement 

van Algemeen Bestuur is ingekomen. 
19. De pensioenen worden, op voordracht van 

het hoofd van het Departement van Algemeen 

Bestnnr oncler hetwelk de ambtenaar het laatst 

werkzaam is geweest en met medewerk in!( van 
den Minister vnn F inanciën , toegekend bij Ko
ninklijke besluiten, houdende vermeld ing van cle 

gronden waarop zij verleend worden . 
Van deze besluiten wordt in de Staatscourant 

opgave gedaan, mor zooveel betreft den naam 
van den gepensionneerde, het bedrag van het 
pensioen en de toepasselijke wetsbepaling. 

Bij de indiening van de jaarlijksche begrooting 
van Staatsuitgaven worden aan de Staten-Generaal 
over!(elegcl lijsten van de sedert de indiening 
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cler vorige begrooting verleende en vervallen 

pensioenen. 

Die lijsten wijzen aan: 

a. de namen der gepensionneerden; 

b. hun ouderdom, laatste dienstbetrekking en 

laatsten grondslag voor pensioen ; 

c. de oorzuak van het gegeven ontslag; 

d. cle artikelen cler wet, krachtens welke het 

pensioen verleend is; 

c. het bedrag van het pensioen. 

20. De pen ioenen worden in volle guldens 

verleend. 

Onderdeelcn van een gulden komen daarbij 

voor een gulden in berekening. 

Zij gaan behoudens de uitzonderingen in artikel 
18 ve,·mdd, in met den clag volgende op dien , 

waarop hetzij de wedde of belooning waarnaar 

zij berekend zijn, hetzij het wachtgelcl of het 

pensioen dat zij vervangen, heeft opgehonclen. 

Behomlcns het bc1malde bij artikel 24 worclen 

zij uitbetaald tot het einde van het vierendeeljaars, 

waarin zij door overlijden of om andere redenen 

vervallen. 

21 . De termijnen van een pensioen, welke 

niet zijn ingevorderd binnen één jaar nà den 

eersten da" cler betaalbaa1·stelling, worden niet 

meer uitbetaalcl. 

I die invordering achterwege gebleven ge

dnrencle vijf achtereenvolgende jaren, dan is het 

pensioen vervullen . Bij Koninklijk besluit kunnen 

de beh,nghebbenden die dit mochten verzoeken, 

in het genot van hun vervallen pensioen hersteld 
w01·den. 

Dat genot zal in het hierbedoeld geval ingaan 

met het vierendeeljaars, volgende op dat, "·aarin 

het verzoek gedaan is. 

22 . Hij die is veroordeeld tot gevangenisstraf 

van drie maanden, tot hechtenis van drie maan

den, tot plaatsing in eene Rijkswerkinrichting, 

of tot eenige zwaardere straf, mist gedurende 

den tijd, clat hij zijne straf ondergaat of zich 

cloor de vlucht aan de tenuitvoerlegging van het 

vonnis onttrekt, het genot van pensioen. 

Wij behouden Ons voor, daartoe termen vin

dende, geclurende dien tijd over het pensioen 
van den veroorcleelde ten behoeve van zijne vronw, 
zijne minderjarige afstammelingen in de rechte 

linie of zijne bloeclvenvanten in de opgaande linie 
te beschikken. 

Wij behouden On tevens voor, om, voor zoo

ver van de bevoegdheid in het vorig lid bedoeld, 

geen gebruik is gemaakt, hem die uitclegevangeuis 

of werkinrichting is ontslagen, in het genot te stellen 

van eene uitkeering, tot een bedrag, dat de belft 

van het jaarlijksch pensioen niet te boven gaat. 

23 . Het pensioen vervalt, wanneer de belang

hebbende: 

a. naturalisatie in een vreemd land of vreemden 

ttdelclom aanneemt; 

b. buiten toestemming van clen Koning zich 

in vreemden krijgsdienst begeef~, of een orde

teeken, titel, rang, waardigheid of openbare be

diening aanneemt, welke door eene Htemde Regee

ring is verleend of opgedra"en. 
24. Indien een burgerlijk gepensiouneerde in

komsten of belooningen geniet nit de geldmiddelen 

van clen Staat, van 's Rijks koloniën en bezittingen 

in andere werelddeelen of uit fond en onder het 

beheer des Rijks geplaatst, in betrekkingen die 

ter begeving staan van het algemeen bestuur, 

dan wordt te d ier zake , Vtill den dag af waarop 

der!!:elijke inkomsten of bclooningen zijn ingegaan, 

eene korting op zijn pensioen toegepast. 

Die korting bedraa11:t: 

a. wegens eene bijkomende inkom tofbelooning 

van minder dan zestienhonderd gnlden: 

25 ten honderd van de eerste f 600 dier in-

komst of belooning; 

50 ten honderd van de volgende f 400; 

7 5 • het overige; 

b. wegens eene bijkomende inkomst of belooning 

van zestienhonderd gulden oî hooger: 

50 ten honderd van het gcheele bedrng dier 

inkomst of beloouing. 
De korting wordt niet toegepast wanneer het 

vereenigd bedrag van pensioen en bijkomende in 

komst of belooning cle som van duizend gulden 

niet overtreft, en met zoo veel verminderd als 

noodig is om het vereenigcl bedrag niet beneden 

die sou1 te doen dalen . 

Het burgerlijk pensioen wordt in zijn geheel 

gelijktijdig genoten met de oldij en de toelagen , 

verbonden aan cle Militaire Willemsorde en aan 

de benoeming tot broeder cler Orde van den 

Nederlandschen Leeuw. 

25. Indien een gepensionneerde, wieus pensioen 

uit de inkomsten van den taat of uit die van 
zijne koloniën en bezHtincren in andere wereld

deelen wordt gekweten, herplant t wordt in eene 

betrekking waaraan het uitzicht op burgerlijk 

pensioen verbonden is, dan worclt zijn pensioen, 

te dier zake, op den voet van het voorgaande 

artikel, behouclens de daarbij vermelde nitzoncle

ringen, verminderd. 
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Bij latere aftreding wordt bij, bebondens het 

be1iaalue bij de artikelen 22 en 23, in het volle 

genot van zijn vroeger pensioen hersteld , en 

wordt hem daarenboven, voor zoo vene hij daarop 
naar de regelen dezer wet aanspraak kan maken, 

een verder pensioen verleend, in evenredigheid 
van den grondslag en den dunr der diensten, 

nà de herplaatsing bekomen en bewezen, ,loch 

met dien verstande, dat het vereenigd bed rag 

der pensioenen de som van drie duizend gulden 
en voor l(e,vezen hoofden van M:inisterieele Depar

tementen die van vier duizend gulden !!iet kan 
01·erschrijden. 

In de gevallen bedoel cl b~ artikel 3, litt. c 
en d, gelden, ten opzichte van het vereischte 

van tienjarigen dienst voor het verder pensioen 

alleen de jaren in de betrekking doorgebracht, 

waarin de gepensionneerde is herplaatst. 

26 . H et bepaalde b\j artikel 24 is mede van 

toepassing op ambtenaren, die gelijktijdig meer 

dan eene burgerlijke of daarmede gelijkgestelde 
betrekking vervullen en uit eene daarvan ont

slagen worden. Bij de reaeJing van het pensioen 

worden de grondslagen en de diensten der nog 

bekleed wordende betrekkingen niet in aanmerking 

genomen. 
Bij latere aftreding nit de nog bekleed wordende 

betrekkingen wordt hun voor elke lietrekking een 

afzonderlijk pensioen verleend, met dien verstande 

dat het vereenigcl bedrag der pensioenen de som 
van drie duizend gulden niet kan overschrijden. 

Vroeger in andere betrekkingen bewezen diensten 

komen in het geval bedoeld bij de eerste en tweede 
zinsnede van dit artikel, zoomede indien de be
langhebbende uit al de door hem waara:enomen 

betrekkingen te gelijker tijd wordt ontslagen, in 

berekening bij de regel ing van het. pensioen wegens 

die betrekking waarin de hoogste pensioensgrond
slag bekomen is. 

In de gevallen, bedoeld bij artikel 3, litt . c 

en d, gelden, ten opzichte van het vereischte 
Yan tienjarigen dienst, voor het pensioen alleen 
de jaren in de betrekking doorgebracht, ter zake 

waarvan dat pensioen wordt verleend. 
27. Er bestaat een pensioenraad ,oor de bur

gerlijke ambtenaren. 

Hij is samengesteld nit vijf !eden en wordt bij
gestaan door een secretaris, die allen door Ons 
worden benoemd en ontslagen. 

In geval van vacatnre doet de raad Ons eeue 
aanbevelingslijst van ten minste twee personen 
toekomen. 

De voorzitter wordt nit de leden on middellijk 

door ons benoemd. Hij treedt als zoodanig om 

de twee jaren af, doch is opnieuw benoembaar. 

Aan den voorzitter en de leden wordt ter zake 
van hunne bemoei ingen eene som van negentien

honderd gnlden per jaar toegelegd, waarrnn door 
den rnorzitter driehonderd gulden en door elk 

der leden een honderd vijftig gulden als vaste toe
lage wordt genoten. 

Ka afloop van elk halfjaar wordt de helft van 

het overschietend bedrag tusschen den voorzitter 
en de leden verdeeld naar gelang van het getal 
der vergaderingen door ieder hunner in dien tijd 
bijgewoond. 

Deze toelagen en presentiegelden worden voor 
de helft nit 's Rijks kas gekweten ; zij komen 

voor de andere helft als kosten van beheer ten 
laste van het fonds, bedoel<l in art. 18 der wet 

van den 9den ~iei 1 90 (Staatsblad n°. 79). 

De raad kan geen wettige zitting houden, 
wanneer niet ten minste drie leden tegenwoor
dig zijn . 

De voorzitter heeft eene beslissende stem. 

De verplichtingen van den secretaris worcleu 

geregeld bij eene door den raad vast te stellen 
instructie. 

28. De raad onderzoekt de aan vragen, bedoeld 
bij artikel 18, en brengt zijn advies nit omtrent 

het daaraan te geven gevolg. Dat advies wordt 

medegedeeld aan den belanghebbende. 

Indien het hoofd van het Departement van 
Algemeen Bestu nr, waaronder de belanghebbende 
het laatst werkzaam is geweest, zich met het 

advies van den raad niet vereenigt, deelt hij 
zijn gevoelen over het ingevolge de wet toe te 

kennen pensioen schriftelijk aan den belangheb
bende mede. 

Indien deze binnen drie maanden na den dag 

waarop de bovenbedoelde mededeeliugen geclaau 

zijn, het verlangen daartoe te kennen geeft, dan 
wordt over het advies het gevoe!en ingewonnen 

van de afdeeling van den Raad van State, bedoeld 
bij het tweede lid van artikel 13 der wet van 
21 December 1861 (Staatsblad n° . 129). 

Wanneer ingevolge het bepaalde bij dit artikel 

het gevoelen van de afdeeling van clec Raad van 
State, bedoeld bij het tweede lid van artikel 13 
der wet van 21 December 1861 (Staatsblad n°. 129), 
wordt ingewonnen, wordt de zaak behandeld op 
de wijze vastgesteld voor de behandeling van ooe
schilleu van bestuur. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 63 der 
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wet van den 5den October 1841 (Staatsb lad n°. 40) 
worden pensioenen, die zijn toegekend met inacht

neming van cle in dit artikel gestelde regelen, 

door de Algemeene Rekenkame,· nrevend tot de 

bedragen waarop zij zijn toegekend, tenzij , inge

,olge het bepaalde bij de artikelen 22 tot en 

met 26 dezer wet, een lager bedrag hehoort te 

worden betaald of de betalin!!' achterwege moet 
blijven. 

29. De raad is bevoegd om van de Departe

menten van Algemeen Bestuur de vereischte in

lichtingen te vragen en doet aan het Departement 

Yan Financiën de voorstellen, die hij in het be

lang eener goede regeling van het pensioenwezen 

noodig of nuttig acht. Hij geeft insgelijks de 

gevraagde inlichtingen aan de Departementen van 

Algemeen Bestuur. 

Mede door den raad wordt toezicht gehouden 

op de inhondin!!' der pensioensbijdragen. 

De uitoefening van dit toezicht wordt door den 

:\'Iiuister van Financiën in overleg met den raad 
geregeld. 

30. De bepalingen der wet van den 24sten Ja
nuari 1815 (Staatsblad n°. 5), welke ook van 

kracht hlij(t voor de provincie Limburg, worden, 

zoowel wat de arresten als wat de kortingen be

treft, met opzicht tot de burgerlijke pensioenen 

gehandhaafd en toepasselijk verklaard. 

31 . De pens ioenen zijn onvervreemdbaar. De 

belanghebbende kan daarover op geenerlei wijze be

schikken, ook niet door verpanding of beleeni ng. 

Indien hij last geeft om het pensioen voor hem 

te ontvangen, kan hij die lastgeving altijd her

roepen . Alle hiermede strijdige overeenkomsten 

zijn nieti@:, 

Deze bepalingen worden op het bewijs van in 

sch1·ijving van het pensioen afgedrukt. 

De voorschotten door gemeentebesturen, lief

cladige of 'tot algemeen nut werkende instellingen, 

hetzij renteloos, hetz ij tegen eene matige rente 

op de pensioenen gegeven, tot zekerheid waarvan 

de bewijzen van inschrijving in het bez it van die 

lichamen worden gesteld, zijn niet onder de bij 

deze wet verhoden beleeni ngen begrepen, mits de 

voonva:irden, volgens welke die voorschotten ver
strekt \-.·orden , zijn goedgekeurd door den Minister 
van Financiën. 

Indien een gepensionr;eerde in een gesticht of 

instelling van weldadigheid, door het 01,enbaar 

gezag erkend, is OJigenomen of, op welke wijze 

ook, door zoodanige instelling of door eene burger

lijke gemeente wordt verpleegcl, wordt, zoolang 

dit geschiedt, zijn pensioen uitbetaald aan he 

bestuur van dat gesticht, die instellin@: of ge· 

meen te, hetwelk zich tot dat einde in het bezit 

zal stellen van het bewijs van inschrijving vau 

het pensioen. 

Indien het bedrag van het pensioen dat der 

verplegingskosten overtreft, wordt het verschil 

door het daarbij betrokken bestuur aan of ten 

behoeve van den gepensionneerde uitgekeerd. 

32 . In buitengewone gevallen, waarin bij deze 

wet niet is voorzien, of waaromtrent hare be

palinl\'en geacht worden geen billijken maatstaf 

tot vergelding van diensten, door burgerlijke 

ambtenaren van den Staat bewezei,, op te leveren, 

wordt bij afzonderlijke wetten voorzien. 

Slotbepalingen. 

33 . De bepalingen van artikel 3) zijn ook van 

toepassing OJl pensioenen ten laste van den Staat 

verleend aan andere dan burgerlijke ambtenaren, 

zoomede op de pensioenen toegekend aan weduwen 

en weezen van ambtenaren behoord hebbende tot 

de cleelgerechtigden in het fonds van de geëm• 

ployeerden van het Algemeen Bestuur, in het 

weduwenfonds van het korps ingenieurs bij den 

waterstaat en in clat van ,le opzichters van den 

waterstaat. 

Daarmede iu strijd zijnde bepalingen van andere 

wetten zijn ingetrokken. 

34. Het pensioenfonds mor burgerlijke amhte

naren wordt opgeheren. De raad van toezicht 

op dat fonds wordt ontbonden. De in de bnreelen 

van dien raad gebruikte registers, boeken eu be

scheiden worden overgebracht bij den pensioen· 

raad, in artikel 27 bedoeld. 

35. De pensioenen van de burgerlijke a1ubte

naren en van hunne weduwen en weezen, ten 

laste van het in artikel 34 genoemde fonds ver

leend, zoomede de ingevolge deze wet te verleenen 

pensioenen, worden ten laste der Staatsbegrooting 

verevend. 

36. Uit de bezittingen van het pensioenfonds 

voor burgerlijke ambtenaren wordt eene som van 

drie millioen gulden, op de wijze door Ons te be

palen, aan het Rijk nitgekeerd. De aan die gelden 
te geven bestemmin@: wordt bij de wet geregeld. 

De overige kapitalen en buten van dat fonds 
gaan over tot het bij de wet op te richten weduwen

en weezenfonds voor burgerlijke ambtenaren . 

37 . De sommen wegens afloopeude bijdragen 

voor pensioen, welke bij het in werking treden 

dezer wet door de dan in dienst zijnde burger-



284 1 Ü AUGUSTUS 'l 8 Ç) 8. 

lijke ambtenaren ingevolge de tot dat tijdstip 

van kracht geweest zijnde bepalingen nog ver

schuldigd zijn, worclen ten behoeve van den 

Staat voor het geheel ingevorderd. 

Met uitzondering op het bepaalde bij de vorige 

zinsnede zullen cle op hetzelfde tijdstip in dienst 

zijnde 11:ewezen legestrekkende ambtenaren, cleel

gerechtigd in het weduwenfonds voor de geëmploy

eerden tot het Algemeen Bestuur hehoorende, en 

de ambtenaren clie deelgerechtigd zijn in het 

weduwen-pensioenfonds van het korps ingenieurs 

hij den waterstaat en in dat van cle opzichters 
van de waterstaat, wegens nog niet aangezuiverde 

bijdragen voor aan hen toegekend traktement of 
verho0gingen van traktement niets meer te betalen 

hebben, indien die hijclra11:en op gezegd tijdstip 
reeds tot op de helft zijn aangezuiverd. Is dit 
laatste uiet het geval, clan zijn zij tot aanzuivering 

dier bijdragen tot op cle helft, op de gewone 

wijze verplicht. 
38. De bij het in werking treden clezer wet 

voor de dan in dienst zijncle of op wachtgeld 

gestelde burgerlijke ambtena;·en gehle11de grond
slagen voor pensioen , worden bevesti11:cl. Voor 

hen die op dat tijdstip twee of meer burgerlijke 

betrekkingen bekleeden of wel uit eene of meer 

daarvan onder toekenning vt\n wachtgeld zijn 

ontslagen, worden ,!ie grond lagen opnieuw ge

regeld, met. dien verstan,le, dat het gezamenlijk 

hedrlt!I: cler ve1·schillende grondslagen niet hoo~er 
mag zijn clan de grondslag hij de invoering dezer 

wet verkregen. Heeft deze regeling ten gevolge 
dat een ambtenaar als bovenbedoeld minder pensioen 

zon bekomen dan waarop hij volgens de bepalingen 

der voor de in voering dezer wet gelclende wetten 

aanspraak zon gehad hebben, dan wor,lt het hem 

toe te kennen pensioen tot laatstbedoeld bed rag 
,,erhoogd. 

39. De mindere geëmployeerden, werklieden 

of bedienden, op dag0 eld werkzaam bij inrich
tingen van 's Rijks zee- en landmacht en op 's Rijks 

jachten en werkvaartuigen, die bij de inwerking
treding dezer wet reeds behoorden tot de deel
hehhenden in het bij artikel 34 dezer wet opge
heven fonds, worden, met uitzondering op het 
bepaalde bij het laatste lid vai, artike l 2 dezer 

wet, als burgerlijke ambtenaren aangemerkt. 
40. Artikel 42 der wet van den 17 den Atl

gustns 1878 (Stafttsblad n°. 127) wordt gelezen 
als volgt: 

De bepalingen van de artt. 8, 9 derde lid, 
J 2 derde licl, 18 tot en met 31 der wet he-

treffende de burgerlijke pensioenen, zijn op de 

pensioenen der onderwijzers van toepassing. 

41 . Deze wet treedt in werking den lsten Janu

ari 1891. 
Op dat tijdstip vervallen, hehondens de hierna 

en in de wet tot regeling der pensioenen van de 

weduwen en weezen van burgerlijke ambtenaren 

vermelde uitzonderingen: 
1 °. de bepalingen der wet van 9 Mei 1846 

(Staatsb lad n". 24) en van alle wetten welke 
daa1·in wijr,iging gebracht hebben, in zooverre 

die bepalingen ambtenaren betreffen, die na de 

invoering der eerstgemelde wet zijn aangesteld; 

2°. de bepalingen der wet van 27 Mei 1865 

(Staatsblad n°. 39), voor zooveel betreft de door 
burgerlijke ambtenaren bewezen diensten als 
mindere geëmployeenlen, werklieden of bedienden 

bij de inrichtingen van 's Rijks- zee- en landmacht; 

3°. artikel 44bis en de laatste zinsnede van 

artikel 19 der wet van 28 Augustus 1851 (Staftts
blad n°. 127), zooals die luidt nà de daarin hij 

de wet van 1 April 1875 (Staatsblad n° . 33) 

gebrachte wijzigingen , in zooverre die bepalingen 

ambtenaren betreffen, die, na vroeger in de daarin 
genoemde betrekkingen werkzaam te zijn geweest, 

nà de invoering dezer wet als burgerlijke ambte

naren worden aangesteld ; 

4°. de laatste zinsnede van het hij de wet van 

29 Mei 1877 (Staatsblad n°. 114) in de wet van 

28 Augustus 1851 \Staatsblad n°. 129) inge

laschte artikel 19bis en het bij eerstvermelde wet 
in die van 28 Augustus 1851 (Staatsblad n°. 129) 

ingelaschte artikel 44bis in zooverre die bepalingen 

am htenaren betreffen, die, lllt v,·oeger in de daarin 

genoemde betrekkingen werkzaam te zijn geweest, 

nà de invoering dezer wet als burgerlijke ambte
naren worden aangesteld ; 

5°. de artikelen 34 en 35 der wet van 2 Mei 1863 
(Staatsblad n°. 50); 

6°. de artikelen 22 en 23 der wet van 28 April 

1876 (Staatsblad n°. 102). 
B)ijven van kracht: 
a. artikel 12 der wet van 9 Mei 1846 ( ~taats

blad n°. 24) voor de hoogleernren , die vóór het 
in werking treden dezer wet zijn aangesteld; 

b. de tweede en derde zinsne,le van artikel 6 
clerzelfde wet, zooals die luidt nà de daarin 
laatstelijk bij de wet van 21 Mei 1873 (Staats
blad n°. 64) gebrachte wijzigingen, ten aanzien 
van de ambtenaren, die vóór het in werking 
treden dezer wet zijn ontslagen; 

c. artikel 25 derzelfde wet, zooa ls die luidt 
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n,\ de daa,·iu laatstelijk bij de wet van 21 ~fei 1873 

(Staatsblad u0
, 64) gebrachte wijzigingen, ten aan 

zien van we(ltl wen en kinderen van ambtenaren, 

aan wie, bij het in werking treden dezer wet, 

overeenkomstig het bepaalde bij dttt artikel pensioen 

was toegekend, met dien verstande evenwel, dat, 

in het geval voorzien bij de vijfde zinsnede van 

dat artikel, door Onzen Minister van Financiën 

zal worden bepaald op welke wijze het aldaar 

bedoeld pensioen tnsschen de 1·echthebbenclen ver
deeld zttl worden; 

d. artikel 29 clerzelfde wet, zooals rlie luidt 

nà de daarin laatstelijk bij de wet van 21 :iVIei 1873 

(Staatsblad n°, 64) gebrachte wijzigingen ten aan 

zien van burgerlijke pensioenen toegekend vóó r 

het in werking treden van deze wet; 

e, artikel 7 der wet van 21 Mei 1873 (Staats
blad n°, 64), voor de teruggave der doorloopende 

bijdrnge, betaald door (le in dat artikel bedoelde 

tijdelijk ontslagen doch niet herplaatste ambte

naren; 

f, artikel 4 (ler wet van 24 Jnni 1863 (Staats 
blad u0 , 73), voor de gewezen bezohlig(le op· 

zieners der jacht en visscherij , met of nà den 

lsten Januari 1858 overgegaan of geplaatst in 

eene betrekking waaraan het uitzicht op burgerlijk 

pensioen verbonden is, voor zoo veel betreft den 

(liensttijd door hen in eerstgenoemtle betrekking 

doorgebracht; 

g, cle tweede zin snede van artikel 12 der wet 

van 4 Jnli 1874 (staatsblad n°. 90), ten aan 

zien van de leden der Rechterlijke Macht, die 

bij gebleken ongeschiktheid, door aanhou(lende 

lichaamsziekte of ten gevolge van zielsziekte, uit 

hun ambt ontslagen wonlen ; 

!,, rle wet van 15 April 1854 (Staat~blad 
n°. 41 ) , tot regeling van het pensioen der mili

taire leden van het Hoog Militair Gerechtshof; 

i , de laatste zinsnede van artikel 8 der wet 

van 10 November 1875 (Staatsblad n°. 204); 

k , cle laatste zinsnede van artikel 2 der wet 

van 9 April 1877 (Staatsblad n°, 80); 

l. artikel 8 cler wet van 9 Mei 1846 (Staats• 
blad n° , 24) zooals clie luidt na de daarin laatste

lijk b~ cle wet van 21 Mei 1873 (Staatsblad 
n°. 64) gebrachte wijzigingen voor de op 31. De
cember 1890 in dienst zijnde ambtenaren, die 

door cle toepassing daarvan een hooger pensioen 

zonden verkrijgen clan hno volgens cle bepalingen 

der nieuwe wet 7.0tl toekomen. 

H et bepaalde bij het voorlaatste lid van ar

tikel 9 is niet van toepassi ng op ,·erloven vóór 

den eersten Juli 1878 verleend, indien door den 

belanghebbende _geda:ende den tijd van zijn verlof 

de destijds verschuldigde doorloopencle korting 

,·oor pensioen betaald is, 

Bij de regeling van het pensioen van de op 

1 Januari 1891 bij de beide Kamers der Staten

Generaal in dienst zijnde stenografen, adspirnnt

stenografen co kweekeling-steuografen, zal mede 

in aanmerking komen rle tijd, gedurende welken 

zij vóór 1 Januari 1891 als adspirant-, als kweeke

ling- of als leerling-stenograaf werkzaam zijn 
,ge,Yeest. 

Zij, cl ie op 1 Januari 1891 als kweekeling

stenograaf in dienst waren, zullen om het in 

het vorig lid bedoelde recht deelachtig te worden, 

binnen drie maanden nà het in werking treden 

dezer wet schriftel ijk hebben te verklaren bereid 

te zijn om alsnog over het tijdvak van 1 Januari 

1891 tot hnnne indien sttrecling als stenograaf, 

te betalen de bij litt, c van artikel () der wet 

van 9 )fei 1890 (Staatsblad n°. 78) bedoelde 

ren te van vier ten honderd over de helft van het 

bedrag der bij hnnne benoeming tot stenograaf 
verkregen weelde. 

H et, op grond dier verklaring, te betalen be

drag zal 1.Jsdan in de eerste twee jaren telkens 

tot een gelijk gedeelte op de weelde der belang

hebbencle ambtenaren wonleu ingehouden. 

WET VAN DEN 9n.llN APllIL 1897 (Staatsblad n°, 85). 

2 , ,Voor hen di e vóór 1 Juli 1897 benoemd 

zijn tot eene onbezoldigde betrekking als bedoeld 

bij letter c van het. thans nader vastgestelde 
artikel 9 der wet van den 9den Mei 1890 (Staats
blad n°. 78) en die ovrreenkomstig deze bepaling 

gelijk zij oorspronkelijk luidde, hebben verkozen 

in kapitaal of rente bij te dragen, blijft de oor

spronkelijke regeling van kracht. Voor hen , die 

zich tlaartoe niet bereid verklaarden en niet vóór 

1 J nli 187 4 tot een bezoldig(! ambt zijn benoemd, 

komt de tijd in de onbezoldigde betrekk in g door
gebracht mede als diensttijd in aanmerking, mits 

cle belanghebbende binnen drie maanden nà hrt 

in werking treden dezer wet of binnen ééne maand 

nà cle eerste aanstelling tot een bezoldigd ambt 
schriftelijk verklaart te zullen voldoen , voor zoo

verre hij op of nà 1 Januari 1891 tot zijne 
on bezoldigde beirekking is aangesteld, over den 

tijd in (l ie betrekking doorgebracht de rente bij 

de in hoofde dezer gemelde bepaling bedoeld, en, 

voor zooverre hij vóór evengemelden datum werd 

benoem(l, over den zelfclen tijd de rente bedoeld 
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in artikel 6 der wet van den 2lsten Mei 1873 

(Staatsblad n°. 64). 
De hier bedoelde renten worden in de eerste 

,·ier jaren telkens tot een gelijk gedeelte op de 

,redde van de ambtenaren ingehouden . 

SLOTDEPAL!XGE:\' . 

3. Deze wet wordt geacht op 1 Januari 1891 
in werking te zijn getreden, voor zooveel betreft 

het bepaalde in de §§ b, e, laatste lid , o, p en 
1/ van artikel 1; voor zoo veel betreft hare overige 

bepalingen treedt zij in werking op 1 Juli 1897. 

In de gevallen , waarin de bepalingen dezer 
wet aanspraak geven op een hooger pensioen dan 
hetgeen is toegekend onder de werking der be

palingen, die van 1 Januari 1891 af hebben ge• 

golden , worden de termijnen bedoeld in het laatste 
Jid van art.ikel 18 der wet van 9 Mei 1890 

(Staatsblad n°. 78) gerekend een aanvang te nemen 
op den dag der afkondiging van deze wijzigingswet. 

4. De wet van 9 Mei 1890 (Staatsblad n°. 78) 

zooals zij bij deze wet of bij latere wetten mocht 

worden gewijzigd, zal kunnen worden aangehaald 

als "Burgerlijke Pensioenwet". 

WET VAN DEN 28STEN JÛNI 1898 (Staatsblad n°. 152). 

4. Voor de bij het in werking treden dezer 

wet in dienst zijnde vaste ambtenaren, clie vroeger 

krachtens aanstell ing tijdelijke diensten hebben 
bewezen in betrekkingen, als bedoeld in artikel 9 a 

der bnrgel'l ijke pensioenwet, zullen deze tijdelijke 
diensten bij de regeling van· hun pensioen als 

di ensttijd in aanmerking komen, indien die ambte

naren zich binnen een jaar na het in werking 
treden dezer wet schriftelijk zullen hebben ver• 

bonden tot betaling der daarvoor verschuldigde 
l,ijdrage. Deze bijdrage wordt vastgestehl : 1°. voor 
hen, wier tijdelijke diensten Z\in aangevangen vóór 
1 J anuari 1891, op een bedrag, gelijkstaande 

met het verschil tusschen de som der bijdragen, 
zoo afloopencle als doorloopende, welke zij zouden 
hebben betaald, indien zij van hunne ind ienst. 
treding af eene vaste aanstelling hadden gehad, 
en de som der bijdragen, op 1 Juli 1898 reeds 

gekweten en nog verschuldigd; 2°. voor hen, 
wier tijdelijke diensten later zijn aangevangen, 
op het bed raµ:, dat bij toepassing der bepalingen 
van het tweede en derde lid van art. 9bis der 

burgerl\jke pensioenwet verschuldigd zou zijn. 
De bepaling van het voorgaand lid geldt eren 

eens voor gewezen burgerlijke ambtenaren, die 
op of nà 1 Juli 1898 worden herplaatst en vóór 

dezen datum tijdel ijke diensten hebben bewezen , 

als in dat lid bedoeld, mits zij zich binnen een 
jaar na . hunne herplaatsing schriftelijk verbinden 

tot betaling der bovenomschreven bijdrage , met 

dien verstande dat bij de berekening van het te 

betalèn bedrag, in plaats van de som der bij • 
dragen , op 1 J nli 1898 reeds gekweten en nog 

verschuldigd, in aanmerking komt de som der 

bijdragen, bij de weder in die.nsttreding reeds 

gekweten en nog verschuldigd. 
De ambtenaren wier tijdelijke aanstelling vóór 

en wier vaste aanstelling àp of nà l Januari 1891 

11laats had, worden, indien zij de verbintenis 

aangaan in het eerste of in het tweede lid ge• 

noemd, voor de toepassing van art. 17 der wet 
van 9 M:ei 1890 (Staatsblad n°. 79) geacht met 

ingang van 1 J uli 1898 te vallen onder letter b 

van dat artikel, met dien verstande dat de daarbij 

bedoelde korting van twee ten honderd zal worden 

toegepast op den bij de eerste vaste aanstelling 
verkregen pensioensgrondslag, en die van vijf ten 

honderd op de verhoogingen van dien grondslag. 

Met afwijking van het bepaalde bij het eerste 
Jid , zullen de tijdelijke diensten , als ambtenaar 

bij de Rijksgestichten Ommerschans en Veenh.uizen 

en bij Rijkswerkinrichtingen bewezen door hen, 

wier tijdelijke dienst als zoodanig door eene vaste 

aanstclli ng is gevolgd, bij de regeling van h nn 

pen~ioen als diensttijd in aanmer king komen, 
zonder dat deswege eenige bijdrage door hen ver• 

schnldigd is. 

5 . De bijdragen, nit kracht der in het vorig 

artikel bedoelde verbintenissen verschuldigd , zul • 
Jen, voor wat betreft hen, wier tijdelijke diensten 
zijn begonnen vóór 1 Januari 1891 in acht jaren, 

aan te vangen met het vierde kwartaal 1898 of 

bij herplaatsinµ:, met het kwartaal , volgend op 
dat der weder in diensttreding, telkens tot een 

gelijk gedeelte, worden ingehouden op de jaar• 
weelde van de betrokken ambtenaren en, inge,,al 

vóór de af betaling, pensioen of wachtgeld is of 

wordt toegekend, op h1111 pensioen of wachtgelà . 
Voor wat aangaat hen , wier tijdelijke diensten 
later zijn aangevangen, geschiedt de inhouding 
der bijdragen op gelijke wijze in twee jaren, 
doch met inachtneming van het bepaalde in het 
vierde lid van artikel 9bis der burgerlijke pen

sioen wet. Deze bijdragen worden onder de mid• 
delen tot dekking der Staatsuitgaven verantwoord. 

Van bijdragen, of gedeeiten daarvan, als in de 

eerste zinsnede van dit artikel bedoeld, welke 
niet door inbonding op de jaarwedde , het pen• 
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sioen of het wachtgelcl van clen betrokken amb

tenaar mochten kunueu worden verhaald, blijft 

de volcloening achterwege. 

6. Deze wet treeclt in werking op den 
]sten Juli 1898. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van clen 

l0clen Augustus 1898 (Staatsblad n°. 198). 

) !ij bekencl, 

J)e Jfinisler van Financiën, (get.) P1ERSON. 

13 Augustus 1898. BESLUIT, houclende eene tijde
lijke voorziening ter verzekering va, cle be

hoorlijke uitoefenin ra: der spoorwegdiensten en 

van het veilig verkeer over cle spoorwegen. 
S. 199. 

Bij clit besluit worclt de Minister van Water

staat, Hanclel en Nijverheid 1Jevocgcl ve1·klaa1·cl, 
om gedurende het tijdvak van 1-16 September 

1898 voor door hem te bepalen gedeelten van de 
spoorwegen, baanvakken of stat ions, ontheffing te 

verleenen van eenige artikelen van het algemeen 

reglement voor clen dienst op cle spoorwegen, en 
van het algemeen reglement voor het vervoer op 

de SJJoor,vegen. 

13 A"gustus 1898. BE LUIT, honclencle nadere 

bepalingen omtrent afschrijving van accijns 

op geslacht, wegens uitvoer van versch vleesch. 

s. 200. 
lN NAA)[ VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EM)IA, E'<Z. 

Op de voordracht van den Minister van Fi

nanciën, cld. 13 Juli 1898 , n°. 82, Invoerrech

ten en Accijnzen; 
Gezien de artt. 1 en 3 tler wet van 27 April 1884 

(Slactlsblad n°. 103), alsmede het Koninklijk be

sluit van 14 December 1896 (Staatsblodn°. 221); 

Overwegende dat het wenschelijk is bezwaren 

op te heffen , welke de uitvoer van versch vleesch 

met afschrijving van den accijns ontmoet; 

Gelet op art. 1 cler wet van 4 April 1870 
(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 (Staatsb lad n°. 259) , 25 Decem
ber 1887 (Staatsblad n°. 221), :n December 1890 

( taatsblad u0
• l 95), 29 December 1893 (Staats

blad n°. 24,8) en 7 December 1896 (Staats
blad n°. 212); 

Den Raad van State gehoord (adv ies van den 

28 Juli 189 , n°. 16); 
Gelet op het nader rapport van voornoemden 

:Yiinister van den 8 Augustus 1898, u0
• 5 

Invoerrechten eu Accijnzen; 

Hebben besloten en besluiten: 

.-\. rt. 1. llfet afwijking in zoover van de eerste 

zinsnede van art. 3 der wet van den 27 Apr il 18 4 

(Staatsblad n°. 103) , wordt het aantal stuks vee 

dat in de ,laarbij bedoelde a:mgifte tot slachten 

begrepen moet zijn, verminderd : voor runderen van 

vijf tot twee eu voor kalveren van tieu tot vijf. 
2. De :Vl inister vau Finaucién kan in bijzon

dere gevallen en onder de noodige voorzieningen 
in het belang van het toezicht de bij art. 1 van 
laatstgenoemde wet bedoelde afschr ijviug van ac

cijns, ook doen verleenen bij uitvoer van het 

vleesch langs andere wegen dan spoorwegen. 

De )1inister van Financiën 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. 

Soestdijk, den 13den Augustus 1898. 

(get.) E MM A. 
De Jfinister van Financiën, (get.) PIER ON. 

( Uitgeg. 26 Aug. 1898.) 

13 Augustus 1898 . MrsSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de commis

sarissen der Koningin in de provinciën, be

treffende het gebruik van formuliereu der 

attestatiën de vita oud model. 

Mijn ambtgenoot van Financiën deelt mij mede 

dat in de verantwoording van enkele betaal 
meesters de qnitantiëu, met attestatie de vita 

zoowel volgens het onde als volgens het nieuwe 
model worden aangetroffen . 

Bij het in voeren van den maatregel tot koste

looze verst rekking van rijkswege van de formu
lieren der attestatiën de vita, zijn enkele wijzigi ngen 

in de bij resolutie van 23 Februari 1891, n°. 67, 

vastgestelde modellen aangebracht. 

Een voldoende voorraad der nieuwe mode!Jen 

is indertijd aan U H.E.G. toegezonden ter uit
reiking aan de gemeentebesturen. 

In de onderstelling dat de gemeentebesturen, 
nu het verstrekken van de formulieren van rijks

wege kosteloos plaats heeft, van attestatiën de 
vita, opgemaakt naar het daarvoor in 1891 vast
gesteld model, geen gebruik meer zouden maken , 
is het niet noodig voorgekomen een termijn te 
stellen gedurende welken nog van de oude modellen 
zou zijn gebruik te rnaken . 

Daar echter uit hovenstaande mededeeling blijkt 

dat de gemaakte onderstelling niet juist is, ver-
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zoek ik U H.E.G. de gemeentebestnren uit te 

noodigen om maatregelen te nemen, die er toe 
znllen leiden, dt1t n,, ult0

• December 1898 geen 

attestatiën de vita, opgemaakt naar het daarvoor 

in 1891 vastgestelde model, meer zullen worden 

afgegeven. Aan de betaalmeesters is kennis ge
geven dat de betaling vau pensioenen ten laste 

der Nedel'landsche Staatsbegrooting, ter incasseering 
waarvan wordt aangeboden een attestatie de vita, 
opgemaakt naar evenbedoeld model, van ult0

• De

cember behoort te worden geweigerd. 
De i1finister van Bimienlandsche Zaken, 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, (get.) DIJCKMEESTEll . 

15 Augustus 1898. )ItsstVE van den Minister 
van .Binnenlandsche Zaken, aan de commis
sarissen der Koningin in de provinciën, be

treffende art. 15, slot der militiewet, schutter

pi ichtigheid van vreemdelingen, enz. 

Bij het laatste lid van art. 1 van het op 
3 Septembei· 1896 te 's Gravenhage tusschen 

rederland en Japan gesloten, bij de wet van 

2 Mei 1897 (Staatsblad u0
• 129) goedgekeurd 

verdrag van handel en scheepvaart (z ie ook Staats
blad n°. 199 van 189'7) is be1iaald: 

. The subjects of either of the contracting Pa.r
.ties residing in the dominions and possessions 
.of the other shall be exempted from all compulsory 
• military service whatsoever, whetber in the 
.army, navy, natioual guard, or militia: from 

.all contribntious imposed in lieu of personal 

.service; and from all forced loans or military 

.exactious or coutribntions." 
Tengevolge van deze bepalingen van voormeld 

verdrag, ,lat op 17 Juli 1899 in werking zal 

treden (zie Nederlandsche Staatscourant van den 
27 J nli 1898, 11°. 173), zullen, te rekenen van 

eerstgenoemden datum , hier te laucle gevestigde 
onderdanen van Japan - op wie, voor zoover 
ze niet tevens Nederlander zijn, blijkens de mede
cleeliogeu van mijn DepaTt.ement van 24 Decem

ber 1880, n°. 15 M., en 6 September 1881, 
n°. 1130 M., afd . M. S., de slotbepaling van 
art. 15 der wet betrekkelijk de Nationale Militie 

reeds van toe1iassiug is, - eveneens vrijgesteld 
zijn van allen gedwongen militairen dienst van 
welken aard ook, hetzij bij het leger, de marine 
of de schntterij, zoomede van alle heffingen, op
gelegd ter vervanging van versooulijken dienst 
en van alle gedwongen geldleeniugen of lasten of 
bijdragen voor militaire doeleinden. 

Wegens den bedongen vrijdom van dienst bij 

de schutterij komt het mij het meest een vond ig 

voor, clat de onderdaueu van Japan, die anders 

voor inschrijving in aanmerking zouden komen, 

niet voor de schutterij worden iGgescbreven en 
dat alzoo in zoover te hunnen aanzien gevolgcl 
worde hetgeen met betrekking tot de militie be
reids ingevolge de slotbepaling van art. 15 dei· 
militiewet -geldt voor onderdanen van Japan, die 
anders aan inschrijving voor de militie on4erworpen 

zouden zïu. 
Bovenvermelde gunstige bepalingen zijn, naar 

het oordeel vau den Minister van Buitenlaudsche 

Zaken en van mij, te rekenen van 17 Juli 1899 , 

ook toepasselijk op hier te laude gevestigde onder
danen van Italië, Liberia, Oostenrijk, Oranje
Vrijstaat, Portugal , Perzië en Zwitserland, en 
wel als gevolg van hetgeen bij verdragen , tusschen 
rederlaud en die Staten gesloten, gestipuleerd is 

aangaande behandeling 011 den voet van de meest 

begunstigde vreemde natie. Zie de verdragen, 

opgenomen in het Staatsblad: 
11°. 106 van 1864, met Italië, 

77 1 64, Liberia, 

90 1867, Oostenrijk, 

" 177 1897, Oranje-Vrijsta~t, 
74 1875, Por,ngal, 

10 1858, Perzi ë en 

,, 137 1878, Zwitserland . 
Mitsdien kunnen onderdanen van genoemde 

Staten hier te laude niet verplicht worden tot 

dienst bij de militie of bij de schntterij en zal, 
te rekenen van 17 Juli 1899, met betrekking 
tot deze onderwerpen te hunnen aanzien gehandeld 
moeten worden als, blijkens het bovenstaande, 

geschieden moet ten opzichte van onderdanen 

van Japan. 
Voor zooveel onderdanen van Italië, Oosten

rijk, Portugal en Zwitserland en de militie be
treft, zal de toestand geen verandering ondergaan , 

aangezien de onderdanen van deze Staten reeds in
gevolge de slotbepaling van art. 15 der militiewd 
niet aan inschrijv ing voor de militie onderworpen 
zijn blijkens de mededeeliugen van mijn Depar
tement: voor Italië, Oostenrijk en Portugal van 
27 November ] 861 , n°. 155, 4de afd., en voor 
Zwitserland van 17 September ] 862, n°. 145, 
4de afd. M. 

Op onderdanen van Liberia, Oranje-Vrijstaat 

en Perzië is thans de slotbepaling van art. 15 
der militiewet niet toepasselijk. Te rekenen van 
17 Juli 1899 zal hierin alzoo verandering komen 
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en zullen de onderdanen van genoemile Staten, 

die niet te vens Nederlander zijn , evenmin aan 

inschrijving voor de militie onderworpen zijn . 
Ik heb de eer U H.E.G. te verzoeken den in

houd dezes ter kenuis te brengen van burgemeester 
en wethouders cler gemeenten in Uwe provincie. 

17 Augustus 1898 . M:1ss1 VE vau deu Minister 
van Binnenlandsche Zakeu aan de Commis

sarissen der Koningin in de provinciën, be

treffende gedeeltelijke overdracht vau soldij 
door 1iersoneel der zeemacht. 

Na gepleegd overl eg heeft de Minister van 
Marine besloten, de volgende wijzigingen te 

brengen in de bestaande regeli ng van gedeelte
lijke overdracht van soldij door het personeel 

der zeemacht. 
'l'e beginnen met het in October a.s. aan van

gende kwartaal zal voortaan aan het Depar tement 

van Marine een lijst worden aangelegd en bij 

gehouden van hen , aan wie personeel der zee

macht een gedeelte van zijn soldij wenscht af te 
statin. Bij het begin van ieder kwartaal zullen 
aan de burgemeesters der µ;emeenteu, waar vol 

gens opgave gedelegeerden wonen, bij geleidebrief 
volgens bijgaand model B, worden gezonden aan

vragen tot uitbetaling volgens eveneens hierbij 
gaand model A. 

Door het Departement van Marine zullen, 
gelijk met deze bescheiden, naar het postkantoor 

van de woonplaats der geclelegeerden postwissels 
(poste-restante) worden · gezonden. 

a ont vangst van de aanvragen moeten de 

burgemeesters, zoo spoedig mogelijk, de gedele
geerden nitnoodigen, voor zich of voor een door 

hen aan te wijzen ambtenaar te verschijnen, om 
in tegenwoordigheid van een van beiden hun 

handteekeniug te stellen op de daarvoor aan

gewezen plaats op model A. Na daarna het 

stempel der gemeente te hebben afgedrukt op 

de eveneens op model A daarvoor aangewezen 
plaats, moeten de aan vragen aan de gedelegeerden 
worden ter hand gesteld. 

Na de uitreiking moeten de burgemeesters 
daarvan, zoo spoedig mogelijk, kennis geven aan 
het Departement van Marine, met opgave even

tueel van gebleken fouten in de namen of adressen 

der gedelegeerden, zooals die zijn ingevuld op 
model A. 

De aanvragen, die niet kunnen worden uit
gereikt, hetzij doór vertrek der gedelegeerden 
naar elders, hetzij door weigering de delegatie 

te aan vaarden, hetzij cloor overlijden enz., moeten 

met opgave van reden der niet-uitreiking, in het 

eerste geval zooveel mogelijk met opgave vau 
nieuw adres, bij bedoelde kennisgeving worden 
teruggezonden aan het Departement var, Marine. 

Ik voeg hier tot naricht bij, clat het Koninklijk 
besluit van 18 Mei 1835, n°. 63, aan de Gou• 

verneurs in de provinciën gezonden bij dezer
zijdsch schrij ven van 26 Mei en 16 J uni 1835, 
n". 113 en 127, l • afdeel ing , blijkens mede

deeli ug van den Minister van Marine is inge

trokken bij Koninklijk bes! uit van 16 Juni 1879, 
n°. 25 . De bij laatstgenoemd schrijven gegeven 
voorschriften moeten mitsdien als vervallen wor

den beschouwd. 
Ik heb de eer U H.E.G. te verzoeken, het 

bovenstaande, zoo spoedig mogelijk, ter kennis te 
brengen van de burgemeesters in Uw gewest, 

met nitnoodiging, voor de naleving daarvan zorg 

te d.rngen. 

MODEL A. 

AANVRAAG TOT UITBETALING VAN EEN 
POSTWISSEL WEGENS DELEGA'l' IE. 

Ingeval van verltuizing !tet nieuwe adres bij on
gefrankeerden brief op te geven aan !tet De

partement van -~farine (bureel soldijen) 
met opgaaf, van wien men een 

delegatie ontvangt. 

Het Departement van Marine te 's Gravenltage 
verzoekt den heer Directeur van het Postkantoor 

te . . . . . . . het bedrag van den . . . 
door dat Departement aan . . . . . te . . . . . . 

adres . . . . . . . . gezonden postwissel, poste-
restante, d.d ...... . n°. . . . groot / .. . , 
tegen afgifte dezer aanvraag den belanghebbende 

uit te reiken, mits dat stuk, blijkens den stempel 

der gemeente, in tegenwoordigheid van den bur

gemeester zijner woonplaats, of van een door hem 
aan te wijzen ambtenaar is geteekend en de voldaan

teekening op den postwissel geen twijfel overlaat. 
's Gravenhage, den 

De Secreta,·is-Generaal 
bi,j !tet Departement van Marine, 

Hieronder t e stellen den stem pel 

der gemeen te. 
Hieronder te stellen de hand

teekeniug van den geadresseerde. 
Deze aanvrage door den geadresseerde ter hand 

te stellen aan den Directeur van het Postkantoor 

zijner woonplaats. 
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Departement van Marine. 
BUHEEL SOLDIJEN. 

No. 

Getal bijlagen . 

MODEL 8 . ten zelven moeten worden bestreden of daarin 

niet door de kerkelijke en bijzondere 1Ycldadig
heid wordt voorzien, wordt voldaan uit de fond 

sen der burgerlijke gemeenten , waar de verpleegden 
woonplaats hebben en indien die woonplaats binnen 

het Rijk niet te vinden is, uit 's Rijks kas en dat 
's Grai,enlwge, den hier blijkens de geschiedenis van genoemd wets-

Ik heb de eer U Edelachtbare hierbij te doen artikel, is bedoeld de woon plaats volgens de bepa-

toekomen aanvragen tot uitbetaling van post- lingen _van het Burgerlijk Wetboek op het tijdstip, 

wissels voor betrekk ingen van officieren en mindere 
schepelingen, te wier behoeve, ingevolge Kon inklijk 
beslu it van 28 Juni 1898, n°. 42, een gecleelte zee

traktement of soldij is afgestaan. 
Ik verzoek U, daaraan gevolg te geven, zooals 

is aangeduid in de circulaire aanschrijving van 

den Minister van Binnenlandsche Zaken d.d. 
, er, die stukken aan de 

belanghebbenden te doeit uitreiken. 
De J1finister van 111arine , 

Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, 

Áau den heer Burgemeester 
van 

18 Áitgustus 1898. BESLUIT, tot aanwijzing van 

de gemeente Uitlmizermeeden als woonplaats 
van de behoeftige hankzinnige J. BooNSTRA 

voor de toepassing van art. 26 der wet tot 

regeling van het armbestuur. S. 20Ó. 

IN NAAM VAN H . M . WILHELMINA, ENZ. 

WIJ E MMA, ENZ. 

Besl issende het geschil over de woonplaats der 

arme krankzinnige J . Boo~STRA ter ver pleging op

genomen in het krankzinnigengesticht "Dennen
oord", te Zuidlaren; 

Den Raad van State, afdeeling voor cle ge

schillen van bestuur gehoord (ad vies van den 
13 Jul i 1898, n°. ll8); 

Op de voordracht van den Uinister van Bin

nenlancl sche Zaken van l 5 A ngnstus 1898, n°. 3445, 
afcleeli ng Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende ,lat tnsschen de gemeentebesturen 
van Grootegast, Uith"izermeeden en .ilfarwn 
geschil bestaat omtrent de woonplaats van even 
genoemcle krankzinnige, welk geschil Gedep uteer
de Staten van Groningen niet in der minne hebben 
k unnen bijleggen; 

Overwegende dat volgens artikel 26 cler wet tot 
regeling van het armbestuur de kosten van het 
overbrengen van arme kmnkzinnigen naar en 
hnnne verpleging in gestichten voor krankzinnigen, 
voor zoover die niet uit de fondsen ,l ier gestich-

waarop · de rechterlijke machtiging tot plaatsing 
. in een krankzinnigengesticht werd verleend ; 

dat die machtiging in het onderhavige geva l 

is verleen cl in Januari 1898; 

clat meergenoemde krankz innige den 18den 

Juli 1880 is geboren te Grootegast uit het hu

welijk van A. BooNSTRA en A. C. WIELl!NGA; 

dat dit huwelij k bij vonnis van de ar rondisse

ments-rechtbank te G,·oningen dd. 30 Mei 1884 
is on tbonclen en genoemde J . BooNSTRA daarbij 

is toegewezen aan de moeder; 

clat vol11:ens ,1rt. 78 van het Burgerl ij k Wet

boek minderjarigen de woonplaats volgen van 
hunne ouders, dat is volgens hetzelfde artikel, 
de woonplaats van den man, geclnrende cle echt
vet·binteuis; 

dat uit geene bepaling in onze wetgev ing is af 

te leiden, dat door de echtscheiding verandering 

in dien regel w01·dt gebracht; 

dat integendeel volgens ar t . 285 van het Bur
gerlijk Wetboek de vader en de moeder na 

echtscheiding de rechten behouden, welke voo rt 
spruiten nit de ouderlijkè macht

0 

of voogdij, on 

verminderd de ·bepal ing van het lste lid van 

art. 284 van dat Wetboek; 

dat laatstgenoemd artikel wel die rechten be

perkt ten aanzien van het verblijf der minder

jarige kinderen, doch dat het hier bedoelde ver 
blijf van louter feitelijken aard is en dus geen 
woonplaats in den zi n van het Burgerlijk Wet

boek kan vestigen; 

dat derhal ve ook na de echtscheidi ng minder

jarige kinderen de woonplaats van den vader 
blij ven volgen ; 

dat cle vader van meergenoemde minderjari ge 
krankzinnige BooNSTRA in J anuari 1898 woon

plaats had in de gemeente Uitltuizermeeden; 
Gezien de wet tot regeling van het ar mbestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
als woonplaats van de behoeftige krankzinnige 

J. BooNSTRA voo r de toepassing van art . 26 der 

wet tot regeli ng van het armbestuur aan te 
wijzen de gemeente Uithuizermeeden . 
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De Minister van Binnenlandsche Zaken is be

last met de uitvoering van dit besluit, dat in 

het Staatsblf'.d geplaatst eu tegelijk met de in 

hoofde dezes vermelde voordracht van genoemden 

Minister in de Nederlaudsche Staatscourant op

genomen zal worden en waarvan afschrift zal wor

den gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 

voor de geschillen van bestuur. 

Soestdijk, den 18den August us 1898. 

(get.) E MM A. 

De Jllfinister van Rinnenlandsche Zaken, 
(get.) H. GOEMAN BoRGESIUS, 

( Ditgeg. 30 Aug . 1898.) 

18 Augustus 1898. BESLUIT, betreffende art . l.l bis 
der H inderwet in verband met art. 6 der 

Veiligheidswet. 

IN NAAM VAN H . M. WILHELMINA, ENZ . 

WIJ EMMA' ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Inspecteur van den arbeid in de 6cle Inspectie 

te Groningen tegen het besluit van bu rgemeester 

en wethouders van Ezinge d.d. 19 Maart 1898, 

waarbij aan de firma RoSEMA, BOLT & C0
• te 

Oostum, onvoorwaardelijk vergunning is verleend 

tot het oprichten van een oven ten dienste van 

hare steenbakkerij op het perceel, kadastraal be

kend Sectie D, n°. 308; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge

schillen van bestuur, gehoord , advies van den 

3 Augustus 1898, n°. 156 ; 

Op de voortlracht van den Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid van 15 Augustus 1898, 

L. L., afdeeling Arbeid en Fabriekswezen; 

Overwegende dat de firma RoSEMA, BoLT & C0
• 

te Oostum bij adres van 28 Januari 1898 aan 

burgemeester en wethouders van Ezinge vergun

ning heeft gevraagd tot het oprichten van eene 

oven ten dienste van hare steenbakkerij op het 

perceel kadastraal bekend Sectie D, n°. 308; 

dat burgemeester en wethouders overeenkomstig 

artikel l0bis der Hinderwet de in artikel 5 sub 1 

en 2 dier wet bedoelde stukken hebben toege
zonden aan den Inspecteur van den arbeid in de 

6de arbeidsinspectie te Groningen, die daarop 
den 8 Maart 1898 ter voldoening aan artikel 7 bis 
slotalinea dier wet aan burgemeester en wethouders 

heeft bericht, dat de door de firma RosEMA, 
BoLT & C0

• geweuschte uitbreiding harer steen

bakkerij door het plaatsen van een oven in het 

1898 . 

voormelde perceel, voor zoover rnlks kan blijken 

uit de sub 1 en 2 van artikel 5 der Hinderwet 

bedoelde stukken, in verband met van adressante 

verkregen inlichtingen, niet kan voldoen aan de 

eischen, krachtens artikel 6 der Veiligheidswet 

gesteld; 

dat burgemeester en wethouders, niettegen

staande dit schrijven, bij besluit van 19 Maart 1898 

de gevraagde vergunning hebben verleend; 

dat de voornoemde Inspectenr bij adres, den 

24 Maart 1898 bij het Kabinet der Koningin 

ingekomen, van dit besluit bij Ons in beroep is 

gekomen; 

Overwegende, dat artikel llbis der Hinderwet 

bepaalt dat, zoo de inrichting waarvoor vergunning 

is gevraagd, tevens zal zij n eene fabriek of werk

plaats in den zin der Veiligheidswet, de vergun

ning ook wordt geweigerd, indien de inrichtinp;, 

voor zoover zulks kan blijken uit de in artikel 5 

sub 1 en 2 bedoelde stukken, volgens den In

specteur niet zal voldoen aan de eischen, krach

tens artikel 6 der Veiligheidswet gesteld ; 

dat de duidelijke woorden dezer wetsbepaling 

geene andere uitlegging toelaten dan deze, dat 

in het geval bij artikel llbis bedoeld, burge

meester en wethouders de vergunning behooren 

te weigeren, zonder iu een onderzoek van de 

gegrondheid van de bewering des Inspecteurs te 

treden, omdat het slechts de vraag is of volgens 

den Inspecteur de inrichting aan de eischen der 

Veiligheidswet zal voldoen; 

dat de wordingsgeschieclenis der wetsbepaling 

met hare duidelijke bewoordingen geenszins in 

strij d is; 

dat toch, terwijl in het eerste ontwerp der 
wet de bepaling was opgenomen dat de aanvrage 

konde worden geweigerd indien · de inrichting 

blijkens de stukken niet zoude voldoen aan de 

eischen krachtens artikel 6 der Veiligheidswet 

gesteld, op het blijkens het voorloopig verslag 

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal door 

zeer vele leden uitgesproken verlangen dat de be

paling in plaats van eenfacultatief, een imperatief 
karakter zou hebben, het wetsontwerp in dien 

geest door de Regeering is gewijzigd , maar bij 
die gelegenheid tevens de woorden "vol geus den 
Inspecteur" zijn ingelascht., waardoor duidelijk 

is te kennen gegeven, dat in het bedoelde geval 

de vergunning zon moeten worden geweigerd, 

en dat ten aanzien der vraag of dit geval aan

wezig is, het oonleel van den Inspecteur be

slissend is; 

16 
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Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
het bestreden besluit te vernietigen. 
De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver

heid is belast enz. 

19 Augustus 1898. BESLUIT, waarbij vrijdom 
van accijns wordt toegestaan voor zout, be

noodigd voor fabrieken en trafieken. S. 202. 
IN NAAM VAN H. M . WILHELMINA' E z. 

WIJ EMMA' ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Fi
nanciën van 23 Juli 1898, n°. 79, Invoerrechten 

en Accijnzen; 
Den Raacl van State geboorcl (advies van den 

9 A ngnstns 1898, n°. 6); 
Gelet op het nacler rapport van voornoemden 

Mi ni ster van 17 A:ugustus 1898, n°. 55 , Invoer

rechten en Accijnzen; 

Gezien artikel 7 4, Jr c en artikel 99 der wet 

van 27 September 1892 (Staatsblad n°. 227), 
houdende bepalingen omtrent den accijns op het 

zout; 
Hebben besloten en beslniten: 

Art. 1. Voor het zout, benoodigd voor de 

hierna gemelde fabrieken en trafieken, wordt 

vrijdom van accijns toegestaan. 
Aardewerkfabrieken , 

bleekerijen van garens en van nieuwe geweven 
stoffen, 

dakpannenfabrieken, 
darmenzouterijen, 
fabrieken voor het zuiveren van beenderenvet 

en van olie, 
glasblazerijen, 

glau berzoutfabrieken, 
huidenzouterij en, 
ijsfabrieken (ruw ijs), 
inrichtingen voor het sterken van scheergarens, 
inrichtingen voor het zuiveren van ruwe 

sponzen, 

kaasstremselfabriekeu, 
karottenfabrieken, 
katoendrukkerijen, 
leerlooierijen, 

meniefabriekcn, 
plateelbakkerijen, 

scheepstimmerwerven, 
snuiffabrieken, 
sodafabrieken , 
stearineknarsen fabrieken, 
steenbakkerij en , 

tabaksfabrieken, 
tegelbakkerijen, 

vellen blooterijen , 

verf toffenfabriekeu, 
ververijen van garens en geweven stoffen, 

zeepzieclerijen, 
zinkfabrieken (ruw zink). 
2. De vrijdom kan, naar verkiezing van den 

fabrikant of trafikant, worden genoten voor ruw 

zout of voor geraffineerd zout. 
3. De vrijdom wordt niet genoten voor fabrieken 

of trafieken, die uitgeoefend worden in een pand, 

dat gemeenschap heeft met eene zoutziederij of 
daaraan grenst. 

In bijzondere gevallen kan de Minister van 
Financiën onder de noodige voorzieningen uit

zondering op deze bepaling toelaten. 
4. Hij, die den vrijdom verlangt, levert bij 

den ontvanger der accijnzen over de gemeente, 

waar de fabriek of trafiek gelegen is, tegen bewijs, 
eene onderteekende aangifte in van de panden, 
waarin het bedrijf, hetwelk aanspraak geeft op 
het genot, van den vrijdom, wordt uitgeoefend, 

met opgaaf van kadastrale sectie en nommer. 

De ontvanger geeft het bewijs eerst af na zich 

overtuigd te hebben, dat de panden niet vallen 
onder het bepaalde bij artikel 3, of dat onthef• 

fing van het daarbij bepaalde is verleend. 
5 . Onverminderd het bepaalde bij artikel 21 

der wet van 27 September 1892 (Staatsblad 
n°. 227) , omtrent inslag uit entrepot, kan zout, 

waarvoor vrijdom van accijns wordt verlangd, 
bij hoeveelheden van ten minste 100 kilogram 
worden ingeslagen uit eene zoutziederij of uit 

eene bergplaats onder krediet van een hanclelaar. 
Inslag van ruw zout rechtstreeks van het buiten

land kan door voornoemden Minister worden toe
gelaten. 

6. De uit~lag vau het zout uit het entrepot, 

de zoutziederij of cle bergplaats en de inslag in 

de fabriek of trafiek geschieden met vervoerbiljet, 

door den afleveraar bij onderteekende aangifte 
aan te vragen bij den on tvangei·, ten wiens kan
tore zijne accijnsrekening gehouden wordt. 

Die aangifte vermeldt: 

a. den naam en het beroep van den afleveraar; 
b. het pand, waaruit het zout zal worden af-

geleverd; 

c. de soort en de hoeveelheid van het zout ; 
d. het vervoermiddel; 

e. den naam en het beroep van den ontbieder; 
f. het 11aud, waar in de inslag zal geschieden, 
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met opgaaf van gemeente en kadastmle sectie en 
nummer. 

7. De ontvanger vermeldt in het vervoerbiljet 
den termijn, binnen welken den inslag moet 
plaats hebben en den termijn, binnen welken 
het vervoerbiljet behoorlijk afgeteekend ten ~an
tore van afgifte moet zijn teruggekomen. 

8. De inslag van het zont in het pand van 
den vrijdomgenietende geschiedt onder toezicht 
van ambtenaren. 

Nadat door hen de hoeveelheid met het ver
voerbi ljet is vergeleken, wordt het zout onver
wijld door of van wege den ontbied.er in het 
bij"ijn der ambtenaren met eene of meer andere 
stoffen vermengd, overeenkomstig de voorschriften 
van den Minister van Financiën. (1) 

De stoffen, benoodigd voor die vermenging, 
worden door den on tbieder verstrekt, tenzij door 
genoemden Minister is bepaald dat zij zullen wor
den verstrekt door den ontvanger der accijnzen, 
op kosten van den ontbie,ler. 

Bij de voormelde voorschriften kan ook worden 
bepaald dat zout vóór de vermenging door of van 
wege den ontbieder moet worden fijn gemaakt. 

Blijkt de ter vermenging aangeboden hoeveel
heid zout kleiner dan de in het vervoerbiljet. 
vermelde, dan wordt het biljet slechts voor de 
bevonden hoeveelheid afgeteekend. 

Van de vermenging wordt door de ambtenaren 
melding gemaakt op het vervoerbiljet , hetwelk 
daarna door hen wordt ingeleverd bij deu ont
vanger der accijnzen over de gemeente waar de inslag 
is geschied. Deze zorgt voor de terugbezorging vau 
het document aan het kantoor van afgifte. 

9. De Minister van Financiën kan, op ver
zoek van den fabrikant of trafikant, onder de 
noodige voorzieningen toestaan, dat de vermen
ging van het zout reeds geschiedt bij den uitslag 
uit het entrepot of nit de zoutziederij of berg

plaats van den afleveraar. 
10. De ambtenaren zijn bevoegd om het in de 

fabriek of trafiek ingeslagen wordende zout te 
wegen, alsmede om monsters te nemen, zoowel 
van de stoffen, waarmede vermengd zal worden, 
als van het vermengde zout. 

De fabrikant of trafikant is gehouden de noodige 
werklieden en een weegtoestel met gewichten, 
alsmede de ve1·eischte flesschen of bussen voor 
berging van monsters te verstrekken. 

(1) Deze voorschriften zijn gegeven bij reso
lutie van 16 September 1898, n°. 63. 

Hij doet de voorgeschreven vermenging iu alle 
opzichten overeenkomstig de aauwijzingen van de 
ambtenaren verrichten. 

Indien aan een of ander niet wordt voldaan, 
wordt het doeument, waarmede het zout is aan
gebracht, niet door de ambtenaren afge(eekend. 

11. Het is verboden: 
a. middelen aan te wenden of te doen aanwenden 

om de stoffen, waarmede het zout vermengd is, 
weder geheel of gedeeltelijk daarvan af te se heiden; 

b. het met vrijdom ingeslagen zont uit te slaan 
of het aan te wenden voor eenig ander doeleinde 
dan de werkzaamheden in de fabriek of trafiek. 

Bij overtreding kan door Ons aan den fabrikant 
of trafikant de bevoegdheid tot verdere inslagen van 
zout met vrijdom van den accijns worden ontzegd. 

12 . Ingeval van verhuizing of staking van het 
bedrijf kan de inspecteur ouder de noodige voor
zieningen toestaan, dat het zont naar eene andere 
fabriek of trafiek van dezelfde soort wordt over

gebracht. 
13. Indien blijkt, dat door eeu fab rikant of 

trafikant meer zout met vrijdom wordt ingeslagen 
dan voor het bedr ijf noodig is te achten, kan 
de Minister van Financiën den vrijdom beperken 
tot eene door hem te bepalen hoeveel heid per jaar. 

14. Dit besluit komt in werking op 1 October 1898. 
Alsdan vervallen alle vroegere voorschriften om

trent vrijdom van accijns voor zout, ten be
hoeve van fabrieken of trafieken, behalve die, 
welke betrekking hebben tot de zouterijen van 
groenten en noten en de varkensslagerijen , die 
werken voor uitvoer naar het buitenland. 

De Minister van Finaueiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
btad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van Sta te. 

Soestdijk, den l 9den Augustus 1898. 
(get.) E M M A. 

De Minister van Financiën, (get .) PIERSON. 
( Uitgeg. 6 Sept. 1898.) 

24 Àugustus 1898. BESLUIT, tot toepassing der 
wet van 26 April 1884 (Staatsblad n°. 80) 
aangevuld bij de wet van 20 Juli 1884 
(Staatsblad n°. 164) tot vaststelling van 
buitengewone maatregelen tot afwending van 
eenige besmettelijke ziekten eu tot wering 
harer uitbreiding en gevolgen. S. 203. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 
WIJ EMMA' ENZ. 
Overwegende , dat toepassing der wet van 
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26 April 1884 (Staatsblad n°. 80) aangevuld bij 
de wet van 20 Juli 1884 (Staatsblad n°., 164) tot 
vaststelling van buitengewone maatregelen tot af
wending van eenige besmettelijke ziekten en tot 
wering harer uitbreiding en gevolgen, noodzakelijk 
is wegens het voorkomen van pest en andere der 
bedoelde ziekten op enkele plaatsen in het 

buitenland ; 
Op de voordracht van den Minister van Binnen

landsche Zaken van 5 Ju l i 1898, n°. 1075 , af
deeliog Medische Politie en van den Minister 
van Financiën van 9 Juli 1898, n°. 58, Invoer

rechten en Accijnzen; 
Gelet op het Koninkl ijk besluit van 4 Augustus 

1897 (Staatsblad n°. 185); 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

26 J uli 1898 , n°. 13); 
Gelet op het nader rapport van den Minister 

van Binnenlandsche Zaken van 10 Augustus 1898, 
n°. 1386, afdeeling Medische Politie en van den 

Minister van Financiën van 20 Augustus 1898, 
n°. 44, Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. In-, door- en vervoer van lompen , 

gebruikte kleedingstukken en ongewasschen lijf
en beddegoed zijn verboden uit landen of plaatsen, 
door de Ministers van Binnenlandsche Zaken en 

Financiën aan te wijzen. 
De aan wijzingen worden , telkens ten minste 

één dag voordat zij in werking treden door 
plaatsing in de Nederlandsclte Staatscourant ter 
algemeene kennis gebracht. 

De voomoemde Ministers zijn bevoegd, die 
aanwijzingen te veranderen, zoo dikwijls de om

standigheden dit gedoogen of noodig maken, als
mede te bepalen of en in hoever cle bagages, 
door reizigers medegebracht, onder het verbod 
zijn begrepen. De beschikkingen over deze onder
werpen worden ook in de Nederlandsche Staats
courant geplaatst. 

2. Heeft het verbod afwending van de Aziatische 
cholera ten doel, dan gedragen zich de genoemde 
Ministers bij aanwijzingen betreffende den in- of 
cloorvoer uit landen, die toegetreden zijn tot de 
op 15 April 1893 te D,·esden 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 over
eenkomst. 

Heeft het verbod afwending van de pest ten 
doel , dan gedragen zich de genoemde Ministers 
bij aanwijzingen betreffende den in- of doorvoer 

uit landen, die toegetreden zijn tot de op 19 
Maart 1897 te Venetië gesloten en bij de wet 
van 14 Juli 1898 (Staatsblad n°. 175) goedge
keurde internationale sanitaire conventie, naar de 
bepalingen van die conventie. 

3. Het tegenwoordig besluit, dat gedurende 
een jaar van kracht blijft, treedt in werking op 
den tweeden dag na d ien der dagteeken ing van 
het Staatsblad en van de Staatscourant, waarin 

het is geplaatst. 
De Ministers van Binnenl:rndsche Zaken en van 

Financiën zijn belast met de uitvoer ing van dit 
besluit, dat in het Staaf.sblad en gelijktijdig in 
de Staatscourant zal worden geplaatst en waan:an 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den 24sten Augnstns 1898. 

lflet.) E M MA. 
De Minister vaii Binnenlandse/te Zaken , 

(get.) H. GOEMAN BoRGESIUS. 
De Minister van Financiën, (get .) PIERSON. 

( Uitgeg. 17 Sept. 1898 .) 

24 Augustus 1898. MISSIVE van dec. Minister van 
Oorlog aan de Commissarissen der Koningin 
in de provinciën, betreffende de uitvoering 
van art. 136 der wet op de nat ionale milit ie. 

Bij dezerzijdsche aanschrijving d.d. 2 Octoher 
1863, n°. 1, P., werd U de bevoegdheid over
gedragen om aan de verlofgangers van de militie 
te land, die zich voor hun hes taan of onderhoud 
voor hoogstens zes maanden naar een der aan
grenzende rijke□ verlangen te begeven , claartoe, 
namens den Minister van Oorlog, de toestemming 
te verleenen, terwijl U bij dezerzijdsche aan
schrijving d.d. 3 Mei 1882, VIIde afd., n°. 33, 
gelijke bevoegdheid werd verleend ten aanzien van 

de verlofgangers van de mi litie te land, die zich 
tot het deelnemen aan de kust- of haringvisscherij 
voor hoogstens zes maanden buitenslands wenschen 
te begeven. 

In verband met de uitbre idi ng van art. 136 
der Militiewet door de wet van den 2den Juli 
1898 (Staatsb lad n°. 170) wensch ik de bij voren
vermelde aanschrijvingen gegeven bevoegdheid te 
verruimen tot twaalf maanden en voor zooveel 
eerstgenoemde aanschr ijving betreft tevens uit te 
strekken tot alle vreemde rij ken in Europa. 

Dientengevolge heb ik de eer U Hoogedelge
strenge, mits deze te machtigen, voortaan in dien 
zin te handelen en bij de te verleenen toestemming 
den verlofganger, di e zich in den vreemde in 
Europa "·enscht op te houden, voor zoo veel hij 
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niet verblijft in België, in de Duitsche provin
ciën Hannover, lfTestplialen of de Rijnprovincie 
of in het Groothertogdom Oldenburg, vrij te stellen 
van de verplichting tot het bijwonen van het bij 
art. 138 der wet voorgeschreven onderzoek. Houdt 

de verlofganger zich op in genoemde aangrenzende 

landstreken, dan kan hem, en evenzoo den ter 

visscherij afwezige, op zijne aanvrage, worden 

toegestaan dat onderzoek, mede in verband met 

het Koninklijk besluit van den 30sten April 1898, 
n°. 86, eerst in November of December te 
ondergaan. 

Met betrekking tot de nitvoerinp: van de in 

deze vervatte opdracht, vestig ik er uwe aandacht 

op, dat ingevolge de tweede zinsnede van ge

noemd art. 136 de toestemming tut verblijf buitens

lands niet mag worden geweigerd aan den ver
lofganger, die niet in verzuim is , indien zij blijkt 
noodig te zijn ter zake van uitoefening van of 

opleiding tot landbouw, handel of nijverheid. 
Aangezien het bezwaarlijk aangaat bijzondere 

regelen vast te stellen nopens de wijze, waarop 

de belanghebbende in de daartoe betrekkelijke 

aanvrage of uit de daarbij overgelegde bescheiden 

de noodzakelijkheid van het verblijf buitenslands 

Lot vorenomschreven doeleinden dient aan te toonen, 
meen ik de beoordeeling dier noodzakelijkheicl en 

de daarvoor te volgen beginselen geheel aan U 
te moeten overlaten. 

Uit het vorenstaande volgt, dat de beslissing 

op verzoeken om toestemming tot verblijf in 
vreemde werelddeeleu of tot verblijf buitenslands 

voor langer dan één jaar, evenals tot dusver, 
door den Minister van Oorlog aan zich gehouden 
wordt. In dit opzicht worden de bestaande be
palingen gehandhaafd, evenwel met inachtneming 

van het voorgeschrevene in de laatste drie zin

sneden van art. 136 der wet. 
Ik heb derhal vc de eer U Hoogedelgestrenge te 

verzoeken om, bijaldien in zulke gevallen eene 

aanvrage tot het gewone einde in uwe handen 
wordt gesteld, bij het uitbrengen v,rn uw advies 
aan het al dan niet noodzakelijke van het verblijf 

buitenslands tot meerbedoelde cloeleiuden in het 

bijzonder uwe aanclacht te schenken. 

29 Augustus 1898. BESLUIT van den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheicl, hou
clende wijziging in de modellen VIT en VIII, 
gevoegd nevens de beschikking van 18 April 
1898, betreffende verkiezing van leden voor 

de Kamers van Arbeid. 

De Minister van Waterstaat, H,tndcl en Nij 
verheid; 

Gezien zijne in de Staatscourant van 5 Mei 1898, 

n°. 104 opgenomen beschikking van 18 April 1898, 
n°. 211, afdeeling Arbeicl en Fabriekswezeu; 

Heeft goedgevonden: 
in de bij die beschikking ge,•oegde modellen VII 

en VIII de woorden: • Te 5 uur wordt cloor den 

voorzitter van het stembureau aangekondigd" te 
vervangen door: • Te 3 uur wordt door den voor
zitter van het stembureau aangekondigd". 

's Gravenhage, 29 Augustus 1898. 

De JJ[inister voornoemd, (get.) C. LELY. 

30 Augustus 1898. BESLUIT, houdende goed -

keuring van eene elfde lijst van personen 
of geslachten, wier titels en adeldom op 
de adelsregisters zijn ingeschreven; zoomecle 

van eene tweede lijst der veranderingen van 
adellijke geslachtsnamen waarvan op die re
gisters aanteekening is geschied, en van 

eeue lijst ter verbetering van misstellingen, 
voorkomende in de verschillende adelslijste11 

in het Staatsblad geplaatst. S. 204. 

IN NAAM VAN H. M. W[LHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA , ENZ. 
Gelet op art. 6 5 der Grond wet ; 

Gezien het Koninklijk besluit van 26 Janu

ari 1822 (Staatsblad n°. 1); 
Gezien het rapport van den Minister van 

Justitie, van den 29sten Augustus l 898, lste 
afdeeling A, n°. 113, ten geleide van eeue elfde 
lij st van personen of geslachten, wier titels en 
adeldom op de adelsregislcrs zijn ingeschreven; 

zoomede van eene tweede lijst der veranderingen 
van adellijke geslachtsuamen waarvan op die 

rep:isters aauteekening is geschied, en van eene 
lijst ter verbetering van misstellingen, voorkomende 

in de verschillende adelslijsten in het Staatsblad 
geplaatst; 

Hebben goedgevonden en verstaan , voor
schreven lijsten goed te keuren, gelijk geschiedt 

bij deze. 
De Minister van Justitie is belast met de uit

voering van dit besluit, hetwelk met de voor
schreven lij sten in het Staatsblad zal worden 

geplaatst. 

's Gravenhage, deu 30sten Augustus 1898. 

(get.) E MM A. 

De Min. van Justitie, (get.) CottT v.o. LINDEN. 

( Uitgeg. 15 Oct. 1898.) 
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Benaming 
van 

NAMEN EN VOORNAMEN. den titel of 
van het 

prredikaat. 

N A.HUY . (" - illem Christiaan Jonkheer. 
Theodorus van) 

NAHUYS. (Gerard Johan) Jonkheer. 

NAHUYS. (Gernrd Anthon) Jonkheer. 

P LOOS VAN AMS'l'EL. (Adriaan Jonkheer. 
Adolf Arthur) 

POLL. (Barman H endrik van de) Jonkheer. 

P RINS (Thédore Louis Lambert) Jonkheer. 

PRTNS. (Willem) Jonkheer. 

R A.AB VAN CANS'l'EIN. (Jacob us Jonkheer. 
Johannes van) 

RA.AB VAN CANS'l'EIN. (Rutgerns Jonkheer. 
Willem van) 

ltANl'l'Z. (Sebastiaan Mattheus Jonkheer. 
Sigismund de) 

RAPPARD. (Willem van) Ridder. 

RAPPARD. (Willem .Frederik) Ridder. 

ROELL. (Cornelis David) Jonkheer. 

RO.ELL. (Jacoba Johanna) Jonkvrouw 

RÖELL. (Adriana) Jonkvrouw 

RO.l!:LL. (Pierre J aunne Henri) Jonkheer. 

RÖELL. (Adrianus Eliza Hermann) Jonkheer. 

RÖELL. (Anne Marie Adrianus Jonkheer. 
Johan) 

DE 'rl'l'EL OF HET PR.iEDJKAAT, 

welke daaruit ten behoeve van de leden van h et 
geslacht, hetzij reeds gedurende het leven ,an 

den titularis, hetzij na zijn overlijden, 
voort.vloeit. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prrodikaten 
van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prrodikaten 
van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren cle prrodikaten 
van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prredikaten 
van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prredikaten 
van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prredi katen 
van J onkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prredikaten 
van J onkbeer of van J onkvron w. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prredikaten 
van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prredikaten 
van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstam melingen voeren de prredikaten 
van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige mannelijke afstammelingen voeren den 
titel van Ridder. Al z(jne wettige vrouwelijke af
stammelingen voeren het prredikaat van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige mannelijke afstammelinµ;en voeren den 
titel van Ridder. Al zijne wettige vrouwelijke af
stammelingen voeren het prredikaat van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstamrneliDgen voeren de prrodikaten 
van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

H et prredikaat van J onkvron w is voor hare persoon 
alleen. 

H et prredikaat van Jonkvrouw is voor hare persoon 
alleen. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prredikaten 
van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prredikaten 
van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prredikaten 
van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

ROELL. (Jeanne Phillippine Fran- Jonkvrouw H et prredikaat van Jonkvrouw is voor hare persoon 
çoise) alleen. 

ROY. (Bernard Marie Antoine Jonkheer. 
Angust de) 

ROY. (Rndolph Franciscus ,Maria Jonkheer. 
Antonius de) 

S CHADE VAN WES'l'RUM (An- Jonkheer. 
thony 'l.'homas Johannes) 

CHMID . (Jacobus AnthonieAdolph Jonkheer. 
von) 

SCBMTD. (Lodewijk Marie Alex- Jonkheer. 
ander von) 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prreclikaten 
van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prredikaten 
van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prredikaten 
van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prredikaten 
van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prredikaten 
van Jonkheer of van Jonkvrouw. 
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NAMEN EN VOOR AMEN. 

SCHORER. (Eduard Pieter) 

SIGERS 'l'HER BORCH. (Ger
hard11s Bernardus de) 

Sl\HSSAERT. (Marinus Paulus) 

SMISSAERT. (Charles Lucien 
Maria) 

STEENGRACHT. (Nicolaas Adriaan) 
VAN M.OYLAND. 

STOOP (Pieter Anthouy Jacob) 

Benaming 
van 

den titel of 
van het 

prredikaat. 

Jonkheer. 

Jonkheer. 

Jonkheer. 

Jonkheer . 

Baron . 

Jonkheer. 

STOOP (Matthreus Philippns Er- Jonkheer. 
nestus Eloysius Hubertns) 

STURLER. (Johan WilhelmEdouard Jonkheer. 
de) 

T EDING VAN BERKHOUT. Jonkheer. 
(Pieter Jacob) 

TEDING VAN BERKHOUT. (Jan Jonkheer. 
Pieter Adolf) 

TEYLINGEN. (Cornelis Jacob Jan Jonkheer. 
Arnout van) 

'l'EIXEIRA DE MA'l'TOS. (Joseph Jonkheer. 
Henry) 

'l'EIXEIRA DE MATTOS.(Abraham Jonkheer. 
Louis) 

TEIXEIRA DE MATTOS. (David Jonkheer. 
François) 

TEIXEIRA DE MATTOS. (Louis Jonkheer. 
Frederik) 

V ESSEM. (Hendrikus Alexander Jonkheer. 
Leo1iold van) 

VILLENEUVE (Willem de) Jonkheer. 

DE TITEL 01~ HE'l' PR.lEDIKAAT, 

welke daaruit ten behoeve van de leden van het 
geslacht, hetzij reeds gedurende het leven van 

den titularis, hetzij na zijn overlijden, 
voortvloeit. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prredikaten 
v,m Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afsta111melingeo voeren de prredikaten 
van Jonkheer of van Jonkvronw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prredikaten 
van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prredikaten 
van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

De titel van Baron gaat over bij recht van eerst
!(eboorte. De overige wettige afstammelingen voeren 
de prredikaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prredi lrnten 
van J ook heer of van J ookvron w. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prredikaten 
van Jonkheer of van Jonkvrotlw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prredikaten 
van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prredikateo 
van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prredikaten 
van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prredikaten 
van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prredikaten 
vau Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prredikaten 
van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afätammelingen voeren de prredikaten 
van J ookheer of van J ookvron w. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prredikateo 
van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prredikaten 
van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prredikateo 
van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

VILLENEUVE. (Gnillaume Gérard 
de) 

Jonkheer. Al zijne wettige afstammelingen voeren de prredikaten 
van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

VILLENEUVE. (Volkert Huibert 
de) 

W OLJi'F-ME'l'TERNICH. (Levin 
Max Paul Maria Hubert) 

WRANGEL AUF LINDENBERG. 
(Willem von) 

Jonkheer. Al zijne wettige afstammelingen voeren de prredikaten 
van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Graaf. Al zijne wettige afstammelingen voeren tle titels van 
Graaf of van Gravin. 

Jonkheer. Al zijne wettige afstammelingen voeren de prredikaten 
van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 30 Augustus 1898 (Staatsblad n°. 204). 
Mij bekend, 

De Minister van Justitie, (get.) CoRT v. D. LINDEN. 
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TWEEDE LIJST VAN· VERANDERINGEN OF VERMEERDERINGEN van 

adellijke geslachtsnamen, op de adelsregisters aangeteekend. ( Zi11 de Eerste L1;jst 

in het Staatsblad n° . 28 van 1883.) 

NAMEN EN VOORNAMEN 
OP DE 

ADELSREGISTERS VOORKOMENDE. 

Jaartal , 
nummer en 

bladzijde 
van het 

Staatsblad. 

Veranc1erde of vermeerderde geslachtsnamell. 

58. D OES. (Johan Hendrik van der) 1825,n°.61, Aan zijnen zoon Willem, geboren den 9den Febrirnr 
bladz. 100. 1767 , werd bij den doop de geslachtsnaam 

Scbuyl gegeven, wodat bij, evenals zijne afstam 
melingen, zich noemde en teekende Schuyl van 
der Does. Bij Koninklijk besluit van 4 Angllstu 
1827 , n°. 252, werd aan hlln kleinzoon en 
zoon Jonkheer mr. Manrits Pieter Jacob Schuyl 
van der Does vergnnd het geslachtswapen van 
Schuyl van Walhorn bij dat van het geslacht 
van van der Does te blijven voeren. 

59. G EER VAN JUTPHAAS. (Berthold 1825,n°.61, Bij Koninklijk besluit van 8 Augnstus 1891 
de) bladz. 130. n°. 31 , is aan zijnen achterkleinzoon Jonkheer 

Anthony Gustaaf de Geer vergund den geslachts 
naam van Lintelo bij den zijnen te voegen en 
zich in het vervolg te noemen en te teekenen 
van Lintelo de Geer. 

60. GEVERS LEUVEN. (A.rnont Cor- 1898, no . rn4-, Bij Koninklijk besluit van 26 December 1884 
nelis Tbéodore) bladz. 8. n°. 27, is aan Jonkheer Arnout Cornelis 

Théodore Gevers Leuven (hiernevens) vergund 
met weglating v,i11 den naam Leuven zich in 
het vervolg te noemen en te teekenen : Gevers 

61. H ET1'EMA. (Montanus) 1825,n°.61, Jonkheer Montanns Hettema (hiernevens) werd 
bladz. 166. in 1838, als zoon aangenomen door zijne nich 

Anna Maria de Haan en beeft sedert, evenals 
zijne nakomeliugen, zich genoemd en geteekenc1 
de Haan Hettema. · 

62. K E:MPER. (Johannes Melchior) 1825,n°.61, Blijkens acte van bekendheid verleclen voor clen 
bladz. 188. vrederechter van het 3de kanton in het arron 

dissement Amsterdam den 18 Mei 1835 was 
aan zijnen zoon Jero,ümo, geb. 1808, den 
geslachtsnaam de Bosch ge!(even, ten gevol{l:e 
waarvan deze, evenals Z\jn e afstammelingen, zich 
genoemd en geteekend heeft: cle Bosch Kern per. 

63. L ENNEP. (Jacob Abraham van) 1825,n°.61, Bij Koninklijk besluit van 10 Januari 1886, n°. 26 
bladz. 204. is aan zijnen kleinzoon Jonkheer Hendrik Jan 

van Lennep vergund den geslachtsnaam Deutz 
bij den zijnen te voegen en zich in het vervolg 
te noemen en te teekenen Deutz van Lennep 

64. M ULERT TOT DE LEEMKULE. 1825,n°.61, Bij Koninklijk besluit van 19 J an uari 1884, n°. 
(Joachim Ernst) bladz. 238. 16, is aan hnn~en ac~te_rkleinzoon en kleinzoon 

MULERT TOT DE LEEMKULE. 1825,n°.61, Herman Frederik Chnstrnan Baron Muler~ ver 
(Frederik Christiaan, Baron) bladz. 240. gund den geslachtsnaam van Omphal b1J den 

zijnen te voegen en zich in het vervol{I: te 
noemen en te teekenen: van Ompbal Mulert. 

65. N ISPEN TOT PANNERDEN. 1825,n°.61, Bij Koninklijk besluit van 13 Maart 1893, n° 
(Carel Herman van) bladz. 246. 27, is aan zijnen achterkleinzoon Jonkheer 

Joseph Willem Jan Care! Marie van Nispen 
vergund bij zijnen geslachtsnaam clen naam tot 
Sevenrer te voegen en iich in het vervolg te 
noemen en te teekenen: van Nispen tot Sevenrer. 
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NAMEN EN VOORNAMEN 
OP DE 

ADELSREGISTERS VOORKOME 'DE, 

Jaartal, 
nummer en 

bladzij do 
van het 

Staatsblad. 

Veranderde of vermeerderde geslachtsnamen. 

66 . P ESTEL. (Willem Frederik von) 1843,n°.59, Bij Koninklijk beslnit van 22 October 1891, 
bladz. 28. n°. 50, is aan zijnen kleinzoon Jonkheer Willem 

l<'rederik Anne von Pestel vergnnd om zijn ge• 
slacht.snaam te veranderen in dien van: van 
Pestel. 

67. R APP.A.RD. (Theodor Manritz Guil- 1846,n°.20, Bij Koninklijk besluit van 15 April 1841, n°. 
lanme, Ridder van) bladz. 10. 163, is aan zijnen zoon Alexander Coenraad 

Leonard Wilhelm Ridder van Rappard vergund 
den geslachtsnaam Trenssart bij den zijnen te 
voegen en zich in het vervolg te noemen en 
te teekenen: 'rreussart van Rappard. 

68. RAPPARD. (Willem Frederik, 1898, no. 204, Bij Koninklijk besluit van 29 November 1886, 
Ridder van) bladz. 14. n°. 36, is aan WiJlem Frederik Ridder Rappard 

(hiernevens) vergund voor zijn geslachtsnaam 
het woord • van" te voegen en zich in het 
vervolg te noemen en te teekenen: van Rappard. 

6\l. S ANDBERG VAN DEN ESSEN- 1825,n°.61, Bij Koninklijk besluit van 2 Mei 1894, n°. 51, 
BURG. (Samuel Johannes, Baron) blaclz. 308. is aan zijnen achterkleinzoon Jonkheer Ludo 

1843,n".59, Saudberg vergund den geslachtsnaam van 
bladz. 34. Bronkhorst bij den zijnen te voegen en zich 

in het vervolg te noemen en te teekenen : van 
Bronkhorst Sandberg. 

70. SA DBERG. (Albertus) 1843,n•.59, Bij Koninklijk besluit van 2 Mei 1894, n°. 51 , 
bladz. 34. is aan zijnen achterkleinzoon Jonkheer Herman 

Hendrik Sandberg vergnnd den geslachtsnaam 
van Boelens bij den zijnen te voegen en zich iu 
het vervolg te noemen en te teekenen: Sandberg
van Boelens. 

71. SLOE'r. (Frans Georg, Baron) 1883,n°.28, Bij Koninklijk besluit van 25 Mei 1889 n°. 57, 
bladz. 10. is aan Franz Georg Baron Sloet (hiernevens} 

vergund den naam tot Everlo bij zijnen ge
slachtsnaam te voegen en zich in het vervolg te 
noemen en te teekenen: Sloet tot Everlo. 

72. SMINIA. (Rector van) 1825,n°.61, Bij Koninklijk besluit van 2 November 1891, 
bladz 326. n°. 47, is aan zijnen achterkleinzoon Jonkheer 

R ector Willem Menno van Sminia vergund 
den geslachtsnaam van Coehoorn bij den zijnen 
te voegen en zich in het vervolg te noemen 
en te teekenen: van Coehoorn van Sminia. 

73. V ERSLUYS. (Marinus Emmanuel 1825,n".61, Aan zijnen zoon Johan , geboren den 4den Juli 
(Cornelis) bladz. 390. 1801, werd de geslachtsnaam van Reigersberg

gegeven, zoodat hij en zijne afstammelingen, 
zich genoemd en geteekend hebben: van Reigers
berg Versluys. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 30 Augustus 1898 (Staatsblad n°. 204). 

Mij bekend, 

De Minister van Justitie, (get.) - coaT v. D. LINDEN. 



2 52 30 AUGUSTUS 1 898. 

LIJST TER VER BETERING van misstellingen, voo1·/comende in de verschillende 

adelsl?jsten, in het Staatsb°lad geplaatst . 

1825, S. 61, staat: A blaing de Giessenburg. (Jean 
Daniel Cornelis Care! Willem, baron d') 

1825, S. 61, staat: Asbeck zn Bergen nnd Münster
banzen . (Gerrit Ferdinand, baron van) 

1825, S. 61, staat: Anlnisde Bonrronil van Hedink
huizen . (Jnstns Hendrik Ludovicus, baron d'). 
De titel van baron gaat over bij recht van 
eerstgeboorte. 

1825, S. 61, staat: B entinck tot Schoonbeten. (R. 
F. C. baron) 

1825, S. 61, staat: Biberstein Ragalla Zawadsky . 
(André Ignace Luc,, baron de) 

1825, S. 61, staat: Boetzelaer van Kijkhoek. (Dirk, 
baron van den) 

1825, S. 61, staat: Boetzelaer. (W. G. J. baron 
van den) 

] 825, S. 61, staat: Boetzelaer. (W. C. baron van den) 
1843, S. 59, staat : Bogaerde de ter Brugge. (An

dreas Engenius, baron van den) 
1825, S. 61, staat: Bois. (Charles Marie Joseph, 

baron du) 
1825, S. 61, taat: Bonnigbansen tot Herinkhave. 

(Frans Egon, von) 
1825, S. 61, staat: Bonnigbausen. (Maximilianns 

}'réderik Care] Frans, von) 
1825, S. 61, staat: Boreel van Hoogenlanden.(Jacob) 
1825, S. 61, staat : Bareel de Manregnanlt (Gerard 

Arent) 
1825, S. 61, staat: Boreel de Mauregnault. (Johan 

Antbony) 
1843, S. 59, staat: Bosch ven Drakestein. (Paulus 

Willem) 
1843, S. 59, staat: Bouuam de Ryckbolt. (Marie 

Philippine Louise Josephine barones) 
1825, S. 111, staat: Brakel tot den Brakel. (Floris 

Adriaan van) 
1825, S. 61, staat: Brakel totGeldermalsnm. (Jacob 

Adriaan van) 
1825, S. 61, staat: Brakel. (Maarten Adriaan Jacob 

van) 
1825, S. 61, staat: Breugel. (Jacques Fabrice Her

m"n Clifford de Cocq van) 
1825, S. 61, staat: Broekhuyzen. (Frederik Care! 

Wouter vau) 

1825, S. 61, st.aat: Broekhnyzeu. (Roelof Walter 
Barman, Baron van) 

1825, S. 61, staat: Bnrch van Spiringshoek. (Dide
rik van der) 

1877, S. 24, staat: By landt. (Ernst Ferdinand Hu
bert Marius von) 

lees : Ablaing van Giessenburg. (J oan Daniël Cor
nelis Care! Wilhelm, baron d') *) 

" Asbeck zn Bergen nnd Münsterhansen. 
(Gerrit Ferdinand, baron van) 

Aulnis de Bouronill van Hedikhuizen. 
(J ustns Hend,·ik Ludovicus , baron d'). 
Alle deszelfs afstammelingen voeren den 
titel vau baron en barones. 

" Bentinck tot Schoonbeten. (Rudolph Floris 
Care! , baron) 

" Bieberstein Rogalla Zawadzky. (André Ignace 
Luc , baron de) 

• Boetzelaer van Kyfhoek. (Dirk baron vau den) 

" Boetzelaer. (Willem Gustaaf Jacob, baron 
van den) 

" Boetzelaer. (WillemCbarles, baron van den) 
" Bogaerde van Terbrugge. (Andreas Franciscus 

Eugenius, baron van den) 
" Bois (Charles Marie Joseph, baron On) t) 

Bönninghausen tot Herinkhave. (l<'rans E~on, 
von) 

" Bönninghausen. (Maximilianns Frederik 
Care! Frans, von) 

,, Bareel van Hogelanden. (Jacob) 
,, Manregnanlt (Gerard Arent, Bareel de) 

" Mauregnanlt. (Johan Antbony, Boreel de) 

,, Bosch van Drakestein. (Paulus Willem) 

" Bonnam de Ryckholt. (Maria Pbilippina 
Louisa J osepha, barones de) **) 

" Brakell tot clen Brakel!. (Floris Adriaan van) 

" Brnkell tot Geldermalsen. (Jacob Adriaan van) 

" Brakel!. (Maarten Adriaan Jacob van) 

" Breugel. (Jacques Fabrice Herman Clifford 
Kocq van) 

" Broeckhnisen. (Frederik Care! Wouter van) 

" Broeckhnisen . (Roelof Wol ter Harmen, baron 
van) tt) 

" Bnrch van Spieringshoek. (Diderik van der) 

" By landt. (Ernst Ferdinand Hu hert Marcus von) 

*) Voornamen verbeterd volgens d' Ablaing: Ridderschappen. (O.ific . aant.) 
t) Volgens akte burgerlijke stand. Waarschijnlijk Belgische schrijfwijze. (O.ific. aant.) 

**) Zoo staan hare voornamen in het K. B. van 26 Maart 1834, n°. 2. 
tt) Zoo teekentbij zich in zijn adres. Het K. B. beefi 2 verschillende schrijfwijzen, maar nooit Broekhnyzen. 
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1825, • . 61, staat: C amminga. (Valerius Vitus van) 

1828, S. 1, staat: Capelle. (Robbert-Lieve Jas
par, baron van der) 

1843, S. 59, staat: Coenen. (Jacob J an Balthazar) 

1 43, S. 59, staat: Coenen. (Sara Johanna Sybilla) 
echtgenoot van Boudewijn van de Mandere. 

1825, S. 61, ~taat: Collot d'Escury. (Care! Emilius 
Elst, baron) 

1825, S. 61, stlULt: Collot d'Escury van Heynen
oord. (Hendrik, baron) 

1825, S. 61, staat: Collot d'Escury van Slydrecht. 
(Hendrik, baron) 

1825, S. 61, stunt: Court. (Henri François du) 

1825, S. 61, staat: D aehne. (Petrus Albert van) 

1825,S. 61, staat: Daehne von Varick. (Gasparus 
Govardus Johannes von) 

1 25, S. 61, staat: Dedem. (Frederik Gijsbert Wil
lem van) 

1825, S. 61, staat: Dedem tot den Hachmeule. 
(Frederik Gijsbert van) 

1825, . 61, staat: Derfelden van Hinclerstein. 
(Gijsbert Franco, baron de) 

1825, S. 61, staat: Uiepenbroick-Impel. (W. A. L. 
van Gronsfeld, graaf) 

1825, S. 61, staat: Dommer van Poldenveldt. (Gys
bert van) 

1825, . 61, stunt: Dordt tot het Medlen. (Reinier 
Engelbert, baron van) 

1825, . 61, staat: Druyvestein. (Jan Willem) 
1825, S. 61, sto1:1t: Dnmonceau. (Jean Baptiste, 

graaf) 
1825, S. 61, staat: Dussen de Middelharnis. (Jacob 

van der) 
1825, S. 61, staat: E chten tot den Arendhorst. 

(Arent van) 
1825, S. 61, staat: Erp tot Holt de Baerlo. (Henri 

Guillaumc Autoine, baron) 
1825, S. 61, staat: Eyl. (Charles Alexandrc Guil

lanme Joseph van) 
1843, S. 59, staat: F lngi d' Aspermont. (Care! Hen

drik Christiaan) 
1825, S. 61, staat: l~ontein Verschuir. (Gijsbert) 
1825, S. 61, staat: Fridach. (Johan Adriaan, baron 

van) 
1825, S. (il, staat: G eusan. (Willem Arnoud A.lting 

Lamoraal van) 
1825, S. 61, staat: Goedecke. (Fréderich Wilhelm 

van) 
1825, ·. Gl, staat: Golstein. (Hendrick Rudolf 

baron van) 
1825, . 61, staat: Golstein. (Jan Karel, baron van) 
1825, S. 61, staat: Golstein van Hoeckenburg. 

(Henricns Arnoldus Josephus, baron van) 
1825, . 61, staat : Golstein. (J. H. baron van) 

lees: Cammingha. (Valerius Vitus van) 

• Capellen. (Robbert Lieve .fasper, baron 
van der) 

• Coenen. (Jan Jacob Baltbazar) 

" Coenen. (Sara Johanna Ignatia Sybilla) 
echtgenoot van Boudewijn van der i,Iandere. 

• Collot d'Escnry. (Care! Emilius Els, baron) 

• Collot d'Escury van Heinenoord. (Hendrik, 
baron) 

• Collot d'Escnry vun Slieclrecht. (Henclrik, 
baron) 

• Court. (Henri François cle) 

• Daehne. (Petrus Albert von) 

• Duehne van Varick. (Gasparus Govardus 
Johannes von) 

• Dedem. (Frederik Gijsbert Arnold Willem 
van) 

• Dedcm tot de Hachmeule. (Frederik Gijsbert 
van) 

• Derfelden van Hinderste in. (Gijsbert l?rnnco, 
baron von) 

• Diepenbroick-Impel. (Willem Anne Lode
wijk, graaf van Gronsfeld-) 

• Dommer van Poldcrsveldt. (Gijsbert Jan) 

" Dorth tot het l\foder. (Reinier Enaelbert, 
baron van) 

• Druyvesteyn. (Jan Willem) 

• Du l\fonceau. (J can Baptist, graaf) 

Dussen van Middelharnis. (Jacob van der) 

Echten tot den Arendshorst. (Arent van} 

• Erp tot Holt de Baerlo. (Henri Guillaume 
Antoine, baron van) 

• Eyll. (Charles Alexand.i·e Guillaume Joseph 
van) 

• Flugi van Aspermont. (Care! Hendrik Chris-
tiaan) 

• Ver,chuir. (Gijsbert Fontein) 
• Fridagh. (Johan Adriaan, baron van) 

• Geusau. (Willem Arnoud Alting Lam oraal von) 

" Goeclecke. (Friedrich Wilhelm vou) 

• Goltstein .(HendrickRudolfWillem, baron van) 

• Goltstein. (Jan Karel, baron van) 
Goltstein van Hoekenburg. (Henricus Ar

noldus J osephus, baron van) 
• Goltstein van Hoekeubnrg. (Johannes Her

manus Winoldus Engeni11s Walrndus 'fheo
clorus, baron van) 
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1825, S. 61, staat: Golstein . (Philip Hendrick Ben
jamin, baron van) 

1825, S. 61, staat: Goll van Frankenstein. (Johan) 

1825, S. 61, staat: Grancy van Haan wijk. (Anne 
Adolphe Marc Willem de Senarclens, baron de) 

1825,S. 61, staat: Groenincx van Zoelen van Rid
derkerk. (Otto Paulus van) 

1843, S. 59, staat: Groenincx van Zoelen van Rid
derkerk, Herkingen en Roxenisse. (Otto 
Pau Ins, baron) 

1 25, S. 61, staat: Gnlcher. (Johan Wilhelm) 
1825, S. 61, staat: H achfort tot de Horst . (Olivier 

Gerard Willem Joseph, baron van) 
1 25, S. 61, staat: Hachfort tot den Ham. (F. 0. 

J . van) 
1825, S. 61, staat: Haren.(Jean Poppe Andreae van) 
1825, S. 61, staa t: Haren. (Pieter Willem van) 

Alle deszelfs afstammelingen voeren hetzelfde 
prredikaat. 

1843, S. 59, staat: Haze Bomme. (Willem An
thony de) 

1825, S. 61, staat: Heeckeren tot Nettelhorst. 
(Evert Chritiaan Care! Willem, baron van) 

1825, S. 61, staat: Heeckeren tot Roderloo en Kehl. 
(Willem Hendrik Alexander Karel, baron van) 

1825, S. 61, staat: Heilman vanStontenbnrg.(Lonis 
Joseph, baron van) 

1825, S. 61, staat: Hemert tot Dingshof. (Wolf 
Floris, baron) 

1825, S. 61, staat: Hesselt van Dinter. (Albert 
Charles) 

1825, S. 61, staat: Hesselt van Dinter. (Guillanme 
Jucques) 

1825, S. 61, staat: Hoevell tot Nijenhnis. (Rudolf, 
baron van) 

1825, S. 61, staat: Hoeve]!. (Gerrit Willem Wolter 
Care! , baron van) 

1825, S. 61, staat : Holthe van Echten. (P ieter 
Adam van) 

1825, S. 61, staat: Hove!] tot Westervliet en Weze
weld t. (Arnold J eau Jacob, baron van) 

1825, S. 61, staat: Hugenpoth tot den Beeren
klaauw. (Jean Baldewijn Joseph Hendrik Otto 
Anton, baron van) 

1825, S. 61, staat: Hugenpoth van Aardt. (Joannes 
Nepomucenès Wilhelmus Anthonius, baron van) 

1843, S. 59, staat: fiu)!' enpotb. (Johannes Gerardus 
Hendrikus baron van) 

1825, S. 61, staat: Hnmalda. (Idsert Ebinga Tau) 
1825, S. 61, staat: Hnyhgens. (Hendrik) 
1 825, S. 61, staat: I mbyze van Batenburg. (Jean 

Willem van) 
1825, S. 61, staat : longe. (Jan Willem Adriaan de) 
1825, S. 61, staat: Isselmuden tot Zwo!lingercamp. 

(Rudolf Hendrick, baron van) 
1825, S. 61, staat: Isendoorn à Blois tot Kannen

bnrg. (Fréderik Care] Théodor, baron cl') 

lees : Goltstein. (Philip Hendrick Benjamin, baron 
van) 

" Goll van Frauckestein . (Johan) 

" Séuarcleus cle Grancy van Haanwijk. (Onno 
Adolph Marck Willem, baron de) 

" Groeuinx van Zoelen van Ridderkerk. (Otto 
Paulus) 

. Groeninx van Zoelen van Ridderkerk, Her
kingen en Roxenisse. (Otto Paulus, baron) 

" Gülcher. (Johan Wilhelm) 
" Hacfort tot de Horst. (Olivier Gerrit Willem 

Joseph, baron) 
" Hacfort tot den Ham. (Frederik Olivier Joseph) 

" Haren. (Joan Poppe Andrée van) 
" Haren. (Pieter Willem, baron van). Alle 

deszelfs afstammelingen voeren den titel 
van baron en barones. 

" ' Bomme. (Willem Anthony de Haze) 

" Heeckeren tot Nettelhorst (Evert Christiaan 
Care! Willem, baron van) 

" Heeckeren tot Roderloo en Keil. (Willem 
Hendrik Alexander Karel , bnron van) 

" Heilmann van Stoutenburg. (Louis Joseph, 
baron van) 

" Hemert tot Dingshof. (Willem Floris, baron 
van) 

Dinter. (Albert Care] Hesselt van) 

Dinter. (Gnillaume J acques Hesselt van) 

" Höevell tot Nyenhnis. (Rudolph, baron van) 

" Höevell. (Gerrit Willem Wol ter Care], baron 
van) 

Holthe. (Pieter Adam van) 

Hövell tot Westervlier en Wezeveld. (Ar
noldus Joannes An toni ns , baron van) 

" Hugenpoth tot den Beerenklaauw. (Jean 
Boldewijn Joseph Hendrik Otto Anton, 
baron van) 

" Huii;enpoth van Aerdt. (Joannes Nepomu
cenus Wilhelmus Anthonins, baron van) 

" Hugenpotb. (Johannes Gerardus Henrikns 
Antonius, baron van) 

• lEbinga van Humalda. (Idsert) 
" Huyghens. (Hendrik) 
" Imbyze van Batenburg. (Jan Wille!( van) 

Jonge. (Willem Adriaan de) 
" Isselmnden tot Zwollingercamp. (Roelof 

Hendrick, baron van) 
• Isendoorn à Blois tot Kannenburg. (Fre

derik Care! Theodoor, baron d') 
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1825, S. 61, staat: Jttersnrn tot Oosterhof. (Willem, 
baron van) 

1825, S. 61, staat: Jttersum tot Relaer. (Jasper 
Gerrit, baron van) 

1825, S. 61, staat: Jttersurn. (Lodewijk Arend, 
baron van) 

1825, S. 61, staat: K empenaar. (An toon Anne van 
Andringa de) 

1825, S. 61, staat: Keppel tot Woon beek. (Adolf 
Jacob Rabo Willem) 

1825, S. 61, staat: L ampsins. (Apolonius Jan Cor
nelis, baron de) 

1825, S. 61, staat: Lamsweerde. (Gerrit Willem, 
baron de) 

1825, S. 61, staat: Lannoy. (Jacob Arnold Henri) 
1825, S. 61, staat: Lennep. (Jacob Abraham van) 
1825, S. 61, staat: Lewe van Middelshum. (Egbert) 
1843, S. 59, staat: Lewe van Middelstum. (Edzard 

Jacob, baron van) 
1826, S. 61, staat: Loe van Overdijk. (Hendrik Jan) 
1825, S. 61, staat: Loe Imstenraedt. (François 

Charles Antoine, baron de) 
1843, S. 59, staat: Lopez Suasso Diaz de Fonseca. 

(Autonio) 
1825, S. 61, staat: Lynden van Blittenvsijk. (Wil 

lem Hendrik Care] van) 
1825, S. 61, staat: Lynden tot Oldenaller en 

Desnor. (Samuel van) 
1825, S. 61, staat: Lynden tot Oldenaller. (Andries 

Walter, baron van) 
1883, S. 28, staat: Lynden. (Constant 'l'heodore 

van) van Sandenbnrg. 
1825, S. 61, staat: M archand d'Ansembourg. (Jean 

Baptiste Ferdinand Joseph, graaf de) 
1825, S. 61, staat : Marees van Swienderen van Al

lersma. (Rineke de) 
1825, S. 61, staat: Melvill van Carnbée. (Pieter, 

baron) 
1825, S. 61, staat: Michiels van Kessenich. (Hen

drik Joseph, baron de) 
1843, S. 59, staat: Mechiels van Verdnynen. (Ar

nold Hendrik Theodorus, baron) 
1825, S. 61, slaat: Middachten tot Voreswijk en 

Oldehagen. (Reinier Willem van) 
1829, S. 1, staat: Muhlen. (Carl Iohann Philipp 

von) 
1825, S. 61, staat: Mulert tot de Leem kale. (J oa

chim Ernst) 
1825, S. 61, staat: Mulert. (Johan Care!, baron van) 
1825, S. 61, staat: N eukirchen genaamd Nijven

heirn tot Ecken Wiel. (Jan Gijsbert J,udolf 
Adriaan, baron van) 

1825, S. 61, staat: P erponcher de Sedlnitzky van 
Wolfaartsdijk. (Willem Emmery de) 

1825, S. 61, staat: Pesters van Kattenbroek. (Wil
lem Nicolaas de) 

1825, S. 61, staat: Peterssen. (Isaac Ernst de) 

Jees: Ittersum tot Oosterhof. (Willem baron van) 

" Ittersum tot Relaer.(Jasper Gerrit, baron vau) 

Ittersum. (Lodewijk Arend, baron van) 

" Kempenaer. (Antoon Anne Andringa de) 

" Keppel tot de Woolbeek. (Johan Rabo van) 

" Lampsins. (Apolonius Jau Cornelis, baron) 

" Lamsweerde. (Gerrit Willem Joseph, baron 
van) 

" Lannoy. (Jacob Arnold Henri_ de) 
• Lennep. (Abraham Jacob van) 
" Lewe van Middelstum. (Egbert) 
• Lewe van Middelstum. (Edzard Jacob, bal"On) 

" Loë van Overdyck. (Hendrik Jan van) 
• Loë Imstenraedt. (François Charles Antoine, 

baron de) 
" Suasso Diaz de Fonseca (Antonio Lopez) 

• Lynden van Blitterswijk. (Willem Hendrik 
Care! van) 

Ly~den tot Oldenaller en de Snor. (Samuel van) 

,, Lynden tot Oldenaller. (Andries Wolter, 
baron van) 

" Lynden van Sandenburg, (Constant Theo
dore van) 

Marchant d' Ansembourg. (Jean Baptiste 
Ferdinand Joseph, graaf de) 

" Swinderen van Allersma. (Rencke de Marees 
van) 

" Mei vil! van Carn bee. (Pieter, baron) 

Michiels van Kessenich. (Hendrik Joseph, 
baron) 

Michiels van Verduynen. (Arnold Hendrik 
Theodorus, baron) 

" Middachten tot Vrieswijk en- Oldhagen, 
(Reinier Willem van) 

" llföhlen. (Carl Iohann Philipp von) 

Mulert tot de Leemkule. (Joachim Ernst) 

• Mulert (Johan Care!, baron) 
• Neukirchen tot Nijvenheim tot Eck en Wiel. 

(Jan Gijsbert Ludolf Adriaan, baron van) 

• Perponcher-Sedlnitzky van Wolfaartsdijk. 
(W illem Emmery de) 

" Pesters van Cattenbroek. (Willem Nicolaas de) 

" P etersen. (Isaak Ernst de) 
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1825, S. 61, staat: Plevits il' Allfens. (George 
Jacques, baron de) 

1826, . 61, staat: Pol man Gmys van Garreweer. 
(Jan Ernst) 

1 25, . 61, staat: Q uadt Wickeradt de 't Oppen
broeck. (Charles Henri Louis Maurice Herman 

igismund, baron de) 

1825, . 61, staat: R aasfeldt tot Elzen. (Dirk Joa
chim Willem Jan van) 

1825, S. 61, staat: Randwijk. (Olto baron van) 

1825, . 61, staat: Rand wijk. (Frans Steven Karel, 
graaf van) 

1825, S. 61, staat: Rappaert. (Walrave Christiaan 
Pieter van) 

1 25, S. 61, staat: Rappard van Balgoy en Keerth. 
(Bernhard van) 

1825, S. 61, staat: Rechteren en Limpnrg tot oot
denringen. (Fréderik Reinhard Borchard Ru
dolf van) 

1826, S. 61, staat: Rechteren Limpnrg. (Adolf 
Fréderik Lodewijk, graaf van) 

1825, S. 61, slaat: Rechteren Limpnrg. (I. F. R. 
C. C. W., graaf van) 

1825, S. 61, staat: Reede van Ouds hoorn . (Johan 
Fréderik, baron van) 

1825, S. 61, staat: Rengers. (Bernard Walrad van 
Welderen, baron) 

1825, S. 61, staat: Rengers. (Tnstinns juck Gerold 
Inckama van Bnrmania, baron) 

1825, S. 61, staat: Rengers. (Willem l<'réderik 
Schratenbach, baron) 

1825, . 61, staat: Roel!. (Willem Frederik, baron) 
1825, S. 61, staat: Roel!. (J ean Care! Andries van 

Gheel) 
1843, S. 59, staat: Roëll. (Charles Henri) 
1877, S. 24, staat: Roëll. (Herman Hendrik) 
1825, S. 61, staat: Rothe. (Maurits Calixtus Fran-

ciscus Johannes de) 
1825, S. 61, staat: Rutgers van Rozenburg. (Léo

nard) 
1825, S. 61, staat: S aive de Bruneton. (Willem 

Benjamin) 
1825, S. 61, staat: Sa~sen van Y,selt. (Léopold 

Frans Jan Jacob) 
1825, S. 61, staat: Schenk van Nydeggen. (Hendrik 

Franciscus Josephus van) 
1825, S. 61, staat: Schimelpenninck van der Oye 

tot heide de Pollen en Nij en beek. (Willem Anne). 
Alle deszelfs afstammelingen voeren hetzelfde 
prredikaat. 

1852, S. 61, staat: Schimmelpenninck van der Oye. 
(Hendrik, baron) 

1825, S. 61, staat: Shcinne. (Isac van) 
1843, . 59, staat: Schmidt anf Alstenstadt. (Johan 

Care! Frederich von) 
1877, S. 24, staat: Schorer. (Johannes Cornelis 

Marinus Rademacher) 

lees: Plevitsd'Alfens. (George Jacques, baron de) 

Grnys van Garreweer. (Jan Ernst Polman) 

• Qnadt Wickeradt van Soppenbroeck. (Karel 
Hendrik Lodewijk Maurits Herman Sigis
m und, baron van) 

• Raesfeld tot Elsen. (Dirk Joachim Willem 
,Jan van) 

• Randwijck. (Otto, baron van) 

• Rnndwijck. (Frans Steven Karel, graaf van 

• Rappard (Walrave Christiaan Pieter van) 

• Rappard van Balgoy m Kcenth. (Bernhard van) 

• Rechteren Limporg tot oorddenringen. (Fre
derik Reinhard Borchard Rudolf van) 

• Rechteren Limpnrg. (Adolf Frederik Lode
wijk, graaf van) 

• Rechteren Limpurg. (Johan Frederik Rein
hard Christiaan Willem, graaf van) 

" Recde van Ottdshoorn. (Johan Frederik, 
baron van) 

• Rengers. (Bernard Walraad van Welderen, 
baron) 

• Rengers. (Instinus jnck Gerrold Inckema 
van Burmania, baron) 

• Rengers. (Willem Frederik Schratenbach, 
baron) 

,, Röell. (Willem Frederik, baron) 
• Röell. (Jan Care! Andries van Gheel) 

Röell. (Charles Henri) 
,, Röell. (Herman Hendrik) 
• Rotte. (Maurits Calixtns Franciscus Johan-

nes de) 
,, Rutgers van Rozenburg. (Leonard) 

" Saive de Bruneton. (Willem Benjamin de) 

• Sasse van Ysselt.(Leopold Frans Jan Jacob van) 

• Schenk van Nydeggen. (Hendr icus Franciscus 
Josephus) 

• Schimmelpenninck van der Oye tot beide 
de Pollen en Nijenbeek. (Willem Anne, 
baron). Alle deszelfs nakomelingen voeren 
den titel van baron en barones. 

• Schimmelpenninck van der Oije. (Hendrik 
Jan, baron) 

" Schinne. (Jsac van) 
ehmidt auf Altenstadt. (Johan Care! Frie

derich von) 
chorer. (Johannes Cornelis Marinus Rader

macher) 
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1825, S. 61, staat: Schuylenbnrch van Bommenède. 
(François Pierre Gnillaume) 

1825, S. 61, staat: Schwartz. (Christoffel Bernard 
Iulius) 

1825, S. 61, staat : Schwartzenberg en Hohenlands
berg. (Jan Sicco Camstra, baron thoe) 

1825, S. 61 , staat: Schwartzenberg en Hohenlands
berg. (Georg Fréderik, baron thoe) 

1825, S. 61, staat: Schwartzenberg en Hohenlands
berg. (Wilco Holdinga, baron thoe) 

1825, S. 61, staat: Schwartzenberg en Hohenlands
berg. (Michaël Onnprius, baron thoe) 

1843, S. 59, staat: Sibold. (Philippns Franciscus 
Balthazar von) 

1877, S. 24, staat: Siccama. (Johan Rengers) Hora 
van Farmsum 

1846, S. 20, staat: Slingelandt. (Godert Johan, 
baron van) 

1825, S. 61, staat: Sloet tot Warmeloo. (Floris 
Willem, baron) 

1825, S. 61, staat : Sloet tot Westerholt. (Robert 
Adolf Borchard, baron van) 

1825, S. 61 , staat: loet tot Oldrntenborgh. (An
thony, baron) 

1825, S. 61, staat: Smissen de Cortenberg. (Jacques 
Louis Dominique de) 

1846, S. 20, staat: Snonck H urgronje. (Jacob) 
1825, S. 61, staat: Spaen tot Bilyoen. (Jean Fré

derik Willem, baron van) 
1825, S. 61, staat: Spaen tot Hulshorst. (Fréder ik 

Adolf, baron van) 
1825, S. 61, staat: Speelman van Heeswijk. (Cor

nelis Jacob, Ridder-Baron net). De titel vau 
Ridder-Baronnet gaat over bij recht van eerst
geboorte. 

1825, S. 61, staat: Speicher. 
1825, S. 61, staat: Spengler. 
1825, S. 61, staat : Spiegel. 

van de) 

(Frans Wilhelm van) 
(Johannes Gerardns) 
(Cornelis Duvelaer 

1825, S. 61, staat: Staal de Piershil. (Daniel 
Pompejus Johannes van der) . De titel van 
baron gaat over bij regt van eerstgeboorte. 

1859, S. 8, staat: Straatman . (Jonas Witsen, baron) 
1825, S. 61, staat: Styrum. (Jan, baron) 
1825, S. 61, staat: Sypestein. (Wigbold van) 
1825, S. 61, staat: T aets van Amerongen tot Rens-

woude van Deyl. (Jacob Adiaan, baron) 
1825, S. 61 , staat: 'faets van Amerongen van Nate

wicb. (Gerard Léonard Maximilien, baron) 
1825, S. 61, staat: 'feding van Berkhout. (Jan) 
1825, S. 61, stm,t: Teding van Berkhout. (Jan 

Pieter) 
1843, S. 59, staat: Teding van Berkhout. (Willem 

Pieter Adriaan) 
1825, S. 61, staat: Tengnagel. (Zéno Guillaume 

Anne Louis, barou van) 
1898. 

lees: Sehuylenburch vau Bommenede. (François 
Pierre Gnillaume van) 

" Schwartz. (Christoffel Bernard Inlius von) 

" Schwartzenberg en Hohenlansberg. (Johau 
Sicco Tjalling Camstra, baron thoe) 

Schwartzenberg en Hohenlansberg. (Georg 
Frederik, baron thoe) 

Schwartzenberµ; en Hohenlansberg. (Wilco 
Hold inga, baron thoe) 

" Schwartzenberg en Hohenlansberg. (Mimiaël 
Onnphrius, barou thoe) 

• Siebold. (Philippus Franciscus Balthazar von) 

" Siccama van Farmsum. (Johan Rengers Hora) 

" Slingelandt. (Govert Johan, baron van) 

» Sloet tot Warmelo. (Floris Willem, baron) 

• Sloet tot Westerholt. (Robert Adolf Borchard 
Jan, baron) 

• Stoet tot Oldruitenborµ;h. (Anthony, baron) 

" Smissen de Cortenberg. (Jacques Louis Do
minique van der) 

" Hurgronje. (Jacob Snouck) 
• Spaen tot Biljoen. (Jan J<' reclerik Willem, 

baron van) 

" Spaen tot Hulshorst. (Frederik Adolf, baron 
van) 

" Speelman van Heeswijk. (Cornelis Jacob). 
Alle deszelfs a.fstammelingen voeren het
zelfde prredikaat. 

Speicher. (Frans Wilhelm von) 
" Spengler. (Johannes Gerhardns van) 
• Spiegel. (Cornelis Duvelaer van de) 

• Staal van Piershil. (Daniel Pompejus Jo
hannes van der). Alle deszelfs afstamme
lingen voeren hetzelfde prredikaat. 

" Straalman. (Jonas Witsen, baron) 
• Styrum. (Jan, b:iron van) 
• Sypesteijn . (Wigbold vnn) 

" Taets van Amerongen tot Renswoude en Deijl. 
(Jacob Adriaan, baron) 

• Taets van Amerongen van Natewich. (Gerarcl 
Leonard Maximiliaan, baron) 

" Berkhout. (Jan 'l.'ediug van) 
" Berkhout. (Jan Pieter Teding van) 

• Berkhout. (Willem Pieter Adriaan Teding van) 

• Tengnagell. (Zcno Gnillanme Anne Louis, 
b,iron van) 

17 
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1825, S. 61, slaat: 'feylingen van Kamerrijk en 
de Hondyken. (Diderik Gregorius) 

1843, S. 59, staat: Thye Hannes van Empel en 
Meerkerk. (Willem Hendrik van) 

1825, S. 61, staat: Torck van Rozendael. (Reyuout 
Jan Christiaan, baron) 

1825, S. 61, staat: 'l'onr. (Marc Constantin Willem, 
baron du) 

1825, S. 61, staat: 'frip van Zoutelande. (Jean 
Louis) 

1825, S. 61, staat: 'fullingh. (Johan Gerard van 
tlldenbarneveld genaamd de Witte) 

1825, S. 61, staat: Tuyll van Serooskerken. (Fre
clerik Léopold Frans, baron van) 

1825, S. 61, staat: 'ruyll van Serooskerken tot 
Ysendoorn. (Care! Lodewijk, baron van) 

1825, S. 61, staat : Tuyll van Serooskerken van 
Maarssen. (Diederik, baron van) 

1825, S. 61, staat: V egelin van Claerbergen. (As
. suerus) 

1825, S. 61, staat: Vegelin van Claerbergen. (Philip 
Ernst Assuerus) 

1825, S. 61, staat: Vegelin van Claerbergen. (Epo 
Sjuck Burmania) 

1825, S. 61, staat: Voerst tot Hagen voorde. (Théo
dorus Anthouy van) 

1825, S. 61, staat: Voerst van Alclerbergen. (D. van) 
1825, S. 61, staat: Voerst tot Hagen voorde. (Timon 

Autoon van) 
1825, S. 61, staat: Voocht. (Adrianus Josephus 

Johannes Casparus de) 
1825, S. 61, staat: Voorst totSchadewijk. (Josephus 

Joannes, baron van) 
1825, S. 61, staat: Vos van Steenwijk tot Nyër

walt. (Jan Arend Goderd, baron de) 
1825, S. 61, staat: Vos van Steenwijk genaamd 

Essen. (Hendrik Antony Zwier, baron de) 
1825, S. 61, staat : W aubert de Pnisseau. (Louis 

Marie Adelaide) 
1825, S. 61, staat : Weiler. (Jacob Lambert Willem 

Care) van) 
1843, S. 59, staat: Wittewael van Stoetwegen. (Ge

rard Cornelis) 
1825, S. 61, staat: Y voy. (Jan Jacob van Hangest, 

baron d') 
1825, S. 61, staat: Z uylen van Nijevelt tot clen 

Brieller. (Jasper Hendrik, baron van) 
1825, S. 61, staat: Zuylen van Nijevelt tot den 

Brieller. (Coenrattd Jan, baron van) 
1825, S. 61, staat: Zuylen van Nijevelt. (Philip 

Julius, graaf (baron) vau) 
1825, S. 61 , staat: Zuylen van ijevolt. (Jacob 

Abraham, barou van) 

lees : Teylingen van Kamerik en de Houtdijken. 
(D iderik Gregorius van) 

" Hannes van Empel en Meerwijck. (Willem 
Hendrik van 'rhye) 

,, Torck van Rosendaal. (Rcynont Jan Chris
tiaan, baron) 

,, Tour van Bellinchave. (Marc Cornelis Willem, 
baron du) 

" Trip van Zoutlandt. (Jean Louis) 

" Tullingh. (Johan Gerard van Oldenbarneveld 
genaamd Witte) 

" Tuyll van Serooskerken. (Frederik Leopold 
Frans , barou van) 

,, Tuyll van Serooskerken tot Isendoorn. (Care! 
Lodewijk, baron van) 

" Tuyll van Serooskerken van Maarssen en 
ter Meer. (Diederik, baron van) 

,, Vegilin van Claerbergen. (Assuerus) 

" Ve~ilin van Claerbergen. (Philip Ernst 
Assnerus) 

" Vegilin van Claerbergen. (Epo Sjuck van 
Burmania) 

" Voerst tot Hagenvoorde. (Theodorus An
thony van) 

,, Voerst van Averbergen. (Dirk Ernst van) 
Voerst tot Hagen voorde. (Adolf van) 

" Voocht (Antonius Josephus Johannes Cas
parus de) 

" Voorst tot Voorst van Schadewijk. (Josephus 
Joannes Mathens, baron van) 

" Vos van Steen wijk tot N yerwal. (.T an Arend 
Godard , baron de) 

" Vos van Steen wijk genaamd van Essen. 
(I-fondrik Antony Zwier, baron de) 

,. Waubert de Puiseau. (Louis Marie Adelaide) 

,, Weiler . (Jacob Lambert Willem Care) von) 

" Wittewaall van Stoetwegen. (Gerard Cornelis) 

" Y voy_. (Jacob Jan van Hangest, baron d') 

" Zuylen van Nievelt tot den Brieler. (Jasper 
Hendrik, baron van) 

,, Zuylen van Nievelt tot den Brieler. (Coen
raad Jan, baron van) 

,, Zuylen van Nijevelt. (Philip Julius, graaf van) 

" Zuylen van Nijevelt. (Jacob Abraham, baron 
van) 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 30 Augustus 1898 (Staatsblad n°. 204). 
Mij bekend, 

De Minister van Justitie, (get) . ConT v. D . LINDEN. 
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30 .Augustus 1898. PROCLAMATIE van Hare 

Majesteit de Kon ingin-Weduwe, Regentes . 

S. 205. 

IN NAAM VAN H. M . WILHELMINA.' ENZ. 

w IJ EMMA' ENZ. 

LANDGENOOTEN J 

De taak, die Mij in 1890 werd toevertrouwd, 

is weldra geëindigd. Mij valt het onwaardeerbaar 

voorrecht ten deel, Mijne beminde Dochter den 

leeftijd te zien bereiken, waarop Zij naar het 

voorschrift der Grond wet tot de regeer ing wordt 

geroepen. In dagen van smart en rouw trad Ik 

op als Regentes van het Koninkrijk, thans schaart 

zich het geheele Volk in vreugde om den troon 

zijner jonge Koningin. God heeft Mij in deze 

jaren gesteund, Mijn dierbaarste wensch is vervuld. 

Aan allen, die Mij met raad en daad hebben 

ter zijde gestaan en die Mij gesteund heb ben 

door hunne liefde en gehechtheid, breng Ik 

Mijnen dank. 

Moge het ons Land met zijne Bezittingen en 

Koloniën onder de regeering van Koningin WILHEL

MINA wel gaan I Het zij groot in alles, waarin 

ook een klein volk groot kan zijn 1 

Ik treed af van de hooge plaats, d ie lk in ons 

Staats wezen heb bekleed, met den diepgevoelden 

wensch, dat op Koningin en Volk te zamen, 

door de nauwste banden vereenigll, Gods zegen 

blij ve rusten. 

Lasten en bevelen dat deze proclamatie in de 

Staatscourant en het Staatsblad op11:enomen en ter 

plaatse, waar zulks gebruikelijk is, aangeplakt 

zal worden. 

Gedaan te 's Gravenhage, op heden den 30sten 

Augustus 1898. 

(get.) E M M A. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

(get.) W . H. DE BEAUFORT. 

/Je :Minister van Justitie, 
(get.) CoRT v. D. LINDEN. 

De Minister van B innenlandse he Zaken, 
(get .) H. GOEMAN BORGESIUS. 

De Minister van JJfarine, (get.) RöELL. 
D e '!,finister van Financiën, PIERSON. 

De Minister van Oorlog, ELAND. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) C. LELY. 

De }Jlfinister van Koloniën, (get.) CREMER. 

( Uitgeg. 30 Áug. 1898.) 

31 Augustus 1898. PROCLAMATIE, betreffende d e 

aanvaarding der regeering door Hai-e Majesteit, 

Koningin WILHELMINA. S. 206. 

WIJ WIL HELMINA, BIJ DE GRATIE Go ns, 

KONI~G[N DER NEDERLANDEN' PltlNSES VAN 

ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

AAN MIJN VOLK! 

Op dezen voor U en Mij gewichtigen dag ge

voel Ik Mij gedrongen eenigc woorden tot U te 

r ichten. 

Allereerst een woord van warme dankbaarheid 1 

Sedert Mijne vroegste jeugd hebt Gij Mij omgeven 

met Uwe liefde. Uit alle deelen van het Konink

rijk, uit alle kringen der maatschappij, van 

ouden en jongen, ontving Ik steeds de treffendste 

blijken van gehechtheid. Nadat Mijn beminde 

Vader Mij was ontvallen, werd al Uwe aan

hankelijkheid aan Mijn Stamhuis op Mij over

gebracht. 'rhans, nu Ik gereed sta de schoone, 

doch zware taak, waartoe Ik geroepen ben, te 

aanvaarden, gevoel l k Mij als gedragen door 

Uw trouw. 

Ontvangt Mijnen dank I Hetgeen Ik tot clusver 

mocht ondervinden liet onnitwischbare indrukken 

bij Mij na. Het is Mij een waarborg voor de 

toekomst. 

Mijne innig geliefde Moeder, aan Wie Ik on

nitsprekeiiJk veel verschuldigd ben, gaf Mij het 

voorbeeld van een edele en verhevene opvatting 

der plichten, die nu op Mij rusten. 

Ik stel Mij tot levensdoel dat voorbeeld na te 

volgen, te regeeren zooals van een Vorstin uit 

het Hnis van O1·anje wordt verwacht. Aan 

de Grondwet getrouw wensch Ik den eer

bied voor den Nederlandschen naam en de 

N ederlandsche vlag t e bevestigen, Ik wensch 

bij het Opperbestuur over de Bezittingen en 

Koloniën in Oost en West rechtvaar~igbeid te 

betmchten, en naar Mijn vermogen bij te dragen 

tot verhooging van Uw geestelijk en stoffelijk 

welzijn . 

Ik hoop en verwacht, dat Uw aller steun, in 

welken ambtelijken of maatschappelijken werk
kring binnen of buiten het Koniukrijk Gij zijt 

geplaatst, Mij daarbij nooit ontbreken zal. 

Op God vertrouwende en met de bede, dat 

Hij Mij sterke, aanvaard Ik de regeering: 

Lasten en bevelen dat deze proclamatie in de 

Staatscoarant en het Staatsblad opgenomen en 

17* 
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ter plaatse, waar zulks gebruikelijk is, aange

plakt zal worden . 

Gedaan te 's Gravenhage, op heden clen 3lsten 

Angnstns 189 . 

(get.) WILHELMINA. 
De Jf inister van Buitenlandsche Zaken, 

(get.) W. H. DE BEAUFORT. 
De Jfinister van J113titie, 

(.qet.) CORT V. D. LINDEN. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken , 
(get.) H. GOEMAN BoRGESIITS. 

De j}f inister van Marine , (get .) RöELL. 
De Afinister van Financibt, P1Ell ON. 

De Afinister van Oorlog, ELAND. 
De Jfinister van Waterstaat, Handel en N,jverl,eid, 

(get .) 
De Afinister van Koloniën, 

( Uitgeg. 

C. LELY. 

(get .) CRElrnn. 

31 Aug. 1898.) 

3 September 1898 . MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken, aan de Commissa-
1·issen der Kon ingin in de provinciën, be
treffende art. ·) 5, slot der wet op de nati
onale militie; schntterplichtigheid van vreem

delingen, enz. 
In mijn schrijven van lö Augustus l.i., af

deeling M. S., n°. 1198 1 M. . , wordt o. a. ge
sproken van het verdrag met Oostenrijk, opge
nomen in het Staatsblad n°. 90 van 1867. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, aan 
wien c1at schrij ,en in afschrift is medegedeeld, 
doet opmerken dat uit die, trouwens juiste, ver
melding door sommige gemeentebesturen wellicht 
zou kunnen worden opgemaakt dat Hongaren hier 
te lan3e wèl verplicht zouden zijn tot dienst bij 
de militie of bij de schutterij. aar zijn oordeel 
is dit het geval niet. 

Ter voorkoming van misverstand ten deze heb 

ik de eer U H.E.G. hiermede in kennis te stellen. 

5 September 1898. BESLUIT, tot vaststelling van 
de eiscben van militaire bekwaamheid , ver
meld in art. 120 der wet van den l 9den 
Augustus 1861 (Staatsblad n°. 72) betrek
kelijk de nationale militie, zooals dat artikel 
thans luidt, en van de wijze waarop van 
die bekwaamheid blijken moet. S. 207. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Min ister van 
Oorlog van 3 September 1898, Kabinet, I,•. V 39 ; 

Willende ingevolge artikd 120 der wet van 

den 19den Augustus 1861 (Staatsblad n°. 72) 
betrekkelijk de ationale Militie, zooals dat artikel 
luidt na de wijziging daarin gebracht bij de wet 
van den 2den Jnli 1898 (Staatsblad n°. 170), 
vaststellen de in het artikel vermelde eischen 
van militaire bekwaamheid, en te,ens, op welke 
wijze van die bekwaam heid blijken moet; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. De eischen van militaire bekwaamheid, 

hiervoren aangehaald , betreffen den dienst der 
infanterie of der vesting-artillerie, al naar ge
lang de belanghebbende voor den eenen of den 

anderen dienst is voorbereid. 
Gevorderd wordt: 

I. van hem die tot den dienst der infanterie 

is voorbereid, 
a. de praktische kennis vnn : 
de exercitiën der recrntenschool zonder en met 

het geweer, de laatste met uitzondering van het 
af- en omhangen de,· uitrust ing ; 

het werktuigelijk tirailleeren in één groep; 
het bajonetschermen met uitzondering van c1e 

stooten, de afweren en de gevechtsbewegingen; 
de voorbereidende en de individneele schiet

oefeningen, voor zooveel gelegenheid heeft bestaan 
daarin onderricht te ontvangen ; 

b. de theoretische kennis van: 
de rangen en graden bij de landmacht; 
de indeeling van de compagnie, het bataljon, enz.; 
ile eerbewijzen, zoomede de plichten v,in den 

soldaat jegens zijn meerderen en zijn gelijken; 
het onderhouden vnn kleeding, uitrusting en 

wapenen; 
de verplichtingen, in hoofdtrekken, van den 

soldaat in de tiraillenrlin ie. 
Il. van hem die tot den clienst der vesting

artillerie is voorbereid, 

a. de practische kennis van: 

de exercitiën der recrutenschool, zooals onder 
I a voor de infanterie is aangegeven; 

de voorbereidende en de individueele schiet
oefeningen, voor zoo•ecl gelegenheid heeft bestaau, 
daarin onderricht te ontvangen; 

het bedienen van het geschut; 
b. de theoretische kennis van: 
de rangen en graden bij de landmacht; 
de indeeling van de compagnie en het regiment; 
de eerbewijzen, zoomedc de pi ichten van den 

soldaat jegens zijn meerderen en zijn gel ijken; 
het onderbond van kleeding, uitrusting en 

wapenen; 
de kennis van het voornaamste artillerie-mnterieel. 
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2. Jaarlijks wul'dt vanwege Onzen :Minister 
van Oorlog, aan hen, die op den lsten Jannari 
hun 20ste levensjaar waren ingetreden of ouder 
waren , de gelegenheid gegeven, om, tijdig vóór 
de algemeene inlijving der militie, proeven af 
te leggen van het bezit van de onder artikel 1 
omschreven militaire bekwaamheid. 

3. Aan hen, die, gebruik makende van de in 
artikel 2 bedoelde gelegenheid , aan de gestelde 
eischen voldoen, wordt een getuigschrift uitge
reikt, in"'ericht overeenkomstig het model, daar
voor door Onzen :Minister van Oorlog vastgesteld. 

4. Onze :Minister van Oorlog bepaalt, als 
overgangsmaatregel, in hoeverre de ingeschrevenen 
voor de lichting van 1899 hebben te voldoen 
aan de eischen van militaire bekwaamheid, in 
artikel 1 omschreven, om het getuigschrift te 
erlangen in artikel 3 vermeld. 

Onze :Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad, zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan Onze :Ministers van 
Binnenlandsche Zaken en van Marine en aan 

den Raad van State. 
's Gravenhage, den 5den September 1898. 

(get.) WILHELMI A. 
De ]finister van Oorlog, (get.) ELAND. 

( Uitgeg . 22 September 1898.) 

5 September 1898. BESLUIT, houdende wijziging 
van dat van 22 J nni 1891, betreffende 
eerbewijzen bij ve1·jaardagen enz. van H. M. 
de Koningin en van de leden van het Ko
ninklijk Huis. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 1 September 1898, Kabinet L•. F. 39; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, nadere 
voorschriften vast te stellen, tot regeling van de 
eerbewijzen, welke bij het leger, sedert het 
Koninklijk-gezai:,; door Ons is aanvaard, aan Hare 
:i\fajesteit de Koningin-Moeder zullen zijn te 
brengen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. In het Koninklijk besluit van 22 Juni 

1891, n°. 29, worden de volgende wijzigingen 
gebracht: 

a. Voor het bepaalde in art. 1 moet worden 
gelezen: 

In alle vestingen, forten of plaatsen, waar 
zich een garnizoen van de landmacht bevindt, 
wordt op den verjaardag van Hare Majesteit de 

Konin~in, op dien van Hare Majesteit de Koningin
Moeder en op de verjaardagen der leden van het 
Koninklijk· Huis, groote parade gehouden. 

b. Voor het bepaalde in art. 2 moet worden gelezen: 
lndien de verjaardag van Hare Majesteit de 

Koningin, van Hare Majeste it de Koningin-Moeder 
of van een der leden van het Koninklijk Huis 
valt in een tijdperk bestemd tot uitvoering van 
groote of veldmanrenvres, worden de oefeningen 
op dien dag i:,;eschorst en wordt door de troepen 
groote parade gehouden. 

c. Voor het bepaalde in art. 5 moet worden 
gelezen: 

Indien Hare Majesteit de Koningin of Hare 
Majesteit de Koningin-Moeder zich tijdelijk be· 
geeft naar eene I vesting, een fort of eene plaats, 
waar zich een garnizoen van de landmacht bevindt, 
zullen de troepen, gedurende den tijd van Hoogst
derzelver verblijf aldaar, wanneer zij zich buiten 

dienst in het openbaar vertoonen, in .tJ•·oote 
tenue gekleed zijn en znllen de wachten in die 
tenue optrekken, een en ander voor zoo veel niet, 
in verband met de weersgesteldheid, ter zake 
andere bevelen mochten worden gegeven. 

Begeeft Hare Majesteit de Koningin zich tijdelijk 
naar eene vesting , een fort, een kampement of 
eene plaats waar bereden- of vesting-artillerie in 
garnizoen of tijdelijk aanwezig is, dan worden, 

indien de gelegenheid zulks toelaat, aldaar bij 
Hoogstderzel ver aankomst 51 en bij Hoogstderzel ver 

vertrek 50 kanonschoten gelost . 
Hare Majesteit de Koningin-Moeder wordt in 

een geval als het voren bedoelde bij aankomst en 
bij vertrek, respectievelijk met 51 en 33 kanon
schoten begroet. 

De leden van het Koninklijk Huis worden in 

bedoeld geval, zoowel bij aankomst als bij vertrek, 
telkens met 33 kanonschoten begrnet. 

In gevallen als in dit artikel bedoeld, komen 
de troepen niet onder de wapenen, tenzij daartoe 
bepaaldelijk bevelen worden gegeven. 

á. Artikel 8 vervalt. 
(De artt. 2-6 bevatten wijziging in het regle

ment voor den Garnizoensdienst.) 
Onze Minister van Oorlog is belast met de 

uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 

worden gezonden aan de Ministers van :Marine 
en van Koloniën . 

's Gravenhage , den 5den September 1898. 
(get .) WILHELMINA. 

De ]finister van Oorlog, (get.) ELAND. 
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7 September 1898. BESLUIT, tot nadere wijzi!);ing 
van het bij Koninklijk besluit van 25 Mei 1892 
(StaatJblad n°. 128) vastgestelde· bijzonder 

reglement van politie voor de scheepvaart op 
de rivieren beneden Rotterdam tot in zee. 

s. 208. 
W1J WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid van 26Juli 1S98, 

n°. 179, afdeeling Waterstaat; 
Gezien de wet van 28 l<'ebruari 1891 (Staats

blad n°. 69); 
Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

9den Angustus 1898 , n°. 8); 
Gelet op de nadere voordracht van voornoemden 

Minister van den 2den September 1898, n°. 106, 

afdeeling Waterstacit; 
Hebben goedgevonden en verstaan: het bij 

Koninklijk besluit van 25 Mei 1892 (Staatsblad 
n°. 128) vastgestelde, en bij de Koninklijke be
sluiten van 14 December 1894 (Staatsbladn° . 235) 
en van 24 April 18_97 (Staatshlad n°. 106) 
gewijzigde bijzonder reglement van 11olitie voor 
de scheepvaart op de rivieren beneden Rotterdam 
tot in zee, alsnog nader te wijzigen als volgt: 

De eerste alinea van art. 4 wordt gelezen : 
.Het is verboden, in het vaarwater te ankeren, 

tenzij met vergu_nning en volgens aanwijzing van 
een der in art. 88 van het Algemeen reglement 
van politie voor rivieren, kanalen enz. bedoelde 
ambtenaren van den waterstaat of van het loods
wezen. Van dit verbod zijn uitgezonderd vaar
tuigen , dienende voor opnemingen en peilingen, 
baggervaartuigen en grondschou wen, werkzaam in 
's Rijks dienst". 

Art. l0bis wordt gelezen: 
.Het is verboden, de van lichttoestellen voor

ziene dukdalven, zoomede de dukdalven langs den 
rechteroever beneden de bergbaven van Rijksvaar
tuigen aan den Hoek van Holland, tot het vastmaken, 
verbalen, of aanleggen van vaartuigen te bezigen." 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad geplaatst en in af-
11chrift aim den Raad van State zal worden mede
gedeeld. 

Amsterdam, de11 7den September 1898. 
(get.) WILHELMINA. 

De JJ1in. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) C. LELY. 

( Uitgeg . 21 Sept. 1898.) 

10 !SeJJtember 1898. BESLUIT, tot aanvulling van 
het Koninklijk besluit van 21 Juli 1882 

(Staatsblad n°. 115), houdende nadere aan
wijzing der kringen om branderijen waar 
peilingen kunnen verricht worden. S. 209. 

WIJ WILHELMINA , ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister va,n 

Financiën van 20 Augustus 1898, n°. 59, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Gezien het Koninklijk besluit van 21 Jnli 1882 
(Staatsblad n°. 115), houd ende nadere aanwijzing 
der kringen om branderijen waar peilingen kunnen 
verricht worden; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
30 Augustus 1898, n°. 15); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 September 1898, n°. 12, 

Invoerrechten en Accijnzen; 
Hebben besloten en besluiten : 

Met aanvulling van voormeld Koninklijk besluit, 

aan te wijzen als vallende binnen den omtrek 
van branderijen, bedoeld hij art. 123 der wet van 
20 Juni 1862 (Staatsblad n°. 62): 

P,·ovincie Noordbrabant. 

Breda, het gedeelte van de kadastrale sectie 

A, dat gelegen is tusschen de Singelgracht, de 
rivier "de JJfark" en ,le haven. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den lüden September 1898. 

(get.) WILHELMINA. 

De JJ{i11ister van Financiën, (get.) PIERSON. 

( Uitgeg . 24 Sept. 1898.) 

13 September 1898. MISSIVE van den Minister 
van Oorlog aan de Commissarissen der Ko
ningin in de provinciën, betreffende art. 127, 
vierde zinsnede, der wet op de Ncitionale 
Militie. 

Op grond van de bepaling van de vierde 
zinsnede, in verband met de derde zinsnede, van 
art. 127 der wet betrekkelijk de Nationale Militie, 
zooals deze wet. thans luidt, kan ontheffing van 
den werkelijken dienst worden verleend, aan den 
ingelijfde bij de militie, die geacht worclt onmis
baar te zijn voor het gezin waartoe hij behoort 
of waarin hij is opgenomen. Zoolang dat gezin, 
ook zonder zijne aanwezigheid, in eigen onder-
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hond kan voorzien, wordt hij niet als onmisbaar 
beschouwd. 

De inwilliging of de afwijzing van verzoeken 

om ontheffing van den werke!ijkeu dienst bij de 

militie ingevolge voormelde wetsbepaling kan uit 

den aard der zaak slechts gegrond zijn op de 
waardeering van feiten en omstandigheden, zooals 

deze zullen blijken nit de ter zake ingewonnen 
berichten en adviezen van de daarbij betrokken 
burgerlijke autoriteiten. 

Bij de openbare beraadslaging in de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal heb ik bij de behandeling 

van het amendement, dat geleid heeft tot art. l27bis 
der wet, doen kennen, dat de regeering in de 
bepal ing van evenvermeld wetsartikel gelegenheid 
vindt om , waar het kostwinnerschap twijfelachtig 
is, in het belang van die personen te beginnen 
met dit artikel op hen toe te passen; inmiddels 
kan de toest,1nd dan nader beoordeeld worden en 

worden onderzocht of op hen de bepaling tot 
ontheffing van den werkelijken dienst als kost

winner nog toepasselijk te achten is. 
Door cle 1·egeering is dan ook als beginsel 

aangenomen om de toepassing der vierde zinsnede 

van art. 127 der wet slechts te bevorderen hij 

hoogst dringende omstandi~heden, in welke in 

de twee eerstvolgende jaren daarna !(een ver

andering te verwachten is waardoor die toepassing 
achterwege zon kunnen blijven. 

Met mededeeling van het vorenstaande, heb 
ik de eer U Hoogedelgestrenge te verzoeken Bur
gemeester en Wethouders der gemeente11 van de 

provincie onder Uw bestuur dienaangaande in te 

lichten en hen uit te noodigen in dergelijke 

gevallen de zaak grondi!( te onderzoeken en niet 

te licht een gnnstig advies uit te brengen dat, 
wegens inachtneming van vermeld beginsel, toch 

niet zon kunnen worden gevolgd. 
Bij cle ter zake betrekkelijke berichten zal ik 

gaarne de navolgende inlicht ingen ontvangen: 
a. cle ouderdom van vader en moeder of langst 

levende hunner en van broeders en zusters in 

wier onderhoud door den milicien wordt voor
zien, met vermelding door welke omstandigheden 

weest, waarom die heeft opgehouden en s"<lcrt 
wanneer daarvan is afgezien; 

c. het juiste aantal en den leeftijd van ieder 

der kinderen - jongens en meisjes - tot het 

gezin behoorende, met verdere aanduid ing wie 

h unner ongehuwd of reeds gehuwd en al clan 
niet bij de ouders of clen langstlevende hnn uer 

inwoont ; 
d. of reeds een of meer zoons door hunnen 

ouderdom aan de Nationale Militie ondèrwor11en 

zijn geweest; zoo ja, wie en op welke wijze 

ieder hunner die verplichtingen heeft vervuld ; 
e. door welke middelen de buiten !,et ouderlijk 

huis verblijf houdende ongehuwde kinderen hun 
eigen onderhoud verdienen, en of zij ook in staat 
worden geacht h unne ouders te ondersteunen; 

f. of de ot1ders of de langstlevende hunner 
ook eenig bedrijf of beroep uitoefenen, welk 

beroep of bedrijf door den militiepli'chtige, ten 

wiens behoeve het verzoek is gedaan, wordt uit
geoefend, en hoeveel zijne juiste verdiensten zijn. 

Ik zou het op prijs stellen, naast de bedoelde 
inlichtingen, te mop;en vernemen alle hier niet 

bepaalde] ijk gevraagde inlichtingen , welke boven
dien noodig zonden kunnen zijn tot eenc juiste 

beoorclecli ng van de omstandigheden, waarin de 

belanghebbenden verkeeren, en van het al dan 

niet bestaan van termen tot inwilliging van de 
gedane verzoeken. 

Eindelijk nog ware het mij aangenaam, dat 

uit het bericht blijkt, of er, bij niet inwilliging 

van het verzoek, naar het gevoelen van Burge
meester en Wethouders, termen bestaan om den 

belanghebbende , zoo hij het vraagt, uitstel te 
verleen en van eerste oefening of van verblijf onder 
de wapenen. 

Met betrekking tot uitstel van verblijf onder 
de wapenen zij opgemerkt, dat dit slechts kan 
worden verleend aan de ingelijfden bij de militie 

die niet tot eerste oefening worden in dienst 
gesteld , namelijk aan hen die ingelijfd worden 
ingevolge de bepalingen van de artt. 165,171, 
173 en 178 der wet. 

deze verhinderd zijn geworden in eigen onderhoud 16 September 1898. BESLUIT, tot vaststelling 

te voortien ; 
b. of het huisgezin vroeger ook eenigen onder

stand van eene instelling van weldadigheid of 
van een gemeentebestnur of uit andere publieke 
fondsen heeft genoten, of wel thans nog voort
durend geniet; alsmede, bijaldien er te voren 
bedeeling gedaan of onderstand verstrekt is ge-

der voorwaarden voor de opneming en ver
pleging van krankzinnigen, voor rekening 

van gemeentebesturen in het Rijksgestich t 
te Grave. S. 210. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 9 Augustus 1898 , 
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n°. 1445 , afdeeling Meclische Politie, en van 

Onzen .Minister van Justitie van 13 Augustus 1898, 

n°. 154, lste afdceling ; 

Gelet op artikel 10 der wet van 27 April 1884 
(Staatsblad 11°. 96), gewijzigd bij de wetten van 
15 April 1886 (Staatsblad n°. 64) en 7 Decem

ber 1896 (Staatsblad n°. 191); 
Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

30 Augustus 1898 , 11°. 14) ; 

Gelet op het nader rapport van voornoemde 
Mini sters van 12 September 1898, 11°. 1571, 

afdeeling Medische Pol itie , en van 13 Septem
ber 1898, n°, 110, lste afdeeling C; 

Hebhen goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
dat de voorwaarden voor de opneming en ver

pleging van kraukzinnigen voor rekening van 
gemeentebesturen in het Rijksgest icht te Medemblik 

vastgesteld bij Kon inklijk besluit van 22 Septem
ber 18 4 (Staatsblad n°, 203), aangevuld bij 
Koni nklijk besl uit van 16 Juni 1885 (Staatsblad 

n°. 127) en gewijzigd bij Koninklijk besluit van 

20 Augustus 1886 (Staatsblad n°. 129), ook van 

toepass ing zijn op de opneming en ver11Ieging van 

zoodunige patiënten in het Rijksgesticht te G,·ave, 
Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en 

van J nstitie zijn 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. 

's Gravenhage, den lfiden September 1898. 
(get.) WILHELMI NA, 

JJe JJ!inister van B innenlandsche Zaken , 
(get .) H . GOE/,IAN Bo«GESIUS. 

JJe JJiin. van Justitie, (get.) CoRT V. D. LI NDEN. 

( Uitgeg. l Oct. 1898 .) 

19 SeJJtember 18\JS , BESLUIT , waarbij met ver
nietiging van het besluit vun Gedeputeerde 
Staten van Zeeland Vhn 4 .T uni 1898, n°. 116, 

3de afdeeling, als oog het daartegen ingesteld 

beroep gegrond wordt verklaard en bevolen 
worclt, dut P, A. VAN DE VELDE zal worden 
toegelaten als lid van den raad ,le1.- ge

meente Ter Neuzen. S. 211. 
W1J WILHELMINA, E.'IZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

P, A. VAN DE VELDE te Ter Nei,zen tegen het 
bes! uit van Gedeputeerde Staten van Zeeland, 
d.d. 4 Juni 1898, n°. 116, 3de afdeeling, waar
bij het besluit van den raad dier gemeen te om 

hem als raadsl id toe te laten is vernietigd; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge

schillen van bestuur, gehoord (ad vies vm1 10 Au

gustus 1898, n°. 167); 
Op de voordrach t van Onzen Min ister van 

Binnenlandsche Zaken, van 16 September 1898, 
n°. 395 5, afdeeli ng Binnenlandseh Bestuur; 

Overwegende, dat de raad der gemeente Ter 

Neuzen op 20 Mei 1898 heeft bes!oten P. A. 
VAN DE VELDE als lid van den raad toe te laten ; 
dat h ij daai·bij heeft overwogen : 

dat uit den ingezonden geloofsbri ef van P, A. 
VAN DE VELDE blijkt, dat hij op 19 April 1898 
candidaat gesteld, bij de stemming op 29 April 1898 

heeft verkregen 310 van de 814 , en bij de her
stemming op 10 Mei 1898 met 45 van de 904 

geldig uitgebrachte stemmen benoemd is tot lid 
van den raad; dat iu de stembus in het 2de 

district (Sluiskil) bij de opening is gevonden 
een biljet meer dan door het stembureau was 

opgeteekend; dat dit te veel gevonden biljet was 

zeer vermoedelijk een der twee in die bus ge

vonden blanco-biljetten; dat er alzoo geene in
formaliteiten hebben plaats gehad welke geacht 

konden worden op den uitslag der candidaat

stelling, stemming of herstemming van invloed 
te zijn geweest ; 

dat Gedeputeerde Staten, Ul\lbtshalve uitspraak 
doende bij besluit van 4 Juni 1898, n°. l 16, 
3de afdeeling, voormeld raadsbesluit. hebben ver

nietigd en P . A. VAN DE VELDF. niet als lid van 

den Gemeenteraad van Ter Neuzen toegelaten, 

na te hebben overwogen, dat het stembiljet dat 
bij de eerste stemming in eene der bussen te 
veel is aangetroffen op den uitslag van in vloed 

heeft kunnen zijn, daar J . P . VAN H1mP, wanneer 
die stem te veel op hem is uitgebracht, in wer

kelijkheid niet 198, maar 197 stemmen verkregen 
heeft, i n welk geval de herstemmin~ had moeten 
loopen over P. A. VAN DE VELDE, J, P. VAN 

HER!', en A. J, TAZELAAR, daar deze laatste 
evenzeer 197 stemmen vereenigd had, en voorts 
dat omtrent de vraag of het te veel in de bus 
gevonden biljet een der in de bussen aangetroffen 
blanco-biljetten is geweest, geene zekerheicl bes taat, 
noch kan verkregen worden, en dat bij den 

bestaanden twijfel , of de herstem ming over 2 of 
3 personen had moeten loopen, het tengevolge 
der herstemming gekozen raadslid niet had mogen 
toegelaten worden ; 

dat de niet toegelatene van het besluit van 
Gedeputeerde Staten bij Ons in beroep gekomen, 
te kennen heeft gegeven, dat zijns inziens Gede-
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puteerde tuten alleen dan bevoegd zijn ambtshalve 

omtrent eene dergelijke beslissing van den raad 

uitspraak te doen, indien er een geschil aangaande 

de geloofsbrieven of de verkiezing zei ve is ge
rezen: wat hier niet het geval is; dat in de 

stembus van het tweede stemdistrict twee als 
't ware aan elkaar klevende briefjes zijn aange
troffen, waarvan het achterste bleek oningevuld 

te zijn en dat door het stembureau van het 
eerste stemdistrict Yerschillende stembriefjes, wier 
stipjes niet geheel zwart gemaakt waren nan den 
candidaat TAZELAAR zijn toegekend; redenen waa1·

om appellant Ons verzoekt, met handhavin" van 
het raadsbesluit tot toelating, het bestreden be
slui t van Gedeputeerde Staten te vernietigen en 

subs idiair omtrent die beslissing eene eindbeslissing 

te nemen na verhoor van de leden van het 

stem bureau van het tweede stemdistrict en na 
onderzoek van alle uitgebrachte stembrietïes; 

Overwegende, wat de beweerde onbevoegdheid 

van Gedeputeerde Staten betreft om ambtshalve 
de beslissing van den raacl over appellants toe

lating te vernietigen, deze bevoegdheid met zoovele 

woorden in art. 35 der Gemeentewet is geschreven; 
Overwegende, dat blijkens de overgelegde stuk

ken aan de stemming voor een lid van den 
raad der gemeente Ter Neuzen op 29 April 1898 

zouden hebben deelgenomen 828 kiezers, doch 
in de bussen zijn gevonden 829 stembiljetten; 
dat daarvan van onwaarde zijn verklaard 15, 
zood,it zijn uitgebracht 814 geldige stemmen, 
waarvan 310 op P. A. VAN DE VELDE , 198 op 

J. P. VAN HERP, 197 op A. J. TAZELAAR en 
109 O[l R. P LATTEEUW ; 

dat naar de uitdrnkkelijke bepaling van artikel 
l0bis laatste lid, der GerneP.ntewet de volstrekte 

en de betrekkelijke meerderheid worden vast
gesteld naar het aantal van waarde zijnde in de 

stembussen gevonden stembiljetten; 
dat het alzoo in strijd met de wet zonde zijn 

geweest, wanneer rekening ware gehouden met 
het verschil tusschen dit aantal en dat der kiezers, 

die blijkens de gestelde paraphen, aan de stemming 
zouden hebben deelgenomen en dientengevolge ook 

A. J. TAzELAAR in de her.temming ware betrokken; 
dat aangaanue de heteekenis van gemeld artikel 

l0bis, laatste lid, te minder twijfel kan rijzen, 
wijl het bij cleze bepaling bedoeld geval blijkens 
de toelichting behoorende bij artikel 35 van het 
ontwerp van wet tot regeling van de benoeming 
en van de aftreding der afgevaardigden der Eerste 
en Tweede Kamer der Staten-Generaal, ingediend 

bij Koninklijke Boodschap van 20 September 1892, 

bepaaldelijk is voorzien, terwij l de in dat ontwerp 

neergelegde regeling ongewijzigd in artikel 133 
der Kieswet en in artikel l0bis der Gemeentewet 
is overgenomen; 

dat mitsdien te recht eene herstemming is 

uitgeschreven tusschen P. A. VAN DE VELDFl en 

J. P. VAN HERP, en eerstgenoemde bij die her

stemming tot raadslid benoemd, te recht door 

den raad is toegelaten, terwijl Gedeputeerde Staten 
van Zeeland ten onrechte het daartoe strekkend 

raadsbesluit van 20 Mei 1898 hebben vernietigd; 

Gezien de Gemeentewet en de Kies wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit van 
Gedeputeerde Staten van Zeeland het daartegen in

gesteld beroep ge!!rond te verklaren en alzoo te be

velen, dat P . A. VAN DE VET,DE zal worden toege
laten als ]iel van den raad der gemeente Ter Neuzen. 

Onze Minister van J3innenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van clit besluit , dat 
in het Staatsblad geplaatst en tegelijk met de in 

hoofde dezes vermelde voordrncbt van genoemden 

Minister in de Nederlandsc!te Staatscourant opge

nomen zal worden en waarvan afschrift gezonden 
zal worden aan den Raad van State, afdeeling 
voor de geschillen van bestuur. 

's Gravenhage, den l 9den September 1898. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandse/te Zaken, 

(get .) H. GOEMAN BoltGESIUS. 
( Uitgeg . 30 Sept. 1898.) 

19 September 1898. BESL UIT, houdende machti 

ging tot uitgifte van schatkistbiljetten en 
schatkistpromessen volgens de wet van 

4 April 1870 (Staatsblad n°. 62), gewijzigd 
bij die van 31 December 1897 (Staatsblad 
n°. 281), en de wet van 5 December 1881 
(Staatsblad n° . 18ó). S. 212. 

20 September 1898. BESLUIT, tot nadere wijziging 

van het Koninklij k besluit van 29 Augns
tus b94 (Staatsblad n°. 146), gewijzigd bij 

de Koninklijke besluiten van 13 Mei 1896 
(Staatsblad n°. 81) en 1 .l<'ebruari 1898 
(Staatsblad n°. 42), ter uitvoering van art. 1 

der wet houdende regeling van de bevoegd
heid der consuhiire ambtenaren tot het op
maken van burgerlijke akten en van de con
sulaire rechtsmacht (Staatsbladen n°•. 138 

van 1887 en 204 van 1888). S. 213 . 
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WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Buitenlandsche Zaken van den 2lsten Juli 1898, 
n°. 8003, afdeel iug Algemeen Secretariaat, en van 
Jnstitie van den 28sten Jnli 1898, n°. 174, l ste 
afdeeling C; 

Overwegende dat het Koninklijk besluit van 
29 Augustus 1894 (Staatsblad n°. 146) , ge
wijzigd bij de Koninklijke besluiten van 13 Mei 
1896 (Staatsblad u0 • 81) en 1 Febrnari 1898 
(Staatsblad n°. 42) , nadere wijziging behoeft; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
30sten Augustns 1898 , n°. 12); 

Gelet op het nader rapport van de Ministers 
voornoemd van den 12den September 1898, 
n°. 9716, afcleeling Algemeen Secretariaat en 
van den l 6den September 1 98, n°. 117; l ste 
afdeeling C; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 

Eenig artikel. 

Het Koninklijk besluit van 29 Augustus 1894 
(Staatsblad n°. 146), gew ij zigd bij die van 
13 Mei 1896 (Staatsb lad n°. 81) en 1 Februari 
] 898 (Staatsblad n°. 42) wordt nader gewijzigd 
a! s volgt: 

a. in de artikelen 3 en 4 wordt aan het 
ressort Shang hai, vermeld onder de nummers 
25 en 18, gelijk zij luiden ingevolge artikel 1, 
letter b van het Koninklijk besluit van 1 Febru
ari 1898 (Staa tsblad n°. 42), toegevoegd de pro
vincie Cheh.kiang; 

1 ummers 29 en 22 van evengenoemde artikelen 
vervallen . 

b. in art ikel 3 wordt tnsschen de nummers 
50 en 51 ingelascht het volge nde : 

50a. Johannesburg (ressort de districten Bloem
lwf , Liclttenburg , Heide/berg , Potcltefstroom, 
Stander/on , Wakkerstroom , Utrec!tt en Viij-

1,eid). 
50b. Pretoria (ressort de Zuid-Afrikaansche 

Republiek), met uitzondering van de districten, 
uitmakende het aan den consnlairen ambtenaar 
te Johannesburg toegewezen ressort. 

Diezelfde iulassching doch onder de nummers 
40a eu 40b geschiedt in artikel 4 tusschen de 
n nrnmers 40 en 4 l. 

Onze Ministers van Buitenlandsche Zaken en 
van Justitie zijn, ieder voor zooveel hem betreft, 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 

afschrift zal worden gezonden aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 20sten Septem ber 1898. 

(get .) W ILRELMI N A. 

De :!Jfinister van B uitenlandse he Zaken, 
(ge t .) W. H. DE B EAUl!OltT. 

De JJi in. van JMtitie, (get.) r :ott T v . D. L TNDJfä. 

( Uitgeg. 25 Sept. 1 \! 8.) 

26 September 18\!8. .llBSLUJl' tot herziening van 
een ige Koninklijke besluiten , uitgevaardigd 
ter uitvoering vnu de wet van 19 Augus
tus 1861 (Staatsblad n°. 72), betrekkelijk 
de Nationale Militie, en van bij die besluiten 
vast~estelde modellen. S. 214. 

Wr.r WILHELMINA , ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van Onze 
Ministers van Oorlog , van Ma1·ine en van Bin
nenlandsche Zaken , van 13 Juli 1898, Kabinet, 
Li tt. S• ; 

Overwegende, dat vooral ten gevolge van 
wijzigingen en aanvullingen der wet van den 
19 Augustus 1861 (Staatsblad n°. 72), betrekkelijk 
de Nationale Mili tie , laatstelijk bij de wet van 
2 J ul i 1898 (Staatsb lad n•. 170) eeuige bepal ingen 
van de ter uitvoering van eerstgenoemde wet 
uitgevaardigde Koninklijke besluiten van 17 De
cember 1861 (Staatsblad n°. 127), 8 Mei 1862 
(Staatsblad n°. 46), 19 Februari 18(!3 (Staatsblad 
n°. 11), 29 Maart 1872 (Staatsblad n•. 20), 
2 No vember 1883 (Staatsblad n°. 151), 10 Juni 
1892 (Staatsblad 11°. 137), en 22 Juli 1892 
(Staatsb lad n°. 179), in verband met het Konink
lijk besluit van 25 Ma:irt 1898 (Staatsblad 
n°. 67), alsmede het Koninklijk besluit van 
19 September 1894 (Staatsblad n°. 154) en eeuige 
van de bij sommige der vermelde Kon inklijke be
sluiten vastgestelde modellen herziening behoeven ; 

Den Raad van State gehoord (:id vies van clen 
23 Augustus 1898, n°. 25); 

Gezien bet nader gemeenschappelij k rapport 
van Onze genoemde Ministers , van 19 Septe,o
ber 1898 , Kabinet Litt. M• 1 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Met intrekking van art. 4 van het 

Koninklijk besluit van 19 Februari 1863 (Staats
blad n°. 11), alsmede van de Koninklijke besluiten 
van 29 Maart 1872 (Staatsblad n°. 20), 10 Juni 
1892 (Staatsblad n°. 137) en 19 September 1894 
(Staatsblad 11°. 154), cle na te noemen Koninklijke 
bes! uiten en de mede na te melden, daarbij 
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vastgestelde modellen te wijzigen of aan te vul

len als volgt: 
A. Koninklijk besluit van 17 December 1861 

(Staatsblad n°. 127). 
Ártt. 10, eerste zinsnede, en 12. Het woord 

,,eerste" vervalt. 
B. Koninklijk besluit van 8 Mei 1862 (Staats

blad n°. 46), gewijzigd en aangevuld bij de Ko
ninklijke besluiten van 19 Februari 1863 (Staats
blad n°. 11, art. 4), 17 Februari 1870 (Staatsblad 
n°. 34), 18 Februari 1871 (Staatsblad n°. 6), 
29 Maart 1872 (Staatsblad n°. 20), 10 Jnni 1892 
(Staatsblad n°. 137) en 19 September 1894 
(Staatsblad n°. 154). 

Árt. 21, eerste zinsnede. In plaats van "de 

eerste zitting" wordt gelezen "de zitting". 
Ártt. 22, eerste en tweede zinsneden, 23, eerste 

zinsnede, en 24, eerste zinsnede. Het woord .eerste" 

vervalt. 
.Art. 24, tweede zinsnede. In plaats van 

.art. 23" wordt gelezen .art. 22". 
Árt. 25, eerste zinsnede. In plaats van . de 

lotelingen" wordt gelezen "zoomede de lotelingen". 
De woorden .en zij die als plaatsvervanger of 

nummerverwisselaar verlangen op te treden" 

vervallen. 
Árt. 26. Het woord .elke" wordt vervangen 

door "de". 
Árt. 27. In plaats van "van de lotelingen" 

wordt gelezen "zoomede van de lotelingen". 
De woorden " , en van hen, die zich als plaats

vervanger of nummerverwisselaar aanbieden" ver 4 

vallen. 
Ártt. 30, 31, 32, 33, 34 en 35. De artikelen 

vervallen. 
Árt. 36, eerste zinsnede. De woorden • tweede" 

en "de registers, in art. 33 vermeld," Yervallen. 
Tweede zinsnede. In plaats van . Die registers" 

wordt gelezen . Register" . 
Ártt. 37, 38, 39 en 40. De artikelen vervallen. 
Árt. 53, derde zi1~<1Zede. In plaats van "bataillon 

mineurs en sappeurs" wordt gelezen . korps ge

nietroepen". 
Art. 54 en 55. De artikelen vervallen. 

.drt. 56, tweede zinsnede. De woorden .en 
bebancleld overeenkomstil!: art. 108 van het 
provisioneel reglement van administratie bij de 
landmagt" vervallen. 

Árt. 57 wordt !!:elezen als volgt: 
De manschappen die bij de korpsen zijn ingelijfd 

en aan wie geen ontheffing van de werkelijke 
dienst of geen uitstel van eerste oefening of van 

verblijf onder de wapenen is verleend, worden 
dadelijk in werkelijke dienst gesteld, tenzij door 

Onzen Minister van Oorlog anders bepaald wordt. 
Árt. 59 wordt gelezen als volgt: 

De manschappen, bestem cl voor de korpsen 

infanterie, waarvan een of meer bataillons in 
verschillende plaatsen garnizoen houden, en die, 

bestemd voor de komjlagnien vesting- en pant· 
serfort-artillerie, worden door den provincialen 
adjudant rvenredig daarover verdeeld. 

De in de voor/!:aande zinsnede bedoelde en de 
voor de overige korpsen bestemde manschajlpen 
worden, voor zooveel zij dadelijk in werkelijke 
dienst moeten worden gesteld, opgezonden naar 
de plaatsen , daartoe door Onzen Minister van 
Oorlog ann te wijzen. 

Art. 61, eerste zinsnede. In plaats van .Jnlij" 
wordt gelezen "September". 

Laatste zinsnede. De zinsnede vervalt. 
Àrt. 62, eerste zinsnede, wordt gelezen als volgt: 
De loting geschiedt : bij cle infanterie voor elk 

bataillon afzonderlijk, bij de vesting-artillerie voor 
elke kompagnie afzonderlijk en bij de overige 
korpsen voor het geheele korps. 

Art. 63. In plaats van "voor elke klasse 
afzonderlijk" wordt gelezen "hetzij voor het ge
heele korps, hetzij voor het onderdeel". 

.drt. 64, tweede zinsnede. In plaats van "voor 
elke klasse" wordt gelezen . hetzij voor het ge
heele korps, hetzij voor het onderd eel". 

Árt. 66 wordt gelezen als volgt: 
Voor het onder de wapenen te houden of te 

roepen gedeelte kunnen door Onzen Minister 
van Oorlog verschillende ploegen worden aan/!:e• 
wezen , welke de eene na de andere onder de 
wapenen worden /!:ehouden of geroepen. 

De aanwijz ing van de manschappen geschiedt 
naar volgorde van de getrokken nummers, te 
beginnen met het laagste n nmmer of met het 
aan de beurt liggend laagste nummer. 

Art. 67 wordt gelezen als volgt: 

Van de nnmmerverwisselin/!:, vermeld in art. 124 
der wet, geven de manschappen , die onderling 
van nummers hebben verwisseld, binnen vijf weken 
na den dag, waarop de loting plaats had , kennis 
aan clen kommandant van het korjls. 

Van de nurnmcrvenvisseling wordt op de lotings
lijst aanteekeniug gedaan. 

.Ai·tt. 68, 69, 70, 71, 72, 73 en 74 w01·den 
onderscheidenlijk !!:elezen als volgt: 

Árt. 68. Met opzil!:t tot de toepassing van de eerste 
zinsnecle van art. 127 der wet worden beschouwd , 
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L ALS GERSTELIJKEN OF BEDIENAREN VAN DE 

GODSDIENST. 

1 °. bij hetNederlandscl,-Hervormd, het Evangelisch
Lutherscl,, het Hersteld-Evangelisch-Luthersch 
kerkgenootschap, de llemonsti-antsche broederschap, 

het JJoopsge::ind kerkgenootschap, de Gerefor
meerde kerken en de Ghristrlijke Gereformeerde 
kerk: 

a. zij , die den rang van kandidaat in de god
geleerdheid hebben bekomen; 

b. zij , die tot proponent zijn bevorderd; 
r.. zij, die predikant of leeraar zijn bij eene 

kerkelijke gemeente; 

Z0
• bij het Roomsch-Katholiek kerkgenootschap 

en bij dat der oud-bisschoppelijke klerezi,j van de 
lloomscl,-Katholieken: 

zij , di e door het ontvangen van de kerkelijke 
wijding de hoedanigheid hebben verkregen van 
sub-diaken, diaken of priester; 

3°. bij de Israëlieten: 
zij, die een van de graden in de godgeleerd

heid , bij de bestaande of nader vast te stellen 
regl_ementen op dit onderwerp als zoodanig erkend, 
hebben verkregen en bij ecne Israëlitische ge
meente het predik- of eenig ander bezo ldigd 
geestelijk ambt voortdurend en met nitsluitiug 
van iedere andere niet kerkelijke betrekking uit
oefenen; 

II. ALS ZENDELINGLEERAREN: 

zij , die overeenkomstig de statuten of regle
menten van eene binnen het Rijk gevestigde, als 
regtspersoou erkende godsdienstige vereeniging, 
bij die vereeniging de hoedanigheid van zeudeling
leeraar hebben verkregen en deze bediening voort

durend en met uitsluiting van iedere andere niet 
godsdienstige betrekking uitoefenen; 

Ill. ALS BROEDERS·DIAKONEN : 

zij , die de binileude geloften hebben afgelegd 
als broeder-di"koon der als regtspersoon erkende 
godsdienstige vereeuiging genaamd de Christelijke 
vereeniging voor de verpleging van lijders aan 
vallende ziekte , gevestigd te Haarlem, en :.1ls 
zoodauig voortdurend en met uitsluiting van 
iedere andere niet godsdienstige betrekking, bij 
die vereeniging werkzaam zijn; 

IV. ALS ROOMSCII· KATIIOLIEKE ORDEBROEDERS: 

zij, die behooren tot de bevolking van eeue 
binnen het Rijk gevestigde kloosterinrigting eeuer 

Roomsch-Katholieke godsdienstige orde , congre
gatie of vereeuigiug , wier leden na voorafgaaudeu 
proeftijd bindende geloften afleggen ; 

V. ALS STUDENTEN IN DE GODGELEERDHEID: 

1°. voor het Nederlandsclt-Hervormd , het 
Evangelisch-Lutherse!,, het Hersteld-Evangelisch

Luthcrsch kerkgenootschap, de llemor,strantsche 

broederschap, het Doopsgezind kerlcgenootscltap, 
de Gereformeerde kerken en de Ghristeli,jke 

Ger~formeerde kerk: 
zij, die onderrigt in de godgeleerdheid ont

vangen aan eeue wettiglijk bestaande inrigting 

van hooger onderwijs, met het stellig gebleken 
voornemen om tot bedienaar van de godsdienst 
te worden opgeleid; 

2°. voor het Roornsclt-Katlioliek kerlcgenootschap 
en voor dat der oud-bisschoppeli,jke klerezij van 

de lloomsch-Katlwlieken: 
zij , die met het stellig gebleken voornemen 

om de kerkelijke wijding te verkrijgen, hunne op
leiding tot bedienaar van de godsdienst ontvangen, 
, hetzij aan eeue der afdeelingeu van de bis

schoppelijke seminariën der diocesen van Utrecht, 
Haarlem , 's Hertogenbosch, Breda en Roermond , 
respectivelijk gevestigd te Driebergen, Warmond, 
Haaren, Hoeven en Roermond, 

hetzij aan de inrigting van hooger onderwijs 
in de Abdij van Berne , gevestigd te Heeswijk, 

hetzij aan eene iurigtiug voldoende aan de 
m:tt. 99 en 100 der wet tot regeling van het 

hooger onderwijs, mits deze inrigtiug sta onder 
het best ,rnr van eeue instelling of vereeuiging die 
regtspersoonlijkheid bezit en of voor het geheel 
of voor de afdeeling, waaria de belanghebbende 

zich bevindt , uitsluitend bestemd zij voor hen , 
van wie het bovengenoemd voornemen stellig 
blijkt en die hunne opleiding ontvangen tot be
dienaar van de godsdienst, 

hetzij, wat de oud-bisschoppelijke klezerij 
van de Roomsch-Katholieken betreft, aan het 
semi nari urn dier klez~rij ; 

3°. voor de Israëlieten : 
zij, die als student. nau een van de Israëlitische 

semiuariën zijn ingeschreven en aan die inrigtiug 
van onderwijs voortdurend onderrigt ontvangen 
in de godgeleerdheid met het stellig gebleken voor
nemen om tot bedienaar van de godsdienst bij het 
Israëlitisch kerkgenootschap te worden opgeleid ; 

4°. voor al de hierboven ouder 1°. , Z0
• en 3°. 

van V genoemde kerkgenootschappen, broederschap 
en kerken: 
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7°. bij het Roomsclt-Katholiek kerkgenootschap 

en bij dat der oud-bisschoppelijke klerezij van 
de Roomsclt-Katholieken: 

de bisschoppen of, hij gebreke van dezen, de 

kerkvoogclen, die de bisschoppen vervangen, 

ieder voor zoo veel zijn diocees betreft; 

8°. bij de Israëlieten: 
de kerkbesturen der kerkelijke gemeenten, 

waarbij zij hnn ambt uitoefenen; 

Il. VOOR ZENDELINGLEERAREN: 

het bestuur van de als regtspersoon erkende 

godsdienstige vereeniging, waarbij zij hunne be

diening uitoefenen; 

III. VOOR BROEDERS DIAKONEN: 

het bestuur van de als regtspersoon erkende 

godsdienstige vereeniging genaamd de Christe

lijke vereenigin)l; voor de verpleging van lijders 

aan vallende ziekte, gevestigd te Haarlem; 

JV. VOOR ROOMSCH·KATHOLlEKE ORDEBROEDERS: 

de bisschoppen of, bij gebreke van dezen, de 

kerkvoogden, die de bisschoppen vervangen, 

ieder voor zooveel zijn diocees betreft; 

V. VOOR KANDIDATEN EN STUDENTEN IN DE 

GODGELEÉR DHEID: 

1 °. bij het Nederlandsch-Hervormd kerkge
nootschap: 

de rector-magnificus van de universiteit, waar 

zij zich tot het leeraarsam~t voorbereiden; 

2°. bij het Evangelisch-L-uthersclt kerkgenoot
schap: 

curatoren van het Evangelisch-Luthersch semi

narium of de r ector-magn ificus van de inrigting 

van hooger onderwijs , waar zij zich tot het 

leeraarsam bt voorberei clen ; 

3°. bij het Henteld-Evangelisch-Lutkersch 
kerkgenootscltap: 

de algemeen~ kerkelijke commissie der Her

steld-Evangelisch-Luthersche kerk; 

4°. bij de Remonstrantsche broederscl1ap: 
het collegie van professor en curatoren van 

het seminarium der broederschap; 

6°. bij het Doopsgezind kerkgenootschap: 
cumtoren van het seminarium der algemeene 

Doopsgezinde societeit of de rector-magnificus 

der inrigting van hooger onderwijs , waar zij 

zich tot het leeraarsambt voorbereiden; 
6°. bij de Gereformeerde kerken: 
de r ector der theologische school van de Gere

formeerde kerken, te Kampen; 

zij , die leerling zijn der 5de of der 6de klasse 

van een wettiglijk hestaand gymnasiuru en aan die 

inrigting onderwijs ontvangen in de Hebreeuwsche 

taal met het stellig ii;ebleken voornemen om zich 

voor te bereiden tot de studie der godgeleerdheid ; 

Vl. ALS ZENDELINGKWEEKELINGEN : 

zij , die als zendel ingkweekeling in eene daartoe 

door eene binnen het Rijk gevesti,gde, als r egts

persoon erkende godsdienstige vereeniging be

stemde inrigting van onderwijs toegelaten zijn en 

aan die inrigti ng voortdurend onderrigt ontvangen 

met het stellig gebleken voornemen om tot zen
delingleeraar te word en opgeleid; 

VIL ALS PROEPBROEDERS: 

zij, die als proefbroeder aan eene inrigting der 

als regtspersoon erkende godsdienstige vereeniging 

genaamd de Christelijke vereeniging voor de ver

pleging van lijders aan vallende ziekte, gevestigd 

te Haarlem, voortdurend onderrigt ontvangen 

met het stell iii; gebleken voornemen om tot broeder
diakoon te .worden opgeleid. 

.d,·t. 69. Tot het afgeven van de bewijsstnkken, 

vereischt om aanspraak te kunnen maken op de 

ontheffing van de werkelijke dienst, ornreenkom

stig de eerste zinsnede van art. 127 der wet , 

zijn uitsluitend bevoegd: 

l. VOOR G'EESTELIJKEN OF BEDIENA!\EN VAN DE 

GODSDIENST, kandidaten in de godgeleerd
heid uitgezonderd : 

1°. bij het Nederlandsclt-Hervormd ke,·kgenoot
schap: 

het klassikaal bestuur, in welks r essort zij ge

vestigd zijn ; 

2°. bij het Evangelisclt-Luthersch kerkgenoot
schap: 

ue synodale commissie der Evangelisch-Luther

sche kerk; 

3°. bij het Hersteld-Eva11geliscli-Luthersc!t kerk
genootschap: 

de algemeene kerke] ijke commissie der Herstelcl

Evangelisch-Lnthersche kerk ; 

4°. bij de Remonstrantscl,,e broederscl,ap: 
het collegic van professor en curatoren van 

het seminarium der broederschap; 
5°. bij het Doopsgezind kerkgenootschap: 
het bestuur der algemeene Doopsgezinde so

cieteit; 

6°. bij de Gereformeerde kerken en b ij de 

Cltristelijke Gereformeerde kerk: 
de kerkeraden van de kerkelijke gemeenten ; 
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7°. bij de Cltristeli_jke Gereformeerde kerk: 
het curatorium van de theologische school tot 

opleiding van predikanten in de Christelijke Ge
reformeerde kerk; 

8°. bij het lloomscl,-Katltofiek kerlcgenootscl,ap 
en bij dat der oud-bisscltoppetijke klerezi,j van 
de lloomscl,-Katlwtieken: 

de bisschoppen of, bij gebreke van dezen, de 
kerkvoogden, die de bisschoppen vervangen, 
ieder voor zoo veel zijn diocees betreft; 

9°. bij de Israëlieten: 
de regenten van het seminarium, waar zij 

het onderwijs ontvangen; 

VJ. VOOR ZENDELTNGKWEEKELINGEN: 

het bestuur van de als 1·egtspersoon erkende 

goclsdienstige vereeni!l:ing, in wier inrigting van 
onderw ijs zij tot zendeling-leeraar worden op

geleid; 
VII. VOOlt PROEFBltOEDERS : 

het bestuur van de als regtspersoon erkende 
godsdienstige vereeniging genaamd de Christelijke 
vereeniging voor de verpleging van lijders aan 
vallende ziekte, gevestigd te Haar Iem. 

Art. 70. De bewijsstnkken, in het voorgaande 
artikel vermeld, zijn ingerigt overeenkomstig de bij 
dit besluit gevoegde modellen n°. 23, litt. A-X. 

De daarop gestelde handteekeuingen worden 
gewaarmerkt door den burgemeester der gemeente, 
waar de afgifte is geschied. 

Art. 71. De aanvrage om ontheffing van de 
werkelijke dienst, vermeld in de ee.rste zinsnede 
van art. 127 der wet, wordt door den dienst

pligtige, die ontheffing wenscht te bekomen, 
eigenhandig geteekend en met het vereischte be
wijsstuk ingediend bij den burgemeester der ge
meente, binnen welke hij voor de militie is in

geschreven, en wel: 
1 °. door hem, die op den bij art. 112 der 

wet bepaalden tijd ter inlijving bij de militie 
moet worden afgeleverd, in de laatste tien dagen 
der maand, op ééne na voorafgaande aan de 
maancl waarin de aflevering moet geschieden; 

2°. door hem, die op een nader tijdstip ter 
inlijving bij de militie moet worden afgeleverd, 
binnen t ien dagen na de dagteekening vau den 
oproepingsbrief; 

3°. door hem, die opnieuw van de werkelijke 
dienst wenscht ontheven te worden, in de laatste 
tien dagen der maand, op ééne na voorafgaande 
aan de maand waarin de duur van de verleende 
of laatstelijk verleende ontheffing eindigt; 

4°. door den ingelijfde bij de militie, die 
voor het eerst voor ontheffing in aanmerking 
wenscht te komen, zoorlra hij meent op ont
heffing aanspraak te kunnen maken. 

Het overgelegd bewijsstuk mag niet vroeger 
afgegeven zijn dan tien dagen vóór de inlevering 
er van bij den burgemeester. 

Art. 72. De burgem eester ze ndt de bij hem inge
diende aanvragen met de bewijsstukken - deze 
laatsten op de buitenzijde beschreven met den 
naam van den loteling wien het geldt, de ge
meente waar deze voor de militie is ingeschre
ven, het jaar der ligting waartoe hij behoort, 
en het nummer door of voor hem getrokken -
met bijvoeging van ue in de volgende zinsnede 
vermelde naamlijst, aan Onzen commissaris in 
de provincie: voor zoo veel de bij art. 71 onder 
1°., 2°. co 3°. bedoelde dieostpligtigen aangaat , 
binnen vier dagen na den l.iatsten dag, voo,· de 
indiening bij dat artikel beptmld ; voor zooveel 
de ingelijfden onder 4°. van genoemd artikel 
betreft, binnen vier dagen na de inlevering. 

Bij de aanvragen van hen, bedoeld onder 1°. 
en 2°. van a1·t. 71, wordt gevoegd eene naam
lijst ingerigt overeenkomstig het bij dit besluit 
behoorende model n°. 24; de aanvragen van hen, 
bedoeld onder 3°. en 4°. van dat artikel , gaan 

vergezeld van eeue naamlijst ingerigt overeeu
komsti0 het bij dit besl uit behoorende model 
n°. 25. 

Art. 73. Onze commissaris in de provincie doet 
uit de naamlijsten, in het voorgaande artikel 
vermeld , algemeene lijsten, volgens deze! fde mo
dellen, opmaken en zendt die binnen vijf dagen 
na ontvangst aan Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken, onder bij voeging van de overge
legde bewijsstukken en, zoo noodig, van zijne 
consideratiën. 

Art. 7 4. De clienstpligtigen, bedoeld ouder 1 °. van 
art. 71, worden, zoolang op hunne aanvrage om 
ontheffing niet is beschikt, niet ter aflevering 
aan de militaire autoriteit opgeroepen, noch naar 
de plaats van aflevering overgebragt. 

De ter aflevering opgernepen dienstpligtigen, 
bedoeld onder 2°. van art. 71, behoeven, zoolang 
op hunne aanvrage om ontheffing niet is beschikt, 
niet op den tijd, in den hun bezorgden oproe
pingsbrief aangeduid, ter aflevering op te komen, 
noch naar de plaats van aflevering te worden 
overgebragt. 

Is aan de in de beide voorgaande zinsneden 
bedoelde personen ontheffing van de werkelijke 
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dienst verleend, dan geschiedt hunne inlijving 

eenvoudig op overgifte van uittreksels uit den 

staat, vermehl iu art . 45 van dit besluit. Wordt 
hunne aanvrage om ontheffing niet ingewilligd, dan 

worden zij op de bij de wet voorge~chreven wijze 

ter aflevering opgeroepen of op nieuw opge
roepen, en ver volgens afgeleverd en ingelijfd. 

Na art. 7 4 wordt een nieuw artikel ingevoegd, 
luidende als volgt: 

Árt. 7 4bis. Het uitstel en de verlenging van 
uitstel in art. 127 bis der wet vermeld, worden 

verleend door Onzen Minister van Oorlog of van 

Marine, naar gelang de ingelijfde behoort tot de 
militie te land of tot de zeemilitie. 

Het verzoek om uitstel wordt, met opgaaf 

van redenen, ingediend aan Onzen Minister van 
Oorlog uiterlijk dertig dagen vóór den datum 

waarop hij, door wien uitstel van eerste oefening 

of van verblijf onder de wapenen wordt gevraagd; 

ter inlijving moet worden afgeleverd, zoo zijne 

aflevering op den bij art. 112 der wet bepaalden 

tijd moet. worden gedaan. Moet die aflevering 

op een ander tijdstip geschieden, dan wordt het 
verzoek uiterlijk bij de inlijving ingediend. 

Betreft het een op eerstbedoelden tijd af te 
leveren dienstpligtige, die zich aangemeld heeft 

om bij de zeemilitie te worden ingelijfd, dan 

wordt het verzoek ook aan Onzen Minister van 
Marine ingediend. 

Verlenging van uitstel wordt, met opgaaf van 
reclcnen, gev raagd aan Onzen Minister die het 
uitstel verleende, uiterlijk dertig dagen vóór den 

clatum waarop het verkregen uitstel afloopt. 
Betreft het verzoek om uitstel of om ver

lenging van uitstel een minderjarige, dan wordt 

daarbij overgelegd een schriftelijk bewijs van toe

stemming van hem of haar die de vaderlijke 
magt of de voogdij uitoefent. 

Uitstel van eerste oefening of van verblijf 

onder de wapenen wordt niet verleend of ver

lengd en houdt op zoodra cle militie te land 

krachtens art. 185 der Grondwet geheel of ge

deeltelijk buitengewoon is bij eengeroepen. 

L11·t. 76, eerste zinsnede . In plaats van "be
vinden," wordt gelezen "bevinden, en voorts van 
het, krachtens art . 127bis der wet, verleenen of 

verlengen van uitstel van eerste oefening of van ver

blijf onder de wapen en aan ingelijfden bij cle militie," 

Tweede zinsnede. In plaats van "of het over
lijden" wordt gelezen " , het OYerlijden of het 
verleenen of verlengen van 11itstel van eerste 
oefening of van verblijf onder de wapenen". 

Árt. 77 wordt gelezen als ·volgt: 

Wanneer een verlofganger, of een ingelijfde 

bij de militie wien krachtens art. 127 bis der 
wet uitstel of verlenging van uitstel van eerste 

oefening of van verblijf onder de wapenen is ver
leend, niet heeft voldaan aan art. 133 of art. 134 
der wet of art. 136 of art. 156 heeft overtreden, 

geeft de burgemeester daarvan, na gedaan onder

zoek omtrent 's mans verblijfplaats, kennis aan 
Onzen commissaris in de provincie. 

Onze commissaris in de provincie doet daarvan 
mededeeling aan Onzen Minister van Oorlog, of, 

behoort de man tot de zeemilitie, aan Onzen 
Minister van Marine. 

Deze Ministers zorgen, ieder voor zoo veel hem 

aangaat, dat aan art. 137 der wet worde voldaan. 
Ái·t. 78 wordt gelezen als volgt: 

Binnen acht dagen na het overlijden -van een 

verlofganger of van een ingelijfde bij de militie 

wieu krachtens art. 127-bis der wet uitstel of 

verlenging van uitstel van eerste oefening of van 

verblijf onder de wapenen is verleend, geeft de 

burgemeester der gemeente, waar het over! ij den 
plaats had, daarvan kennis aan Onzen commis

saris in de provincie, zoomede aan den ko mande

renden officier van het korps, waartoe de overledene 

behoorde, of aan Onzen Minister van Marine, 
zoo hij bij de zeemilitie was ingelijfd . 

Ái·t. 79 wordt gelezen als volgt: 

Het onderzoek van de verlofgangers der mi litie 

te land, vermeld in art. 138 der wet, ge

schiedt eenmaal 's jaars in de maand J unij, tenzij 

daartoe door Ons een andere tijd wordt aangewezen. 
Árt . 84. Het artikel vervalt. 

Árt. 86 aanhef. In plaats van "krachtens 
art. 44, 57, 116, 167, 172, 175 of 178" wordt 

gelezen "krachtens art . 44, 57, 116, lli7, 172, 
178 of 182". 

Slot . De woorden "zoo het een plaatsvervanger 
of een n ummerverwisselaar betreft, op een van de 

staten vermeld in art. 33 van dit besluit" vervallen. 

Á1·t. 87, eerste zinsnede. De vermelding van 

art. 176 vervalt. 

Á1·t. 89. De woorden "krachtens artt. 172 en 
175 der wet" worden vervangen door "krachtens 
art. 172 der wet". 

Árt. 90. In plaats van "October" en v,in 
.het loopende jaar" wordt onderscheidenlijk gelezen 
,,Januarij" en "het vorig jaar". 

C. Koninkl:ijk besluit van 2 November 1883 
(Staatsblad n°. 151), gewijzigd bij dat van den 
4- Januari 1897 (Staatsblad n°. 41). 
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Áanl,ef, sub 1°. B. De woorden . plaatsver
vanger of nummerverwisselaar" vervallen. 

Reglement B Opsch,·ift en artikel 1. De 
woorden "plaatsvervanger of n ummerverwisselaar" 
vervallen. 

Ártilcel 3, vi,Jfde zinsnede. De zinsnede vervalt. 
Zesde zinsnede. De woorden .of als plaats

vervanger" vervallen . 
D. Koninklijk besluit van 22 Juli 1692 (Staats

blad n°. 179), waarvan de duur der werking laat
stelijk bij Koninklijk besluit van den 25 Maart 1898 
(Staatsblad n°. 67) tot 1 Mei 1901 is verlengd. 

Art. 1. De bepalingen, vermeld ouder d, i, 
lc-o en q- t, vervallen. 

E. Modellen vastgesteld bij Koninlcti,J·lc besluit 

van 17 JJecember 1861 (Staatsblad n°. 127). 
JJfodel n°. 1, Zit. c. (Tweede geual) . In plaats 

vau .als tot op den 3lsten December van het 
jaar, waarin hij zijn 20ste jaar heeft volbragt" 
wordt gelezen .als tot op het tijdstip , wuarop 
hij zijn 20ste jaar heeft volbr9"'t". 

F. JJfodellen vastgesteld bij de Koninlclijlce 

besluiten van 8 JJ[ei 1862 (Staatsblad n°. 46) en 

19 September 1894 (Staatsblad n°. 154) . 
JJfodel n°. 9. De kolommen 11 en 18 vervallen. 
De nummering van de kolommen 12-17 en 

19-21 wordt vervangen door 11-19. 
In het .Statistiek overzigt van het lotings

register" worclen de kolommen 23-30 vervangen 
door kolommen met de volgende omschrijving: 

Art. 55. § 1. Veroordeelden tot de doodstraf, 
tot een onteerende straf, enz. 23. 

§ 2. Met een briefje van ontslag uit de dienst 
weggezonden. 24. 

§ 3. Veroordeelden tot eene gevangenisstraf 
van één jaar of lan~er. 25. 

Art. 56. § 1. In verzekerde bewaring, wier 
zaak nog hangende is. 26. 

§ 2. Wegens een strafbaar feit veroordeeld en 
nog in verzekerde bewaring. 27. 

§ 3. Tijdelijk het regt missende om bij de 
gewapende magt of als militair geëmploijeerde 
te dienen. 28 . 

Totaal der uitgeslotenen. (Kolom 23-28.) 29. 
Totaal der vrijgestelden en uitgeslotenen. (Ko

lom 22 en 29.) 30. 
Overblijvende lotelingen voor de dienst aan

gewezen. 31. 
Totaal-generaa.! van alle in dit register gebragte 

personeu. (Kolom 30 en 31.) 32. 
JJfodellen 14, 15, 16 en 17. De modellen 

vervallen . 

JJfodel 18. Het woord "Mei" en de cij fers 
. 18" ver vallen. 

Jfodel n°. 19. Kolom 10. De woorden .of als 
pluatsvervanger of als nummerverwisselaar" ver
vallen. 

Kolom 11 vervalt. 
Kolom 14. In de tweecle zinsnede der N. B. 

wordt in plaats v:in "art. 171, 173, 176 of 
178" gelezen .m·t. 171, 173 of 178", en in 
plaats van .de drie eerstaangehaalde artikelen" 
wordt gelezen . de twee eerstaangehaalde artikelen". 

De nummering van de kolommen llt', 13 en 14 
wordt vervangen onderscheidenlijk door 11, 12 
en 13. 

JJfodel n°. 20. Kolom 9. De woorden "of als 
pluatsvervanger of als nummerverwisselaar" ver
vallen. 

-~fodel n°. 21. In plaats van "Mei 1800" 
wordt gelezen " ... .. . (het honderdtal van 
het jaartal in cijfers)". 

Jfodel n°. 22. In het opschrift wordt in plaats 
10 

van .de klasse, bedoeld sub 20: van" gelezen 

,,een der klassen bedoeld in". 
J1fodellen n°. 23, lita. Á-P, n°. 24 en n°. 25. 

De · modellen worden vervangen door die, welke 
bij het tegenwoordig besluit zijn gevoegd. 

JJfodel n°. 26. Voor cle lichting 1899 en vol
gende jaren: 

Kolom 5. De woorden .plaatsvervanger of 
nummerverwisselaar" vervallen. 

Kolom 6 vervalt. 
Kolom 7. De omschrijving wordt vervangen 

door .Lotingsnummer." 
De nummering van de kolommen 7- 16 wordt 

vervangen door 6- 15. 
JJfodel n°. 27. Kolom 13 vervalt. 
De nummering van de kolommen 14 en 15 

wordt vervangen ondei·scheidenlijk door 13 en 14. 
In de hierboven genoemde modellen n°. 1, !it. c, 

9, 18, 19, 20, 21, 22, 26 en 27 wordt bij cle 
aanduiding van het Koninklijk besluit, waarbij 
zij zijn vastgesteld, de laatste punt vervangen 
dooi· eene komma, gevolgd door de woorden "ge
wijzigd bij", met vermelding van Ons tegen
woordig besluit. 

Art. 2 . 'l'e bepalen: 
1°. De loting , vermelcl in art. 124 der wet, 

welke ten aanz ien van de in werkelijken dienst 
gestelde manschappen reeds heeft plaats gehad, 
bi ij ft van kracht. 

2°. Dit beslui t treeclt in werking op den tweeden 
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dag na dien der dagteekening van het Staatsblad 

en van de Staatscourant, waarin het is gep)lll)tst. 

Onze Min isters van Oorlog, van Marine en 

van Binnenlandsche Zaken zijn, ieder voor zoo

veel hem betreft, belast met cle uitvoering vau 

clit besluit, dat in het Staatsblad en gelijktijdig 

in de Nederlandscl.e Staatscourant zal worden 

geplaatst en waarvan afschri ft zal worden ge

zonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, Jen 26s ten Sep tembe-r 1898. 

(get.) WIL HEL MINA. 

De jJ[inister van Oorlog , 

De Minister va,i Marine, 

(get.) EuND. 

R öELL . 

De Minister van Binnenlandsche Zaketi , 
(get.) H . GOEMAN BoRGESIUS . 

( Uitgeg . 1 Oct. 1898 .) 

MODEL No. 23 , !it . .d. 

Art. 127 der wet betrekkelijk de 
Nationale Militie. 

Art. 70 rnn het Kon. besluit van 
8 Mei 1862, Stbl. No. 46 , 

gew\jzigd b\j dat van 26 Septem
ber 1898 , Stbl. No. 214. 

NAT ION ALE MILITIE. 

Het klassikaal bestuur te . . . . .. verklaart, 

dat .... . . 
(de geslachts- en voornamen voluit geschreven) 

(eerste geval) 

tot proponent is bevorderd. 

(tweede geval) 

predikant is bij de Nederlandsch-Hervormde 

gemeente te 

. , den ..• 

Het klassikaal besfitu,· voornoemd, 
N.N., 

Praeses. 

N. N., 

Scriba. 

Gezien voor legalisatie der hnndteelrnniogen 

van 
. . , den ..... 

1898. 

De burgemeester, 
N.N. 

MODEL No. 23, !it. B . 

Art. 127 der we\ betrckkel\j k de 
Nationale Militie. 

Art. 70 rnn het Kon. besluit van 
8 Mei 1862 , Stbl. No. 4G , 

gewijzigd bij dat van 26 Septem
ber J 89ó, Stbl. No. 214-. 

NATIONALE MILITIE. 

Rtiks· 
De reotor-magnificus van de Gemeente

Vrij6 

versiteit te . . . . . . verklaart, dat .. 

uni -

(de geslachts- en voornamen volnit geschreven) 

(eerste geval) 

als student min clie universiteit is ingeschreven, 

en, blijkens aangehechte verklaring van d6n 

hoogleera ':~ . . . . . . . , werkelijk de theolo

gische lessen aan genoemde inrigting van onder

wijs volgt, en alzoo inderdaad onderrigt in de 

godgeleerdheid ontvangt met het stellig gebleken 

voornemen om tot bedienaar van de godsdienst 

te worden opgeleid. 

(tweede geval) 

den rang van kandidaat in de godgeleerdheid 

heeft bekomen. 

...... . den ... 

De rector voornoemd , 
N.N. 

Gezien voor legalisatie der handteekening vnn 

den hoogleeraar . . . . . . , rector-magnificus arm 
Rljks-

de Gemeente- universiteit te . . . . . . 
Vrije 

den ... . . 

MODEL No. 23, !it. C. 

Art. 127 der wet betrekke!Uk de 
Nationale Militie. 

A, t. 70 van het ·Kon. besluit van 
8 Mei 1862 , Stbl. No. 46, 

gew\j,igd b\) dat van 2R Septem
ber 1898, Stbl. No. 214. 

De burgemeester , 
N.N . 

NATIO NALE MILITIE. 
De Synodale commissie der Evangelisch-Lnther

sche kerk verklaart, dat . . . . .. . 
(de geslachts- en voornamen voluit geschreven) 

1 

______________ ......,_ 
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(eerste geval) 

tot proponent is bevorderd. 

(tweede geval) 

predikant is bij cle Evangelisch-Luthersche ge-

meente te ..... . 
's Gravenhage, den 

JJe Synodale commissie voornoemd, 
N. r., 

President. 

N.N. , 
Secreta1·is. 

Gezien voor legalisatie der handteekeningen 

van ..... . 
's Gravenhage, den . . . 

MODEL No. 23, lil. D. 

Art. 127 der wet betrekkelijk de 
Nationale Militie. 

Art. 70 van hel Kon . besluit van 
8 Mr.i 1862, Stbl. No. 46, 

gewijzigd bij dal van 26 Septem
ber 1898, gtbl. No. 214. 

De burgemeester , 

N.N. 

NATIONALE MILITIE. 

Cnratoren van het Evangelisch-Luthersch semi

narim verklaren, dat . . . . . . 
(de geslachts- en voornamen voluit geschreven) 

(eerste _qeval) 

aan dat seminarium zijne studiën volbrengt met 

het stellig gebleken voornemen om tot bedienaar 
van de godsdienst bij het Evangelisch-Luthersch 
kerkgenootschap te worden opgeleid. 

( tweede geval) 
den rang van kandidaat in de godgeleerdheid 

heeft bekomen . 
Amsterdam, clen . . 

Ouratoren voornoemd, 

President. 

N.N., 
Secretaris. 

Gezien voor legalisatie der handteekeningen 
van .. 

Amsterdam, den 
JJe b1t1-gemeester, 

N.N. 

MODEL No. 23, lil. B. 

Art. 127 der wet betrekkelijk de 
Nationale Militie. 

Art. 70 van het Kou. besluit van 
8 Mei 186 ·!, Stbl. No. 46 , 

gewijzigd bij dat. ,·an 26 Soptem
ber 1898 , Stbl. No. 214. 

NAT ION ALE MILI'l'IE. 
De nlgemeene kerkelijke commissie der Hersteld

Evangelisch-Lnthersche kerk verklaart, dat ..•. . 
(de geslachts- en voornamen voluit geschreven) 

(eerste geval) 

door haar als student in de godgeleerdheid is 
aangenomen en aan hare kweekschool zijne studiën 
volbrengt met het stellig gebleken voornemen 
om tot bedienaar van de godsdienst bij het Her
steld-Evangelisch-Lnthersch kerkgenootschap te 
worden opgeleid. 

(tweede geval) 

den rang van kandidaat in de godgeleerdheid 
heeft bekomen . 

(derde geval) 

tot proponent is bevorderd . 
( vierde geval) 

predikant is bij de Hersteld-Evangelisch
Lnthersche gemeente te . 

Amsterdam , den . . . . 
De algemeene kerkeliJke commissie voornoemd , 

N.N., 
Pi·esident. 

N.N., 
Secretaris . 

Gezien voor legalisatie der handteekeningen 
van ..... 

Amsterdam , den . . . . . 

MODEL No. 23, lil. F'. 

Art. 127 dr.r wet betrekkelijk de 
Nationale 'à.Cilitio. 

Art. 70 van het Kon. besluit van 
8 Mei 1862, Stbl. ' o. 46, 

gew\)zigd b\) dat van 26 Septem
ber 1898, Stbl. No. 214. 

De bu1-gemeester, 
N.N. 

NATIONALE MILITIE. 
Het collegie van protessor en curatoren van 

het seminarium der Remonstranten verklaart, 
dat ... .. . 

(de geslachts- en voornamen voluit geschreven) 
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(eerste geval) 

als student aan dat seminarium is ingeschreven 
en aan die inrigting van onderwijs zijne studiën 
volbrengt met het stellig gebleken voornemen om 
tot bedienaar van de godsdienst bij de Remon
strantsche broederschap te worden opgeleid. 

(tweede geval) 
den rang van kandidaat in de godgeleerdheid 

heeft bekomen. 

(derde gevat) 
tot proponent is bevorderd. 

(vierde gevat) 
predikant is bij de Remonstrantsche gemeente 

te .... .. 
...... , den . 

Het collegie voornoemd , 
N.N., 

Voorzitter. 

N. N., 
Secretaris. 

Gezien voor legalisatie der handteekeningen 
van ... 

• . . . . . , den .... . 

MODEL No. 23 , lit. G. 

Art U7 der wet betrekkelijk de 
Nationale Militie. 

Art. 70 van het Kon . besluit van 
8 Mei 1862, Stbl. No. 46, 

gew\jzigd b\j dat van 26 Septem
ber 1898, Stbl. No. 214. 

De burgemeester, 
N.N. 

NATIONALE MILITIE. 

Het bestuur dei· algemeene Doopsgezinde socie

teit verklaart, dat . . . . . . 
(de geslachts- en voornamen voluit geschreven) 

(eerste geval) 
tot proponent is bevorderd. 

(tweede gevat) 
leeraar is bij de Doopsgezinde gemeente te 
Amsterdam , den . 

Het bestuur voornoemd, 
N.N., 
Praeses. 

N.N., 
Scriba. 

Gezien voor legalisatie der haudteekeniugeu 
van .. ... . 

Amsterdam, den . . . . 

:l:!ODEL No. 23, lit. H. 

Art. 127 der wet betrekkelijk de 
Nationale Militie. 

Art. 70 van het Kon. besluit van 
8 Mei 1862, Stbl. No. 46, 

gew\jzigd b\j dat van 26 Septem
ber 1898 , Stbl. No. 214. 

De burgemeester, 
N.N. 

N .ATION ALE MILITIE. 
Curatoren van het seminarium der algemeene 

Doopsgezinde societeit te Amsterdam verklaren, 
dat .. 

(de geslachts- en voornamen voluit geschreven) 
(eerste geval) 

als student aan dat .seminarium is ingeschreven 
en aan die inrigtiug van onderwijs zijne ktudiën 
volbrengt met het stellig gebleken voornemen 
om tot bedienaar van de godsdienst bij de alge
meene Doopsgezinde societeit te worden opgeleid . 

( tweede gevat) 
den rang van kandidaat in de godgeleerdheid 

heeft bekomen. 
Amsterdam, den . . 

Ouratoren voornoemd, 
N.N. , 

Voorzitter. 

N.N., 
Secretaris. 

Gezien voor legalisatie der handteekeningen 
van . ... . . 

Amsterdam , den . . . . 

MODEL o. 23 , !it. I . 

Art. 127 der wet betrekkelijk de 
Nationale Militi e. 

Art. 70 van het Kon. besluit van 
8 M ei 1862, Stbl. No. 4:6, 

gewijzigd bü dat van 26 Septem
ber 1898 , Stbl. No. 214. 

De burgemeester , 
N.N. 

N ATION ALE MILITIE. 
De kerkeraad van de kerke! ijke gemeente der 

Gereformeerde kerken te . . . . . . verklaart , 
dat .... . . 

18* 
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(de geslachts-en voornamen voluit geschreven) MODEL No. 23, !it. L. 

te dezer plaatse bij die kerken het keraar~ambt Art. 127 der wet betrekkelijk de 
bekleedt. Nationale Militie . 

. . , den . 

De kerlceraad voornoemd, 
N. 

Praeses. 

N. 
Scriba. 

Art. 70 van het Kon . besluit van 
Mei 1862, Stbl. No. 46 , 

gew\jzigd bij dat van 26 Soplem• 
her 1898 , Stbl. o. 214. 

ATION ALE MILITIE. 

Het curatorium van de theologische school tot 
Gezien voor le.~lisatie der handleekcningen opleiding vun predikanten in de Christelijke Ge-

van . . . formeerde kerk verklaart, dat . . . . . . 
.... .. , den 

MODEL No. 23, !it. K. 

Art. 127 der wet betrekkelijk do 
Nationale Militie. 

Art. 70 van !,el Kon. besluit van 
8 Mei 186~, Stbl. No. 46, 

gew\)zigd b\j dal ,·an 26 , eplem
ber 1898 , Stbl. 'o. 214. 

De burgemeester, 
. N. 

ATION ALE MILITIE. 

De rector der theologische school van de 
Gereformeerde kerken, te Kampen, verklaart, 
dat . .... . 

(de geslachts- en voomamen voluit geschreven) 

(eerste geval) 

nis student aan die theologische school is inge• 
schreven en aan deze inrigting van onderwijs zijne 
studiën volbrengt met het stellig gebleken voor• 
nemen om tot bedienaar van de godsdienst bij 
de Gereformeerde kerken te worden opgeleid. 

(tweede geval) 

den rang van kandidaat in de godgeleerdheid 
heeft bekomen. 

Kampen, den . . . . 

De rector voornoemd , 
N.N. 

Gezien voor legalisatie der handteekening 
van ... 

Kampen, den 
De burgemeester, 

. N. 

(de geslachts• en voornamen voluit geschreven) 

(eerste geval) 

aan genoemde school zijne studiën volbrengt 
met het stellig gebleken voornemen om tot be
clienaar van de godsdienst bij de Christelijke Ge
reformeerde kerk te worden opgeleid. 

( tweede geval) 

den rang van kandidaat in de godgeleerdheid 
heeft bekomen. 

. .. . .. , den 

Het curatoriwn voornoemd, 

President. 

Secretaris. 

Gezien voor legalisatie der handteekeningen 
van. 

.... , den 

MODEL No. 23, !it. M. 

Art. 127 der wet betrekkelijk do 
Nationale Militie. 

Art. 70 ,#an li et Kon . besluit van 
8 Mei l 6'1, Stbl. No. 46 , 

gew~)zigd bU dat van 26 Septem
ber l 98, f;Lhl. No. 214. 

De burgemeester, 
N. 

NATIO ALE MILITIE. 

De ondergeteekende verklaart , in zijne hoe• 
danigheid van ...... , dat . . . . . • 

(de geslachts- en voornamen voluit geschreven) 
door het ontvangen der kerkelijke wijding de 
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hoedanigheid van . . heeft verkregen, en 
alzoo den geestelijken stand is ingetreden. 

.. , den ... . 

N.N. 
Gezien voor legalisatie der handteekening 

van . 

. , den 

MODEL No. 23, !it. N. 

Art. 127 der wet betrekkelijk ue 
Nationale Militie. 

Art. 70 van het Kon. beslui t van 
8 )1ei 1862, Stbl. No. 46, 

gewijzigd bij dat van 26 Septem 
ber 1898, Stbl. No. 214. 

De burgemeester, 
N.N. 

N ATION .ALE MILITIE. 

De ondergeteekende verklaart, in zijne hoe
danigheid van . . . . . . , dat . . . . . . 

(de geslachts- en voornamen voluit geschreven) 
student is in de godgeleerdheid met het stellig 

gebleken voornemen om de kerkelijke wijding te 
verkrijgen, en dat hij zijne opleiding tot bedienaar 
van de godsdienst ontvangt aan de te ... .. . 
gevestigde afdeeling van het seminarium van het 
aartsbisdom 

bisdom 
van ...... . 

den ..... 
N. N. 

Gezien voor legalisatie der handteekening 

van .. 

. , den 

MODEL No. 23, !it. 0. 

Art. 127 der wet betrckkel\jk de 
Nationale Militie. 

Art. 70 van het Kon. besluit van 
. 8 Mei 1862 , Stbl. No 46, 

gewijzigd b\j dat van 26 Replem
ber 1898, Stbl. No. 214. 

De burgemeester, 
N.N. 

N ATIO NA.LE MILITIE. 
De ondergeteekende verklaart, in zijne hoe

danigheid van . . . . . . . . in het bisdom van 
's Hertogenbosch, dat ..... _ .. 

(de geslachts- en voornamen voluit geschreven) 

student is in de godgeleerdheid met het stellig 
gebleken voornemen om de kerkelijke wijding te 
verkrijgen, en dat hij zijne opleiding tot bedienaar 
van de godsdienst ontvangt aan de inrigting van 
hooger onderwijs in de Abdij van Berne, gevestigd 
te Heeswijk. 

. .. , den ... . 

N.N. 
Gezien voor legalisatie der handteekening 

van . .. 
. . . . . . . . , den .. .. 

MODEL No. 93 !it. P. 

Art. 127 der wet betrekkel\jk de 
Nationale Militie. 

Art. 70 van het Kon . besluit van 
8 Mei 1862, Stbl. No. 46 , 

gew\jzigd b\j dat van 26 Rcptem
ber 1898, Stbl. l'io. 214. 

De burgemeester , 
N.N. 

N ATION .ALE MILITIE. 
De ondergeteekende verklaart, in zijne hoe

danigheid van . . . . .• , dat . . . . . . . 
(de geslachts- en voornamen voluit geschreven) 
student is in de godgeleerdheid met het stellig 

gebleken voornemen om de kerkelijke wijding te 
verkrijgen; dat hij zijne opleiding tot bedienaar 
van de godsdienst ontvangt aan de inrigting van 
hooger onderwijs . . . . . . . . . . . 

(naam der inrigting en gemeente, waar deze 
gevestigd is); 

dat deze inrigting voldoet aan de artt. 99 en 
100 der wet tot regeling van het hooger onder
wijs en staat onder het bestuur van eene instel
ling of vereeniging die regtspersoonlijkheid bezit, 
en dat de voormelde inrigting (1), uitsluitend 
bestemd is voor hen, van wie het bovengenoemd 
voornemen stellig blijkt en die hunne opleiding 
ontvangen tot bedienaar van de godsdienst. 

. , den . . . 
N.N. 

Gezien voor legalisatie der handteekening 

van . 
den 

J)e burgemeester, 
N.N. 

(1) Wanneer nn de inrigtin~ slechts eene ~f
deeling de aangeduide bestemmrng heeft, dan rn 
plaats van .de voormelde inri~ti~g''. te stell~n 
.de afdeeling van de voormelde rnngtrng, waarm 
hij zich bevindt." 
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MODF.L No. 23 , !it. Q. 

Art. 127 der wet betrekkelijk de 
Nationale Militie. 

Art. 70 van het Kon. besluit vau 
8 Mei 1862, Stbl. No. 46 , 

gew\jzigtl bij dat van 26 Septem
ber 1898 , Stbl. No. 214. 

NATIONALE MILITIE. 
Het kerkbestuur der I sraëliti sche gemeeute 

te . . . . . . . verklaart, dat . . . . . . . 

(de geslachts- en voornamen voluit geschreven) 

den graad van . . . . . . • heeft verkregen en 
bij genoemde gemeente het ambt van . . . . . . 
voortdurend en met uitsluiting van iedere andere 
niet kerkelijke betrekking uitoefent . 

. . . . . . . . , den . . 
Het kerkbestuur voornoemd , 

N.N., 
Voorzitter. 

N.N. , 
Secretaris. 

Gezien voor legalisatie tler hantlteekeningen • 
van . 

. ... . . , den ... . . 

MODEL No. 23, !it. S. 

Art. 127 der wet betrekkelijk de 
Nationale Militi e. 

Art. 70 van het Kon. besluit van 
8 Mei 1862, Stbl. No. 46, 

gew\jzigd bij dat van 26 Septem
ber 1898, Stbl. No. 214. 

De bu,,Jemeester, 
N.N. 

NATIONALE MILITIE. 
De rector van het gymnasi urn te . 

verklaart, dat . . . . . . 

(de geslachts- en voornamen voluit geschreven) 

leerling is der ::: klasse van tlat gymnasium en 

aan deze inrigting onderwijs ontvangt in de 
Hebreeuwsche taal met het stellig gebleken voor-

Gezien voor legalisatie der handteekeningen nemen om zich voor te bereiden tot de studie 

van 
.. .. , den .. . 

MODEL ' o. 23, lit. 11. 

Art. 127 der wet betrekkelijk de 
atio~ale Militie. 

Art. 70 van het Kon. beslui t van 
8 Mei 1862, Stbl. No. 46, 

gew\jzigd bij dat van 26 Septem
ber 1898 , Stbl. No. 214. 

De burgemeester , 
N.N. 

NATIONALE MILITIE. 
Regenten van het I sraëlitisch seminarium 

te . . . . . . verklaren , dat . . . . . 
(de geslachts- en voornamen voluit geschreven) 
als student aan dat seminarium is ingeschreven 

en aan die inrigting van onderwijs voortdurend 
onderrigt in de godgeleerdheid ontvangt met het 

stellig gebleken voornemen om tot bedienaar van 
de godsdienst bij het I sraëlitisch kerkgenootschap 
te worden opgeleid. 

_ . .. . . , den • . . • 

&genten voornoemd, 
N.N., 

Voorzitter. 

N.N., 
Secretaris. 

der godgeleerdheid. 

. ..... , den . 

De rector voornoemd, 
N.N. 

Gezien voor legalisatie der handteekening 
van 

. , den 

MODEL No. 23, !it. T. 

Art. 127 der wet betrekkelijk de 
Nationale Militie. 

Art. 70 van het Kon. besluit rnn 
8 Mei 1862, Stbl. No. 46 , 

gewijzigd bij dat van 26 Septem 
ber 1898, Stbl. No. 214. 

De burgemeester , 
N.N. 

NATIONALE MILITIE. 
Het bestuur van de bij Koninklijk besluit 

van ...... , n° ... , als regtspersoon erkende 
godsdienstige vereeniging . . . 

(naam der vereeniging en gemeente, waar deze 
gevestigd is) verklaart, dat . . 

(de geslachts- en voornamen volui t geschreven) 
overeenkomstig de statuten of reglementen van 

genoemde vereeniging, bij die vereeniging de hoe
danigheid van zendelingleeraai· heeft verkregen 
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en deze bediening voortdurend en met nitslniting 
van iedere andere niet godsdienstige betrekking 
uitoefent. 

. , den .. 

Het best1eu1· voornoemd, 

Voorzitter. 

N.N., 
Secreta,·is. 

Gezien voor legalisatie der han,lteekeningen 
vnn . 

.. , den 

MODEL No. 23 , !it. U. 

Art. 127 der wet betrekkelijk de 
Nationale Militie. 

Art. 70 van liet Kon. besluit van 
8 Mei 1862, Stbl. No. 46, 

gewijzigd bij dat vau 26 Septem
ber 1898 , Stbl. No. 214. 

De burgemeester, 
· . N. 

NATI ONALE MI LITIE. 
Het bestuur van de bij Koninklijk besluit 

van . . •.. . n° ... , als regtspersoon erkende 
godsdienstige vereeniging ..... . 

(naam der vereenip:ing en gemeente, waar deze 
gevestigd is) verklaart, dat . . . . . . 

(de geslachts- en voornamen voluit geschreven) 
als zendelingkweekeling aan de daartoe door ge• 
noemde vereeniging bestemde inrigting van onder• 
wijs ..... . 

(naam der inrigting en gemeente, waar deze 
gevestigd is) 

voortdurend onderrigt ontvangt met het stellig 
gebleken voornemen om tot zendelingleeraar bij 
voormelde vereeniging te worden opgeleid . 

. . . . . . , den . . 
Het bestuur voornoemd , 

N. N., 
Voorzitter. 

N.N., 
Sec re ta,·is. 

Gezien voor legalisatie der handteekeningen 
van .. 
...... , den ..... 

De burgemeester, 
N.N. 

MODEL No. 23, lit. V. 

Art. 127 der wet betrekkelijk de 
Nationale Militie . 

Art. 70 van het Kon . besluit van 
8 Mei 186Z, Stbl. No. 46 , 

gewijzigd b\j dat ,·an 26 Septem
ber 1898 , Stbl. No. 214. 

NAT ION ALE MILITIE. 

Het bestuur vau de bij Koninklijk besluit 
van ... . .. , n°. , als regtspersoon erkende 
godsdienstige vereeniging genaamd de Christelijke 
vereeniging voor de verpleg ing van lijders aan 
vallende ziekte, gevestigd te Haarlem, verklaart, 
dat .. . .. . 

(de geslachts- en voornamen voluit geschreven) 
de bindende geloften heeft afgelegd als broeder• 

diakoon van voormelde vereeniging en als zoo• 
danig voortdurend en met uitsluiting van iedere 
andere niet-godsdienstige betrekking, bij die ver• 
eeniging werkzanm is. 

. . ... . , den . . 

Het bestuur voornoemd, 
. N. , 

Voorzitter. 

. N., 
Secretaris. 

Gezien voor legnlisatie der handteekeningen 
van . . . 

. . .... , den 

MODEL No. 23 , lit. W. 

Art. 127 der wet betrekkelijk de 
Nationale Militie. 

Art. 70 van het Kon. besluit van 
8 Mei 1862, Stbl. No. 46 , 

gewyzigd b\j dat van 26 Septem
ber 1 98, Stbl. No. 214. 

De burgemeester, 
N.N. 

NA TI ONALE MI LITI E. 

Het bestuur van de bij Koninklijk besluit 
van . . . . . , n°. , als regtspersoon erkende 
godsdienstige vereeniging genaamd de Christelijke 
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vereemging voor de verpleging van I ijders aan 

vallende ziekte, gevestigd te Haarlem, verklaart, 

dat ..... . 

(de geslachts- en voornamen volui t geschreven) 

als proefbroeder dier vereeniging aan hare 

inrigting .. 

(naam der inrigting en gemeente, waar deze 

gevestigd is) 

voortdurend onderrigt ontvangt met het stellig 

gebleken voornemen om tot broeder-diakoon bij 
voormelde vereeniging te worden 011geleid. 

...... , den .. 

Het bestuur voornoemd, 

N.N., 

Voorzitter. 

N.N., 

Secretaris. 

Gezien voor legalisatie der handteckeningen 

van ... 

. , den 

Dr: burgemeester , 
. N. 

MODEL No. 24. 

Arl. 72 ,-an het Kon. besluit van 8 Mei 1862 , Stbl. No. 46, 
gew\)zigd bij dat van 26 September 1898, SllJl . No. 214. 

MODEL o. 23, lil. X. 

Art. 127 der wet betrekkel\)k de 
Nationale Militie. 

Art. 70 van hot Kon. besluit van 
8 ~fei 186:l , Stbl. :'.'<o. 46 , 

gewijzigd b\j dat van 26 Septem
ber 1898, Stbl. No. 214. 

NAT I ONALE MILITIE. 
De ondergeteekende verklaart , in zijne hoe

danigheid van . . . . . . , dat . . . . .. 

(de geslachts- en voornamen voluit geschreven) 

behoort tot de bevolking van de te . . . . . 
gevestigde kloosterinrigting der Roomsch-Katho

orde 

lieke godsdienstige congre~atie • wier 
Yerceniging 

leden na voorafgaanden proeftijd bindende ge

loften afleggen. 

. , den .. .. 

N.N. 
Gezien voor legalisatie der handteekening 

van .. 

. , den 

De burgemeester , 
. N. 

Ligting van h et jaar .. . .. 

PROVINCIE . . .. NATIONALE MILITIE. GEMEENTE .. . •. 

NAAMLlJS'r van voor de dienst aangewezen lotelingen, die door hno nummer, voor de 
Jigting van het jaar .... , bij de militie moeten worden ingelijfd, en die aanvraag hebben gedaan 
om, op grond van de eerste zinsnede van art. 127 der wet betrekkelijk de Nationale Militie, van 
de werkelijke dienst te worden ontheven. 

,.; GEMEENTE, VOOR 
GESLACHTS· EN ., 

OVERGELEGDE s WELKE DE LOTELING Op grond van s VOORNAAM BEWIJSSTUKKEN. VOOR DE MILITIE welke hoedanig-= VAN DEN LOTELING. Áanme,·kingen. = IS INGESCHltEVEN. heid de ontheffing 
EN 

"1., 1. Geslachtsnaam. DOOR WIE ê 1. Gemeente. wordt gevraagd. >- 2. Provincie. 
2. Vooruaam. AFGEGEVEN. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1 

2 

Aldns opgemaakt. te . . . . , den . . . . De burgemeester der gemeente . 
N . T 

De commissaris des Konings in de pi·ovincie. 
N.N. 



MODEL No. 25. 

Art. 72 van hei Kon. besluit van 8 Mei 1862 , Sihl. No.4G , 
gewij zigd b\) dat van 26 Sep tember 1698 , Stbl. No. 214-. 

PROVINCJE .. . . , . N A T I O N A L E i.VII L I 'f I E. GEMEENTE . . 

,.; ., 
a 
8 
= ., 
OL 

ö 
> 

1. 

-

NAAMLIJST van de bij de militie ingelijfde lotelingen, die aanvraag hebben gedaau om, op grond van de eerste zinsneue van art. 127 der wet 

betrekkelijk de Nationa.Je Militie, van de werkelijke dienst te worden ontheven. 

GEMEENTE, GESLACHT$- EN 1. 
~ -~~J.-d AAN ~1F.RKINGEN. 

Jaar Korps, > .,~ "" 
voor welke de loteling = Q;) ~ * Zoo rceils vroege r ont.11c0in g VOO UNA ,Ul VA N DEN waarbij hij is r-d "'d ..c c-.-: ovr~RGELJi.;G oE BEWIJS-

voor de militie der I igting, 
LOTELING. ingelijfd. g] ~ E· STUKKEN 

voor ee n jaar is vcrlcc1ul, in te 

is ingeschreven. waarvoor ~ 0 "" vulltn de da.gtt1 ekening en het 

hij is "" ., EN DOOR WIE nummer n:111 het Kon. besluit, 
1. Geslach tsnaam. .,::, ~ 

2. Datum van ~~~"E AFGEGF,VEN . waarbi) die outhcfling ,·oor het 1. Gemeente. ingelijfd. 2. Voornaam. o c3 -~ e 
1 

eerst en van dat , waarb\) z\j 
2. Provincie. inlijving. a:: ,.i::1 .... laatstelijk verleend werd. 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1 1 

2 2 
1 

1 1 

2 
1 

2 

Aldns 01igemaakt te ... . .. , den ..... . De burgemeester der gemeente . 

N.N. 

• /Je commissaris des Konings in de vrovi11cie 

N.N. 

U1 

M 
"tl .., 
M 

to 
M 
:,:, 

.... 
00 
~ 
00 

.~ 
00 -
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28 September 1 98. BESLUIT, waarbij burgemeester 

en wethuuders van Breukelen-Ni_jenrode uiet 
ontvankelijk worden verklaard in het beroep, 

door hen ingesteld tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Utrecl,t d.d . 9 De

cember 1897, n°. 67, waarbij, met toepas
sing van art. 225 der Gemeentewet, de be
tali ng is bevolen van drukkosten van stem
biljetten. S. 215. 

W1J WILHELMI NA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door burge
meester en wethouders van Breuk~len-Nijenrode 

tegen het besluit van Gedeputeerde taten van 
Utrecht, d .d. 9 December 1897, u0

• 67, waarbij 
met toepassing van art. 225 der gemeentewet de be
taling is bevolen van drukkosten van stembi ljetten; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord (ad vies van 26 Au
gustus 1898; n°. 166); 

Op de voordracht van Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken van 26 September 1 98, 
n°. 4221, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwe,,.ende, dat Burgemeester en Wethouders 
van Breukelen-Ni,jenrode, in hunne vergadering 
van 27 September 1697 hebben geweigerd een 
bevelschrift van betaling af te geven voor de 
kosten van het drukken der stemkaarten, volgens 
nota f 35.65 bedragen de, voor de gemeenten, 
beha! ve de gemeente Breukelen-Nije11rode, in het 
kiesdistrict Breukelen ter gelegenheid van de 

stemming die op 15 Juni 1897 gehouden is voor 
een lid van cle Tweede Kamer der Staten-Generaal 
en wel op grond dat art. 70 der Kieswet niet be
paald, wie de kosten moet clragen en art. 205 k der 
gemeentewet niet van toepassing is op dit geval; 

dat nadat kruchtens art. 225 de Raad was 
gehoord, Gedeputeerde Staten bij besluit van 
9 December 1897, n•. 67, hebben besloten: 

I. te bevelen, dat de ontvanger der gemeente 
Bi·eukelen-Nijenrode uit deu post van hoofdstuk 
I, afdceling I, art . 11 van de begrooting dier ge
meente van het dienstjaar 1897, goedgekeurd 
door bun College bij hun besluit van clen ] 9den 
November 1896, n°. 44, aangewezen tot kwijting 
der kosten van het aanleggen en bijhouden der 
kiezerslijsten en van het uitoefenen der kiesver
richtingen, voor en in de gemeente zal betalen 
aan L. E. BoscH EN ZooN de som van vijf en 
en dertig gulden vijf en zestig cent (f 35.65), 
voor het drukken van 8084 temkaarten voor 
diverse gemeenten en te bepalen dat dit bevel
schrift, mits behoorlijk voor voldaan geteekend , 

in de rekening van genoemde gemeente over het 
jaar 1897 zal worden geleden ; 

II. dat van Hoofdstuk X der uitgaven van de 

begrooting 1897 zal worden overgeschreven op 
hoofdstuk I, afdeeling 1, art. 11 der uitgaven de 
som van vijf en dertig gulden vijf en zestig cent; 

dat Gedeputeerde Staten dattrbij overnogen, dat 
waar art. 70 der wet van 7 September 1896 
(Staatsblad n°. 154), aan den burgemeester van 
de hoofd plants van het kiesdistrict de zorg op
draagt, dat de stembiljetten tijdig worden in 
gereedheicl gebracht en aan de burgemeesters der 
gemeenten vt1n het kiesdistrict worden toegezonden, 
daaruit in verband met art. 205k der gemeentewet 
volgt, dat de gemeente, die cle hoofdplaats is van 
het kiesdistrict, ook de drukkosten moet betalen; 

dat Burgemeester en Wethonders uit kracht 
van art. 227 der gemeentewet hierop bij Ons 

voorziening hebben gcvrnngd op grond "dat het 
nimmer de bedoeling der wet kan zijn eene on
billijkheid zoo in het oog springend als hier te 
dekken, dat art. 205k der gemeentewet ten deze 
niet toepasselijk is, en waar eene afzor.derlijke 

bepaling in de kieswet ontbreekt, elke gemeente 
van het kiesdistrict de kosten van de voor haar 

bestemde stemkaarten diende te betalen, zoodat 
geen grond bestond om art. 225 toe te passen , 
wordende voo1· de toepa ing van dat artikel in 

de eerste plaats vereischt dat een weigerencl ge
meentebestuur eene onwettige daad verricht", 
weshalve appellanten Ons hebben verzocht het 
bestreden beslnit te vernietigen; 

Overwegende, dat bij art. 227 der gemeentewet 
art. 200 dier wet, hetwelk voorschrijft, dat de 
voorziening moet worden gevraagd binnen dertig 
dagen, te rekenen van de dagteekening der beslissing 
van Gedeputeerde taten, toepasselijk is verklaard; 

dat tegen de onderhavige beslissing van Gede
puteerde Staten van trecht van 9 December 1897 

door Burgemeester en Wethouders van Breukelm
Nvenrode voorziening is gevraagd bij verzoek
schrift op 11 Juni 1898 bij Ons Kabinet ingekomen : 

Gezien cle Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Burgemeester en wethouders van Breukelen
Nijenrode in het door hen ingesteld beroep niet 
ontvankelijk te verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoe,·ing van dit besluit, dat in 
het Staatsblad geplaatst en te gelijk met de in 
hoofde dezes vermelde voordracht van genoemden 

Minister, in de Nederlandse/te Staatscourant op-
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genumen zal worJ.en en waarvan afschrift zal wijk D , n°. 138, kadastraal bekend sectie C, 
worden gezonden aan den Raad van State, af
deeling voor de geschillen van bestunr. 

's Gravenhage, den 28steu September 1898. 
(get.) WIL H ELM! A. 

De JJfinister van Binnenlandscl1e Zaken, 
(get.) H. GOEMAN BoRGESIUS. 

(Uitgeg. 7 Oct. 1898.) 

28 September 1898. M1ss1VE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Commissarissen 
der Koningin in de provinciën, betreffende op
gaven omtrent hen die zich voor de zee
mil itie hebben aangemeld. 

Vermits volgens de wet van 2 Juli 1898 
(Staatsblad n°. 170), de militieraad geen tweede 
zitting houdt, en de zitting van dat college ge
opend wordt op een t ijdstip, waarop de nominatieve 
opgaven, bedoeld in de voorlaatste zinsnede van 
den br ief van mijn Departement van 5 Maart 
1862, n°. 147, 4de afd. M., nog niet kunnen 
worden gedaan, gelieve U H .E.G. burgemeester 
en wethouders der gemeenten in Uwe provincie 
aan te schrijven, die opgaven voor taan niet aan 
den militie-Commissaris, maar aan U in te zen
den tegelijk met de numerieke opgaaf, voorge
schreven bij de tweede zinsnede van art. 150 der 
wet betrekkelijk de nationale militie, en om de 

vereischte aanteekening in de daartoe bestemde 
kolom van het onder hen berustend dubbel van 

het lotingsregister te doen. 
In het andere, ter provinciale griffie nede1·gelegd 

dubbel van dat register , worde die aauteekeuiug 

door Uwe zorg gedaan. 

29 September 1898. BESLUIT, houdende beschik
king op het beroep van W. SurnE:lIA JR. 
te Purmerend, tegen het besluit van burge
meester en wethouders dier gemeente, d.d. 
11 Februari 1898, waarbij nieuwe voor
waarden zijn verbonden aan de hem bij hun 
besluit van 6 Augustus 1897, n°. 37, ver
leende vergunning tot het plaatsen van een 
gasmotor . S. 216. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep van W. SuIDEMA J1t. 

te Purmerend, tegen het besluit van burgemeester 
en wethouders dier "emeente , d.d. 11 Februari 
1898, waarbij nieuwe voorwaarden zijn verbonden 
aan de hem bij hun besluit van 6 Augustus 1897, 
n°. 37, verleende vergunning tot het plaatsen 
van een gasmotor in het 1ierceel Peperstraat, 

n°. 2639; 

Den Raad van State, afdeeliug voor cle ge
schillen van bestuur, gehoord (ad vies van den 
6 J nli 1898, n°. 120); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 26 Sep
tember 1898 , Litt. B, afdeeling Arbeid en Fa
briekswezeu ; 

Overwegende, dat burgemeester en wethouders 
van Purmerend bij besluit van 11 Februari 1898 
aan bovenbedoelde vergunning de navolgende 
nieuwe voorwaarclen hebben verbonden : 

1 °. dat de zaudstortiug onder de fundeeriug en 

de naaste omgeving van den motor tot aan de 
gemetselde zij wanden geheel zal worden wegge
nomen eu daarvoor in de plaats zal worden 
aangebracht eeue betonstorting, bestaande uit een 
mengsel van 1 cleel portlandcement, 2 deelen 
ri vierzand en 5 deelen kiezel , welk mengsel met 
zeer weinig water aangemengd en met zware 
stampers dicht ineen zal moeten worden gestampt; 

2°. dat deze betonstorting na goedkeuring door 
den gemeente-architect, minstens drie weken zal 
moeten verharden, vóór dat de motor in beweging 
mag worden gebracht; 

3°. dat aan deze nieuwe voorwaarden moet 
zijn voldaan vóór 1 Mei 189 ; 

op groncl van h inder en schade, welke tengevolge 
van de drenuiug, door den gasmotor veroorzaakt 
aan naburige bewoners worJeu berokkend, door
dien de fundeeriug van den motor te lich t is, 
terwijl de insluiting der fnndeeriug door eene 
zandplempiug bedoelde dreuning wel zeer ver
minderd heeft, doch niet heeft opgeheven; 

dat W. SurnEMA JR. van dit besluit bij Ons 

in beroep is gekomen , Ons verzoekende: 
primai,·: dat besluit te vernietigen, op grond, 

dat daarbij niet is in acht ~euomeu het voor
schrift van artikel 17 alinea 2 der Hinderwet; 

subsidiai,·: hem te ontslaan van de voorwaarden 
hem bij dat besluit opgelegd; 

daarbij aanvoerende, dat na de insluiting der 
fundeeriug van den motor door eene zanclplemping 
in appellants perceel geene clreuniug meer viel waar 
te newen, zoo,lat met grond verondersteld mag 
worden, cht aan de belendende 1ierceeleu geen 
hinder meer wordt veroorzaakt; Jat burgemeester 
en wethoudet·s hun besluit, waarbij de nadere 
voorwaarden aan appellant werden opgelegd grond
den op vermoedelijke gevolgen, met ter-zijde-stel
ling van het bij hun persoonlijk ingesteld ouder-
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zoek geconstateerde; en dat wijders de nieuwe 

voorwaarden de beweerde dreuning niet zouden 

opheffen, maar integendeel zouden vermeerderen; 

0 ver 1Vegend e : 

ad T. dat de nieuwe voorwaarden niet zijn 

opgelegd dan nadat ap11ellant door burgemeester 
en wethouders in hunne vergadering van den 
12 November 1897, blijkens overgelegd extract 

nit de notulen, is gehoord, zood.at aan het 

voorschrift van art. 17, 2de lid der Hinderwet 

in casu wel is voldaan; 

ad IT. dat, blijkens herhaald ingesteld onder

zoek, de omwonenden van den gasmotor hinder 
van ernstigen aard ondervinden, ook na de insluiting 

van de fundeering van den motor door eene 
zand plemping; 

dat alzoo de noodzakelijkheid tot het opleggen 

van nieuwe voorwaarden , waardoor aan dit be

zwaar wordt tegemoet gekomen, is gebleken; 

dat zulks echter op voor den concessionaris 

minder bezwarende wijze kan geschieden dan door 

het stellen der door burgemeester en wethouders 

opgelegde nieuwe voor waarden , welke bovendien 
geen waarborg bieden , dat het beoogde doel -

verbetering van den toestand der fnndeering -

bereikt zal worden en dat derhal ve de bestreden 

voorwaarden ten onrechte zijn opgelegd; 

Gezien de Hinderwet: 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Het ingestelde beroep gegrond te verklaren en 

met vernietiging van het bestreden beslu it van 

burgemeester en wethouders van Purmerend, d.d. 

11 Februari 1898, wa!irbij nieuwe voorwaarden 
zijn verbonden aan à.e bij hun besluit van den 

6 Augustus 1897, no . 37, aan W . SUIDEMA Jit. 
verleende vergunning, aan laatstbedoeld besluit 

te verbinden de navolgende voorwaarden: 
1 °. dat de concessionaris den motor nimmer 

met meer krnkasomwentelingen doe werken dan 
100 per minuut; 

2°. dat de r iemschijf op den krukas van den 
m otor niet grooter in middellijn mag zijn dan 

650 m.M. ; 
3°. dat de lederen drijfriem van enkele dikte zij, 

hoogstens 90 m.M . breed en hoogstens 8 m.M. dik; 

4°. dat de motor voorzien worde van zoodan ige 
toestellen, dat het on tsnappen der afgewerkte 
gassen geen knallen of eenig ander ratelend ge· 
luid kan veroorzaken; dat de afvoerbuis der afge• 
werkte gassen geen scherpe bochten make en dat 
deze overal dezelfde doorsnede heb be; 

met bepaling wijders, dat aan deze voorwaar• 

den zal moeten zijn voldaan binnen zes maan• 

den na de dagteekening van dit besluit. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 

Nij verheid is belast met de uitvoering van dit 

besluit , dat in het Staatsblad zal worden ge• 

plaatst , met het rapport van clen voornoemden 
Minister in de Staatsco1,rant zal worden openbaar 
gemaakt en aan den Raad van State (afdeeling 

voor de geschillen van bestuur) in afschrift zal 
worden medegedeeld. 

's Gravenhage, den 29sten September 1898. 

(get .) WILHELMIN A. 

De Min . van Waterstaat, Handel en Ni,jverheid , 
(get.) C. L ELY. 

( Uitgeg. 11 Oct. 1898 .) 

30 September 1898. A1t1tEST van den Hoogen 

Raad der Nederlanden , houdende besliss ing 

dat waar art. 17, l ste lid der k ieswet voor• 

schrij ft eene opgaaf van "het bedrag" van 
het in het laatst verloopen jaar genoten in• 
komen, daaronder is te verstaan een bepaald 

bedrag, zooals in het geval van het tweede lid, 

indien het inkomen heeft bestaan nit een vast 

week-, veertiendaagsch•, maand- of jaarloon, 

"Let periodiek bedrag" waaraan niet beant• 
woordt de door den aspirant-kiezer gedane 

opgaaf van "meer dan ·' zeker bedrag. 
De Hooge Raad enz.; 

Op het beroep van den procureur-generaal bij 

den Hoogen Raad der Nederlanden, requirant 
van cassatie, in het belang der wet , tegen een 

vonnis van den kantonrechter te Middelburg van 
9 Mei 1898; 

Gezien eene verklaring van den griffier bij ·dezen 

Raad van 23 September 1898 , houdende dat 
tegen gemeld vonnis geen ander beroep in cassatie 

is ingekomen dan van burgemeester en wethonders 

van Middelburg en dat deze van d~t beroep hebben 

gedesisteerd; 

Gelet op het middel van cassati e door den 
req uirant voorgesteld: 

Schending van de artt. 1 sub b, 2°. en 17 der 
kieswet van 7 September 1896 (Staatsblad n°. 154); 

Gehoord den advokaat•generaal VAN MAANEN, 

namens den procureur-generaal, in zij ne conclusie ; 
Overwegende dat, blijkens het bestreden vonnis 

A. M. BRAKMAN, ambtenaar bij de Maatschappij 

tot exploitatie van Staatsspoorwegen, wonende 
te Middelburg, krachtens art. 1 b, 2°. , l ste lid, 
der kieswet, door burgemeester en wethouders 
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van Middelburg op de kiezerslijst dier gemeente 
voor 1898/99 is geplaatst ingevolge zijne aan

gifte dat hij over het jaar 1897 in zijne gemelde 
dienstbetrekking heeft genoten een inkomen in geld 

van "meer dan / 400". 
dat een door Jhr. Mr. L. ScHORER, burgemeester 

van Middelbm·g, gedaan verzoek om genoemden 

persoon van de kiezerslijst af te voeren, den 

26 April 1898 door bnrgemeester en wethouders 

van Middelburg is afgewezen; 

doch dat op het door Jhr. Mr. L. ScHOREtt, burge
meester van Middelburg, tegen de beschikking 

van burgemeester en wethouders ingesteld beroep, 

de kantonrechter bij het bestreden vonnis de ver
betering van de kiezerslijst heeft bevolen doot· 

daarvan afte voeren den naam vau A.M. BRAKMAN; 
de bij art. 48 der kieswet bedoelde kosten ten 

laste van den Staat; 
en zulks op grond, dat waar art. 17 der 

kieswet, voor de plaatsing op de kiezerslijst, in 
het geval vau dienstbetrekking als bedoeld bij 
art. 1 b, 2°., l ste lid, voorschrijft eene opgaaf van 

het bedrag vau het door den belanghebbende over 
het laatstverloopen jaar in die dienstbetrekkin" 

genoten inkomen, de opgaaf van het geheele cijfer 
van dat inkomen wordt gewild, en niet, zooals in 
clezen is geschied, de opgaaf van een bedrag hooger 

dan het inkomen, hetwelk in de gemeente waar de 

aangever woont, kiesbevoegdheid geeft, daar anders 

burgemeester en wethonders niet in staat zijn tot 
eene beoordeeliug of dat inkomen zoodanig is 

samengesteld en door den aangever berekend dat 
daardoor kiesbevoegdheid mag worden toegekend; 

0 . dat, wat er zij van laatstgemelden grond, 

de beslissing van den kantonrechter juist is, daar 

art . 17, lste lid, der kieswet voorschrijft eene 
opgaaf rnn • het bedrag" van het in het laatst 
verloopen jaar genoten inkomen, dat is van het 

bepaald bedrag, zooals, ingeval van het 2de lid, 

indien het inkomend geheel of ten det le heeft 
bestaan uit een vast week-, veertiendaagsch-, maand
of jaarloon, • van liet periodiek bedrag"; waarmede 

overeenstemt het bij K. B. van 28 November 
1896 (Staatsblad n°. 176) vastgesteld model V van 
aangifte voor plaatsing op rle kiezerslijst krachtens 
art. 1 b, 2°., lete lid , eerste gedeelte, volgens het
welk . het bedrag van het inkomen" moet worden 

opgegeven; 
0. dat hieraan niet beantwoordt cle door den 

aspirant-kiezer gedane onbepaalde opgaaf van . meer 
dan" zeker bedrag - terwijl, al is dit laatste 
bedrag ook dat hetwelk voor de gemeente waar 

de aangever woont kiesbevoegdheid geeft, de beoor
deeling of zulks het geval is, blijkens art. 25 en 

volgende der wet , aan burgemeester en wethouders 

is opgedragen, J.och niet aan den aspirant-kiezer, 
van wien sleclits gevraagd wordt opgaaf van .het 
bedrag" van het door hem in het laatstverloopen 

jaar in zijne dienstbetrekking genoten inkomen; 

0. dat mitsdien het voorgestelde midclel van 
cassatie is ongegrond; 

Verwerpt het beroep. 

1 0ctober 1898 . BESLUIT, houdende wijziging 

van het reglement voor de winterscholen. 
(Landbo uwonderwij s.) 

WJJ WILHELMINA., ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister mu 
Binnenlandsche Zaken van 28 September 1898, 
n°. 3946, afdeeling Lanclbouw; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

Te bepalen: 

de artikelen 1, 3, 4 en 20 vau het Reglement 
voor de Winterscholen, vastgesteld bij Koninklijk 

besluit van 21 October 1 96, n" . 36, worden 
gelezen als volgt : 

Árt. 1. Het doel van het onderwijs, dat or 
de winterscholen wordt verstrekt, is, om aan

komende land- of tuinbouwers in de gelegenheid 

te stellen op weinig kostbare wijze de noodige 

theoretische kennis van het landbouw- of tuin 
bouwbedrijf te verkrijgen. 

Árt. 3. De cursus op de winterscholen duurt 
twee winterhalfjaren. 

Art. 4. Door den Minister van Binnenlanclsche 
Zaken wordt op aanbeveling van Gedeputeert!eStaten 

van het gewest, binnen hetwelk de winterschool 
is gevestigd, eene plaatselijke commissie V:ln ten 

minste vijf leden benoemd, welke met het toe
zicht op die inrichting is belast. 

Deze commissie bezoekt ten minste tweemaal 

's jaars, hetzij gez:imenlijk, hetzij door eeue com

missie nit haar midden, de winterschool. Zij 
verschaft den inspecteur van het middelbaar 
onderwijs, belast met het toezicht op de land 
bouwscholen, alle inlichtingen, die hij verlangt,. 
en richt aan den Minister van Binnenlandsche 
Zaken de voorstellen, die zij in het belang van 
het onderwijs noodzakelijk acht. 

Zij doet jaarlijks bij het einde van den cnrsus. 
aan den Minister van Binnenlnndsche Znken een 
beredeneerd verslag toekomen van den toestand 
der winterschool en zendt afschriften daarvan aan 
Gedepnteerde Staten van het gewest en het be-
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stuur der gemeente, waar de winterschool is ge

vestigd, alsmede aan den iuspecteur van het 
middelbaar onderwijs, belast met het toezicht op 

de landbouwscholen. 
Door den Minister van Binnen\anJ sche Zaken 

kunnen de rechten en verplichtingen van de 

plaatselijke commissiën van toezicht op de winter

scliolen nader worden omschreven. 
Art. 20. 'l'ot de school worden alleen toegelaten 

zij, die bij den aan vaug van het schooljaar, waarin 

zij tot die inrichting toegang erlangen , den leeftijd 
van zestien jaren 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 vrucht te kunnen volgen . 

Eenige kennis van de praktijk van den land
bouw wordt vereischt. 

Zij die den leeftijd van vijftien jaren hebben 

bereikt, kunnen, als zij overigens aan de in de 

beide vorige alinea's gestelde eischen voldoen, tot 
de school alleen worden toegelaten met vergunning 
van den Minister van Biunenlandsche Zaken. 

Geeu leerling wordt tot het tweede sludiejaar 

bevorderd dan ten gevolge vau een bij het einde 
van het eerste schooljaar door den directeur en 
de leeraren d.er school te houden open baar examen, 
waaruit blijkt dat hij voldoende kundigheden bezit 

om het onderwijs in het tweede studiejaar te 

kunnen volgen. 
De dagen, waarop deze examens worden ge

houden, worden door den directeur tijdig bekend 

gemaakt. De leden der commissie van toezicht 
wo1:den door hem tot bijwoning uitgenoodigd. 

Aan het einde van het tweede studiejaar wordt, 
ten overstaan van de leden der commissie van 

toezicht en, zooveel mogelijk, van den inspecteur 
van het middelbaar onderwijs, belast met het 
toezicht op de htndbou wscholen , van de leer
lingen een examen afgenomen, ter verkrijging 
van een diploma, waarnit blijkt, dat zij het 
onderwijs 01) de winterschool, tot het einde toe, 
met vrucht hebben gevolgd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 

de Nederlandsc!te Staatscourant zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden 
.aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den lsten October 1898. 
(get .) WIL HELM INA. 

De Minister van Binnenlandsc!te Zaken , 
(get.) H. GOEMAN BoRGESIUS. 

7 October 1 98. BESLUIT, houdende machtiging 

tot ui tgifte van schatkistbiljetten en schat

kistpromessen volgens de wet van 4 April 

1870 (Staatsblad n°. 62), gewijzigd bij die 

van 31 December 1897 (Staatsblad n° . 281), 
en de wet van 5 December 1881 (Staats
blad n°. 185). S. 217 . 

7 October 1898 . BESLUIT tot het verleenen van 

vrijdom van belasting voor azijn en houtznur, 

ten behoeve van lucifersfabrieken. S. 218. 
WIJ WIL HEL MI A, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën, van 12 September 1898 , n°. 18, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

27 September 1898, n°. 28); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 3 October 1898, n°. fi 8 , 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Gezien art. 7, lett. b, der wet van 27 Juni 1876 
(Staatiblad n°. 130); 

Hebben besloten en besluiten: 

Vrijdom van belasting te verleenen voor azijn 

en houtzunr, ten behoeve van lucifersfabrieken, 

en zulks op den voet van het reglement, vast
gesteld bij het Koninklijk besluit van 12 Juni 1847 
(Staatsblad n°. 31) en van het Koninklijk besluit 
van 26 ovember 1876 (Staatsblad n°. 236) en 

onder zoodanige verdere voorzieningen tegen mis
bruik als door Onzen Minister van l?inanciën 

worden noodig geoordeeld. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 

zal worden gezonden aan den Raad van State. 
Het Loo, den 7 den October 1898. 

(get.) WILHELMINA. 

De JJ[inister van Financiën, (get .) PIERSON. 
( Uitgeg. 18 Oct. 1898.) 

15 October 1898. BESLUIT, waarbij aan ALIDA 
DE MuNNIK, te Gorssel, vergunning wordt 
verleend om het gebouw "Veldzicht" aldaa1·, 
met het daarbij behoorend terrein, tot een ge
sticht voor krankzinnigen in te richten. S. 219 . 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 
Op de voordracht van Onzeu Minister van 

Binnculandsche Zaken van 12 October 1898, 
u0

• 1729, afdeeling Medische Politie, betreffende 
een verzoek van ALIDA DE MUNNIK, te Gorssel, 
om vergunning tot verpleging van krankzinnige 
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vrouwen in het gebouw • Veldzic t" met het 
daarbij behoorend terrein , aldaar; 

Gelet op de artikelen 7 en 8 der wet vau 
27 April 1884 (Staatsblad n°. 96), gewijzigd bij 
de wetten van 15 April 1886 (Sta sblad n°. 64) 
en 7 December 1896 (Staatsblad n°. 191 ); 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 
Art. 1. Aan ALTDA DE MUNNI te Gorssel 

wordt vergunning verleend 0111 het g bouw " Veld
zicht" aldaar, met het daarbij behoo end terrein, 
tot een gesticht voor krankz innigen rn te ri chten, 
overeenkomstig de door haar overgelegde teeke

ningen . 
2. In het gesticht mogen uitsluiten,! vrouwen, 

doch niet meer dan zes, verpleegd worden. 
3. Zonder goedkeuring van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken mag noch in de lokalen, 
noch in hunne bestem ming eene verandering ge
maakt worden, die invloed heeft op de plaats
ruimte .of den aanvoer van vcrsche lucht in de voor 

de verpleegden bestemde dag- en nachtverblijven. 
4. De geneeskundige behandeling der verpleegden 

wordt aan ten minste één geneeskundige opgedrngen. 
Onze Minister van Binuenlandsche Zaken is be

last met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 15den October 1898. 

(get.) WIL HELM1N A. 
De Äfinister van Binnenland11che Zaken, 

(get. ) H. GOEMAN BoRGESJUS. 
( Uitgeg . 26 Oct . 1898.) 

17 October 1898. BESLUIT, vernietigende het 
besluit van burgemeester en wethouders van 
Äfiddetbui'!J van 10 Juni 1897, tot inschrij
ving ambtshalve van Mr. L. CH. BESIER 
voor de schutterij clier gemeente. S. 220 . 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 20 Augustus 1898, 

n°. 1246 S. , afdeeling Militie en Schutterijen, 
tot vernieti"'ing van een besluit van burgemeester 
en wethouders van Middelburg van 10 Juni 1897, 
tot inschrijving ambt halve van Mr. Lours Cmns
TIAAN BESIER voor de dienstdoende schutterij 
cl ier gemeente; 

Ovenvegende·: 
clat genoemde Mr. BESIER, geboren te Ut,·ec!tt 

op 10 Maart 1868, op 15 Mei 1893 voor de 
dienstdoende schutterij dezer gemeente, zijne toen
malige woonplaats , is ingeschreven en, cloor de 
in artikel 15 der wet van 11 April 1827 

(Staatsblad n°. 17) vermelde commissie tot den 
dienst bij de schutterij aangewezen, onder n°. 655 
op de algemeene rol der schutterij van Utrecht 
over 1896 voorkomt, zonder op de bijzondere 

rol, voorgeschreven bij artikel 9 van het Konink
lijk besluit · van 7 September 1828 (Staatsblad 

n°. 55), te zijn overgebracht; 

dat hij zich op 7 Juni 1896 te Middelburg 

metterwoon heeft gevestigd en aldaar, aangezien 
hij zich niet tusschen 15 Mei en 1 Juni 1897 
overeenkomstig artikel 4 van het Kon inkl ijk be
sluit van 21 Maart 1828 ( taatsblad n°. 6), ge
wijzigd bij dat van 24 Augustus 1873 (Staatsblad 

n°. 124), ter inschrijving voor de schutter ij dier 
gemeente bad aangegeven, krachtens artikel 6 
van eerstvermeld besluit, in verband met ar
tikel 9 van bovenaangehaalde wet, door burge
meester en wethouders ingevolge hun besluit van 
10 Juni 189 7 ambtshalve voor de schutterij in
geschreven, op 21 Juni daaraanvolgende door de 
in artikel 15 dezer wet genoemde commissie tot 
den dienst bij voormelde schutterij aangewezen 
en door de commissie , bedoeld in art. 11 dier 
wet, ingevolge artikel 9 van het Koninklijk be
sluit van 7 September 1828 (Staatsblad n°. 55) 
op de bijzondere rol gebracht is, ten einde zonder 
loting bij de dienstdoende schutterij van Äfiddel
burg te worden ingelijfd; 

dat hij, meenende dat hij in deze gemeente 
niet tot aangifte ter inschrijving voor de schut
terij wettelijk verplicht was, zich op 25 J ,mi 1 97 
tot Gedeputeerde Staten van Zeeland gewend heeft, 
beroep instellende tegen de beslissing van de in 
artikel 15 der wet vermelde commi sie, waarbij 

hij tot dienst bij de schutterij van Äfiddelburg 
was aangewezen, eu tevens verzoekende om de 
uit deze besl issing voortgevloeide beschikking van 
de in artikel 11 der wet genoemde commissie, 
ten gevolge waarvan hij op de bijzondere schutters

rol was gebracht, zoo noodig te verbeteren; 
dat hij echter bij besluit van Gedeputeerde 

taten van 7 Augustus 1897 niet ontvankelijk 
is verklaard in zijn bovenvermeld beroep; tenvijl 
Gedeputeerde Staten zich onbevoegd hebben ver
klaard ten aanzien van het verzoek om verbetering 
van de beschikking van de in artikel 11 der 
wet bedoelde commissie; 

Overwegende: 
clnt volgens artikel 1 der wet van 11 April 1827 

(Staatsblad n°. 17) ieder ingezetene des Rijles, die 
op 1 Januari van elk jaar zijn 25ste jaar is in 
getreden en zijn 34ste niet voleindigd heeft, 
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ingevolge de bepalingen dier wet daartoe opge
roepen zijnde, verplicht is den scbutterlijken 
<lienst nit te oefenen; 

dat ..-olgens artikel 6 van genoemde wet elk 
jaar, vóór 1 Juni, de ingezetenen, die op l Ja
nuari van het jaar hun 25ste levensjaar zijn in
getreden, verplicht zijn, zich bij het bestuur 
<ler gemeente hunner woonplaats voor de schnt
terij te doen inschrijven, en dat, lnidens artikel 9 
dier wet, de inschrijving ambtshalve geschiedt, 
zoo de bedoelde verplichting door ingezetenen 
niet is nagekomen ; 

dat de wet alzoo de .verplichting tot aangifte 
beperkt tot ingezetenen, die op 1 Januari van 
het jaar hun 25ste levensjaar zijn ingetreden, 
en zij geene bepaling bevat, waarbij of op grond 
waarvan verplichting tot aangifte gelegd wordt 
of gelegd kan worden op ingezetenen, die zich 
in eene andere gemeente des Rijks vestigen, na 
in hunne vorige woonplaats voor de schutterij 
ir.geschreven te zijn en <laar àf van den sch ntter
lijken dienst vrijgesteld of uitgesloten te zijn, of 
er bij de loting een nummer te hebben getrokken, 
dat hen tijdens de overbrenging hunner woon
plaats naar eene andere gemeente niet tot dienst 
gehouden deed zijn; 

dat, volgens art, 1 der wet, de verplichting 
tot uitoefening van den schutterlijken dienst wel 
duurt tot het voleindigde 34ste levensjaar, en 
daarom bij art. 27 der wet is be1mald, dat hij, 
die van woonplaats verandert geclurende den tijd 
dat hij tot eene schutterij behoort, hierdoor niet 
ontslagen is, maar verplicht is om het over ige 
van zijn diensttijd te volbrengen bij de schutterij 
van zijne nieuwe woonplaats, maar dat uit ge
noemd artikel 1 niet kan worden afgeleid ver
plichting tot aangifte ter inschrijv ing voor de naar 
eene andere gemeente verhuisde ingeschrevenen , 
die in hunne vorige woonplaats niet tot hare 
schutterij behoorden en er niet of vooralsnog 
niet in de termen verkeerden om bij die schutter ij 
te worden ingelijfd; 

Jat alzoo het bovenvermeld besluit van burge
meester en wethouders van Middelburg van 10 Juni 
1897 niet in overeenstemming is met de wet vr.n 
11 April 1827 (Staatsblad n°. 17); 

lielet op art. 153 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

4 October 1898, n°. 28); 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

van Binnenlandsche Zaken van 13 October 1898, 
n°, 1533 S., afdeeling Militie en Schutterijen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het besluit van burgemeester en wethouders 

van Midcklburg van 10 Juni 1897, tot inschrij
ving ambtshalve voor de schutterij dier gemeente 
van Mr. L. CH. BESIElt, te vernietigen, wegens 
strijd met de wet, 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad geplaatst en in afschrift aan 
den Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, clen 17den October 1898. 
(get .) WILHELMINA, 

De JJ[inister van Binnenlandsche Zaken, 
(get,) ll. GOEMAN BORGESIUS. 

( Uitgeg . 29 Oef. 1898.) 

17 October 1898. BESLUIT, waarbij , met wijzi 
ging van het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Groningen van 22 April 1898, n°. 29, 
2de afd. op de aanvrage van het bestuur 
der bijzondere lagere school van de Vereeni
ging tot bevorderinµ: van Christelijk Nationaal 
schoolonderwijs te Oostwold ( B 1), gemeente 
Midwolda, om de Rijksbijdrage bedoeld bij 
art. 54 bis der wet tot regeling van het 
lager onderwijs over 1897, het daartegen 
ingesteld beroep gegrond wordt verklaard. 
s. 221. 

WIJ WILHELMINA, ENZ, 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
het bestuur der Vereeniging tot bevordering van 
Christelijk Nationaal schoolonderwijs te Oostwold 
(B 1), gemeente Midwolda, tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Groningen, d.d. 
22 April 1898, n°. 29, 2de afd., genomen op 
de aanvrage van het bestuur der bijzondere 
lagere school van genoemde vereeniging, om de 
Rijksbijdrage, bedoeld in art. 54 bis der wet tot 
regeling van het lager onderwijs over 1897 ; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord (adviezen van den 
27 Juli 1898, n°. 158 en 22 September 1898, 
D

0
• 158/30) ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 13 October 1898, 
n°, 8258 1 , afdeeling Algemeene Zaken en Comp
tabiliteit; 

Overwegende, dat het bestuur dezer school 
over 1897 eene Rijksbijdrage heeft aangevraagd 
van/900; 

dat Gedeputeerde Staten die bijdrage hebben 
toegekend over acht maanden tot een bedrag van 
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f 600, na te hebben overwogen, dat de vereeni • 
ging waartoe de school behoort in 1868 is aan
gegaan voor een tijd vak van 29 jaren, te rekenen 
van den dag der erkenning als rechtspersoon op 
9 April 1868, door goedkeuring van de statuten; 
dat de vereeniging alzoo na het verstrijken van 
dien termijn op 9 April 1897 had opgehouden 
1·eehtspersoon te zijn; dat de gewijzigde statuten 
zijn goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 2 Juli 
1897, van welken dag af de vereeniging weder 
als rnchtspersoon optrad; dat de school dus van 
9 April 1897 tot 2 Julij 1897 onderhetbestnur 
eener vereeniging heeft gestaan die geene rechts• 
persoonlijkheid bezat, en dus - ingevolge art. 54 bis, 

1°. - over de maanden April, Mei, Juni en Juli 
geene aanspraak kan maken op eene Rijksbijdrage; 

dat het bestuur der school, van het besluit van 
Gedeputeerde Staten bij Ons in beroep is geko
men, aanvoerende, dat de gewijzigde statuten 
ter goedkeuring zijn opgezonden op 25 Maart 1897, 
14 dagen voor den tijd dat de rechtspersoonlijk
heid ten einde liep, en verzoekende, fat de Rijks
bijdrage over het geheele jaar, althans over een 
langeren tijd dan aeht maanden worde verleend; 

Overwegende dat de vereeniging onder wier 
bestuur de school staat en die in 1868 is opge
richt voor 29 jaren, "te rekenen van den datum 
dat de erkenning als rechtspersoon is afgekon
digd" (Nederlandsche Staatscourant van 19 en 
20 April 1868) op 20 April 1897 had opgehou
den als rechtspersoon te bestaan en het tot Ons 
gericht verzoek om goedkeuring van de wijziging 
der statuten , inhoudende eene verlenging van 
den termijn waarvoor de vereeniging was opge• 
richt (welk verzoek is gedaan op 25 Maart 1897 
en dus toen de vereeniging nog bestond) de rechts• 
persoonlijkheid niet vroeger heeft doen herleven 
dan op den dag der goedkeuring van de gewijzigde 
stattlten zijnde 2 Juli 1897 en de vereeniging 
dus van 20 April tot en met 1 Jnli 1897 niet 
in het bezit van rechtspersoonlijkheid is geweest; 

Overwegende, dat · evenwel de maand Juli bij 
de berekening der bijdrage mede voor eene volle 
maand moet worden in aanmerking gebracht, ver
mits de school welke het hier geldt in die maand 
gedurende een tijd vak van 30 achtereenvolgende 
dagen heeft voldaan aan al de eischen tot het 
verkrijgen der Rijksbijdrage gesteld ; 

dat die bijdrage voor het overige in de aan· 
vrage met juistheid is berekend; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs; 

1898. 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met wijziging van het bestreden besluit van 

Gedeputeerde Staten vau Groningen, d.d. 22 April 
1898, n°. 29 (2de afd.) het daartegen ingesteld 
beroep gegrond te verklaren en het bedrag der 
Rijksbijdrage aan genoemde school over 1897 toe• 
komende nader vast te stellen op .f 675. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit dat in 
het Staatsblad en tegelijk met het rapport van 
voornoemden Minister in de Staatscoui·ant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan deu Raad van State, afdeeling voor 
de geschillen van bestuur. 

Het Loo, den l 7den October 1898. 

(get.) WILH ELM INA. 
De ll1inister van Binnenlandscl,e Zaken, 

{get.) H. GOEMAN BORGESIUS. 

( Uitgeg. 3 Nov. 1898.) 

17 October 1898. BESLUIT, houdende beslissing in 
een geschil tusschen de raden der gemeenten 
Maarssen en llfaa,·sseveen, betreffende heffing 
van brnggelden. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Beslissende het geschil tusschen de raden der 
gemeenten Maarssen en Maarsseveen over het al 
of niet heffen van overgangsrechten aan de 
Vechtbrug; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge· 
schillen van bestuur, gehoord, advies van 28 Sep
tember 1898, n°. 176; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 13 October 1898, 
n". 4617, afdeeling binnenlandseh bestuur; 

Overwegende, dat den 15 Juni 1896 tusschen 
de gemeenten llfaarssen en llfaa1'Sseveen eene 
overeenkomst is tot stand gekomen, waarbij beide 
gemeenten verklaarden te zullen trachten, den 
eigendom te verkrijgen van het erf, waarop de 
in de gemeente llfaarssen gelegen VecMbrug staat, 
met de brug en aanbehooren en brugwachters
woning en erf, een en ander bij het kadaster 
der gemeente Maarssen bekend in sectie A, n°. 7 55 
en 756, met regeling tevens van eenige zaken 
die, na U.e verkrijging, eene gemeenschappelijke 

regeling zouden behoeven; 
dat, nadat deze overeenkomst op 2 Juli 1896 

door Gedeputeerde Staten van Utrecht was goed
gekeurd, de vermelde brug, ten gevolge van ont• 
eigening, bij vonnis der arrondissements-reeht
bank te Ut?-ecl,t van 12 Januari 1898, eigendom 

19 
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der twee voormelde gemeenten is geworden en 

wel van ili aarssen voor } , van ilfaarsseveen voor 

-l- gedeelten; 
dt\t daarop de raad der gemeente ilfaarssen 

den 6 April 1898 heeft voorgesteld cene veror

dening op de heffing van overgaugs- en doorvaart

rechten aan de voormelde brng , terwijl op den

zelfden dag cle raad der gemeente Jf aarsseveen 

besloten heeft zijne medewerking aan de mede• 

vaststell ing van die verorden ing te onthouden; 

dat dit besluit .an den gemeenteraad van 

JJfaarssevP.en bepaaldelijk was gericht tegen de 

heffing van overgangsrechten en zulks op grond 

dat deze belasting ook zon moeten woruen ge· 

heven van de ingezetenen, wier eeni 17 middel 

van verkeer tusschen de verschillende deelen der 

beide geheel aaneengesloten kommen der ge

meenten , cl.ie brng is , terwijl de gerau mue op

brcugst dier rechten ad / 200 niet rechtvaardigt 

om van de ingezetenen bij gebrnikmaking van 

dit onmisbaar verkeersmiddel daarvoor belasting 

te heffen, zelfs niet eene weinig drukkende; 

dat Gedepnteercle Staten van Ulrecl1t te ver

geefs beproefd hebben het in dier voege tusschen 

beide gemeenten ontstane geschil in der minne 

bij te leggen, op grond waar van zij, krachtens 

art. 147, 2• lid der provinciale wet en art. 70 
der Grondwet Ons de besli ssing van il.at geschil 

hebben voorgedragen; 

Overwegende, dat de overgangsrechten, waarvan 

hier sprake is , moeten worden aangemerkt als 

eene gemeentebelasting en tot het heffen van 

gemeentebelastingen alleen kan worden besloten 

door den i(emeenteraad, behonclens ue Konink

lijke goedkeuring; 

dat de gemeenteraad van JJfaarssevee1i dus be

voegd was zijne medewerking aan het vaststellen 

der belastini(verordening te onthouden, zonder 

dat in dit ge chi! de gronden, waarop die ont

houding steunt, aan eene beoordeeling kunnen 

worden onderworpen ; 

dat weli swaar tnsschen beide gemeenten op 
15 Juni 1896 eene door Gedepnteercle talen van 

Utrecht goedgekeurde ove1·eenkomst omtrent de 

gevolgen van den te verkrijgen gemeenschappe

lijken eigendom der Vec/1tbrug is aangeµ'aa n en 

daarbij onder anderen is bepaald il.at door de 

raden gezamenlijk zou worden geregelcl de wijze 
van inning der doorvaart - en overgangsrech

ten, - maar dat in deze bepaling niet ligt op• 
gesloten dat doorvaart- en overg-angsrechten zon

den moeten worden geheven, terwijl, al ware dit 

wel het geval, toch de heffing niet anders zoude 

kunnen plaats hebben dan krachtens door den 

raad van elke der beide gemeenten vast te stellen 

belastingverordening, - ter bepaling van den 

aard en het bedrag der heffing; 

Gezien de Grondwet, de provinciale wet en de 

gemeentewet; 

H ebben goeclgevonden en verstaan: 

te besli ssen dat zoolang de gemeenteraad van 

JJfaarsseveen zijne medewerking tot eene verorde

ning op de heffing van overgangsrechten aan de 

r echtbrug te JJfaarsse1' niet heeft verleend, zoo

danige heffing niet kan plaat hebben. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast, enz. 

18 October 1898. B ESLUIT, tot schorsing van 

het besluit van Geclcputeerde Staten van 

Noordbrabant van 6 October 1898, G, n°. 67, 
waarbij goeclkenring is verleend aan het be

sluit van clen rand der gemeente Helvoirt 

van 29 September te voren om over het 

dienstjaar 189 oene uitgaaf te doen van 

f 800 voor tegemoetkoming aan de vereeni

ging tot bevordering der vrijwillige dienst

neming bij de nationale militie te Helvoi1-t . 

S. 222. 
Geschorst tot 1 Januari 1899 en bij besluit van 

22 December 1898, S. 27 4, nader tot 1 Maart 1899. 

18 October 1898. B E LUIT, tot schorsing van het 

besluit van Geclepnteercle Staten van Noord

brabant van 6 October 1898, G, n° . 18, 
waarbij 00occlkeuring is verleend aan het be• 

sluit van den raad der gemeente Tilburg van 

27 eptember te voren om over het dienst

jaar 1898 eene uitgaaf te doen van / 6400 
voor toelagen aan vrijwilligers bij de militie. 

s. 223. 
Geschorst tot 1 Jan11ari 1899 en bij besluit van 

22 December 1898, S. 275, 1tader tot l JJlaart 1899. 

18 October 1898. BESr,urr van den Minister 

van Wnterstant, Handel en Nijverheid, be

treffende vnststelli ng van het goedkeurings• 

merk voor den ijk en herijk der maten en 

gewichten enz. voor 1899. 
De Mini ter vnn Waterstaat, Hanclel en Nij

verheid, 

Gelet op het Koninklij k besluit van 9 o• 
vember 1880 (Staatsblad n°. 167), houdende va t• 

stelling van de stempelmerken en het afkenrings-
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merk voor do maten en gewichten, zooals het is ge

wijzigd bij Koninklijk besluit van 15 October 1873 

(Staatsblad n°. 137) en op art. 9 van het regle

ment betreffende de samenstelling, het onder
zoek en den ijk der gasmeters , vastgesteld bij 
Koninklijk besl uit van 12 September 1874 (Staats
blad n°. 128); 

Heeft goedgevonden: 
1 °. te bepalen, dat het goedkeuringsmerk ge

durende het jaar 1899 te bezigen, zal zijn: 
bij den ijk en herijk van maten en gewichten, 

de letter /, in den gewonen schrijfl'orm; 
bij den ijk en herijk van gasmeters, de Konink

lijke Kroon ; 
2°. ter algemeene kennis te brengen, dat, in

gevolge art. 1 van de beschikkina van den Mi

nister van Binnenlandsche Zaken, van 23 Janu
ari 1873, n°. 17 4, 12de afdeeling, laatstelijk ge

wijzigd bij beschikking van den Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid van 12 Maart 
1898, litt. I, afdeeling Handel en ijverheid, 

als merk bij eerste stempeling aan de nagenoemde 
ij.kkantoren gebezigd wordt, het cijfer achter den 

naam van elk kantoor geplaatst: 

's Hertogenbosch 1, Arnhem 3, 's Gravenhage 5, 
Rotterdam 6, Leiden 7, Dorclrecht 8, Amster
dam 9, Alkmaar 10, Middelburg 12, Utrecht 14, 

Leeuwarden 15, Zwolle 16, Groningen 17, Assen 18 , 

Maastricht 19. 
's Gravenhage, den 18den October 1898. 

De Jl1inister voornoemd, 
(get.) C. LELY. 

25 October 1898. BESLUIT tot schorsing van het 
besluit van burgemeester en wethouders van 

lfijnsheerenland van 6 October 1898 om de 
boeken en de kas, behoorende tot het beheer 

van den gemeente-ontvanger in handen te 

stellen van P . J . KLUIT, aan wiens benoe

ming tot ontvanger Gedeputeerde Staten van 
Zuidholtand bij besluit van 19 Septeri1ber te 
voren goedkeuring hebben onthouden. S. 224. 

Gesclt0rst tot 1 l,fei 1899 . 

28 October 1898 . BESLUIT , betrekkelijk de lich
ting der nationale militie van het jaar 1899. 

s. 225. 

• 

WrJ WILHELM LNA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 

Oorlog, van Binnenlandsche Zaken en van Marine, 

van 19 October 1898, Vilde Afd., n°. 30; van 

21 October 1898, n°. 1583 M:., afdeeling M il it ie 
en Schutterijen, en van 22 October 1898, Bureau 
B, n°. 43; 

Gelet op de wet van den l 9den Augustus 1861 
(Staatsblad n°. 72), betrekkelijk de nat.ion ale 
militie; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 
Art. 1. De lichting der militie van het jaar 

1899 bedraagt 11,000 man, waarvan 510 man 
voor den dienst ter zee best~md worden. 

2. De hoegrootheicl 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 daartoe gekozen ui_t degenen, 

die zich overeenkomstig artikel 150 van voren

genoemde wet, zooals dit artikel tijdelijk is ge

Yfijzigd bij de wet van 4 April 1892 (Staats
blad n°. 56), waarvan de duur der werking is 

verlengd laatstelijk bij de wet van 31 December 1897 
(Staatsblad n°. 288), aangemeld hebben om bij 

de zeemilitie te d ienen. 

Het aantal, door elke provincie te leveren in 

het voor den dienst ter zee bestemde deel der 

li chting, wordt voor zoover mogelijk bepaald noa r 
de verhouding, welke bestaat tusschen het getal 

dergenen die zich in de provincie voor den dienst 
bij de zeemilitie hebben aangemeld en het geza

menlijk getal van hen, die in het geheele Rijk 
zich daarvoor hebben opgegeven. 

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

hem betreft, belast met de uitvoering van dit be

sluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 
Stuttgart, den 2 sten October 1898. 

(get .) WILHELMINA. 

De lfinister van Oorlog, (get .) ELAND. 

De J,finister van Binnenlandsclte Zaken, 
(get.) H. GOEMAN BoRGESIUS. 

De llfinister van 1'-farine, (get.) R öELL. 

(Uitgeg. 12 Nov. 1898.) 

19* 
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S T .A. .A. T, aanwijzende Ttet door elke provincie te dragen aandeel in de 
lichting der nationale militie van 18~9, ten bedrage van 11,000 raan. 

Aantal 
ingeschrevenen, 

waarn aar UITSLAG U ER GtOBA.LY. OPGELEGD 
PRO\' l NCIËN. het aandeel der Opmerkingm. 

prov incie, BEH.EK RN I XG. AA NDF.El.. 
volge ns art. 2 

de r wet, is 
be rekend . 

1166 8690 1166 
. Deze breuken 

Noordbrabaut . 4907 462 5 zijn , als de lioogstc, 

Gelderland 5316 
26 18045 1263 elk voor ee,i geheel 

l 3 4-6285 gerekend, tot het 
212RO* 

2365 vinden van de bij de 
Zuidholland . 9949 2364 -

46285 globale berekening 

N oordhollaud . 8315 1976 5840 1976 le kort komende 
46, 85 manschappen. 

Zeeland 1995 474 6910 474 
46285 

Utrecht 2137 50740505* 
46285 

508 

Friesland 3375 802 4430 802 
46285 

Overijssel . 3096 73536526* 
46285 

736 

Groningen . 311 2 739' 73 5* 
46285 

740 

Drenthe . 1403 
3,l320095 

46285 333 

42740* 
637 Limburg 2680 636-

46285 

TOTAAL . 46285 1099l3w 5 
46285 

11000 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 28 ü ctober 1898 (Staatsb lad n°. 225). 

Ons bekend, 

De JJJinister van Oorlog, (get .) ELAND. 

De J,finister van B innenland~chf' Zaken , 
De JJfinister van Marine , 

H. GOEMAN BoRGESIUS. 

1 November 1898 . BESLUIT, houdende intrekking 

van het Koninklijk besluit van 11 Juni 1896 
(Staatsblad n°. 94) en nadere wijziging van 
het Koninklijk besluit van 13 Febrnari 1892 

(Staatsblad n°. 43), waarbij aan de vereeni 

ging tot opvoeding en verpleging van idioten 

en achterlijke kinderen, gevestigd te Uti-ecl!t, 
vergunning is verleend op het landgoed 

• 's H eereu Loo" te Ermelo een gesticht voor 

idioten op te richten. S. 226. 
WIJ WILHELMINA, ESZ. 

Op de voordrach t van Onzen Minister van 
Binnenlaudsche Zaken van 28 October 1898, 
n°. 1894, afdeeli ng Medische Poli ti e; 

RöELL. 

Gelet op de wet van 27 À pril 1884 (Staats
blad n°. 96), "'ewijzigd bij de wetten van 15 April 

1886 (Staatsblad n° . 64) en 7 December 1896 
(Staatsb lad n°. 191); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

met in trekk ing van het Koninklijk besluit van 

11 Juni 1896 (Staatsb lad n°. 94), te bepalen, dat 

artikel 2 van het Koninklijk beslui t van 13 Fe

brua1·i 1892 (Staatsblad n°. 43), waarbij aan de 

Vereeniging tot opvoeding en verpleging va n 

idioten en achterlijke kinderen, gevestigd te 

Utrecht, vergunning is verleend op het landgoed 
.'s Heereu Loo" te Ermelo een gesticht voor 
idioten "P te richten, wordt gelezen als volgt: 
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. In het gesticht, bestaande uit eeu hoofd
gebouw benevens vijf paviljoenen en de noodige 
dienstgebonwen, mogen niet meer dan 171 idioten, 
123 mannen en 48 vrouwen, verpleegd worden". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den lsten ovember 1898. 
(get.) WILHELMINA. 

De :Afinister van /Jinnenlandscl,e Zaken, 
(get .) H. GOEMAN BoRGESIUS. 

( Uitgeg. 10 Nov. 1898.) 

2 November 1898. BESLUIT, tot regeling van 
de porten en rechten der brieven en andere 
stukken , welke worden uitgewisseld tusschen 
Nederland en de landen, tot de Algemeene 
Postvereeniging behoorende, alsmede de landen, 
welke niet tot die Vereeniging behooren . 
s. 227. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordra~ht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 3 Septem
ber 1898, n°. 27 57, Poster ijen en Telegraphie; 

n-elet op artikel 25 der wet van 15 April 1891 
(Staatsblad n°. 87); 

Gelet op het den 15den Juni 1897 te Washington 

gesloten Algemeen Postverdrag en de op denzelf
den datum mede aldaar gesloten overeenkomsten : 

a. tot uitwisseling van brieven en doosjes met 
aangegeven waarde; 

b. betreffende den dienst der postwissels; 
c. betreffende den dienst der in vordering van 

gelden op quitantiën en handelspapier ; 
d. betreffende de levering van abonnementen 

op nieuwsbladen en tijdschriften; 
Welk verdrag en welke overeenkomsten den 

19den October 1897 zijn bekrachtigd; 
Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

4 October 1898 , n°. 30); 
Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 

van Waterstaat, Handel en Nijverheid van 19 Oc
tober 1898, n°. 3200, Posterijen en Telegraphie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen 
hetgeen volgt: 

l. Bepalingen naar aanleiding van het Alge
meen Postverdrag. 

Art. 1. § 1. Het in Nederland te heffen port 
der brieven en andere stukken naar en nit de 
Nederlandsche koloniën en bezittingen in Oost
en West-Indië, op andere wijze dan langs den 

rechtstreekschen zeeweg uitgewisseld, alsmede naar 
en uit de andere landen der Algemeene Postver
eeuiging bedraagt: 

1°. voor brieven per 15 gram of gedeelte van 
15 gram: 

a. naar en uit België 10 cent voor een ge• 
frankeerden brief en 20 cent voor een ongefran
keerden brief; 

b. naar en nit de overige landen 12i cent voor 
een gefrankeerden brief en 25 cent voor een on
gefrankeerden brief; 

c. met afwijking van het bepaalde sub a en b, 
voor brieven naar en uit België en Duitschland, 
verzonden tnsschen kantoren, welke, in eene 
rechte lijn gemet.en, niet meer dan 30 kilometer 
van e.lkander verwijderd zijn: 

5 cent voor een gefrankeerden brief en 10 cent 
voor een ongefrankeerden brief; 

2°. voor briefkaarten: 

naar en uit alle landen , 5 cent voor elke ge
frankeerde kaart en 10 cent \'oor eene ongefran
keerde kaart ; 

3°. voor gedrukte stukken : 
a. naar B elgië: 
voor nieuwsbladen, ten minste eenmaal per week 

verscMjnende: 

tot een gewicht van 40 gram 1 cent, 
boven een gewicht van 40 tot en met 

100 gr. . 2½ 
boven een gewicht van 100 tot en 

met 200 gr. . 5 
en voorts, voor elk gewicht van 100 gram of 

gedeelte van l 00 gram, 2} cent meer; 
voor andere gedrukte stukken: 

tot een gewicht van 15 gram 1 cent, 
boven een gewicht van 15 tot en 

met 50 gram . 2½ 
boven een gewicht van 50 tot en 

met 100 gram. 5 

en voorts, voor elk gewicht van 50 gram of 
gedeelte van 50 gram, 2½ cent meer. 

De bovenvermelde porten worden uitsluitend 
geheven van nieuwsbladen en gedrukte stukken , 
welke onder kruisband of strook dan wel geheel 
open , in den vorm van kaarten , verzonden worden. 
Bij terpostbezorg ing in een open omslag is het 

hierna sub b vermelde port verschuldigd; 
b. naar de overige landen : 
2½ cent voor elk gewicht van 50 gram of ge

deelte van 50 gram; 
4°. voor papieren en bescheiden: 
naar alle landen, 12½ cent voor een gewicht 
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van niet meer dan 250 gram en voorts, voor 
elk gewicht van 50 gram of gedeelte van 50 gram 

·daarboven, 2i cent meer; 
5°. voor monsters of stalen van koopwaren: 
naar alle landen, 5 cent voor een gewicht tot 

en met 100 gram en voorts, voor elk gewicht 
van 50 gram of gedeelte van 50 gr:1m daarboven, 

2½ cent meer; 
§ 2. De porten in § 1 vermeld worden ge

heven van elk afzonderlijk geadresseerd stuk; 
De porten in § 1 sub 3°., 4°. en 5°. vermeld 

zijn bij voornitbetaling verschuldigd. 
Bijeenvoeging van de sub 3°., 4°. en 5°. van 

§ 1 bedoelde stukken onder één omslag is geoor
loofd. Het port wordt alsdan berekend naar 
2} cent voor elk gewicht van 50 gram of ge
de.elte van 50 gram, met dien verstande, dat 
ten minste 5 cent verschuldigd is, indien de 
zending monsters of staten van koopwaren bevat, 
en ten minste 12½ cent, indien zij papie,·en en 
bescheiden inhoudt. 

2. Alle andere stukken dan brieven en brief
kaarten moeten althans gedeeltelijk gefrankeerd 
zijn. Indien zij ongefrankeerd ter post worden 
bezorad, blij ft de verzending achterwege. 

Bij ontoereikende frankeering is voor alle stukken 
bij artikel l genoemd, een port van den geadres
seerde te heffen ten bedrage van tweemaal het 
ontbrekende port, met aan vulling tot een bedrag 
van 2½ cent respectievelijk tot een bedrag dat 
een veelvoud is van 2} cent. 

Dit port is echter in geen geval hooger dan 
het port, hetwelk voor ongefrankeerde stukken 
van denzelfden aard, hetzelfde gewicht en den-· 
zelfden oorsprong verschuldigd is. 

3. Gedrukte stukken, papieren en bescheiden 
en monsters of stalen van koopwaren, welke de 
gestelde grenzen voor afmetingen en gewicht te 
boven gaan, of in eenig ander opzicht niet aan 
de bepalingen beantwoorden, alsmede stukken, 
welke voorwerpen bevatten , waarvan het vervoer 
per post verboden is, worden niet verzonden, 

respectievelijk aan het kantoor van afzending 
teruggezonden en zoo mogelijk aan de afzenders 
teruggegeven. Op gelijke wijze wordt gehandeld 
met de stukken, waarvan de inbond niet voldoet 
aan de omtrent uitgave of verspreiding vastgestelde 
bepalingen. 

4. § 1. De stukken vermeld in artikel 1 kunnen 
op verzoek van den afzender worden aangeteekend, 
tegen vooruitbetaling van het gewone port en 
een vast recht van 10 cent. 

§ 2. Wanneer een aangeteekend stuk verloren 
gaat, her.ft de afzender of, met diens bewilliging, 
de geadresseerde recht op schadeloosstelling tot 
een bedrag in rederlandsche munt gelijkstaande 
met 50 franken, mits de aanvraag dtiartoe binnen 
een jaar na de teqiostbezorging van het stuk is 

ingediend. 
De gemelde schadeloosstelling is echter niet 

verschuldigd: 
l°. Als het stuk is verloren gegaan binnen het 

grondgebied van een land, in welks wetgeving 
het beginsel van schadeloosstelling als hier be
doeld niet is opgenomen; 

2°. als het verlies het gevolg is van overmacht 
en de Staat op welks grondgebied het verlies 
heeft plaats gehad, zich niet tot schadeloosstel
ling ook in dat geval verbonden heeft. 

5. De aangeteekende stukken kunnen, in het 
verkeer met de landen, die zich tot invoering 
van dergelijken dienst bereid hebben verklaard, 
worden belast met een verrekenbedrag van ten 
hoogste 1000 franken voor die landen, welke dit 
maximum toelaten, en anders van ten hoogste 
500 franken of de daarmede gelijkgestelde waarden 
in andere munt. 

Het ingevorderde verrekenbedrag wordt , na 
aftrek van het gewone postwisselrecht en van 
een recht van 5 cent, per postwissel aan den af
zender van het stuk overgemaakt. 

6. De afzender van een aangeteekend stnk kan 
daarvan een bericht van ontvang bekomen tegen 
vooruitbetaling van een recht van 10 cent. 

7. Voor elk, op verlangen van den afzender, 
in te stellen onderzoek naar het verblijf van een 
aangeteekend stuk, waarvan geen bericht van 
ontvang is verlangd, is een recht van 10 cent, 
bij vooruitbetaling, te voldoen. 

Dit recht kan echter op last van den Direc
teur-Generaal der posterijen en telegraphie worden 
teruggegeven, indien bij het onderzoek blijkt, 
dat het stuk in de overkomst is vertraagd. 

8. Expresse-bestelling van de in artikel 1 ver
melde stukken kan verlangcl worden in het ver
keer met die landen, welke zoodanige bestelling 
toelaten, tegen betaling van een vast 1·echt van 
15 cent. 

Indien de bestelling moet geschieden buiten 
eene plaats waar een postkantoor gevestigd is, 
of op een grooter afstand dan ¼ unr van een 
hulpkantoor, dan is hetgeen boven het vaste recht 
van 15 cent verschuldigd is, van den geadres
seerde te heffen. 
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9. Voor de overbrenging per post, van een 

verzoek om terugzending van een stuk of om 
wijziging van het adres voor zooveel betreft de 

Nederlandsche koloniën in Oost- en West-Tndië 
en de lunden , al waar zoodanige verzoeken zijn 
toegelaten, is verschuldigd het port en r echt van 

een gewonen aangeteekenden brief van eukel ge
wicht. 

Geschiedt het verzoek per telegraaf, dan zijn 
daarvoor uitsluitend verschuldigd de kosten van 

het desbetreffend telegr,im . 

10. § l. Het in Nederland te heffen port voor 

de stukken, vermeld in artikel 1 sub 1°., 2°., 
3°., 4°. en 5°., bestemcl voor of afkomstig uit 
landen , niet tot de Algemeene Postvereeniging 
behoorende, bedraagt : 

1 °. voor brieven : 
· 20 cent voor een gefrankeerden brief en 40 cent 

voor een ougefrankeerden brief , voor elk gewicht 

van 15 gram of gedeelte van 15 gram; 
2°. voor briefkaarten: 
7 ½ cent voor elke gefrankeerde kaart en 15 cent 

voor eene ongefrankeerde kaart; 
3°. voor elke verzending onder een afzonder

lijk adres van gedrukte stukken, papieren en be
scheiden en monsters of stalen van koopwaren, 
bij vooruitbetaling, 5 cent voor elk gewicht van 

50 gram of gedeelte van 50 gram , met een 
minimum van 20 cent voor papieren en bescheiden. 

Worden deze stukken ongefrankeerd ter post 
bezorgd, dan blijft de verzending achterwege. 

§ 2. Bij ontoereikende frankeering vau de in 

§ 1 vermelde stukken, wordt van den geadres
seerde een port geheven, ten bedrage van twee

maal het ontbrekende port, met aanvull ing der 
breuken van 2 ½ een t tot het volle bedrag van 

2~ cent. 
Voor aanteekening van de in § 1 vermelde 

stukken is een recht van 10 cent en voor een 

be,·icld van ontvang wegens aangeteekende stukken 
eveneens een recht van 10 cent, bij vooruitbe
taling, verschuldigd. 

Ongefrankeerde brieven, zoomede briefkaarten, 

aan11:eteekende stokken en berichten van ontvang 
knnnen echter alleen worden verzonden respectieve
lijk verkregen, voor zoover zij in de hierbedoelde 

landen zijn toegelaten. 

II. Bepalingen naar aanleiding van de Overeen
komst tot uitwisseling van brieven en doosjes 

met aangegeven waarde. 

11 . Tnsschen Nederland en de lanclen , die 

toegetreden zijn of nader zullen toetreden tot de 

bovenvermelde Overeenkomst, kunnen verzonden 

worden: brieven rnet gelclswaardige papieren , als

mede voor zoover zij in die landen zijn of zullen 

worden toegelaten, doosjes, ju weelen of andere 

kostbaarheden bevattende, een en ander eene aan
gegeven waarde van 25000 franken, of zooveel 

minder als door elk land als maximum-bedrag 
wordt toegelaten, niet te bo ven gaande. 

De artikelen 5, 6, 7, 8 en 9 van dit besluit 
zijn op . de brieven en doosjes met aangegeven 
waarde van toepassing, met dien verstande echter, 

dat een verzoek om wijziging van het adres niet 
wordt toegelaten, ten aanzien van brieven of 
doosjes waarvan de aangegeven waarde het bedrag 
van 10000 franken te boven gaat. 

12. De brieven met aangegeven geldswaarde 
zijn onderworpen: 

1°. aan het port en recht der aangeteekende 
brieven , vermeld in de artikelen 1 en 4 van 
dit besluit ; 

2°. aan een recht van verzekering ten bedrage 

van: 2( cent voor België , 5 cent voor Duitsch
land en 12} voor de overige lauden, voor elk be

drag van 300 franken of gedeelte van 300 franken 
aangegeven waarde. 

Dit recht wordt verhoogd met 5 cent pel" 300 
franken of gedeelte van 300 franken voor elk 
vervoer over zee. 

De doosjes met aangegeven waarde zijn onder

worpen: 
1 °. aan een port , ten bedrage van zoo veel 

maal 25 cent, als het aantal landen bedraagt, 
waarover het vervoer zich uitstrekt, verhoogd, 

bij vervoer over zee, met een port van 50 cent 
voor elk land, dat aan dit laatste vervoer deelneemt ; 

2°. aan een recht van verzekering als hier
bo ven voor brieven met aangegeven waa1·de is 

bepaald. 

De porten en rechten in dit artikel vermeld, 

zijn bij vooruitbetaling te voldoen. 
13 . § l. Bij verlies, berooving of beschadiging 

van een brief of doosje met aangegeven waarde, 

heeft de afzender of, met diens bewilliging, de 
geadresseerde recht op eene schadeloosstelling, 
gelijkstaande met het werkelijk bedrag van het 
verlies, de berooving of de schade, doch niet te 
boven gaande het bedrag der aangegeven waarde. 

In geval van verlies, beeft de afzender of, 
met diens bewilliging , de geadresseerde boven
dien recht op teruggave van het voor den brief 
of het doosje betaalde port. 
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§ 2. Schadeloosstelling wordt niet verleend, 

indien: 
1 °. de schade veroorzaakt is door de schuld 

of de nalatigheid van den afzender of een gevolg 

is van den aard van het verzonden voorwerp; 

2°. de aanvraag om schade loosstelling niet binnen 

een jaar na de terpostbezorging is ingediend; 
3°. doo r den afzender eene hoogere waarde is 

aangegeven uan in den brief of het doo~je ge
sloten was; 

4°. het verlies, de bcrooving ofde beschadigi ng 
het p;evolg is van overmacht en de Staat op welks 

grondgebied het verlies, de berooving of de be

schadiging heeft plaats gehad, zich niet tot schade

loosstell ing, ook in dat geval , verbonden heeft. 

IJI. Bepalingen naar aanleiding van de Overeen-
komst bet,·~lfende den dienst der postwissels. 

14. § 1. Voor elke afzonderlijke verzending 

van geluen per postwissel naar de Ncderlanusche 

koloniën in Oost- en West -Indië en naor de tot 
de bovcn,·ermelde O vereenkomst toegetreden of 

nader toe te treden Jonden, alwaar tot de in

voer ing van den dienst der postwissels in het 
verkeer met l{ederland i, of zal worden o verge
gaan, is bij voornitbetali ng verschuldigd : voor de 

eerste vijftig gnlden, een recht van 12} cent 

voor elke/ 12.50 of gedeelte van f 12.50, en, 
boven de eerste vijftig gulden, een recht van 
12½ cent voo r elke f 25 of gedeelte van / 25 . 

Voor telegraphi sche postw issels naar landen , 

in het verkeer waarmede die wissels zijn toege
laten, zijn bovendien seinkosten versch uldigd. 

§ 2. Een postwissel mag niet te boven gaan 
het bedrng von 1000 franken, in het verkeer 

met landen, welke dat maximum toelaten, en 

anders van 500 fronken , of de daarmede gelijk
gestelde waarden in andere mnnt. 

De ar tikelen 8 en 9 van dit besluit zijn op 
de postwissels van toepassing. 

15 . De afzender van een postwissel kan een 
bericht vun uitbetn ling van dieu wissel beko1 11 en, 

tegen voornitbetaliog van een recht van 10 cent. 

1 V. Bepalin_qen naar aanleiding van de Overeen-
komst betrejf'ende de invordering van gelden 

op quitantiën en 1,andelspapier. 

16. § 1. De invorder ing van geleien op quitantiën 
en handelspapier kan geschieden in het verkeer 
met Nederlandse!, Oost-Indië en met de tot de 
boveovermelde Overeenkomst toeget reden of nader 
toe te treden landen , alwaar tot de invoering 

van den d ienst dier invorderi ng in het verkeer 

met Nederland is of zal wo rden overgegaan. 
Ter invordering toege!titen zijn alleen quitantiën 

en hamlelspapier zonder kosten , voor elke zending 

een bedrag van 1000 franken of een daarmede 

overeenkomend bedrag iu andere munt niet te 

boven gaande. 
§ 2. De verzending geschiedt rechtstreeks aan 

het kantoor met cle invordering belast , tegen 
vooruitbetaling van een port en rech t als bij de 

arti kelen 1 en 4 van dit besluit voor een aange

teekenden brief van gelijk gewicht is vastgesteld. 

Met uitzondering van het bepaalde sub 1, is 
§ 2 van artikel 4 van dit besluit op deze zen

di ngen van toepassing. 

§ 3. Dezelfde zending mag onderscheidene qni
tantiën eo handelspapieren bevatten , welke echter 
van niet meer dan vijf versch illenJ e schuldenaren 

invorderbaar moeten zij n. 
17 . Het ingevorderde bcdrng wordt aan de be

langhebbenden, door middel van een postwissel , 

overgemaakt na aftrek van: 

1 °. een recht van 5 cent voor elk ingevor

derd stuk; 
2°. een recht, als volgens § 1 van ar tikel 14 

van dit besluit, verschuldigd is voor een post
wissel van gelijk bedrng; 

3°. het bedrag der voor de q uitantiën of het 

handelspopier betaalde belasting. 
Op deze postwissels is het bepaalde bij het 

eerste I id van § 2 van gemeld ar t ikel niet van 

toepassing. 
Niet ingevorderde stukken worden kosteloos 

teruggezonden. 

V. Bepalingen naar aanleiding van de Overeen
komst betreffende de levering van abonnementen 

op nieuwsbladen en ti,jdsehriften. 

18. Voor de nieuwsbladen en t ijdschr iften, 
welke, krachtens de io het hoofd van dit besl ui t 
vermelde Overeenkomst , betreffende de levering 
van abonnementen op nieuwsbladen en tijd

schriften, door tnsscheokomst van de post, door 
Nederlandse/te postkantoren aan postkantoren van 
een der andere tot die Overeenkomst toegetreden 
landen of omgekeerd, door laatstliedoelde kantoren 
aan Nederlandse/te kao toren worden geleverd, is 
verschuldigd: 

a. voor de door Nederlandse/te postkantoren 
aan postkantoren van andere landen geleverde: 

de abonnementspt·ijs, we lke hier te lande den 
geabonneerden wordt in reken ing gebracht, met 
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bijberekening van het port, bedoeld bij artikel 5 

of artikel 6 der wet van 15 April 1891 (Staats

blad n°. 87), en, voor zoo veel de niet aan Neder
land grenzende lauden betreft, van de volgens de 

bepalingen van het Algemeen Postverdrag, aan 

de tusscheuliggende landen verschuldigde transit
rechten; 

b. voor de door de postkantoren in andere 

landen aan Nedei-landsche postkantoren geleverde: 
de aan Nederland in rekening gebrachte prijs, 

verhoogd met een recht van 10 ten honderd, be

nevens het sub a bedoelde port. 
19. Indien gedurende den loop van een abon

nement op een door de postkantoren geleverd 
nieuwsblad of tijdschrift de abonnementsprijs van 
dat nieuwsblad of tijdschrift wordt gewijzigd, 

wordt hetgeen volgens den nien w vastgcsteldeu 

prijs , meer of minder verschuldigd zou zijn, niet 

bijbetaald respectievelijk ternggegeven. 
20. De Directenr-Genernal der posterijen en 

telegraphie is gemachtigd tot het nemen der maat
regelen van ondergeschikten aard en van orde, 
welke voor de uitvoering v,1n het Verdrng en de 

Overeenkomsten, in het hoofd dezer vermeld, 
gevorderd worden. 

21 . Dit besluit treedt in werking op den l sten Ja
nuari 1899, met welk tijdstip de Koninklijke 

besluiten van 22 December 1892 (Staa tsblad 

n°. 285) en van 14 December 1895 (Staatsblad 

n°. 223) buiten werking worden gesteld. 
Onze Minister van W,iterstaat, Handel en Nijver

heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 

hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift aan den Raad van State ztil worden 

medegedeeld. 

Het Loo, den 2den November 1898. 
IJ!et .) WILHELMINA. 

J)e j)fin. va,i Waterstaat, Handel en Ni,jverl,eid, 

(get .) C. LELY. 

(Uitgeg. 22 Nov. 1898.) 

2 November 1898. CIRCULAIRE vtin den Minister 
van Binuenlandscbe Zaken aan de Commis

sarissen der Koningin in de provinciën, be
treffende toelichting van het getuigschrift 
model n°. 10 in zake de militie . 

Zie de circulaire van l J)ecember 18 9 8. 
In de toelichting, vervat in de N.B. aan den 

voet van het, bij het Koninklijk besluit van 
26 September 1898 (Staatsblad n°. 214), niet 
gewijzigd model n°. 10, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 17 Februari 1870 (Staatsblad n°. 34), 

komen o. a. deze woorden voor: .of die in een 

der vorige gevallen, vermeld in 2°.-7°. van art. 50 

der wet van 19 Augustus 1861 (Staatsblad n°. 72), 
hebben verkeerd." 

Tengevolge van de wijziging bij de wet van 

2 Juli 1898 (Staatsblad n°. 170), o. ,1. in even
genoemd wetsartikel gebracht, en van art. 3 van 

deze wet, zijn de voormelde toelichtende woorden 
te vervangen door: .of die in een der overige 
gevallen, vermeld in 2°.-6°. van a1-t. 50 der 

wet betrekkelijk de nationale militie of in art. 3 

sub 1 °. en sub 2°. onder b, c en d der wet van 

2 J nli 1898 (Staatsblad u0
• 170), hebben verkeerd." 

Ik heb de eer U H.E.G. te verzoeken , de 
burgemeesters der gemeenten in Uwe provincie 
met het bovenstaandé in kennis te stellen. 

7 November 1S98. ARnEST van den Hoogen 
Raad der Nederlanclen, houdende beslissing 

dat voor het bestaan eener inrichting tot 
bewaring vau lompen niet wordt vereischt, 

dat een geheel perceel daartoe is ingericht, 
maar het voldoende is dat eene enkele loca
liteit in dat perceel voor het bewaren van 

lom pen is bestemd en wordt gebezigd; dat 
in art. 2, n°. VII, der Hinderwet het voeg

woord .en" tusschen de woorden " bewaring" 
en "verwerking" disjunctief moet worden 
opgevat en dtit voor de strafbaarheid van 

het in werking houden eener in art. 22 der 
Hinderwet bedoelde inrichting niet wo1·dt ver

eisclit, dat vooraf eene veroordeeling wegens 
het in werking brengen ,·an die inrichting 

beeft plaats gehad. 
De Hooge Raad enz.; 

Gelet 01i de middelen van cassatie namens den 
reqnirant voorgesteld bij pleidoui: 

l. Schending of verkeerde toepassing van de 
artt. 1, 2 n°. VlI en 22 der Hinderwet, 211, 

221 Strafvordering, door dat de rechtbank heeft 
beslist, dat een perceel, waarin lompen worden 
gebracht met bestemming om denzelfden dag, 
althans binnen een zeer kort tijdsbestek, van daar 
te worden vervoerd naar een voor bewaring en 
bewerking van lompen, bestemcl pakhuis (waar
voor de vereischte vergunn ing is verleend) moet 

worden beschouwd als een inrichting bestemd tot 
het bewaren van lompen, tot welker oprichting 
en in werking houding vergunning van het ge-
meentebestuur noodig i. -

II. Schending en verkeerde toepassing van de 
artt. 1, 2 n°. VII en 22 der Hinderwet, 211, 



298 7 NOVEMBER 1898. 

221 Strafvordering, doordat de rechtbank die 

artikelen toepasselijk heeft verklaard, waar alléén 
gebleken is en als be1vezen aangenomen het be
waren (en wel voor slechts korten tijd bewaren) 

van lom pen zonder dat van verwerken is gebleken 

of dit is ten laste gelegd; 

III. Schending en verkeerde toepassing van 

art. 22 der Hinderwet, 211, 221 Strafvord ., door
dat de rechtbank een strafbaar in werking hou

den van een bewaarplaats van lom pen, opge1·icht 
na de tot standkoming der Hinderwet heeft aan• 

genomeu zonder dat van een voorafgaande ver

oordeel ing ter zake van het in werkit1g brengen 

di er bewaarplaats van lompen is gebleken; 

Overwegende dat de req. is gedagvaard ter zake : 

"dat hij op den 23 December 1897 in het perceel 
Stroosteeg n°. 2 te Utrecht zonder vergt1n ning 
van burgemeester en wethouders der gemeente 

Utrecht eene inrichting bestemd tot bewaring 
van lompen in werking heeft gebot1den, welke 

aldaar ongeveer 10 jaren geleden, althans na 187 5 

was opgericht." en de rechtbank in het bestreden 

vonnis cli t feit als wr.ttig en overtuigend bewezen 

aannemende, hem heeft schuldig verklaard aan 
de overtreding van • het zonder de vereischte 

VPrgt1nning in werking honden van eene inrich 

t ing bestemd tot het bewaren van lompen", voor

zien en strafbaar gesteld bij art. 22 der Hinderwet; 

0. dat req. tot staving van het eerste middel 
van cas atie heeft aangevoerd: dut de rechtbank 

niet heeft beslist dat het perceel in de troosteeg 

tot bewaarplaats van lompen was ingericht, doch 

uit het vonn is all een blijk t dat op den zolder 

van dat perceel dagelijks de lompen welke hij 
inkocht, werden 11:ebracht, slechts korten tijd daar 

bleven, en dagelijks werden vervoerd naar zijn 
pakhuis, waarvoor hij vergunning had verkregen; 

dat de wetgever bij het vaststellen der Hinder
wet alleen nijverheids-ondernemingen op het oog 
had en die wet niet op eene zeer tijdelijke ont
vangplaats als di e zolder was, toepasselijk kan zij n; 

0. ten aanzien van dit middel, 
dat de rechtbank in het. bestreden vonnis als 

bewezen heeft aangenomen eu feitelijk beslist: 
"dat de beklaagde in de uitoefening van zijn 

bed rij f als koopman in lom pen op den 23 De
cember l 897 reeds sedert gern imen t ijd gebruik 
maakte van een zolder in het perceel n°. 2 aan 

de Stroosteeg te Utrecht om daar geregelcl dag 
aan dag de lompen die ~ ij inkocht te doen uit
storten en nazien en bij grootere partij en twee
of Jriemaal daags naar zijne bij het Merwede-

kanaal gelegen ptik hnis te duen overbrengen, 

terwijl nn en dan een partijtje lompen, dat 

's avonds laat was ingekocht, er tot den volgenden 

morgen bleef liggen"; 
dat de rechtbank daarbij heeft overwogen , "dat 

al mogen in den regel de door den beklaagde 

ingekochte ·en op den voormelden zolder uitge

storte lompen daar slechts enkele uren blijven 

liggen, het gdimik Jat door den beklaagde als 

voormelcl van di en zolder wordt gemaakt, ten 
gevolge heeft dat aldaar geregeld dag aan dag 

den geheelen dag door en een enkele maal ook 
's nachts groote of k leinere hoeveelheden lompen 

aanwezig zijn in afwachting van hunne overbren

ging naar beklaagde's pakhnis bij het Menvede
kanaul" ; 

0. dat de rechtlaank uit die foiten terecht 

heeft afgeleid, dat . een zoodauig gebrnik maken 
van dien zolder dezen doet vallen onder inrich
tingen bestemd tot het bewaren van lompen in 

de Hinderwet bedoeld; 

dat toch voor het bestaan van dergelijke in

richting niet wordt vereischt dat een geheel per

ceel daartoe is ingericht, en daarvoor voldoende 

is <lat een enkele localiteit in dat perceel voor 

het bewaren van lompen is bestemd en wordt 

gebezig !, en dat volgens de feitelijke besli ssing 

op den bedoelden zolder de lompen niet alleen 

in ontvang werden genomen, maai· ook elkcn dag 

en nu en dan des nachts daar lompen werden 

bewaard; 

0. dat het eerste middel van cassatie dus is 

OD?:egrond; 
0. omtrent het tweede middel : 
dat in art. 2 n°. VII aa,1 vergunning worden 

onderworpen de inrichtingen "bestemd tot bewa

ring en verwerking van afval met name asch, 
vuilnis, bagger, roet, bloed, beenderen, hoornen, 
lompen, l/:Uano, mest en meststoffen" enz. ; 

dat hieronder begrepen zijn zoowel de inrich

tingen, welke alleen tot bewaring als die welke 
alleen tot verwerking van dien afval zijn bestemd, 

daar het woordje "en" tusschen de woorden "be
waring" en "verwerking'.' di sj unctief moet wor• 
den opgevat; 

dat clit duidel ijk blijkt ui t de andere nommers. 
van art. 2 der wet, waarin het woordje .en" 

op gelijke wijze gebezigd, telkens zonder twijfel 
in denzelfden disjnnctieven zin is gebruikt , zoo

als in n°. II "die bestemd tot ver vaardi ?:ing, 
verwerking en bewaring van buskruit en andere 

ontplofbare stoffen", n°. IV "die bestemd tot ver-
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krijging, verwerking en bewaring van vluchtige 

producten , met name alkohols ... steenolie ofpetro• 
leum en petroleum naphta", n°. V: ,,die bestemd 
tot de droge distillatie van plantaardige en dier
lijke zelfstandigheden, en de verwerking van de 

daardoor verkregen producten, met name de gas• 
fabrieken" enz.; n°. XU: .de affineerderijen van 
goucl en zilver", terwijl bovendien alleen deze 

uitlegging in overeenstemming is met de bedoe
ling der wet, omdat de inrichtingen waarin der• 
gelijke afval alleen wordt bewaard of verwerkt, 
ieder op zich zei ve even hinderlijk en schade! ijk 
kunnen en dikwijls zullen zijn, als die waarin 
het bewaren en verwerken daarvan beide geschiedt; 
· dat derhalve de rechtbank door te beslissen, 
dat eene inrichting alleen bestemd tot bewaring 

van lompen omler art. 2 n°. VII der Hinderwet 
is begrepen, die wet juist heeft toegepast en dit 
middel van cassatie niet gegrond is; 

0. omtrent het derde middel vau cassatie : 
dat in art. 22 der Hinderwet met straf wordt 

bedreigd . het hoofd der onderneming", die onder 
andere eene in art. 2 omschreven inrichting in 
werking houdt zonder de vereischte vergunning; 

dat voor de strafbaarheid van dat in werking 
honden noch in dit art. 22 noch elders wordt 

vereischt, dat vooraf eene veroortleeling ter zake 
van het in werking brengen van die inrichting 
heeft plaats gehad, zoodat ook dit miduel niet 
tot cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep in cassatie. 

8 November 1898. BESLUIT, tot wijziging van 
het bij Koninklijk beslu it d.d. 20 October 1877 
(Staatsblad n°. 190) vastgestelde tarief van 
rechten , versch nldigd voor het verstrekken 
van gegevens nit de kadastrale stukken, 
noodig voor de bijwerking der stukken bij 
de waterschapsbesturen berustend. S. 228 . 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën d.d. 7 October 1898, n°. 77 Registratie ; 

Gelet op art. 3 der wet van 30 Mei 1877 (Staats• 
blad n°. l 32) en op het Koninklijk besluit d.d. 
20 October 1877 (Staatsblad n°. 190); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
25sten October 1898, n°. 13); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Financiën d.d. 3 November 1898, n°. 7, 
afdeeling Registratie; 

Hebben besloten en bes! uiten: 
Het bij opgemeld Koninklijk besluit, d.d. 20 Oc-

tober 1877 (Staatsblad n°. 190), vastgestelde tarief 
van rechten verschuldigd voor het gebruik der 
kadastrale stukken noodig voor de heffing van 

omslagen of andere belastingen in waterschappen 
of door het openbaar gezag ingestelde veenschap• 
pen, te wijzigen als volgt: 

Voor het bepaalde onder I, letter c, wordt 
gelezen : 

Voor uittreksels uit de hulpkaarten: 30 cent 

voor iederen veelhoek van tien pcrceclen of daar 
beneden. 

Voor ieder perceel daarboven twee cent. 
Voor het onderzoek welke perceelen in de op• 

gaven moeten begrepen worden, is geen afzonder• 
lijk recht verschuldigd. 

Onze Minister v,in Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats• 
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worclen gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 8sten November 189 . 
(get .) WILHELMINA. 

JJe J-[inister van Financiën, (get .) PIERSON. 

( Uitgeg. 19 Nov. 1898.) 

10 November 1898. BESLUIT, bou:l.ende be1ialingen 
ter uitvoering van artikel 9 der wet van 

21 Juni 1881 (Staatsb lad n°. 70), tot in
richting van een dienst ter veriending met 
de post van pakketten, een gewicht van 
5 kilogramm en niet te boven gaande. S. 229. 

WJJ WILHELMINA, ENZ. 

Gelet op artikel 9 der wet van 21 Juni 1881 
(Staatsblad n°. 70), tot inrichting van een dienst, 
ter verzencling met de post van pakketten, het 
gewicht van 5 kilogram niet te boven gaande; 

Gelet op het Verdrap; van Washington van 

15 Juni 1897, betreffeud e de uitwisseling van 
postpakketten, en op het slot-protocol van dezelfde 
dagteekcning, van welke stukken de plaatsinp; in 
het Staatsblad werd bevolen bij besluit van 7 April 
1898 (Staatsblad n•. 102); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverhe id van 5 Novem
ber 1898, n° . 3386, Posterijen en Telegraphie; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen 
hetgeen volgt : 

Art. 1. In het verkeer tnsschen Nederland en 
de landen, welke tot het genoemde Verdrag van 
Washington zijn toegetreden of nader zullen toe
treden, knnnen , door tusscbenkomst van den 
dienst der Posterijen, pakketten worden verzonden 
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tot een gewicht van 5 kilogram of 3 kilogram, 

al naar gda.ng het eene of het andere gewicht 

als maximum door die landen is aangenomen. 
2. In het verkeer met de landen, die zich be

reid hebben verklaard om zich met de behande

lin " daarvan te belasten, zijn pakketten met aan

gegeven waarde, tot een bedrag van ten hoogste 

1000 franken, en verrekenpakketten met een te 
verrekenen bedrag van ten hoogste 1000 franken 

toegelaten , alsmede pakketten waarvan expresse
bestelling verlangd wordt en die, welke vrij van 

porten en rechten aan de geadresseerden zijn uit 
te reiken. 

De afzender van een pakket kan daarvan een 
bericht van ontvang erlangen . Mede kan, op 

diens verzoek, omtrent het lot van een pakket 
na de terpostbezorging na vrage worden gedaan. 

In het verkeer met de landen, die zulks toe
laten, kan, op verzoek van den afzender, een 
1>akket ternggevorderd of het adres daarvan ge

wijzigd worden. 

3. Het tarief der porten, die voor de pak

ketten naar de verschillende hinden verschuld igd 
zijn, wordt overeenkomstig de bepalingen van 
het Verdrag van TfTasl,ingto" door Onzen Minister 

van Waterstaat, Handel en Nijvet·hcid vastgesteld. 
Het recht van verzekering voor de pakketten 

met aangegeven waarde is hetzelfde als dat, voor 

brieven met aangegeven waarde naar het buiten

land vastgesteld, met uitzondering van het recht 
voor de pakketten met aangegeven waarde, be

stemd voor België, dat 01> 5 cents per 300 franken 

of gedeelte van 300 franken is bepaald. 
Voor verreken pakketten is, beha! ve het port, 

een recht verschuldigd van 1 ten honderd van 

het verrekenbedrag. Dit recht bedraagt nimmer 

minder dan 10 cents; is het bedrag niet deelbaar 

door 2}, dan wordt het tot het naastvolgende, 
door 2\ deelbare getal aangev uld . 

Het recht voor expresse-bestelling bedraagt 

25 cents voor elk pakket , bij vooruitbetaling 
te voldoen. Voor ex1>resse-bestelli ug buiten den 

1·echtstreekschen bestelkring van een postkantoor 
wordt, wegens elk pakket, va n den geadresseerde 
een recht geheven, gelijkstaande met dat in het 

binnenlandsch verkeer verschuldigd, na aftrek 
van 25 cents. Dit recht is in voorkomende ge
vallen te verhoogeu met de eventueel verschul
digde veer- of overvaartgelden . 

Voor een bericht van ontvang is een vooruit 
te betalen recht van 10 cents verschuldigd. Het
zelfde recht wordt toegepast op navragen omtrent 

het lot van pakketten , indi en de afzender niet 

het recht voor het bekomen van een bericht van 
ontvang heeft voldaan. 

Het recht wegens navragen kan worden terug

gegeven, indien de klacht, welke tot het doen 
cler navrage aanleiding gaf , gegrond blijkt te zijn. 

Voor de overbrenging van een verzoek om 

terugzending van een pakket of om wijziging 

van het adres is het port en recht van een ge
wonen aangeteekenden brief van enkel gewicht 

verschuldigd. 
Geschiedt het verzoek per telegral\f, dan zijn 

daarvoor uitsluitend verschuldigd de kosten van 
het desbetreffend telegram. 

De afzender van een pakket kan, tegen be

taling van 5 cents, een bewijs van terpostbezor

ging daarvan tekomen. Wegens pakketten met 
aangegeven waarde en wegens verreken pakketten 
wordt dit bewijs kosteloos uitgereikt. 

4. Van de verzending zijn uitgesloten: 

a. pakketten, waarvan een der vlakken eene 

grootere afmeting heeft dan 60 centimeters en 
pakketten uit Nederland over zee te verzenden, 

waarvan de inhoud 25 kubieke decimeters te 
boven gaat. ochtans worden, in het verkeer 

met die landen, welker postadmiuistratie zich 
daartoe bere id heeft verklaard , pakketten welke 

langs één der vlakken eene afmeting van meer 

clan 60 centimeters, doch ten hoogste 100 centi

meters hebben, ter verzending over land toege
laten, indien de afmeting van elk cler overige 
vlakken niet meer dan 20 centi meters bedraagt; 

b. levende dieren, met nitzouclering v"n bijen; 

c. zelfstandigheden , die aan ontploffing of zelf
ontbranding bloot staan, of op eeuigerlei wijze 

gevaar kunnen opleveren; 

d. pakketten , welke brieven of schriftelijke 
mededeelingen, eenen brief vervangende, bevatten. 
Bijvoeging van eene open factuur der gezonden 
goederen, alsook van een afschrift van het adres 

van het pakket met vermelding van dat van den 
afzender, is geoorloofd; 

e. voorwerpen, welke in het land van bestem
ming of in een land, waarover het vervoer ge

schieden moet, op grond van bestaande wette-
1 ~kc of reglementaire bepalingen, niet zijn toege
laten. 

5. Wegens het verloren geraken, het berooven 
of het beschadigen van een pakket, het geval 

van overmacht uit.gezondcrd, wordt schadeloos
stelling verleend tot het werkelijke bedrag der 
geleden schade, tenzij de schade veroorzaakt is 
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door schuld of nalatigheid van den afzender of 
voortkomt uit den aard van het voorwerp. 

De schadeloosstelling gaat echter voor de pak
ketten met aangegeven waarde het bedra!!: dier 
waarde niet te boven en kan voor de overige 
pakketten niet meer bedragen dr.n eene som, in 
de Nederlandscbe munt gelijkstaande met 25 of 
15 franken, al naar gelang voor het verkeer 
tusschen het land van bestemmin!!: en dat van 
afzending van het pakket, als maximum voor 
het gewicht der pakketten 5 kilogram of 3 kilo
gram is aangenomen. 

De uitbetaling van de schadeloosstelling ge
schiedt aan den afzender of, met diens bewilli
ging, aan den geadresseerde. 

De aan vraag om schadeloosstelling moet zijn 
ingedienil binnen één jaar, te rekenen van den 
dag der terpostbezorging van het pakket; na 
verloop van één jaar zijn alle aanspraken daarop 
vervallen. 

6. Het bestaur der posterijen belast zich met 
de vervulling van alle donaueformaliteiten, die 
bij den in- of doorvoer van pakketten uit het 
buitenland hier te lande gevorderd worden . 

Het betaalt de verschuldigde belasting en vor
dert het bedrag daarvan terug van den geadres
seerde, bij de aanbieding van het pakket, of 
brengt de kosten , op verlangen van den afzender, 
aau dezen in rekening. 

Weigert de geaclresseerde van een pakket, waar
van de afzender de kosten niet voor zijne reke
ning heeft genomen, de terugbetaling van deze 
gelden, dan wordt het pakket niet uitgereikt. 

7. Onze Minister van Waterstaat , Handel en 
Nijverheid wordt gemachtigd tot het nemen van 
de verdere maatregelen, welke voor de uitvoering 
van het Verdrag van Was!tington in het hoofd 
van dit besluit vermeld, worden vereischt. 

8. Dit besluit treedt in werking met 1 Jannarij 
l 899, met welk tijdstip vervallen de Koninklijke 
besluiten van 9 Juni 1892 (Staatsblad n°. 135) 
en van 16 Mei 1 96 (Staatsblad n°. 83). 

Onze Ministe1· van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad en in de Staats
courant zal worden geplaatst. 

Het Loo, clen lOden Novembe1· 1898. 
(get .) ,YILHELMIN A. 

De ]fi11istervan Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) U. LELY. 

( Uitgeg. 30 Noi:. 1898.) 

14 November 1808. ARREST van den Hoogen 

Raad der Nederlanden, houdende beslissing 
dat het verbod der algemeene politieverorde
ning van Amsterdam om een openlijk huis 
van ontucht te houden of tot het houden 
daarvan als mededader op eenigerlei wijze 
mede te werken niet treedt buiten de straf
wetgevende bevoegdheid van den µ:emeente 
raad en is ook overigens niet in strijd met 
eenige bepaling der rijkswet. 

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

requirant voorgesteld bij 1ileidooi: 
Verkeerde toepassing van de artt. 177 en 177* 

der algemeene politieverordening van de gemeente 
Amsterdam, vastgesteld den 5 Februm·ij 1897 , 
en afgekoncligd den 25 Februarij 1897 ; gewijzigd 
door vaststelling dezer artikelen en ter vervanging 
van art. 177 der gezegde algemeene politieveror
dening door den raad van genoemde gemeen te in 
zijne vergadering van 1 J"u!i 1897 en afgekondigd 
den 27 Juli 1897, in verband met de artt. 135, 
151, 153, l 88 de r gemeentewet, 28, 31, 251, 
452 Strafrecht, en de drankwet van 28 Juni 1881 
(Staatsblad n°. 97) art. 3, 6°., door aan bovenge
noemde artt. 177 en 177* verbindende kracht 
toe te kennen; 

Overwegende dat bij het bestre,d.en vonnis be
wezen is verklaard, dat de requirant in de maand 
October 1897 ter plaatse in de dagvaarding ver
meld, te Amsterdam een openlijk huis van on
tucht heeft gehouden immers in dat perceel 
waarover hij de beschikking had, desbewust bij 
herhaling en uit winstbejag aan bezoekers van 
zijne inrichting gelegenheid heeft gegeven om met 
twee inwonenile vrouw,en ontuchtige handelingen 
te plegen , welke vron wen beiden vóór 1 Augus
tus 1897 te Amsterdam reeds als prostituée ver
bleven; 

dat de rechtbank daarop van toepassing heeft. 
geoordeeld art. 177 in verband met art.177* der 
algemeene politieverordening van AmstertÎam, zoo
als die artikelen door den raad dier gemeente 
zijn vastgesteld den 1 Juli 1897 en afo-ekondigd 
den 27 Juli 1897, tegen welker overtred ing bij 
art. 187 dier verordening straf wordt bedreigd; 

luidende art. 177: 
. Het is verboden een openlijk huis van ontucht 

te houden of tot het bonden daarvan als mede
dader op eeuigerlei wijze mede te werken. 

.Als houder wordt aangemerkt de huurder , 
gebruiker of degene, die dezen vertegenwoordigt" . 
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art. 177*: 
.Onder openlijk hnis van ontucht wordt ver

~taan elke inrichting waarin door hem, die daar
over de beschikking heeft, desbewust, hetzij bij 
herha}ing, hetzij uit winstbejag aan anderen ge
legenheid wordt gegeven om onderling ontuchtige 
handelingen te plegen"; 

0 . dt1t tot toelichting van het middel is 
aangevoerd: 

dat de rijkswet, iu art. 452 Strafwetboek en 
ook in art. 3, 6°. der drankwet voorschri ften 
omtrent cle bordeelen gevenJ.e, heeft voorzien in 
het onderwerp, door deze bepalingen J.er plaat
selijke verordening geregeld, zoodat deze vol
gens art. 151 der gemeentewet niet geldig kun

nen zijn; 
dat de gemeenteraad niet bevoegd was die 

bepalingen vast te stellen, omdat dit onderwerp 
niet betreft de openbare orde, -zedelijkheid en 
gezondheid en behoort tot het gebied van den 
rijkswetgever, die ook in verschillende bepalingen 
art. 188 der gemeentewet., 452 Strafwetboek, 3, 
ü 0

• der drankwet, het recht van bestaan van de 
huizen van ontucht heeft erkend, zoodat de ge
meenteverordeningen alleen de wijze van uitoe
fenen mogen regelen; 

dat de artt. 28 en 31 in verband met art. 
.2,5 1 Strafwetboek alleen toelaten,. dt1t iemand 
wegens misdrijf voor een bepaalden tijd uit zijn 
beroep wordt ontzet, en de gemeentewetgerer niet 
bevoegd kan zijn iemand voor goed uit zijn be
roep te ontzetten; 

0. daaromtrent: 
dat de in deze toegepaste verordening is vast

gesteld en afgekondigd in 1897, dus na het in 
werking treden zoowel van de drankwet als van 

het Strafwetboek; 
dat er derhalve geen sprake van kan zij n dat 

de bepalingen dier verordeningen krachtens art. 151 
-der gemeentewet door het in voeren dier wetten 
van rechtswege zouden hebben opgehouden te 
gelden, daar art. 151 alleen dan van toepassing 
is, wanneer de latere wet of verordening van 
eenen hoogeren wetgever voorziet in hetzelfde 
onderwerp als de vroegere verordening; 

0 . dat den gemeenteraad bij art. 135 cler 
gemeentewet is opgedragen het maken van de 
verordeningen in het belang der openbare orde, 
zede] ijk heid en gezondheid vereischt , en van 
andere betreffende de huishouding der gemeente; 

dat het geven van voorschriften omtrent de 
-openlijke huizen van ontucht, die gevaar kunnen 

opleveren voor de openbare orde en grooten in. 
vloed kunnen uitoefenen op de goede zeden en den 
l!;ezondheidstoestand, kennelijk betreft de open
bare orde, zedelijkheid en gezondheid in eene 
gemeente; 

clat de artt. 177 en 177* der bal ve betreffen 
een onderwerp waaromtrent de gemeentelijke wet
gever bevoegd is maatregelen vast te stellen en 
de vraag welke maatregelen noodig zijn aan het 
oordeel van dien wetgever is overgelaten, be
houdens het Koninklijk toezicht in de gevallen 
van art. 153 in verband met art. 150 der ge

meentewet, en mits zijne verordening niet iu strijd 
zij met een voorschrift van den hoogeren wet
gever; 

0. dat de bewering dat een verbocl tot het 
honden van openlijke huizen van ontucht alleen 
door den Rij kswetgever zoude mol!;en worJ.en 
voorgeschreven, geen steno vindt in eenige wets
bepaling; 

dat toch het opdragen der politie over die huizen, 
indien ze in eene gemeente aanwezig zijn, aan 
den burgemeester (art. 188 der gemeentewet), of 
het noemen ,ler bordeel en in een enkel artikel 
van het Strafwetboek (452) en der drankwet (3 , 
n°. 6) het bestaan dier inrichtingen niet wettigt, 
en uit het geven van enkele voorschriften, strek
kende om misleiding van vrouwen door bordeel
houders te voorkomen, en om opwekking tot 
onzedelijkheid in localiteiten, waar drankverkoop 
in het klein is toegelaten, tegen te gaan, nie
mand een recht kan ontleenen een bordeel te 
hebben of op te richten welk rncht in geen enkele 
wetsbepaling wordt verleend; 

0. dat art. 28, 6°. en art. 31 Strafwetboek 
krachtens welke in de bij de wet bepaalde ge
vallen, waartoe behooren die in art. 251, tweede 
lid, van hetzelfde wetboek bedoeld, de uitoefening 
van bepaalde beroepen voor bepaalden tijd kan 
worden ontzegd aan den veroordeelde, niets ge
meen hebben met het verbod eener gemeentelijke 
verordening om een openlijk hnis van ontucht 
te houden, vermits in die artikelen geenerlei 
bevoegdheid wordt gegeven, tot het uitoefenen 
van eenig bernep of bedrijf, bepaaldelijk niet tut 
het houden van een huis van ontucht ; 

0. dat het cassatiemiddel mitsdien niet ge
grond is; 

Verwerpt het beroep in cassatie. 
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14 November 1898. ARREST van den Hoogen Raad 

der Nederlanden, houdende beslissing betref

fende art. 12, eerste en tweede lid der Veilig
heidswet. 

De Hooge Raad enz. ; 

Gezien eene verklaring van den griffier bij de 

arrondissements-rechtbank te Amsterdam, waaruit 

blijkt, dat tegen het bestreden vonnis geen cas

satie is aangeteekend; 
Gelet op het middel van cassat.ie, namens den 

req nirant voorgesteld ter terechtzitting; 

Schending van art. 12, in verband met art. 19 der 

Veiligheidswet en verkeerde toepassing van art. 216 
Strafvordering, door te beslissen , dat ee1st dan, 
wanneer kan blijken dat de persoon, wien een 
ongeval is overkomen, zijn gcwonen arbeid niet 
binnen 2 X 24 nren hec rt kunnen hervatten, de 
verpli chting tot kennisgeving voor het hoofd of den 

bestuurder der inrichting onhenoepelijk vaststaat; 
Overwegende dat bij het bestreden vonnis als 

bewezen is aangenomen en dus feitelijk vaststaat, 
dat terwijl op donderdag 25 l<'ebruari 1897 
's avonds te half negen uren aan den werkman 
J. G. op de onder het bestuur van bekluug,le 
staande bnskrnitfabriek te Mniden in het be.drijf 
een ongeval was overkomen door bij het afdalen 

van een trapje mis te stappen en te struikelen, 
ten gevolge waar van hij zijn scheenbeen ver

wontlde, hij, beklaagde, daarvan eerst beert keu

n is gegeven aan den burgemeester bij een op 
maandag 1 Maart 1897 omstreeks 9 nut· voor
middags ten gemeentehnize te Muiden bezorgden 

brief; 
0. ,lat de rechtbank het uitgesproken ontslag 

van rechtsvervolging grondt op het tweede lid 
van art. 12 der Veiligheidswet, in zoover dit 

bepaalt, dat de in het eerste lid aan het hoofd 
of den bestunder van eeue inrichting, waarin 
eenige tak van fabrieks- of handwerksnijverheid 
wordt tlitgeoefönd, opl-(elegde vet·plichting van 

elk in zijn bedrijf aan een persoon overkomen 
ongeval binnen 3 X 24 uren, nadat het ongeval 

heeft plaats gehad of de gevolgen van dat on
geval zich hebben geopenbaard, schriftelijk kennis 

te geven aan den bnrgemeester dier gemeente, 
waar het ongeval plaats had, vervalt, indien de 
persoon, wien het onge,·al is overkomen, binnen 

2 X 24 nur zijn gewonen arbeid hervat; 
0. dat, terwijl feitelijk vaststaat, dat het on

geval, den werkman G. overkomen, plaats had 
donderdag 25 Februari 1897 des avonds te half 
negen uur, de termijn van art. 12, tweede lid 

der Veiligheidswet niet was verstreken vóór zater

dag 27 Februari daaraan volgende des avonds op 
hetzelfde nnr ; 

dat voorts bij het bestreden vonnis feitelijk is 

beslist, dat in de buskruitfabriek .de Krijgsman" 

te Mniden gelijk in het algemeen des zaterdags 

ook op zaterdag 27 Februari 1897 de arbeid 
· voor het werkvolk reeds des namiddags ten half 
vijf ure was geëindigd, waaruit volgt, dat de 

werkman G., gesteld, dat hem dit mogelijk ware 

geweest met het oog op de gevolgen van het on
geval, op dien zaterdag na half vijf ure niet het 
werk op de fabriek zonde hebben kunnen her
vatten , en dat, vermits ook op zondag in de 

fabriek niet wordt gewerkt, de directeur zich 
eerst op maandag 1 Maart bij den aan vang van 
het werk in de fabriek kon vergewissen, of de 

werkman G., na het hem in den avond van 

,londerdag 25 Februari overkomen ongeval, zijn 

ge wonen arbeid had hervat; 
0. dat de rechtbank heeft beslist , dat onder 

deze omstandigheden de directeur der fab,:iek aan 

zijn wettelijke verplichti ng heeft voldaan door 
maandag 1 Maart tijdig in den voormiddag aan 

den burgemeester schriftelijk kennis te geven van 
het aan den werkman G. donderdag 25 Februari, 

des avonds ie half negen overkomen ongeval , 
vermits eerst bij den aanvang van den arbeid in 
de fabriek op maandagochtend .de verplichting 

tot kennisgeving onherroepelijk vaststond", wanrnit 
wordt afgeleid, dat de beklaagde art. 12 der 

Veiligheid swet niet heeft, overtreden: .dewijl toch 
geen nalatigheid in het nalaten" - lees ver

vullen - .eener verpl ichting kan bestaan op 

een oogenblik clat die verplichting zelve nog niet 
vaststaat" ; 

0. dat hiertegen ter staving van het middel 
van cassatie in hoofdzaak wordt aangevoerd dat 
het tweede lid van art. 12 der Veiligheidswet 
betreft een feit, dut, ingeval het zich voordoet, 
de beklaagde als • fait d'excuse", zal hebben te 
bewijzen , dat deze opvatting steun vindt in de 
woorden der wetsbepaling, meer bijzomler in het 

woord • vervalt", waaruit, neemt men dit woord 
in zijne gewone beteekenis, volgt, dat de zin der 
bepaling geen andere kan zijn dan deze: .de 
verplichting tot kennisgeving binnen 3 X 24 uren 
bestaat geheel onafhankelijk van hetgeen er tns
schentijds met hem, wien het ongeval getroffen 

heeft , mocht zijn gebeurd; hervat deze binnen 
2 X 24 uren den arbeid, d~n vervalt de (be
staande) verplichting"; 
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0. daaromtrent, dat van een verzuim iu strijd 
met het eerste !iel van art. 12 der Veiligheidswet 
in geen geval spraak kau zijn voor dat 3 X 24 uren 
zijn verstreken sedert het ongeval zonder schrifte
lijke kennisgeving daarvan aan den burgemeester; 

dat echter ook in dat geval, blijkens het tweede 
lid eene strafbare overtreding van het eerste Jid 
niet bestaat, indien de persoon, wien het on." 
geval is overkomen, binnen 2 X 24 uren zijn ge
wonen arbeid hervat; 

dat uit eene redelijke opvatting van de met 
elkander in onafscheidelijk verband staande eerste 
twee leden van het artikel onmiskenbaar volgt, 
dat, 11:clijk het bestrnden vonnis aanneemt, de 
verplichting tot kennisgeving krachtens het eerste 
Jid van het artikel niet onherroepelijk vaststaat, 
voordat heeft kunnen blijken, of de persoon, 
wien het ongeval is overkomen, binnen 2 X 24 
uren zij n gewon en arbeid heeft hervat, ook al 
kou dit eerst blijken, gelijk hier volgens de 
feitelijke beslissing het geval was, na het ver
strijken van den in het eerste lid van het artikel 
bepaalden termijn ; 

0. dan ook, dat het in het tweede lid van 
art. 12 der Veiligheidswet bedoelde feit niet heeft, 
gelijk bij het middel wordt gesteld, het karakter 
van een .fait d'excuse", gelijk bijvool'heeld de 
feiten, vermeld in de artt. 37, 40, 41, 42, 43 
Strafrecht, maar dat het veeleer is eene voor
waarde van het bestaan der in art. 12, eerste 
Jid, der wet aan het hoofd of den bestuurder 
van eene inrichting , waarin eenige tak van 
fabrieks- of handwerksnijverheid wordt uitge
oefend, opgelegde verplichting; 

0. dat deze opvatting van het artikel beves
tigd wordt door zijne geschiedenis; 

dat het is ontleend aan het bij art. 30 der 
Veil igheidswet ingetrokken art. 15 der Arbeidswet ; 

dat echter in laatst11:emeld artikel de termijn 
van de tweede gelijk was aan dien der eerste 
zinsnede, dat hieruit volgde, dat de termijn, 
binnen welken de kennisgeving moest geschieden, 

verstreken was op hetzelfde oogenblik, waarop 
eerst kon blijken, of de verplichting tot kennis
geving onherroepelijk vaststond; 

dat nu juist om deze tegenstrijcligheid op te 
lossen de termijn van de eerste zinsnede van 
art. 15 cler Arbeidswet in art. 12 der Veilig
heidswet met 24 uren werd verlengd, terwijl die 
der tweede zinsnede vnn gelijken dnur bleef als 
vroeger ; 

0. dat het ook met de nit deze afwijking van 

de vroeger geldende bepaling blijkende strekking 
van art. 12 der Veiligheidswet onvereenigbaar 
zoude zijn in eenig geval eene verplichting aan 
te nemen tot het doen der in het eerste lid van 
dat artikel voorgeschreven kennisgeving voordat 
heeft knnnen blijken of die verplicht ing met het 
oog op het tweede lid onherroepeiijk is geworden; 

0. mitsdien, dat het middel van cassat ie niet 
is aannemelijk; 

Verwerpt het beroep. 

15 November 1898. llESLUIT, houdende bepaling 
vnn clen dag , waarop de Borgtochtenwet in 
werlring treedt. S. 230. 

De inwerkingtreding der wet van 14 Juli 

1898, S. 180, is bepaald op 1 December 1898. 

17 November 1898. BESLUIT, tot aanwijzing ter 
onteigening van perceelen, noodig voor de 
verzwaring en den aanleg van zandclijken in 
den buitenduinregel tusschen de Helderscl,e
en Hondsbossclte zeeweringen. S. 231. 

19 November 189S. BESLUIT, houdende wijziging 
van het Koninklijk beslnit van clen 17den 
Mei 1877 (Staatsbtad n°. 106), tot regeling 
van het invoerrecht op chloralhydraat, aether 
sulfuricus en andere dergelijke uit of met 
alcohol bereide stoffen. i:i. 232. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën, van den 22sten October 1898 , n°. 90, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Gezien artikel 1, tweede zinsnede, der wet van 
7 April 1877 (Staatsblad n°. 71); 

Herzien het. Koninklijk beslnit van 17 Mei 1877 
(Staatsblad n°. 106) ; 

Den Raad van State gehoorcl (advies van 
8 November 1898, n°. 14); 

Gelet op het nader rapport van voornoemden 
Mini ter, van den 16den November 1898, n°. 100, 
Invoerrechten en Accijnzen ; 

Hebben besloten en besluiten: 

Eenig artikel. 

Met wijziging in zoover van art. 1 van het 
Koninklijk beslnit van 17 Mei 1877 (Staatsblad 

n°. 106) bedraagt het invoerrecht van .alle ver
dere dergelijke uit of met alcohol bereide stoffen" 
per kilogram evenveel als de accijns en het in 
voerrecht van 2.4 liter gedistilleerd ad 50 pCt. 
sterkte bij 15° Celsius. 
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Onze Minister van Financiën is belast met de 

nitvoering van dit besluit, 't welk in het Staatsblad 

zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 19den November 1898. 
(.get.) WILHELMINA. 

De J,finister van Financiën, (.get. ) PIERSON. 

( Ditgeg . 3 Dec. 1898.) 

19 November 1898. BESLUIT, tot vaststelling van 
een nieuw formulier voor het beschrijvings
biljet voor de personeele belasting. S. 233. 

WJJ WILHELMINA, ENZ . 

Op de voordracht van Onzen Minister van Fi
nanciën van 26 October 1898, n° . 84, afdeeling 
Directe Belasti ogen ; 

Gelet op art. 40 der wet van 16 April 1896 
(Staatsblad n°. 72) , tot regeling der personeele 
belasting , gewijzigd bij art. 2 cler wet van den 
14 Juli 1898 (Staatsblad n°. 181), tot re!!:eling 
der personeele belasting naar den grondslag rij 
wielen; 

Herzien het Koninklijk besluit van 21 Decem
ber 1896 (Staatsblad n° . 226) ; 

GEMEENTE .. . 

straat n°. 
gracht n°. 
plein n° . 

Afd . . . . n°. 
Wijk . n°. 
Buurt . . . n°. 

Den Raad van State gehoord (acl vies van den 
8 ovember 1898, n°. 15); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Financiën van 16 November 1898, n°. 97 , 
afdeeling Directe Belastingen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het formnEer voor het beschrijvings

biljet voor de personeele belasting, vastgesteld bij 
het Koninklijk besluit van 21 December 1896 
(Staatsblad n°. 226), wordt vervangen door het 
formulier, behooreude bij dit besluit. 

2. Dit besluit treedt in werking op den eerste11 
Jan·uai·i 1899. 

Onze Mjnister van Financiën is belast met cle 
uitvoering van uit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 19den Novem!ier 1898. 

(get.) WILHELMINA. 

De Minister va" Financiën , 
(get.) PIERSON. 

( Uitgeg. 30 Nov. 1898.) 

Uitgereikt . . . ...... 189 

Beschrijvingsbiljet n°. . .. . . 

Register n° .. . ... . .... . • 

Belastingjaar 189 

BESCHRIJVINGSBILJET VOOR DE PERSONEELE BELASTING. 
(Wet van 16 April 1896, Staatsblad n°. 72, gewijzigd bij de wet van 14 J ulj 1898, Staatsblad n°. 181). 

Aangifte van . 

I. Welk perceel (of welke perceelen) hebt Gij -in gebrnik in boven
vermelde gemeente ? . 

(Aan te wijzen ,loor straat of wijk enz. en huisnommer. Ingeval 
er meer dan één perceel is , moeten de volgende opg,1ven voor elk 
perceel afzonderlijk word.en gedaan.) 

N.B. Perceel en, die geheet buiten de belasting vallen, moeten niet 
worden opgegeven. 

H uur w a ar de. 
II. 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 ? 

]898. 20 



306 ·l 9 Nov E M R F. R 1 8 9 8. 

Indien el' J'eden is om den huur prijs niet of niet voor het volle 1 
bedrag als de huurwaarde aan te mel'ken , wol'de die reden hiel'naast 
opgegeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

H a a r d s t e d e n. 

III. Hoe groot is het aantal haardsteden ? 

Als regel geldt , dat eene haanlstede wordt gerekend vool' elk ver
tl'ek, waar op één of meer dagen vóór 1 April of on 31 October 
eene kachel staat of eene inrichting is om zonder kachel het vertrek 
te ver warmen, indien de kachel of inrichting kan worden in gebruik 
genomen zonder ebt eenig metsel- of pleisterwerk geheel of gedeeltelijk 
wordt verwijderd of beschadigd. 

Vermindering van belasting n aar de grondslagen 
huurwaarde, haardsteden en mobilair. 

,é ,,, .,, -= .Q C 
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Ingeval het perceel eene ambtswoning is., waarvan de 
belastbare h uurwaarde zich behoort te -.:~Jen naar de jaar
lijkscbe inkomsten, aan het ,rn,bt of de betrekking van 
den belastingplichti!l=e vei:bondeu, geve deze het bedrag 
dier inkomsten hier11aast op. 

Ind ien een gedeelte van een perceel gemeubeld wordt 
verhuurd of uitsluiten.! dient tot uitoefening van het 1"""8-
mentbondersbcdrijf, tot winkel (of lokaal tot uitstalling) of 
tot openbare badiurichtin11:, is de belasting lager dan ge
woonlijk. Wie op deze vermindering aa!lllpraak heeft, 11:eve 
hiernaast op welk der genoemde gevallen iieh voordoet. 
Tevens worde ,,oor het betrokken gedeelte afzonderlijk het 
aantal haardsteden opgegeven. 

r.B. Deze haardsteden moeten begrepen zijn in het aantal, 
dat ter beantwoord ing van vraag II T is ingevuld. 

1 

Wie aanspraak meent te hebben op vermindering wege1,s 
inwonende kinderen, geve hiernaast op het aantal eil!en of 
aanlJ:ehuwde kinderen, kleinkinderen of pupillen, die met 
hem het perceel bewonen, ongehuwd zijn en op 1 Januari 
van het belastinj?jaar den vollen ouderdom van 20 jaar 
nog niet hadden bereikt. 

Zij, die tijdelijk elders verblijven tot het verkrijgen van 
onderwijs, worden als lnwonend beschouwd. 

D i e n s tb o d e n. 
IV. Hoeveel personen hebt Gij in dienst, die gebe-{ a. mannelijke? 

zigd worden tot pel'soonlijke of huiselijke diensten. b. vrouwelijke? 
N.B. dienstboden, welke buiten de belasting vallen, moeten niet in 
de opgaaf worden begrepen. 

Hier kan worden opgegeven hoevelen van de personen, bedoeld bij 
de beantwoording der vorenstaande vraag, vallen onder eene der volgende 
categorieën, waarvoor de belasting tot een lager bedrag wordt berekeud 
(voor zoo veel noo;lig, bij te voegen: mannelijke of vrouwelijke): 

a. Vrnu welijke d ienstboden , d ie op 1 Januari van het belastingjaar 
den voll en ouderdom van 21 jaar nog niet hebben bereikt. 

b. Koetsiers van praktizeerende genees-, heel- en verloskundigen 
en veeartsen. 

c. Personen , die doorgaans of hoofdzakelijk wel'kzaam zijn in het 

---
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beroep of bedrijf van den belastingplichtige of ten behoeve van eene 
inrichting, als bedoeld in art. 4, § 1 c en d, der wet, waaraan de 
belastingplichtige als inwonend bestuurder, leeraar of beambte is 
verbonden. 

d. Huisbewaarders of huisbewaarsters, bij afwezigheid van het 
gezin eene woning bewarende, o_nverschillig of zij, ook bij voorbij
gaande aanwezigheid van leden des gezins, enkele muien andere per
soonlijke of huiselijke diensten verrichten. 

c. Jagers, nitsluitencl voor de jacht dieuende. 

Paarden. 

V . Hoeveel pnnrcfe worden door U gehouden ? 
N.B. Paarden, welke buîteu. de belasting vallen, moeten niet in 

de opgu.f worden begrepen. 

Hier kan worden opgegeven hoevelen van de paarden, bedoeld bij 
de beantwoordin~ der vorenstaande vraag, vallen onder eene der 
volgende categorieën, waarvoor de belasting tot een lager bedrag 
worJ t berekend : 

a. Paarden van praktizeerende genees- , heel- en verloskundigen 
eu veeartsen. 

b. Paarden in, gemengd gebrnik. 
(Hieronder alleen te verstnnn paarden, clie doorgaans en hoofdzakelijk 

worden gebezigd voor de uitoefening van een beroep of bedrijf van 
den belastingplichtige, mits niet het bedrijf vnn rijtuigverhuurder , 
ondernemer van personenvervoer, verhuurder van rijpaarden, manege
houder of paardenkooper.) 

c. Paarden, uitsluitend of hoofdzakelijk gebezigd voor de nitoefe
ning van het bedrijf van rijtuigverhuurder, ondernemer van personen
vervoer, verhuurder van rijpaarden of manegehouder. 

d. Paarden van paardenkoopers, die niet tevens een bedrijf, onder 
c genoemd , uitoefenen. 

Rijwiel en. 

VI. Hoeveel rijwielen worden door U gehouden, niet vallende 
onder vraag VII of VIII: 
a. i nger ich t voor één persoon ? 
b. ingericht voor meer dan één persoon ? 

VII. Indien gij Uw bedrijf er van maakt of het tot. Uw bedrijf 
behoort rijwielen telkens voor korter tijdvak dan een en twintig 
dagen, aan anderen ten gebruike af te staan of onderricht in 
het wielrijden te geven of te cloen geven, hoeveel rij wielen 
worden door U gehouden, die Gij dnnrvoor bezigt ? 

VIII. Indien Gij eene winkelnering drijft, hoeveel rijwielen houdt 
Gij, die geregeld gebruikt worden om voor die nering bestel
lingen op te nemen of waren t.e bezorgen ? 

N.B. Rijwielen, welke buiten de belasting vallen, moeten niet in 
het antwoord op vraag VI begrepen worden . 

Algemeene V ragen. 

IX . Welke personen wonen bij U in buiten de leden van Uw 
gezin en Uwe dienstboden ? 

X . Welk is Uw beroep of bedrij f? 

307 
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Indien de a:ingever na 15 Jannari belastingplichtig is geworden of 
indien h ij aangifte doet, omdat door verandering van den toestand 
naar den grondslag dienstboden , paarden of rij wielen de belasting 
hooger is geworden, geve hij hier op: 

Het tijdstip, waarop de belastingplichtighcid is aangevangen of de 
toestand is veranderd 

De belasting of de verhooging wordt alsdan niet over het geheele 
jaar, doch naar tijdsgelang berekend. 

Deze aangifte naar waarheid gedaan. 
Te . . . . . . . . .. den . . . . . .. . .. 189 

(Ha11dteekening van den aangever.) 

N.B. Vorenstaande vragen moeten, op straffe hij de wet bepaald, 
duidelijk, stellig ell zonder voorbehoud naar waarheid worden 
beantwoord, ook al meent de belanghebbende, dat hij niet 
belastingplichtig is. 

Het antwoord moet worden onderteekend. 
Voor zoover het biljet niet reeds vroeger is terugu;ehaald, moet 

het uiterlijk op den 20sten dag na dien der uitreiking worden 
ingeleverd ten kantore van den Ontvanger der Directe belastingen 
te 

Behoort bij Koninklijk beslnit van 19 November 1898 (Staatsblad n°. 233). 
Mij bekend, 

De :AJinister van Financiën , (get.) PIERSON. 

21 November 1898. BESLUIT, waarbij met ver
uietiging van een besluit van Gedeputeerde 
Staten der provincie Overi,jssel, goedkeuring 
wordt verleend aan het besluit van den raad 

der gemeente Zwotle, houdende toekenning 
eener schadevergoeding wegens het tweemaal 
betalen van vergunningsrecht. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den raad der ge meente Zwolle , tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Overijssel, d.d. 11 Au

gustus 1898, 2de afd., n°. 2897 /2232, waarbij 
gor.dkeurin"' is onthouden aan het besluit vau 
dien raad van 25 Juli te voren, n°. 345, hou
dende toekenning van schadevergoeding wegens 
het tweemaal in hetzelfde dienstjaar betalen van 

vergunningsrecht; 
Den Raad van State, afdeeling voor de ge

schillen van bestuur, gehoord, advies van 2 No
vember 1898, n°. ll24; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 17 November 1898, 
n°. 5249, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende dnt bij evenvermeld gemeente
raadsbesluit aan B. H. C. KöLKER eene vergoe
ding van f 18.75 is verleend, op groncl dat hij 
in den loop van het dienstjaar 1897 /8 tweemaal 
vergunningsrecht heeft moeten betalen; 

1 °. ten bedrage van f 37 .50 wegens verkoop 
van sterken drank in het klein in een huis aan 
het Koningsplein Wijk E, n°. 76a en 

2°. ten bedrage van f 18.75 wegens voort
zetting van zijn tappersbedrijf van 13 Septem
ber 1897 -1 Mei 1898 in een loods op genoemd 

plein, nadat voormeld huis bij madsbesluit van 
29 Mei 1897, u0

• 284 als gevaarlijk voor de 
openbare veiligheid ten gebruike ongeschikt is 
verklaard; dat dit besluit dus aan de gemeente, 
ten nadeele van adressant een voordeel vnn f 18.75 

heeft. bezorgd en dat het niet billijk, althans 
minder wenschelijk is te achten, dat de gemeente 
zich een op deze wijze verkregen bate laat wel
gevallen ; weshalve er reden bestaat KöLKER's 
verzoek om schadevergoeding, wegens het twee
maal in hetzelfde dienstjaar hebben moeten be
talen van vergun ningsrecht in te willigen, en 
hel)l eene vergoeding toe te kennen, die opf 18.75 
dient te worcl e11 gesteld ; 

dat Gedeputeerde St.iten hierop hun aan het 
hoofd dezes vermelde besluit hebben genomen, 
daarbij overwegende, dat volgens artikel 6 der wet 
van 28 Juni 1881 (Staatsblad n°. 97) de ver
gunning tot verkoop van sterken drank in het 
klein geen krnch t heeft vóór de betaling van het 
door den gemeenteraad vastgestelde recht; dat 
de vergunning om in de loods op het Konings-
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plein sterken drank in het klein te verkoopen 

door de betaling van het recht ad / 18.7 5, van 
kracht is geworden; dat de wet geen teruggaaf 
van vergunningsrecht, om welke reden ook, kent, -
ten onrechte betaalde rechten natu urlijk uitge
sloten - en de gemeenteraad onbevoegd is om 
wettelijk verschuldigd en betaald ver!!;unnings
recht terug te geven; 

dat de raad der gemeente Zwolle van dit beslui t 
bij Ons in beroep is gekomen, Ons verzoekende 
met vernietiging daarvan, alsnog goedkenring 
te verleenen aan het gemeenteraadsbesluit van 

25 Juli 1898, n°. 345, daarbij aanvoerende, dat 
het hem wel bekend was, dat de wet niet toe
laat een eenmaal terecht betaald vergunningsrecht 
voor den verkoop van sterken drank terng te geven ; 

dat bij het door hem genomen besluit dan ook 
zoodanige terugbetaling niet is bevolen, doch dat 
daarin enkel sprake is van het verleenen van 
schadevergoeding, voor het nadeel door KöLKER 
geleden tengevolge van het raadsbesluit van 
29 Mei 1897, n°. 284, hetwelk hij niet heeft 
kunnen verhoeden, als zijnde geen eigenaar, maai· 
huurder van het ter bewoning ongeschikt ver
klaarde huis en dat het voor de hand lag de 
schadevm·gueding op f 18.7 5 te bepalen, zijnde 
de som, die KöLKER voor vergunningsrecht heeft 
moeten betalen voor het verkoopen van sterken 
drank in een loocls, omdat hij cloor eveuvermelcl 
raaclsbesluit gedwongen werd zijne ,voning te 

verl,iten; 
O,erwegende, dat het in dezen niet geldt de 

voldoening van eenigen beweerden rechtsplicht 
tot teruggave van aan de gemeente betaald ver
gunningsrecht, maar het verleen en een er schade
vergoeding aan den houder eener vergunning 
wegens eene handeling v1n het gemeentebestuur, 

welke hij niet heeft kunnen voorkomen en waar
door de gemeente te zijnen koste feit.el ijk is ge
baat met het bedrag, dat door hem in 1897 
opnieuw aan vergunningsrecht is moeten betaald 
worden; dat, waar het verleenen eener dusdanige 
schadevergoeding niet iu strijd is met eenige be
paling der wet, en onder omstandigheden als in 
dit geval zich voordeden evenmin zonder rede
lijken grond is te achten, Gedeputeerde Staten 
dus ten onrechte aan het raadsbesluit hunne 
goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit van 
Gedeputeerde Staten van Overijssel, d.d. 11 Au-

gustus 1898, het besluit van den raad der ge
meente Zwolle Vttn 25 Juli 1898 tot het toe
kennen van schadevergoeding aan B. H . C. KöLKER 
alsnog goed te keuren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waar
van afsr.hrift zal worden gezonden a,in den Raad 
van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

Het Loo , den 2lsten No vember 1 98. 

(get.) WILHELMINA. 

De .A1inister van B innenlandse/te Zaken, 
(get.) H . GOEMAN BoRGES!US. 

29 November 1898. BESLUIT, tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente Dub
beldam van 9 No vember 1898 , waarbij 
T. J. PIEREN is benoemd tot hoofd der open
bare lagere school n°. 2 aldaar. S. 234. 

Geschorst tot 1 JJfaart 1899. 

29 November 1898. M1ss1vE van den Minister 

van Binnenlandsche Zaken aan de Gedepu
teerde Staten van de provinciën , betreffende 
uitvoering van art. 9 bis der wet op de bur
gerlijke pensioenen. 

aar aanleiding van art. 9 bis der burgerlijke 

pensioen wet, zooals die is ge wij zi!!;d bij de wet 
van 28 Juni 1898 (Staatsblad n°. 152) en in 
aansluiting aan de dezerzijdsche circulaire van 
11 December 1890, n°. 4687 ' , afd. Onderwijs, 
heb ik de eer U te verzoeken de gemeentebesturen 
in Uwe provincie, waar burgerscholen of gym nasia 
zijn gevestigd, tot wier oprichting de gemeenten 
verplicht zij u, aan te scbrij ven door Uwe tusschen
komst twee gewaarmerkte afschriften aan mijn 
departement te doen toekomen van alle besluiten 
tot benoemingen , tot ontslag en tot bepaling der 

belooning van de op 1 Juli 1898 in dienst zijnde 
of daarna tijdelijk aangestelde directeuren en leer
aren van genoemde inrichtingen. 

Voor het vervolg is het noodig, dat van de beslui
ten tot tijdelijke aanstelling van directeuren en leer
aren dezer inrichtingen, tot ontslag dier tijdelijk 
aangestelde ambtennren en tot regeling of wijziging 
hunner belooning door Uwe tusschenkomst aan wijn 
departement twee afschriften worden toegezonden. 

De Minister van B innentandsche Zaken , 

Voor den Minister, 

De SecretariJ -Generaal, (get.) DrJCKMEESTER: 
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1 December 1898. MISSIVE van deu Minister getuigschrift als "in leven zijnde zonen" worden 
van Binnenlandsche Zaken aan de Commis
sar issen der Koningin in de provinciën, 
betreffende toelichting van het getuig
schrift n°. 10 in zake de militie (overleden 
zoons). 

Door den Commissaris der Koningin in een ,ler 
provinciën wordt de m. i. juiste opmerking ge
maakt, dat de toelichting, vervat in de eerste 
zinsnede van de .B. aan den voet van het bij 
Koninklijk besluit van 17 Februari 1870 (Staats

blad n°. 34) vastgesteld model n°. 10, waarop 
laatstelijk betrekking heeft mijn schrijven van 

2 November j.l. , afdeeling Militie en Schutterij, 
n°. 1637 M., den burgemeester, door wien een 
getuigschrift naar fat model wordt opgemaakt, 

aanleiding kan geven tot de meening, dat hij te 
beslissen beeft, welke overleden zoons in een der 
in de eerste zinsnecle van de N.B. bedoelde ge
vallen in het stuk vermeld moeten worden, ter
wijl toch, wordt de toepassing van artikel 48 der 
wet betrekkelijk de nationale militie gevraagd 
voor een loteling, ten aanzien van wien de 
militieraad of Gedeputeerde Staten in eerste in

stantie uitspraak moeten doen, de beslissing om
trent het daarbij rn aanmerking komen van 
overleden zoons, die in persoon als militieplicbtige 
of als vrijwilliger bij de militie hebben gediend 
of in vrijwilligen krijgsdienst zijn geweest, of 
voor wie tot het waarnemen of aan vullen van 
hun militiedienst, een plaatsvervanger werd inge

l~fd, in de eerste plaats aan den militieraad of 
aan Gedeputeerde Staten behoort. 

Ik heb de eer U Ed.G. te verzoeken, ter voor
koming van misvatting in dezen, den burgemeesters 
der gemeenten in Uwe provincie aan te schrijven, 
de eerste zinsnede van bovenbedoelde toelichtende 
N.B. voortaan in dien zin te lezen, dat in het 
getuigschrift model n°. l O worde vermeld iedere 
overleden zoon, die als militieplichtige of als 
vrijwilliger bij de militie heeft gediend of in 
vrijwilligen krijgsdi enst is geweest, of voor wien 

tot het waarnemen of aanvullen van zijn militie
dienst een plaatsvervanger werd ingelijfd. 

Overeenkomstip: den brief van mijn departe
ment van 21 Aup:ustus 1877, n°. 33, 4de afdeeling 
M ., kan de vermelding van o'"erleden broeders 
of halfbroeders van den belanghebbende gevoeglijk 
geschieden aan het slot van het getuigschrift, 
vóór de woorden "Gegeven te .. . ..... enz.11

, 

waardoor wordt voorkomen, dat de overledenen 
eene plaats innemen tusschen hen, die in het 

genoemd. 
Door deze mededeeling is bovenaangebaald schrij

ven van 2 November j.l. als vervallen te beschouwen. 

5 December 1898 . BESLUIT, tot wijz iging van 
het Reglement voor de Koninklijke Militaire 

Academie. S. 235. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Oorlog en van Koloniën, d.d . 28 September 1898, 
Ilde Afd., n°. 32; en van 4 October 1898, 

Litt. C, n". 73; 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

15 November 1898, n°. 11); 
Gezien het nader rap1101·t van voornoemde Mi

nisters van 26 November 1898, n°. 122, en van 

1 December 1898, Litt. C, n°. 23; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Eenig artikel. 

Het Reglement voor de Koninklijke Militaire 
Academie, vastgesteld - bij het Koninklijk besluit 
van 6 April 1895 (Staatsblad n°. 40), wordt met 
ingang van 1 Maart 1899 gewijzigd als volgt: 

Aan artikel 33 wordt het volgende lid toege
voegd: 

. d. gel,eele of gedeeltelijke vrijstelling , ten be
hoeve van den cadet, die aan de Cadettenschool 
voor den dienst in Neder/andscl,-Indië opgeleid 
zijnde, bij li et geneeskundig onderzoek, dat aan 
het toelatingsexamen tot de Koninklijke Militaire 
Academie voorafgaat,, voor dezen dienst onµ:eschikt 

wordt bevonden, en voor wien bij zijne bestem
ming voor den dienst hier te lande de bijdrage 
niet of slech ts gedeeltelijk kan worden betaald." 

De eerste zinsnede van artikel 34 wordt ge
lezen als volgt: 

"De vrijstellingen, bedoeld onder b, c en d 

van art. 33, worden jaarlijks bij Koninklijk be
sluit bepaald ." 

De eerste zinsnede van artikel 35 wordt ge
lezen als volgt : 

"De adspirant, die in de termen valt voor 
toekenning van i,:eheele vr\istell ing op p:rond van 
het bepaalde bij art. 33 onder a bif 1°. of onder d, 
dan wel voor gedeeltel ijke vrijstelling op grond 
van het bepaalde bij genoemd artikel onder b en d, 

wordt niet tot cadet benoemd, dan nadat door 
borgstelling, bij authentieke akte, voldoende zeker
heid is verkregen, dat de som, voor welke vrij 
stelling zal worden verleend, zal worden terug-
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betaald, ingeval de cadet op verzoek wordt ont

slagen, of om andere redenen afhankelijk van 

eigen wil of van eigen toedoen zijne bestemming 
niet volgt." 

Onze 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. 

Het Loo, den 5den December 1898. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, (get.) ELAND. 

De J,finister van Koloniën , CnKMER. 

( Uitgeg. 24 Dec. 1898.) 

5 December 1898. ARRFJST van ,len Hoogen Raad 

der Nederlanden, houdende besliss ing dat 
het verbod in eene plaatselijke verordening 

om voorwerpen of waren van welken aard 

ook hetzij op of aan den openbaren weg, 

hetzij aan de huizen te koop aan te bieden 

of te venten zoncler schriftelijke vergunning 
van ,len bnrgemeester in het algemeen niet 

gaat buiten de grenzen der aan den gemeente

raad bij art. 135 cler gemeentewet toegekende 
bevoegdheid en evenmin is in strijd met 
art. 147, 3• lid, art. 4 of art.151 der Grond

wet, dit laatste in verband met art. 625 B. W., 
of met art. 34 der wet van 2 October 1893 
(Staatsblad n°. 149), doch dat het bedoelû 
verbod in zijn geheel verbindende kracht 
mist, omdat daarbij in strijd rn et art. 179 
aanhef en letter a der gemeentewet, buiten 

de gevallen bij eenige bijzondere bcpaliug 

voorzien, eene daad van uitvoering der plaatse

lijke verordening is opgedragen aan den 
burgemeester alleen, niet aan burgemeestet· 

en wethouders. 
De Hooge Raad enz.; 

Gelet op het middel van cassatie, namens den 
reqnirant voorgesteld bij pleidooi: 

Schending van art. 135 der gemeentewet, be
nevens van de artt. 147c 4 , 151 der Grondwet 
in verband met art. 625 B. W ., 7 der Grond
wet, 34 der wet op de bedrijfsbelasting, subsi 
diair schending van art. 179a der ~emeentewet; 

Overwegende dat zoowel bij het bestreJ.en vonnis 
cler rechtbank als bij het daarbij bevestigde vonnis 

van den kantonrechter is bewezen verklaard, dat 
de requirant in de gemeen te Marken op den 
21 Februari 1898 des namiddags omstreeks 2' uur 
zonde1· te zijn voorzien van een bewijs van ver-

gnnnin12: afgegeven door den burgemeester dier 

gemeen te op de openbare straat in den Kerk
buurt en langs de huizen met manufacturen 

heeft gevent; 
0. dat bij het middel wordt beweerd, dat ten 

onrechte op het bewezene zijn toegepast de ar
tikelen 131 en 117 van de algemeene politie
verorûening der gemeente i\farken van den 29 De

cember 1897, omdat deze artikelen in strijd zijn 
met de als geschonden opgenoemde artt. en der

halve niet verbindend; 
0. dat art. 117 op de overtreding waarvan in 

art . 131 geldboete of hechtenis is gesteld luidt: 

" Het is verboden voorwerpen of waren, van 
welken aard ook, hetzij op of rum den openbaren 
weg, hetzij aan de huizen te koo11 aan te bieûen 
of te venten, zonder voorz ien te zijn van een 

bewijs van vergunning, afgegeven door den bur
gemeester"; 

0. dat vooreerst is beweenl, dat dit artikel is 

in strijd met art. 135 der gemeentewet, omdat 

het niet betreft een der onderwerpen daarbij aan 
den raad opgedragen, en meer bepaald niet de 

openbare orde, waaronder is te verstaan - niet 
cle 11101 eele orde, of het, gansche geb ied dat de 

strafwet bestrijkt, - maar "de orde op straat", 
zooals blijkt uit het opschrift van § 2 van het 

derde hoofdstuk der gemeentewet, alsmede uit 
art. ] 88 dier wet; 

0. cluaromtren t, dat de in art. 177 genoemcle 

handelingen zijn verboden, wanneer zij, zooals de 

verordening luirlt, zijn gepleegd " hetzij op of aan 
den openbaren weg, hetzij aan de hnizeu"; dat 
bij zoo,lanige handelingen de openbare orde in den 

materieelen zin . de orde op straat" kan zijn be

trokken, zoodat het verbod betreft cle openbare 
orde in den zin, welke11 de reqnirnnt daaraan 

en wel bij uitsluiting wil toegekencl zien; 
0. dat tot sta ving van den beweerden strijd 

met art. 147, derde lid der Grondwet is aan
gevoerd, dat de handelsvrijheid is een door de 
Grond wet beschermd belang en het toegepaste 
artikel der verordening met dit Grond wetsartikel 
ouvercenigbaar; dat toch als belastingen den cloor
voer, den uitvoer naar en den invoer nit andere 
gemeenten niet mogen belemmeren. z11lks te 

minder op andere wijze mag geschieden eensdeels 
omdat belastingen een bestaansmiddel zijn voor 
de gemeenten en ten andere omdat de Grondwet 
niet kan hebben bedoeld eene belemmering toe te 
laten, die baar voorschrift krachteloos zoude maken; 

0. hieromtrent ebt de Gronclwet de handels-
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vrijheid niet. in het algemeen beschel'mt, maar 

in het derde )iel van art. 147 enkel verbiedt, 
clat bij gemeentelijke belasting-verordeningen op 
cle handelsvrijheid op eene bepaalde wijze worde 

in breuk gemaakt en dat haar verbod andere ver

ordeningen alzoo niet treft, terwijl van cle ver

melde door den reqnirant aan de Grondwet toe

geschreven bedoeling noch uit de woorden noch 
uit de geschiedenis der Grondwet blijkt; 

0 . clat vool'ts is beweerd, dat er strijd zon 
bestaan tmschen art. 117 der verordening en 
art. 4 del' Grond wet, omdat bij het verbod van 

venten onderscheid is gemaakt tusschen ingeze

tenen en niet-ingezetenen, doch dat de verorde
ning clat onderscheid niet maakt; 

0. dat de req uirant verder heeft beweerd, clat 
het meermalen vermelde artikel der verordening 

zoncle strijden met art. 151 cler Grondwet en 

art. 625 B. W., omclat het in werkelijkheid 

eigendomsontzetting beoogt en aan clen koopman 
clie koopt om te verkoopen het beschikkings

recht ontneemt; 

0. daaromtrent, clat cloor art. 117 cle eigen
dom van geene voorwerpen of waren, van welken 
aard ook wordt ontnomen en evenm in cle be

schikking; clat toch het verbod aan den koopman 
om voor het te koop aanbietl.en en vel'koopen 
zijner waren van clen opeu baren weg gebruik te 

maken, hem wanneer hij claartoe den openbaren 
weg niet bezigt, die hanclelingen vrijlaat gelijk 
het hem ook vrij laat alle andere wijzen om over 

zijne waren te beschikken; dat het verbocl den 

koopmun dus cle beschikki ng over zijne wa1·eu 

niet ontneemt, maar hem alleen daarin beperkt, 
en clat volgens art. 625 B. W. in ver hand met 

art. 144 cler Gronclwet en 135 der gemeen tewet 

de raad in het algemeen bevoegd is bij openbare 
verordening zooclan ige beperking te maken; 

0. dat wijders is beweerd, dat het aangevallen 

artikel der vel'ordening in strijd zon zijn met 
art. 7 der Grond wet, omdat het cloor zijne alge
meenheid ook om vat gedrukte stukken; 

0. clienaangaande, dat indien, wat hier niet te 
beslissen valt, dit grondwettelijk voorschl'ift niet 
toelaat het verspreiden, waartoe behoort het venten 
van gedrukte stukken in het openbaar, te ver
bieden of wel afhankelijk te stellen van een voor
afgaand verlof der overheid, het gevolg daarvan 
alleen zou zijn dat art. 117 niet verbindend moet 
worden geacht ten aanzien van de verspre-icling 
van drokwerken, niet clat aan dit artikel in zijn 

geheel vel'bindende kracht moet worclen ontzegd; 

0 . dat nog is beweerd, dat art. 34 cler wet 

van clen 2 October 1893 ( Staatsblad n°. 149) 
tot heffing eener belasting op bedrijfs- en andere 
inkomsten zonde zijn geschonden omdat dat ar

tikel van de hanclelsreizigers, kramers en verdere 

personen, clie hno bedrijf rondtrekkende uitoefenen 

onderstelt, dat zij er zijn en het niet aan ge

meentebesturen sta,it om te bepalen dat zij er 
niet mogen zijn cloor welk ver boel, ingeval het 

door alle gemeentebesturen wercl uitgevaardigd, 
art. 34 weerloos zoncle zijn; 

0. daaromtrent, dat dit artikel aan cle daarin 
genoemcle personen eene vel'plichting opleg~encle, 

het bestaan clier JJel'sonen onclel'stelt, doch dat 
dit slechts is eene feitelijke onclerstelling, omdat 

alleen nit het opleggen eener verplichting aan 
bepaalde personen niet kan worclen afgeleid eene 
wilsuiting des wetgevers om het bestaan van zoo
clunige personen op wettelijke wijze te waarborgen; 

dat ook uit de geschiedenis der wet blijkt, 
dut de bepaling niet anders heeft dan een fiscaal 

karakter en niet ten doel ltee~ in bl'enk te maken 

op de reglementeerencle politiebevoegclheicl cler 
gemeentebesturen; 

0. met betrekking tot de snbsidinil' beweerde 

schending van art. 179 aanhef en a cler ge
meentewet; 

clat het verbod van al't. 1 i7 is gedaan aan 

hem die niet is voorzien van een bewijs van 
vergunning afgegeven clool' den burgemeester; 

clat het geven dier vergunning waar het krach

tens de verorden ing geschiedt is eene daacl van 
uitvoering, clie ingevolge art. 179 aanhef en 

a clcr gemeentewet in den regel behoort tot cle 
uitsluitende bevoegdheid van bnr"emeester en 
wethouders; 

dat alzoo, waar niet uit eenige wetsbepaling, 
zooals art. 188 der gemeentewet, het tegencleel 
volgt, cle opdracht tot het geven van vergunning 
aan den burgemeester alléén is in strijcl met de 
wet en verbindende kracht mist; 

dat clie opdracht met het verbocl oplevert eene 
onsplitsbare wilsverklaring met het rechtsgevolg 
dat ook aan het verbocl verbindende kracht moet 
worclen ontzegd ; 

clat het bewezene niet valt oncler eene andere 
verbods- en strafbepaling ; 

Vernietigt het vonnis door de arrondissements
rechtbank te Haarlem den 12 J nli 1898 in cleze 
zaak gewezen; 

En alsnu krachtens art. 105 R. 0. recht
cloencle ten principale op het hooger beroep: 
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Vernietigt het vonnis door den kantonrechter 

te Purmerend den 24 Maart 1898 in deze zaak 
gewezen ; 

Verklaart het bewezen feit ni et strafbaar; 

Ontslaat den requirant van alle rechtsvervol 
ging te dier zake. 

6 December 1898. WETTEN, houdende natura-
lisatie van: 

Jos e ph Kürt e n . S. 236. 

H e rmann Marx. S. 237. 

Peter Maria Theo clor Hub ert Ende

pol s. S. 238 . 

Eduard Juliu s Jord a n s. S. 239. 

Dr. Maij er Carl Rapp, zi ch noemende 

Dr. Martin Rapp. S. 2~0. 

Anna Ja co b a van E y k , weduwe van 

Robert Mackenzie. S. 241. 

Johann Ger hard T ee p e. S. 242. 

Ludwig Ba u m . S. 243. 

Fr i edrich C l e m e n s Steinmann. 

s. 244. 

Wilhelm Stoltz. S. 245 . 

Victor Hu go Dalitz. S. 246. 

Ger h n r d Joha n n Sonde r n . S. 247. 

Dirk Po 1. S. 248. 

Hyronymus Pol. S. 249 . 

Falck L ew in . S. 250. 

Carl Friedr i c h Deuschl e. S. 251. 

Adrianus Aerts. S. 252 . 

6 December 1898. WET, tot goedkeuring van 

de overeenkom st op den 23sten Februari 1898 

te 's Gravenl,age tusschen Nederland en 

Duitscltland gesloten , waarbij die op den 

llden December 1873 te Berlijn tusscheu 

beide Rijken gesloten , tot regel ing van de 

uitoefening der geneesknnst in de grensge

meenten (Staatsblad 187 4, n°. 71 ) , wordt 

ui tgebreid tot de veeartsen. S. 253 . 

WtJ WILHELMINA, ENZ . .. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

de overeenkomst, op den 23steu Februari 1898 

te 's Gravenhage tusscheri Nederland en Duitscl,
land gesloten, waarbij die op den llden Decem
ber 1873 te Berlijn tussch en beicle Rijken gesloten 

tot regeling van de uitoefening der geneeskunst 

in de grensgemeenten (Staatsblad 1874, n°. 71), 

wordt uitgebreid tot de veeartsen, wettelijke 

rechten betreft; 
Gelet op het bepaalde bij het tweede Jid van 

artikel 5 9 der Grond wet; 

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

Benig artilcel. 

Wordt goedgekeurd de in afschrift hiernevens 

gevoegde overeenkomst op den 23sten Februari 

1898 te 's Grave11!tage tusschen Nederland en 

Duitsc!ttand gesloten, waarbij <lie op den l l uen De

cember 1873 te Berlijn tusschen beide Rijken 

gesloten, tot regeling van de uitoefening der ge

neeskunst in de grensgemeent en (Staatsblad 1874, 

n°. 71), wordt uitgebreid tot <le veeartsen. (1) 

Lasten en bevelen , enz. 

Gegeven op het Loo, den 6den December 1898. 

(get.) WILHELMINA. 
De Minister van Buitenlandsc!te Zalcen , 

(get .) W . H. DE BEAUFORT. 

De Minister van B innenlandsc!te Zalcen, 
(get .) H. GOEMAN BoRGEsrns. 

De Minister van Financiën, (get.) PrnRSON . 

( Uitgeg. 18 Jan. 1899.) 

6 Decembe,· 1898 . WET, tot goedkeuri ng der 

toestemming tot wijziging van het Wetboek 

van Koophandel voor de Gemengde Recht

spraak in Egypte en voorbehoud cler be

voegdheid om soortgelijke verdragen te sl uiten. 

S. 254. 

WJJ WILHELMI NA , ENZ . .. doen te weten: 

Alzoo . Wij in ornrweging genomen hebben, 

dat door den Poli t ieken Agent en Cousul-Generaal 

<ler Jederlanden te Caïro op 24 Januari 1898, 

is verleend toestemming tot de, in het nevens 

deze wet in afschri ft gevoegde ontwerp-decreet 

der Egypt ische Regeering vervatte wijziging van 

artikel 49 van het Wetboek van Koophandel voor 

de Gemengde Rechtspraak daar te lande en dat 

het voorts wenschelijk is aan Ons de bevoeg<lheid 

voor te behouden tot het sluiten van soortgelijke 

verdragen; 

Gelet op het bepaalde bij het tweede en der<le 

lid van artike! 59 der Grond wet; 

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

Art. 1 . Wordt goedgekeurd de toestemming 

door den Politieken Agent en Consul-Generaal 

der Nederlanden te Caïro, namens de Neder
landsche Rcgeering verleend, tot de, in het nevens 

deze wet in afschrift gevoegde ontwerp-decreet der 

(1) Deze overeenkomst in de Fransche taal, 
wordt hierna niet opgenomen , <laar de bekend
making er van in de J: ederlandsche taal nog bij 
Koninklijk besluit volgt. 
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Egyptische Regeeriug, vervatte wijziging van 

artikel 49 van het Wetboek van Koophandel 

voor de Gemengde Rechtspraak daar te laude. 

2 . Wij behouden Ons de bevoegdheid voor om 

verr\ragen te sluiten tot verlenging der Gemengde 

Rechtspraak in Egypte of tot goedkeuring van 

wijzigingen in het Reglement omtrent die regt. 

spraak of i u de daarbij behooreude wetboeken. 
Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den 6den December 1898. 

(get.) WIL HEL MINA. 

lJe J,[inister van Bttitenlandsche Zaken, 

(get.) W. H. DE BEAUFOLt T. 

JJe J,[in. van Justitie, (get.) fJORT v. D. LINDEN. 

( Uitgeg. 29 Dec. 1898.) 

AFSCHRIFT. 

l:'rojet de JJécret. 

Nous Khédive d'Egypt-e, 

Vu le Règlemeut d'organisatiou judiciaire pour 
les procès mixtes en Egypte; 

Après accorrl intervenu entre otre Gouverne

ment et les Puissances qui ont adhéré à la réforme 

judiciaire; 

Sur la propositiou de Notre Ministre de la Jus

tice et l'avis conforme de Notre Conseil cles 

Ministres; 

Déc rétons: 

Art. JJremier. L'article 49 du Code de com

merce ponr les t ribunanx mixtes est modifié 
ainsi qn'il snit: 

. Ancnne société ne pourra diviser son cap ifal 

en actions on coupures d'actions moindres de 

cent francs." 

Art . deu.rième. Notre Ministre de la Jnsti ce 

est chargé de l'exécution du présent décret. 

6 JJecember 1898. WET, houdende goedkeuring 

van een op 5 April 1898 onderteekend ver

drag betreffende clen eigendom en het onder

bond van onderzeesche electrische kabels tus
schen de Britsche en ederlandsche kusten. 

s. 255 . 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweginp; genomen hebben, dat 

het op 5 April 1898 te 's Gravenhage gesloten 
verdrag betreffende clen eigendom en het onder

houd van onderzeesche electrische kabels tnsschen 
de Britsche en Nederlandsche kusten, geldelijke 

verplichtingen aan het Rijk oplegt; 

Gelet op de 2de zinsnede van artikel 59 der 
Grondwet; 

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

Benig artikel. 

Het in afclruk bij deze wet gevoegde, den 

vijfden April 1898 tusschen Nederland en het 

Vereenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en 

I erland gesloten verdrag, betreffende den eigen

dom en het onderhand van ondeneesche electrische 

kabels tusschen die beide landen, wordt goedge

keurd . (1) 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den Gden December 1898. 

( get. ) WILHELMINA. 

JJe Minister van Ruitenland.sche Zaken, 
(get.) W. H. DE BEAUFORT. 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

(get. ) C. LELY. 

( Uitgeg. Il lJec. 1898 .) 

6 JJecember 1898. WET, verklarencle het alge

meen nut der onteigening van eigendommen, 

noodig voor het doortrekken der van Won

straat te Amsterdam. S. 256. 

6 JJecember 1898. WET, tot verhooging en wijzi

ging van het viifde hoofdstuk der Staatsbegrno

ting voor het dienstjaar 1898 . S. 257 . 

Bij deze wet worden de navolgende artikelen 
van dit hoofclstnk: 

a. ingevoegd: 

Árt. 69bis. Kosten van de Pharmacopee-com

missie en van nieuwe vaststelling of wijziging 
van de ~ederlandsehe Pharrnacopee / 300. 

b. verhoogd: 

Árt. 88 met/ 4200. Árt. 174 met f 3500 . 

Ten gevolge van voorschreven verhoogingen en 

wijziging wordt het totaal der 4de Afd. van dit 

hoofdstuk verhoogd met f 300; dat der 5de Afd. 

met / 4200 ; dat der 6de Afd. met _f 3500 en 
het eindcijfer met / 8000. 

6 JJecember 1898. WE1', tot W1Jz1grng van het 

zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1897. S. 258. 

Bij deze wet wordt na verhooging, bij voeging 

en vermindering van eenige artikelen, het totaal 

der 2de Afd . gebracht op/ 7,407,080; dat der 

3de Afd. op / 3,802,447.50; dat der 4cle Afd. op 

f 2,232,681 en dat der 5de Afd. op/1,890,117. 

(1) De vertaling van deze overeenkomst is op
genomen bij het besluit van 21 December 1898, 
s. 270. 
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6 December 1898. WET, tot wijziging en verhoo

ging van het zevende hoofdstuk B der Staatsbe

grooting voor het dienstjaar 1897. S. 259. 

Bij deze wet wordt na verhooging en vermin

dering van eenige artikelen het totaal der 5de Afd. 

gebracht op f 5,220,670; dat der 9de Afd. op 
f9,6G5,275.46 enheteindcijferopf21,216,671 .545. 

De Directie der Nederlandsche Handelmaat
schappij, handelende namens die naamlooze ven

nootschap, zijn overeengekomen als volgt: 
Art. 1. De Nederlaudsche Handelmaatschappij 

neemt op zich om, in hoefanigheid van commis
sionair, met de uit het delcredere voortvloeiende 
aansprakelijkheid, de Indische gonvernernentspro-

clucten voor zoovcrre zij door de Regeering ten 
6 Decembe,- 1898. WET, tot beschikhaa rstellin!!; verkoop in Nederland bestemd worden, af te 

van gelden, wegens door het Departement 
van Oorlog gedane verstrekkingen, voor den 
dienst van 1898. S. 260. 

Bij deze wet worden de gelden wegens door het 
Departement van Oorlog gedane verstrekkingen, 

ten bedrage van f 241,184.28•, in 's Rijks schat

kist voorhanden , ten behoeve van dat Departement, 

tot het doen van betalingen voor den dienst van 
1898, beschikbaar gesteld . 

6 Decembei· 1898. W'ET, houdende bekrachtiging 

eeuer overeenkomst met de Nederlandsche 
Handelmaatschappij, ter vervanging van die 

bekrachtigd bij de wet van 23 Juni 1893 

(Staatsb lad n°. 113). S. 261. 
WrJ WIL HEL MINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenscbelijk is dat cle hieronder vermelde 

overeenkomst bij cle wet worde bekrachtigd; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De in afschrift aan deze wet gehechte over· 

13 April 18~8 h cl M' eenkomst op den 23 Mei 1898 tnssc en en 1-

nister van Koloniën, behoudens bekrachtiging bij 
de wet, handelende namens den Staat der Neder
landen, en de Di rectie der Nederlanclsche Handel

maatschappij, handelende namens die naamlooze 

vennootschap, aangegaan ter vervanging van die 
van 2 December 1892, behoorencle bij de wet 

van 23 Juni 1893 (Staatsblad n°. 113), wordt 
bekrachtigd. 

2. De overeenkomst bij het voorgaand artikel 
bekrachtigd, wordt gratis geregistreerd en is vrij 

van leges. 
Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven op het Loo, den 6den December 1898. 

/.get.) WILHELMINA. 
De ~finister van Kol01,iën, (get.) CREMER. 

( Uitgeg. 22 IJec. 1898.) 

AFSCHRIFT. 

De Minister van Koloniën, behoudens bekrach
tiging bij de wet, handelende namens den Staat 

der Nederlanden, en 

schepen, te vervoeren, op te slaan, te beheeren en 
te verkoopen, alles met inachtneming van de 

aanwijzingen, door de Regeering te geven . 
Geschillen ter zake van cle in alinea 1 be

doelde verrichtingen, tnsschen de Maatschappij 
en derclen ontstaanclc, kunnen door haar niet bij 
dading worden beëindig•l, dan met m,ichtiging 
der Koningin, en wanneer zij een beJrag van 
meer dan f 10,000 betreffen, behoudens bekrach
tiging bij cle wet. 

2. 'fot waa1·borg · voor de stortinp; der opbrengst 

van de producten, verbindt cle }faatschappij zich, 
om, op den da,,. vóór elke veiling , bij cle Neder
landsche Bank, ten deze optredende als agent van 

den Staat, over te brengen eene met het approxi
matief netto bedrag overeenkomende waarde in 
geldswaardig papier of in geld, naar kcnze van 

den Minister van Koloniën, en in het laatste 
geval, ouder berekening van rente voor deze ver
vroegde afrekening, op den voet van het alsdan 

vigeerencle promessen-disconto der Nederlandsche 
Bank. 

Indien de Minister van Koloniën cle storting 
van voornoemcle waarborgsom in geld verlangt, 
wordt daarvan veertien dagen te voren aan de 

Nederlandsche Handelmaatschappij kennis gegeven. 
3. Voor al hare , in ,irtikel 1 genoemde , ver

richtingen, geniet de Nederlandsche Handelmaat
schappij ,ils commissie (met in begrip van delcredere) 

één en een half percen t van de bruto opbrengst 
der door haar verkochte en verantwoorcle gonver
nementsprod neten. 

4. De Nederlanclsche Handelmaatschapp ij onder
werpt zich, wat betreft de wijze waarop zij rekening 
en verantwoording aan den Staat aflegt, aan cle 

wettelijke bepalingen, die deswege zijn of nader 
zullen worden vastgesteld en aan de voorschriften, 
door cle Regeering ter uitvoering van die wette
lijke bepalingen, of in overleg met de Algemeene 
Rekenkamer in Nedel'lancl, gegeven of te geven. 

5. Zoolang de Nederlandsche Handelmaatschappij 

aan alle, uit deze overeenkomst voortvloeiende 
verplichtingen getrouw voldoet, zal de Regeering 
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zich van geen andereu tusschen persoon betlienen 
voor het afschepen , vervoeren, opslaan, beheeren 
en verkoopen van de Indische gouvernementspro
ducten, die ten verkoop in Nederland bestemd zijn. 

6. Geschillen , uit deze overeenkomst voort
vloeiemle, worden onderworpen aan het oordeel 
van drie scheid si ieden , waar van een door elk 
der pa,-tijen , en een door den Hoogen Raad der 
Nederlanden te benoemen. 

De Mini~ter van Koloniën is echter bevoegd 
eene voo rloopige besli ssing te nemen, waaraan de 
Nederlandsche Handelmaatschappij gevolg geeft, 
behoudens hare aanspraak op schadevergoeding, 
wanneer zij door de ui tspraak der scheidslieuen 
in het gelijk wordt gesteld. In zoodanig geval 
beslissen de scheidslieden bij h unne uitspraak, 
ook over het bedrag der schadevergoeding. 

7. Wanneer deze overeenkomst niet vóór 1 J a
nuari 1899 door de wet is bekrachtigd, wordt 
zij geacht niet te zij n gesloten: 

Door de wet bekrachtigd zijnde treedt zij in 

werking op 1°. J anuari 1900 , en vervangt als
dan de overeenkomst van 2 December 1892, 
bekrachtigd bij de wet van 23 J uni 1893 (Staatsblad 
n°. ll3). Zij wordt aangegaan voor den tijd 
van vij f jaren, clus tot het einde van het jaar 
1904, behoudens de bevoegdheid van elk der 

partijen om deze overeenkomst te doen eind igen 
met het einde van elk jaar, do01· schriftelij ke op
zegging, uiterlijk in de maand Januari van dat jaar . 

k . d I d l3den April 1898. 
Aldus opgemaa trn up o op en 2Ssien Mei 1898. 

De !Jfinister van Koloniën , (get.) CREMER. 
De Neder landsche B andelmaatscltappij , 

(get .) F . ALTlNG MEES. 
FitA ISSINET. 

Voor eensluidend afschrift, 
De Secretaris-Generaal bi,j het Departement van 

Koloniën, 
(get.) A. E. ELTA S. 

6 December 1898 . BESLUIT, tot intrekking van 
het Kon inklijk besluit van 26 ~foart 1897 
(Staatsblad n°. 76) , houdende vergunning 
aan het bestuur der gemeente Rotterdam 
tot oprichting van een doorgangshuis voor 
krankzinnigen aldaar, alsmede bepali ng van 
het maximum der verpleegden en het mini
mum der geneeskundigen. S. 262. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 2 December 1898, 

n°. 2058, afdeeling Medische Politie , betreffende 
een verzoek van het bestu ur der gemeente Rotter
dam, om intrekking van de bij Koninklijk be
sluit van 26 Maart 1897 (Staatsblad n°. 76) 
verleende vergunning tot opricht ing van een 
doorgangshuis voor krankz innigen op het terrein 
van het zieken huis dier gemeente; 

Gelet op de wet van 27 Apri l 1884 ( Staats
blad n°. 96) , gewijzigd bij de wetten van 15 
Apr il 1886 (Staatsblad n°. 64) en 7 December 
1896 (Staatsblad n°. 191 ) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
In te trekken het Kou i nklijk besln it van 26 

Maart 1897 '(Staatsblad n°. 76), houdende ver• 
gunning aan het bestuur der gemeente Rotterda,n 
tot oprichting van een doorgangshu is voor krank
zinnigen aldaar, alsmede bepal ing van het max i
mum der verpleegden en het mini mum cler ge
neeskundigen. 

Onze Minister van Binuenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van di t besluit, dat in 

het Staatsblad zal worden geplaatst . 
Het Loo, den 6den December 1898. 

(get.) WILH E LM! A. 
De Jf inister van B innenlandse/te Zaken, 

(get .) H. GOEMAN BoRGESIUS. 
( Uitgeg . 17 Dec. 1898. ) 

6 December 15398 . BESLUIT, houdende nadere 
regeling van de porten der brieven en verdere 
stukken, die rechtstreeks over zee tusschen 
het Rijk en zijne koloni ën en bezi ttingen in 
Oost- en West-Indië worden gewisseld. S. 263. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van Onze 

Ministers van Waterstaat, Handel en Nijverheid 

en van Koloniën van 7 September 1898 , P osterij en 
en Telegraphie , n°. 2776, en van 13 Septem
ber 1898 , Li tt. A • , n°. 27 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
11 October 1898, n°. 18) ; 

Gez ien het nader rapport van Onze voornoemde 
Ministers van 25 No vember 1898, Posterijen en 
Tel<>graph ie , n°. 3598 , en van 1 December 1898 
Litt. A• , n°. 47 ; 

En lettende op artikel 25 der wet van den 
15 April 1891 (Staatsb lad n°. 87) , benevens op 
artikel 21 van het Algemeen Postverdrag van 
Washington van 15 J nni 1897 (Staatsblad 1898, 
n°. 102); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 J anuar i 18 99 te bepalen: 
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Art. 1. De brieven en andere hieronder te 

vermelden stukken , welke rechtstreeks over zee 

(dat is met de zoogeuaamde .zeepost") tusschen 
het Rijk en zijne koloniën en bezitt ingen in Oost

en West-Indië worden gewisseld, zijn onderworpen 
aan het navolgende tarief .an frankeering: 

1. bij verzending uit Nederland naar de kolo
niën en bezittingen in Oost- en West-Indiën: 

a. brieven 5 cent per 15 gram of gedeelte van 
15 gram; 

b. briefkaarten 2!, cent per enkele kaart en 
5 cent voor eene dubbele kaart, dat is met voor
uitbetaald antwoord; 

c. papieren en bescheiden, gedrukkte stukken 

en monsters of stalen van koopwaren 2 cent per 

50 grnm of gedeelte van 50 grnm, met toepass ing 
evenwel van een minimum, wat de papieren en 

bescheiden betreft, van 10 cent, en, wat de monsters 

of stalen van koopwaren aangaat, van 5 cent voor 

elke verzending onder een afzonderlijk adres; 
2. bij verzending uit de koloniën en bezittingen 

in Oost- en West-Indië naar Nederland: 

a. brieven ] 0 cent pP.r 15 gram of gedeelte 
van 15 gram; 

b. briefkaa,·ten 5 cent per enkele kaart en 

10 cent voor eene dubbele kaart, dat is met 
vooruitbetaald antwoord; 

c. papieren . en bescheiden, gedrukte stukken 
en monste,·s of stalen van koopwaren 2 cent per 
50 gram of gedeelte van 50 gram, met toepassing 

evenwel van een minimum, wat de papieren en 

bescheiden betreft, van 10 cent, en, wat de monsters 

of stalen van koopwaren aangaat, ;an 5 cent voor 

elke verzendiug onder een afzonderlijk adres. 

Bijeenvoeging van de sub c bedoelde soorten 
van stukken onder één adres is geoorloofd. Het 
minimum port van 10 cent of dat van 5 cent 

is dan toepasselijk , naar gelanii; papieren en be
scheiden in de zending begrepen zijn of dat zij 

alleen uit gedrukte stukken en monsters of stalen 
van koopwa,·en bestaat. 

2. § 1. Voor ongefrankeerde brieven en brief
kaarten, per .zeepost" verzonden, is het dubbele 
van het port, dat volgens het bij artikel 1 , 
sub 2 a en b, hedoelde tarief, in geval van fran 
keering verschuldigd is, van de geadresseerden 
te heffen . 

§ 2. Alle ande1·e in artikel 1 vermelde stukken 
moeten ten min,,te gedeeltelijk gefrankeerd zijn. 
Indien zij ongefrankeerd ter post worden bezorgd, 
blijft de verzending achterwege. 

§ 3. Bij ontoereikende frankeering is, zoo wel 

voor de brieven als voor de andere stukken in 

artikel l bedoeld, van cle geachesseerden te 

heffen een port ten bedrage van tweemal de ont

brekende som, met aanvulling van de breuken 

van 2} cent tot het volle hedrag van 2! cent. 
3. Met afwijking van het bepaalde sub 2 a van 

artikel 1, kunnen brieven, gericht aan militairen 
beneden den rang van officier, bij cle land- of 

zeemacht in Neder land dienende, bij verzending 
met de .zeepost" gefraukeerd worden met 5 cent, 

mits zij het gewicht van 15 gram niet te boven 

gaan en geen voor andere personen bestemde 
brieven bevatten. 

4. § 1. Op de verzending met de . zeepost" 
zijn overigens van toepassing de bepalingen, 
geldende voor de brieven en verdere stukken, 
die op andere wijze dan langs de,1 rechtstreek
schen zeeweg, tusschen het Rijk en zijne koloniën 

en bezittingen in Oost- en West-Indië worden 
gewisseld. 

§ 2. Met afwijking in zooverre van de voormelde 
bepalingen, kunnen echter de gedrukte stukken, 
bij verzending per "zeepost", tot een gewicht 

van ten hoogste 5 kilogram worden toe~elaten. 
5. Het Koninklijk brslnit van 24 Mei 1889, 

n°. 1 (Nederlandse!, Staatsblad n°. 67, Indiscli 

Staatsblad n°. 160, Surinau,mscli Gouvernemcnts
blad n°. 21 en Curaçaose!, Publicatieblad n°. 16) 
wordt ingetrokken en hniten werking gesteld, even

eens cle bepaling ten slotte van artikel 1 van het 

Koninklijk beslnit van 25 Mei 1892, n°. 48, 
(Nederlandscli Staatsblad n° . 129, I ndisch Staats

blad n°. 199, Suri11aamscli Gouverneme11tsbladn°. 30 

en Curaçaosch Publicatieblad n°. 18), dat voor 

de verzendinii; met de "zeepost" voorloopig nog 
van toepassing zonclen blij ven de artikelen 3 en 4 
van het Koninklijk Besluit van 17 Januari 1897, 
n°. 31 (Neder landsch Staatsblad n°. 4, Indiscl, 
Staatsblad n°. 115, Surinaamse!, Gourernements

blad n°. 5 en Curaçaosclt Publicatieblad n°. 4). 

Onze Ministers van Waterstaat, Handel en 
ijverhe id en van Koloniën zijn belast met de 

u itvoering van dit heslnit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zul 
worden gezonden aan den Rand van State. 

Het Loo, den 6den December 1898. 
(get.) WILHELMINA. 

De flfinister van Waterstaat, Handel en N,,jverl,eid, 

(get.) C. LELY. 

De flfinister van Koloniën, (get.) CREMER. 

( Ditgeg. 14 Dec. 1898.) 
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8 December 1896. BESLUIT, tot regeling der 
vergpeding voor bureaukosten aan de colleges 

· van zetters voor 's- Rijlrs il:irfflt- ~tingen 
en der presentiegelden voor de leden dier 
colleges. S. 264. 

WIJ WILHELMINA' ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister uu. 

Financiën van 19 November 1898, n°. 53, af
deeling Directe Belastingen ; 

Gezien art. 1, tweede lid, der wet van 5 April 
1870 (Staatsblad n°. 63) en art. 19, § 5, der 
wet van 2 October 1893 (Staatsblad n°. 149), 
alsmede de Koninklijke besluiten van 26 Augus
tus 1870 (Staatsblad n°. 156), 3 Febrnari 1873 
(Staatsblad n°. 26), 8 Maart 1894 (Staatsblad 

n°. 43), 22 April 1895 (Staatsblad n°. 73) en 
12 Juni 1896 (Staatsblad n°. 95); 

Overwegende, dat wijziging noodig is van de 
bestaande bepalingen betreffende toekenning aan 
de colleges van zetters voor 's Rijks directe be
lastingen van vergoecling voor bnreankosten en 
aan de leden dier colJeges van presentiegelden; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van 29 No
vember 1898, n°. l 9); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
melden Minister van 6 December 1898, n°. 5, 
afdeeling Directe Belastingen; 

Hebben besloten en besluiten: 

Art. 1 . Aan de coUeges van zetters voor de 
11:rondbelasting en de pe.rsonele belasting te Am
sterdam , Rotterdam en 's Gravenkage en aan de 
colleges van zetters voor ' s Rijks directe belastin
gen in de. overige gemeenten, wordt, voor elk 
dnizendtal inwoners der gemeente en voor elk 
kalenderjaar als vergoed ing voor bureaukosten 

toegekend: 
in gemeenten van 50,000 inwoners en daar

boven f 2.-, 

in gemeenten van 10,000 tot 50,000 inwoners 

.f 1.25, 
in gemeenten van 1500 tot 10,000 inwoners 

f 1.-. 
Wanneer de vergoeding, berekend naar boven

vermelde rep:elen , voor een college on voldoende 
blijkt voor cle behoefte in 1899 of volgende jaren, 
kan zij door Ons worden verhoogd. 

2. Aan cle leden van een college van zetters 
te zamen wordt, voor elk kalenderjaar als pre
sentieiseld toegekend: 

a. aan die van het college van zetters voor 
de grondbelasting en cle personeele belasting: 

te Amsterdam . . f 3500, 

te Rotterdam en te 's Gravenl,age. . f 2800 ; 
b. aan die van elk der colleges van zetters 

voor de belasting op bedrijfs- en andere inkom
sterr te- Álll.&_terdam . . f 2000 , 

te Rotterdam en fe .~Gravenl,age . " 1600 ; 
c. aan die van het college varr- ~s voor 

's Rijks directe belastingen in de overige ge
meenten, TOOJ: elk duizendtal inwoners der ge

meente: 
in gemeenten van 10,000 inwoners en daa-r

boven f 21, 
in gemeenten vau minder dan 10,000 inwoners 

f 15. 
Voor de toepassing van dit artikel worden de 

voorzitte,rs bedoeld bij art. 18 der wet van 
2 October 1893 (Staatsblad n°. 149), niet als 

leden gerekend. 
3 . Het getal inwoners eener gemeente wordt 

bepaald naar clen toe.stand bij clen aan vang van 
het jaar waarover de vergoeding voor bureau
kosten of het presentiegeld wordt toegekend. 

Onderdeelen van een duizendtal, de helft of 

meer bedragende, worden voor een geheel duizend
tal gerekend en anders buiten aanmerking ge

laten . 
Voor gemeenten van minder dan duizend in

woners bed raagt echter het presentiegeld voor 

het colJege steeds .f 15. 
4. Het bedrag der vergoeding voor bureaukosten 

en dat van het presentiegeld worden, voor zoover 
het van het getal inwoners afhankelijk is, voor 
elk college v~stgesteld door Onzen Commissaris 

in de provincie. 
Hij bepaald voor alle colleges zonder onder

scheid het aandeel van elk !iel in het presentie
geld naar het getal bijgewoonde vergaderingen 
blijkens de presentielijsten, die aan hem na af
loop des jaars door de voorzitters der colleges 
worden gezonden. 

Hij geeft van die vaststelling en verdeeling 
kennis aan den Directeur der directe belastingen, 
invoerrechten en accijnzen. 

Deze maakt tot uitbetaling van de vergoeding 
voor bureaukosten, ordonnantiën en tot uitbe
taling van het presentiegeld, betalingsl ijsten op. 

5 . De ordonnantiën worden voor voldaan ge
teekend door den voorzitter en een lid van het 
college, de betalingslijsten door elk !iel, ieder 
voor zooveel hem aangaat. 

6. Het krachtens art. 2 van het Koninklijk 
besluit van 26 Angnstns 1870 (Staatsblad n°. 156), 
gewijzigd bij dat van 3 Februari 1873 (Staats-
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blad n°. 26), of krachtens de artt. 3 en 4 van 
het Koninklijk besluit van 8 Maart 1894 (Staats 

blad n°. 43) aan colleges van zetters reeds voor 
het jaar 1897 toegekend presentiegeld wordt alsnog 
voor dat jaar vervangen door een presentiegeld_. 
volgens de arlt. 2 en 3 van dit healm, 't welk 
bovendien, voor zooveu betreft de colleges be
doeld onder. letters a en c van art. 2, voor het 
jaar 1897 wordt verhoogd met een vierde. 

Bij afwijking van het bepaalde bij art. 4 vaa
van dit beslnit wordt het verschil ~en het 
aldus opnieuw bepaalde 11ceaentiegeld en het reeds 
voor het jaar 18\l.7 nrtgekeerde presentiegeld door 
Onzen M.infster van Financiën orer de leden 
van elk college verdeeld, in dezelfde verhouding, 
waarin de verdeeling van het reeds over dat 
jaar uitgekeerde presentiegeld heeft plaats gehad. 

Door of van wege Onzen genoemden Minister 
worden voor de uitbetaling van het verschil be
talingslijsten opgemaakt, die voor voldaan worden 
geteekend door elk lid, ieder voor zooveel hem 
aangaat. 

7. Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na dien der dagteekeuing waarop het in het 
Staatsblad en in de Staatscourant is geplaatst . 

Alsdan vervallen de Koninklijke besluiten van 
26 Augustus 1870 (Staatsblad n°. 156), 3 Febru
ari 1873 (Staatsblad n°. 26) en de arlt. 3, 4 
en 5 van dat van 8 Maart 1894 (Staatsblad n°. 43). 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, 't welk gelijktijdig 
in het Staatsblad en in de Staatscourant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan tlen Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 8sten December J 898. 

(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, (get.) PrnnsoN. 

( Uitgeg. 10 Dec. 1898 .) 

9 December 1898. BESLUIT, houdende aanvulling 
van het Koninklijk besluit van 14 Augus
tus 1897, n°. 44 (Staatsblad n°. 194) ter 
uitvoering van art. 4 der Suikerwet. S. 265. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
]<'inanciën van den 7den December 1898, n°. 8, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Gelet op art. 4 der Suikerwet; 
Gezien het Koninklijk besluit van 14 Augus

tus 1807, n° . 44 (Staatsblad n°. 194); 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. Met uitbreiding van art. 1 van voor

meld Koninklijk besluit, Ut1·echl ......_ te wijam 
als losplaats en kalltoor, bedoeld bij art. 4 der 
Sailrenv-et. 

2. Dit besluit treedt iu werking den eersten 

Jonua1·i 1899. 
Onze Minister van Fina.uc-iëa: j~ belast . met de 

uitvoerin~ Yan dTt besluit, hetwelk in het Staats

~lirtl en in de Staatscourant zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 9den December 1898. 

(get .) WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, (get.) PIERSON. 

( Uitgeg . 16 Dec. 1898.) 

9 December 1898. BESLUIT, tot nadere ver
lenging van den termijn, gesteld in art. 3 
van het Koninklijk besluit van 8 M.aart 1879 
(Staatsb lad n°. 40), houdende bepalingen 
omtrent het bewaren der onde rechter! ijke 
archieven welke dagteekenen van vóór de 
invoering der Fransche wetgeving. S. 266. 

WIJ WJLHELMINA, ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van Onze 
Ministers van Binnenlandsche Zaken, van Justitie 
en van Financiën van 4 Novem her 1898, n°. 2700, 
Afdeeling Kunsten en Wetenschappen, van 7 No
vember 1898, n°. 159, lste afdeeling C en van 
9 November 1898, n°. 88, Registratie; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
29 November 1898, n° . 14); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 6 December 1898, n°. 3008, 
Afdeeling Kunsten en Wetenschappen van 7 De
cember 1898, lste afdeeling C en van 8 Decem
ber 1898, n°. 32, Registratie; 

Heb ben goedgevonden en verstaan : 
de volgende wijziging te brengen in het Konink

lijk besluit van 8 Maart 1879 (Staatsblad n°. 40), 
achtereen volgens gewijzigd bij Koninklijke besluiten 
van 31 Augustus 1880 (Staatsblad n°. 168), 
9 October 1883 (Staatsblad n°. 141), 20 April 1889 
(Staatsblad n°. 39), 2!) December 1891 (Staats
blad n°. 246), 19 Augustus ]8\l5 (Staatsblad 

n°. 150), 31 December 1896 (Staatsb lad n°. 267) 
en 16 December 1897 (Staatsblad ·n° . 262): 

"De overbrenging, in art. 1 bedoeld, moet 
volvoerd zijn vóór 1 Januari 1900". 

Onze Ministers voornoemd zijn, ieder voor 
zoo veel hem betreft, _belast met de de uitvoering 
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van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 

geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge

zonden aa n den Raad van State. 
's Gravenha11:e, den 9·den December 1898. 

(get .) W ILH EL MINA. 
IJe ]finister van B innenlandsche Zaken , 

(get.) H . GOEMAN BORGESIUS. 
IJe Min. van Justitie, (get.) ÜORT v. D. LINDEN. 

IJe Jlinister van Financiën , (get.) PIERSON. 
( Uitgeg. 24 IJec. 1898.) 

16 December 1898. BESLUIT, houdende regelen 

o. m. betreffende de wijze van werken van 
den raad, bedoeld bij art. 13 der wet van 
12 Juli 1895 (Staatsb1adn°. l04) tot regeling 

van de bevordering en het .ontslag van de offi
cieren der Koninklijke Iederlandsche Marine
Reserve enz. S. 267. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat volgens art. l 3 der wet van 
12 Juli 1895 (Staatsblad n°. 104) de wijze van 
werken van den bij dat artikel bedoelden raad 
zal worden bepaald bij algemeenen maatregel van 

bestuur ; 
Overwegende tevens, dat het wenschelijk is, 

eenige regelen vast te stellen betreffencle de be
noeming enz. der leden van dien raad; 

Op de voordracht van den Minister van Marine 
van den 19deu Mei 1897, Bureau B, n°. 32; 

!Jen Raad van State gehoord (ad vies van den 

3 Augustus 1897, n°. 16); 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

van Marine van den 8sten December 1898, Bureau 

B, n°. 40; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. 1. Bij de samenstelling van een raad, 
als bedoeld bij art. 13 der wet van 12 Juli 1895 
(Staatsblad n•. 104), worden door Ons gelijktijdig, 
vijf leden en vijf plaatsvervangende leden benoemd . 

Voorzitter van clen raad i, het oudste l id naar 
rang en ancienneteit. 

2. Wordt tot de zamenstelling van den raad 
overgegaan naar aanleiding van een voorstel of 
rapport van een der militaire chefs of van eene 
klacht van een of meer officieren , dan mogen zij , 
van wie het voorstel, het rapport of de klacht 
is uitgegaan, geen zitting hebben in den raad. 

De leden van den Raad mogen voorts noch 
den officier, omtrent wien door den raad ad vies 
moet worden uitgebracht en die bij deze regeling 
kortheidshalve met het woord "beklaagde" wordt 
aangeduid, noch hem, die te zijnen aanzien een 

voorstel, rapport of klacht heeft ingebracht als 
bij het vorige Jid bedoeld, in bloedvernantschap 
of zwagerschap bestaan, tot clen zesden graad 

ingesloten. 
Zij mogen elkander niet in bloedverwantschap 

of zwagerschap bestaan , tot en met den vierden 

graad ingesloten. 
3. Van het, Koninklijk beslnit, houdende be

noeming van de leden en plaatsvervaugen le leden 
van den raad, wordt door Onzen Minister van 
Marine kennis gegeven aan elk der daarbij be
noemde hoofd- en reserve-officieren, alsmede, bij 
aangeteekenden (geadviseerden) brief, aan den be

klaagde. 
Wanneer de verblijfplaats van den beklaagde 

onbekend is, of wannee1· hij zich buitenslands 
ophoudt, zal de bij het v01·i11:e lid bedoelde aan
geteekende (geadviseerne) brief worden verzonden 
aan het Jaatetelijk door hem hier te lande ge
kozen eu als zoodanig aan het Departement van 
Marine medegedeelde domicilie. 

4. Elk tot lid of vlaatsvervangend !iel van den 
raad benoemd hoofd- of reserve-officier, die ver
meenen mocht, gegronde redenen te hebben om in 
clen raad geen zitting te nemen, moet die redenen; 
binnen tweemaal vier en twintig uren nadat hij 
van zijne benoeming kennis bekomen heeft recht
streeks mededeelen aan Onze.n Minister van Marine. 

Deze onderzoekt de geldigheid dier redenen en 

verricht, indien hij daartoe termen vindt, het 
vereischte om den betrokken hoofd- of reserve
officier als Jid of plaatsvervangend lid van den 

raacl te vervangen met inachtneming van de be
palingen van dit besluit. 

5 . Indien de beklaagde bezwaren wenscht in 
te brengen tegen het zitting nemen in den raad 
van eenig tot lid of viaatsvervangend lid benoemd 
hoofd- of reserve-officier , kan hij daarvan , onder 
opgave van die bezwaren, mededeeling doen aan 
Onzen Minister van Marine bij aangeteekenden 
brief en binnen een termijn, hem te stellen bij 
den in artikel 3 bedoelden aangeteekenden (gead
viseerden) brief. 

Die Minister onderzoekt de geldigheid der be
zwaren en voorziet , indien hij daartoe termen 
vindt, in de vervanging van het betrokken lid 
of plaatsvervangend lid , in voege als aangewezen 
is bij het laatste Jid v,tn artikel 4. 

6. Ingeval een der leden van den raad door 
ziekte of andere omstandigheden, niet bij artikel 4 
bedoeld, buiten de mogelijkheid geraakt om de 
zittingen van den raad bij te wonen, wordt daar-
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van zoodra mogelijk door of namens hem kennis 
gegeven aan Onzen Minister _van Marine, die 

alsdan te zijner vervanging het vereischte ver
richt, met inachtneming van de bepalingen van 
dit besluit. 

7. Wanneer plaatsvervangende leden als lid 
moeten optreden , zal dit geschieden naar de 

volgorde, bij het in artikel 1 bedoelde Koninklijk 
beslui t aangewezen, evenwel met dien verstande, 

dat zoo mogelijk twee officieren der reserve in 
den raad zullen zitting nemen. 

8. De raad kan geenerlei beslissing nemen, 
als hij niet voltallig is. 

Iedere beslissing van den raad wordt genomen 
bij eenparigheid of meerderheid van stemmen. 

9. De zittingen van den raad kunnen worden 

bijgewoond door den beklaagde en door alle officieren 
en reserve-officieren der zeemacht, van gelijken 
rang als de beklaagde of van hoogeren rang. 

De beklaagde heeft het recht, mon,leling of 
schriftelijk aan den raad datgene voor te dragen, 
wat hij te zijner verdediging in het midden kan 
brengen of waaromtrent hij verhoor van getuigen 
wenschen zou. 

Met goedketuing van Onzen Minister van 
Marine kan hij dat recht, geheel of ten deele, 
overdragen aan een ander, daartoe genegen officier 
of reserve-officier van de zeemacht, geen l id van 
den raad zijnde, noch als plaatsvervangend lid 
van den raad aangewezen. 

Wordt van dat recht geen gebruik gemaakt 
binnen een door den raad gestelden termijn, dan 
is de raad bevoegd, met de behandeling der zaak 
voort te gaan zonder verder op het tweede en 
derde lid van dit artikel te letten. 

10. Omtrent het hooren van getu igen beslist 

de raai!. 
Niemand kan tegen zijn wil als getuige door 

of vanwege deu raad gehoord worden. 

De getuigen worden buiten eede gehoo1·d. 
11 . De plaats, waar de raad zal vergaderen , 

wordt door Onzen Minister van Marine aange

wezen. 
Van zijne beslissing daaromtrent wordt door 

hem mededeeling gedaan aan elk der leden van 
den rand, alsmede , per aangeteekenden (gead vi
seerden) brief, aan den beklaagde. 

Ten aanzien van de kennisgeving aan den be
klaagde geldt het bepaalde bij het laatste lid 

vnn artikel 3. 
12. Onze Minister van Marine doet aan den 

voorzitter vau den raad toekomen : 
1898 . 

1 °. eene memorie, houdende duidelijke om

schrijving van het geval , waaromtrent advies 
verlangd wordt; 

2°. alle iloor Onzen Minister ontvangen !Je
rirhten en bescheiden, die op de zaak betrekking 
hebben; 

3°. afsch~iften van de conduite-rapporten van 
den beklaagde ; 

4°. een staat van dienst, betreffende den be
klaagde. 

Van de sub 1°., 2°. en 3°. bedoelde stokken 
worden door Onzen Minister van Marine, bij 
aangeteekenden (geadviseerden) brief en zoo noodig 
met inachtneming van het bepaalde bij het laatste 

lid van artikel 3, aan den beklaagde afschriften 
toegezonden. 

13. Nadat de voorzitter van den raad kennis 
genomen heeft van de bij het vorig artikel be
doelde bescheiden, doet hij die, ter kennisneming, 
rondgaan bij de overige leden van den raad. 

Daarna bepaalt hij dag en uur, waarop de · 
raad voor het eerst zal bijeenkomen. 

Gelijktijdig belast hij een der leden met de 
werkzaamheden van secretaris van den raad . 

Van het tijdstip, waarop de raad voor het 
eerst zal bijeenkomen, wordt - zoo noodig met 
inachtneming van het bepaalde bij het Ja,itstc 
lid van artikel 3 - door den voorzitter van 
den raad, per aangeteekenclen (geadviseerden) brief, 
kennis gegeven aan den beklaagde. 

14. Zoodra de raad zitting heeft genomen , 

wordt door den voorzitter de vraag gesteld, of 
de raad zich ter zake genoeg ingelicht acht. 

Bij ontkennende beantwoording van die vraag, 
is de rnad bevoegd en verplicht, om al die nadere 
inlichtingen in te winnen, welke hij voor eene 
juiste beoonleeling der zaak noodig acht. 

15. Acht de raad zich voldoende ingelicht, 
dan zal hij, voor zoover dit mogelijk is, den be
klaagde alsnog in diens belang hooren. 

Daarna gaat hij over tot het uitbrengen van 
zijn ad vies. 

16. Het uitbrengen van het advies geschiedt 
bij geheime stemming. 

De voorzitter stelt alleen de vraag: 
"Zijn er termen tot het verleenen van een 

niet-eervol ontslag?" 
Die vraag wordt door elk lid van den rna,l 

afzonderlijk met "ja" of . neen" beantwoord bij 
een ongeteekend, dichtgevouwen briefje. 

17 . De leden van den raad werpen opvolgeucl 
hun stembriefje in een gesloten bu~. 

21 
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Onmiddellijk na de stemming wordt de bus 

geo]Jcnd en worden de op de stembriefj es voor

komende adviezen eerst door den voorzitter en 

daarna door een der andere letlen van den raad 

over] uid O]lgelezen . 
18. Van de uitgebrachte adviezen wordt, dade

lijk na afloOJJ van de stemming, door den secretaris 

Jll'Oces-verbaal O]lgemaakt, welk stuk in dezelfde 

zitting door den voorzitter en de overige leden 

wordt bekrachtigd. 

Onmiddellijk na die bekrncbtiging worden de 

stem briefjes door den voorzitter vern ietigJ. 

19. Het ]Jroces-verbaal, bij het rnrig artikel 

bedoeld, wordt, met een door den voorz itter en 

,len secre1aris gewaarmerkt afschrift van de door 

laatstgenoemde aangehouden notulen van den raml, 

door den raad gezonden aan Onzen Minister van 

Marine , die een door hem gewaarmerkt afschrift 

van het JJroces-verbaal, ver aaJ!geteekenden (ge

adviseerde n) brief en zoo nood ig met in acbtnemin,g 

van het bepaalde hij het laatste lid van artikel 

3, doet toekomen aan den beklaagJe. 

20. Omtrent het ad vies van den raad wordt 

door Onzen Minister van Mari ne aan On, ver

slag uitgebracht, met bij voeging van zoodauige 

voorstellen, als waartoe de zaak hem aanleiding 

geeft. 
Onze fin isler van Marine is belast met de 

uitvoering van dit besluit, hetwelk in hel Staats

blad zul worden geplaatst en waarvan afschrift 

zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage de n 16den December 1898 . 

(get.) WILHELM-lN A. 
J)e )Jfinister van JJ/arine, (.get.) RöELL. 

( Uitgeg. 24 J)ec. 1898.) 

19 J)ecember 1898. BESLUIT, betreffencle eene 

nadere wijziging van het reglement op het 

geneeskundig onderzoek omtrent de geschikt

heid voor den krijgsdienst van vrijwilligers 

voor het Reservekader. S. 268 . 
WJJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 15 December 1898, IIIde afd., n°. 21; 

Orerwegende, dat het wenschelijk is onder 

n° . 190, snb b , van de bijlage, behoorende bij 

het Koninklijk besluit van 31 Maart 1894 (Staats
blad n°. 52), eene wijziging te brengen; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te be]Jalen, 

dat onder b van u0
• 190 van genoemde bijlage 

in Jllaats van .5" zal gelezen worden "7". 
Onze Minister van Oorlog is belast met de 

nitvoerin" van dit besluit, dat in het Staatsblad 

zal worden gc]Jlaatst. 

's Gravenhage, den 19den December 1898. 

(get.) iV l L HE L MIN A. 
De JJ1inister van Oo,·log, (get.) ELAND. 

( Uitgeg. 4 Jan. 1899.) 

21 December 1898. BESLUIT, tot vernietiging 

van het besl uit van den raad der gemeente 

Bolsward, rnn 21 A]lril 1898, waarbij 

mejuffrouw S. A. M. HETTEMA is benoemd 

tot assistente bij het onderwijs in handwerken 

aan school n°. 1 aldaar. S. 269 . 

iV1J WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenland sche Zaken van 12 November 1898, 

u0
• 6452, afd. 0., tot vernietigi ng van het be

sluit van den raad der gemeente Bolsward van 

21 April 1898, waarbij mcjnffrouw S. A. M. 

HETTEMA is henoemd tot assistente bij het onder

wijs in hand 1verkcn aan school n°. 1 aldaar; 

Overwegen lc, dat de wet tot regeling van het 

lager ond erwijs, slechts twee categoriën van per

sonen kent, die in cle lagere school werkzaam mogen 

zijn, namelijk onderwijzers of onderwijzeressen en 

kweekelingen; 

dat, aangezien de toûating van kweekelingen 

buiten den gemeenteraad omgaat, de raad der 

gemeente Bolsward in casu eene benoeming tot 

onderwijzeres in de handwerken O]l het oog heeft 
gehad; 

dat, ingevolge art. 28, achtste lid, juncto 

art. 42bis der bovengenoemde wet, de benoeming 

van onderwijzeressen in de handwerken aan 0JJen

bare lagere scholen verbonden , geschieden moet 

uit eene door burgemeester en wethouders, in 

overleg met den ar.rondissements-schoolo]Jziener 

O?gcmaakte voordracht, na ingewonnen bericht 

van het hoofd der school, waaraan de benoeming 

geschieden moet, welk bericht uan den raad be
hoort te worden overgeleg,l; 

dat omtrent de henoeming van mej nffmuw 
S. A. M. HETTEMA geen overleg met den arron
dissemen ts-schoolo]Jziener heeft ]llaats gehad en geen 

bericht van het hoofd der school is ingewonnen; 

dat de gemeentemad derhalve door haar t e be
noemen, handelde in strijd met. de wet; 

Gelet op art. 28, ach tste lid, en art. 42bis der 

wet YUD 17 Augustus 187 8 (Staatsblad n° . . 127) 
tot regel ing van het lager onderwijs, waarvan de 

gewijzigde tekst is bekend gemaakt bij Kouinklijk 

besluit van 28 Januari 1897 (Staatsblaà n°. 57); 
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Gezien de artt. 153 eu 158 der wet van den 
29 Juni 1851 (Staatsblad n°. 85) ; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
6 December 1898, n°. 11); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

van Binnenlandsche Zaken van 19 December 1898, 
no. 7017, afd. 0.; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

voorschreven besluit van den raad der gemeente 

Bolsward wegens strijd met de wet te vernietigen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 

in het Staatsblad ge1ilaa1st en in afschrift aan den 

Raad van State medegedeeld zal word.en. 

's Gravenhage, den 2lsten December 1898. 

(get.) WILHELMINA. 
De lfinister 

(get .) 

• van Binnenlandscke Zakeii, 
H. GOEMAN BonoEsrns. 

( Uitgeg. 31 /Jee. 1898.) 

21 December 1898. BESLUIT, bepalende de plaat

sing in het Staatsblad van het te 's Gravenliage 
op 5 April 1898 tusschen Nederland en Groot
Brittannië gesloten kabel-verdrag. S. 270 . 

WJJ WILHEL)1INA, ENZ. 

Gezien het te 's Gravenhage op 5 Apri l 1898 

tusschen Nederland en Groot-Brittaniè gesloten 

verdrag, betreffende den mede-eigendom en het 

gemeenschappelijk onderhoud van de onderzeesche 

electrische kabels, die de kusten dier Staten verbin 
den, waarvan een afdruk aan dit besluit gehecht is; 

Gezien de wet van den 6den December 1898 

(Staatsblad n°. 255), houdende goedkeuring van 
dut verdrag; 

Gelet dat de uitwisseling der akten van be

krachtiging mede te 's Gravenhage, den 13den De

cember 1898 heeft plaats gehad; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Bnitenlandsche Zaken van den 19den December, 

n°. 13888, Directie Protokol; 

Hebben goedgevonden en verstaan, de bekend
making van voorzegd verdrag te bevelen doo1· 

plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 
Onze Ministers, Hoofden van Departementen 

van Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voor 
zooveel hem betreft, met de uitvoering der be
palingen, in meergenoemd verdrag vervat. 

's Gravenhage, den 2lsten December 1898. 
(get .) WILHELMINA. 

De :!Jfinister 
(get.) 

van B u.itenla11dscl1e Zaken, 
W. H. DE BEAUFORT. 

( Uitgeg. 31 Dec. 1898.) 

VERTALING. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en in HoogstDerzel ver naam Hare Majesteit de 
Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk, 

en Hare Majesteit de Koningin van het Ver

eenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland, 
Keizerin van Indië, wenschende dat de twee onder
zeesche telegraqfkabels, zoo wel als alle nieuwe 

onderzeesche kabels, hetzij voor telegraphische, 

hetzij voor telephonische doeleinden, welke de 
kusten van de twee landen verbinden of zullen 

verbinden, in den vervolge het gemeenschappelijk 
eigendom van de twee landen Zllllen zijn, heb

ben, tot het aangaan van een verdrag , daartoe 

als Hoo00stDcrzelver Gevolmachtigden aangewezen: 

Hare Majesteit de Koningin-Weduwe, Regentes 

van het Koninkrijk der Ne,lerlanden, den heer 

WrLHEUI HENDRIK DE BEAUFORT' ;\lin ister van 
Buitenlandsche Zaken, 

en Hare Majesteit de Koningin van het Ver

eenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland, 
Keizerin vau Indië, den heer HENRY HowAtlD, 

HoogstDerzel ver Buitengewoon Gezant, en Gevol

machtigd Minister bij het Nederlandsche H of, 

die, na overlegging van hunne iu goeden en 

behoorlijken vorm bevonden volmachten, omtrent 

de volgende bepalingen zijn overeengekomen: 

Art. 1. De overeenkomst van den l5den Maart 

1880, gewijzi"'J bij de overeenkomst van den 

30sten Maart 1889, wordt biJ het tegenwoordig 
verdrag ingetrokken en vervangen door de vol 

gende bepalingen. 
2. De gelegde en te leggen onderzeesche kabels 

tusschen Nederland en het Vereenigd Koninkrijk 

van Groot-Brittannië en Ierland z11lleu het ge

meenscbappel ijk eigendom zijn van de twee landen. 

Dientengevolge zullen zonder onderling goed
vinden van beide landen geene rergunningen 

worden gegeven tot aanleg en exploitatie van 

onderzeesche kabels tnsschen de 'ederlanclsche 

en Britsche kusten. 
3. Nederland zal de helft van den eigendom 

van de twee bestaande , thans aan het Vereeuigd 

Koninkrijk van Groot-Brittannië en I erland toe
behoorende onderzeesche kabels van Lowestoft en 
Benacre naar Zandvoort verkrijgen . 

Voor dien gemeenschappelijken eigendom zal 
Nederland aan het Vereenigd Koninkrijk betalen 
de som van 14907 pond en 10 shillings sterling. 

De betaling zal geschieden zoodra cle uitwisse
ling der akten van bekrachtiging zal hebben plaats 
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gehad, met eene bijbetalin" van 3 11Ct. per jaar 
van af den ] sten Januari 1897 tot den dag, 

waarop de betaling zal plaats hebben. 
4. Indien in het belang van het verkeer het 

leggen van nieuwe of meerdere onderzeesche kabels 

noodig mocht worden, zullen cle voorwaarden en 
de wijze vau aanschaffen eu leggen tusschen de 

twee Staats-'felegraaf-Administratiën in onderling 

overleg worden geregeld . 
De kosten zullen door de twee landen tot ge

lijke aandeelen worden gedrag_en. 
5 . De kosten van het deugdelijk onderhoud 

van de Nederlandsch-Britsche onderzeesche kabels 

worden cloor de twee landen voor gelijke deelen 

gedragen. 
6. De Staats-Telegraaf-Administratiën van de 

twee landen zullen in onderline: overleg en ten 
meesten nutte van het verkeer de wijze van het 
gebrnik der ouderzeesche kabels regelen. 

De bediening van cle onclerzcesche kabels in 

elk van cle twee landen zal plaat hebben door 

de ambtenaren van de Staats-Telegrnaf-Adminis

tratiën, zonder tusschenpersonen. 
De landlijnen, noodig voor cle verbincling Yan 

de onderzeesche kabels met het binnenlandsche 

telegraafnet, zullen aangelegd en onderhouden 
worden voor rekening van elk lancl afzonderlijk. 

Elk land zal voor eigen rekening inrichten en 

onderhouden eene volcloeucle loods op de plaats, 
wuar de onderzeesche kabels eindigen en de land

lijnen beginnen, en elke loods zal van alle be
noocligde instrumenten en toestellen voorzien zijn. 

7. De kabeltaksen voor alle telegrammen, welke 
in rechtstreeksch verkeer tnsschen Nederlancl en 
het Vereeuigcl Koninkrijk of in doorzending langs 

de Nederlandsch-Britsche onderzeesche kabels wor
den gewisseld, zullen gelijkelijk tusschen de twee 
landen verdeeld worden. 

8. Het verkeer tusscheu Nederland en het 

Vereenigd Koninkrijk zal plaats hebben langs de 
rechtstreeksche onderzeesche kabels, zoolang die 
bruikbaar zijn, tenzij de afzender een anderen 
weg bepaaldelijk heeft voorgeschreven. 

9. Dit verdrag wordt geacht, na de uitwisse
ling der akten van bekrachtiging, in werking te 
zijn getreden op den l sten Jannari 1897. 

Ingeval eene der Hooge Contracteerende Partijen 
daartoe het verlangen te kennen geeft, kan deze 

overeenkomst worden herzien. In dut geval treden 
de herziene bepalingen in werking 6 maanden 
nadat omtrent die bepalingen overeenstemming is 

verkregen. 

Dit verdrag zal, zoo spoedig doenlijk, worden 
bekrachtigd. De nitwisseliug der akten van be
krachtiging zal daarop zonder verwijl volgen. 

Ter oorkonde waarvan de wederzijdsche Ge

volmachtigden deze overeenkomst hebben onder

teekend en van hunne zegels voorzien. 

Gedaan , in clubbel , te 's Gravenhage, den 

5den April 1898. 
(w. g.) W. H. DE BEAUFORT. 

HENRY HowARD. 

22 December 1898. BESLUIT, houdende machti

ging tot uitgifte van schatkistbiljetten en 
schatkistpromessen volgens de wet van 4 
A.pril 1870 (Staatsblad n°. 62), gewijzigd 

bij die van 31 December 1897 (Staatsblad 
n°. 281), en de wet van 5 December 1881 

(Staatsblad n°. 185). S. 271. 

22 December 1898. BESLUIT, bepalende de plaatsing 

in het Staatsblad van het te 's Gravenhage 

op 25 November 1898 gesloten verdrag tot 
wijziging van de Postcon ven tie tnsschen 

Nederland en België, cl.d. 23 Jnni 1892. 
. 272. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien het te 's Gravenhage op 25 November 
1898 tusschen Nederland en België gesloten ver
drag tot wijziging van de op 23 Juni 1892 

tnsschen die beide Staten gesloten Postconventie, 
w&arvan ecu afclruk met vertaling aan dit besluit 

gehecht is; 
Gelet dat de uitwisseling der akten van be

krachtiging mede te 's Gravenhage den 9clen De

eember 1898 heeft plaats gehad. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Buitcnlandsche Zaken van den 16den December 
1898, n°. 13082, Protocol; 

Hebben goedgevonden en verslaan, de bekend
mal..--i.ng van voorzegd verdrag te bevelen door 
plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, worden belast, ieder 
voor zoo veel hem betreft, met de uitvoering 
cler bepaiingen in meergenoemd verdrag vervat. 

's Gravenhage, clen 22sten December 1898. 

(get.) W ILHE LMIN A. 

De JJ[i11ister va11 Buitenlandscl,e Zaken, 
(get.) W. H. DE BEAU.FORT. 

( Uitgeg . 25 Dec. 1898.) 
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VERTALING. 

Hare Majesteit de Koningin der ederlanden 
en Zijne Majesteit de Koning der Belgen, 

wenschende het op den 23sten Juni 1892 te 
's Gravenhage geteekend Postverdrag te wijzigen, 

hebben tot dat einde aangewezen: 
Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden: 

den Heer WILLEM HENDll!K DE BEAUFORT, 
Hoogstderzelver Minister van Buitenlandsche Za
ken; en 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen: den 
Graaf DE GRELLE-ROGIElt, Hoogstdeszelfs buiten
gewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister bij 

het Hof van Hare Majesteit de Koningin der 
Nederlanden, 

Die, daartoe behoorlijk gemachtigd, omtrent 
het navolgende zijn overeengekomen: 

Art. 1 . Artikel 6 van het Verdrag van den 
23sten Juni 1892 wordt vervnngen door den 

navolgenden tekst: 
.Met af1vijking van het bepaalde bij artikel 3 

der overeenkomst van Washington , betreffende 

de postwissels, wordt het te heffen recht voor 
eiken postwissel van België naar Nederland be
paald op 25 centiemen voor elke 50 franken. 

.De Nederlandsche Regeering behoudt zich de 
bevoegdheid voor om insgelijks het voor 11ost
wissels te heffen recht te verlagen tot 12! cent 

voor elke 25 gulden . 
• zoolang deze Regeering evenwel geen gebruik 

heeft gemaakt van de bovengemelde bevoegdheid, 
blijft het recht voor de postwissels, welke van 
weerszijden ter zake van invordering van gelden 

worden uitgegeven, bepaald op het bedrag, dat 
bij artikel 3 der bovengenoemde overeenkomst 

van Washington is vastgesteld. 
• De admiuistratie, die 11ostwissels heeft afge

geven , keert aan de admin istratie , die z, heeft 
uitbetaald een recht uit van -1. ten honderd van 
het totaal bedrag der uitbetaalde postwissels, na 
aftrek der dienstpostwissels . 

• Voor postwissels ter zake van invordering 
van gelden wordt clit recht bepaald op ! ten 
honderd voor de eerste honderd franken (vijftig 
gulden) en -1, t en honderd voor de sommen daar

boven. 
2. Deze acte, die denzelfden duur zal hebben 

als het bovengenoemde Verdrag, treedt in wer
king op den lsten Januari 1899; zij zal 
worden geratificeerd en de ratificatiën zullen 

zoodra mogel ijk te 's Gravenhage worden uitge
wisseld. 

Aldus te 's Gravenhage in dubbel opgemaakt 
den 25 ovember 1898. 

(L. S.) (get .) W. H. DE BEAUFORT. 
Qt•. DE GRELLE-ROGIER. 

22 December 1898. BESLUIT, bepalende dat het 
loon der zetters en drukkers ter .A lgemeene 
Landsdrukkerij van 1 Januari 1899 af , zal 
worden berekend naar het tar ief, vastgesteld 
bij Koni nklijk besluit van 23 December 1896 
(Staatsblad n°. 227). S. 273 . 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 20 December 1898, 
n°. 9925, :ifdeeling Algemeene Zaken en Comp
tabi li teit; 

Gelet op art. 17 van het reglement op de 
inrichting en het beheer der Algemeene Lands
drukkerij, vastgesteld bij het Koninklijk besluit 
van 4 Februari 1876 (Staatsblad n°. 39); 

Gezien het Koninklijk besluit van 23 Decem
ber 1896 (Staatsblad n°. 227); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat met ingang van 1 Januari 1899 

het loon der zetters en drukkers ter Algemeene 
Landsdrukkerij zal worden berekend naar hetzelfde 
tarief, dat daarvoor gedurende de jaren 1897 en 
1898 heeft gegolden, zooals dat is vastgesteld 
bij het Koninklijk besluit van 23 December 1896 

(Staatsblad n°. 227J, 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast- met de uitvoering van dit besluit, dat in 

het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Hoofden der 
Departementen van algemeen bestuur en aan de 
Algemeene Rekenkamer . 

's Gravenhage, den 22sten December 1898. 
(get.) W l LHE LMI N A. 

De :Minister 
(get .) 

22 December 1898. 

van B innenlandsclte Zaken, 
H. GOEMAN BoRGESIUS. 

( Uitgeg . 29 Dec. 1898.) 

BESLUIT , tot verlenging van 
de schorsing van het besluit van Gedepu
teerde Staten van Noordbrabant van 6 Oc
tober 1898, G, n°. 67, waarbij goedkeuring 
is verleend aan een besluit van den raad 
der gemeente Helvoirt. S. 27 4. 

Nader verlengd tot l Maart 1899. 
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22 December 1898. BESLUIT, tot verlenging van 
de schorsing van het beslnit van Gedepu

teerde Staten va n Noordbrabant van 6 Oc
tober 1898, G, n°. 18, waarbij goedkeuring 
is verlrend aan een besluit van den raad 

der gemeente Tilburg. S. 275. 

dienende bij de korpsen van het leger en bij de 
di visiën marechaussee, en de verantwoording van 

den voorraad kleeding en uitrusting, in de maga• 

zijnen van het Departement van Oorlog aanwezig, 

worden onderworpen aan het onderzoek en het 
toezicht van de Algemeene Rekenkamer; 

Nader verlengd tot 1 Maart 1899. Zoo is het , dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1 . Artikel 34 van de wet van 5 Oc-

29 December 1898. WET, houdende machtiging tober 1841 (Staatsblad n°. 40) wordt ingetrokken. 

op de Algemeene Rekenkamer tot verevening, 

ten laste van den dienst van 1897, van op 
den dienst van 1894 niet iu uitgaaf aange

nomen mandaten en , in verband charmede 
verhooging van het achtste hoofdstuk der 

Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1897. 
S. 276. 

Bij deze wet wordt de Algemeene Rekenkamer 

gemachtigd tot verevening, ten laste van ai·t . 14 

van het VIflste hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 

het dienstjaar 1897, van eenhonderd drie, voor 

rekening van het VTIIste hoofd stuk der Staats

begrooting voor het dienstjaar 1894 afgegeven en 

betaalde, doch door haar afgewezen mandaten , 
tot een gezamenlij k bedrag van / 1,386,000. 

29 December 1898. WET, tot verhooging van 

de begrooting van uitgaven ten behoeve van 

de voltooiing van het vestingstelsel , dienst 

1898. s. 277. 
Bij deze wet wordt na verhooging van cenige 

ar1ikelen, het totaal uitgetrokken tot een bed rag 

van/ 1,435,700. 

29 December 1898. WET, tot aanvulling en ver
hooging van het achlJte hoofdstuk der Stants

begrooting voor het dienstjaar 1898. S. 278 . 
Bij deze "et wordt na verhooging van eenige 

artikelen het totaal der 7de Afd . nader vastge
steld op / 1,934,759; dat der 17de Afd. op 

f 616,290 ; dat der 19de Afd. op/ 1,109,000 
en het eindcijfer op / 22,889,040. 

29 December 1898 . WET, houdende intrekking 
van artikel 34 der wet van 5 October 1841 
(Staatsblad n°. 40) en regeling van het be

heer over den voorraad goederen voor klee• 
ding en u itrusting voor onderofficieren en 
soldaten. S. 279. 

WIJ' WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is, dat de uitgaven voor kleeding 
en uitrusting voor de onderofficieren en soldaten, 

2. De uitgaven voor aanschaffing en aanmaak 

van kleeding en uitrusting voor onderofficieren 
en soldaten, clie voor onderbond van klceding 

en nitrnst ing, welke aan de onderofficieren en 

soldaten op rekening is verstrekt en die wegens 
uit te betalen tegoed op de rekening wegens ni t
rnsting en reserve, aan onderofficieren en sol
daten, di e daarop aanspraak hebben, worden be

grepen in hoofdstuk V II[ der begrooting van 

Staats uitgaven. 

3. Het beheer over den voorraad goederen 

voor kleeding en uitrusting voor onderofficieren 

en soldaten wordt ondenvorpen aan het toezicht 

van de Algemeene Rekenkamer, overeenkomstig 
de bepalingen van de artt. 39, 45 en 56 cler 

wet van 5 October 1841 (Staa tsblad n°. 40). 

4. De schuld van de korpsen der landmacht 
en van de divi siën marechaussee, wegens gelde
lijke voorschotten uit. 's Rijks schatkist vers trekt 

voor aanschaffing en aanmaak van kleeding en 

nitrnsting voor onderofficieren en soldaten en 
voor het op rekening verstrekken en onderhouden 
daarvan, wordt aangezuiverd op cle wijze als volp, t : 

De voorraad goederen voor kleeding en uit

rusting voor onderofficieren en soldaten , welke 
op 1 J anuari 1900 in de magazijnen moet aan

wezig zijn, wordt opgenomen in de eerste, inge

volge art . 3 op te maken verantwoording. 
De vorderingen op de onderofficieren en sol

daten, welke de uitrusting- en reserverekeningen 
van dezen op 1 J an uari 1900 zullen aanwijzen, 

worden aangemerkt als vorderingen van den Staat. 
Het gedeelte van cle voorschotten, hetwelk op 

den dag van het in werking treden dezer wet 

in de kassen van de korpsen der landmacht en 
van de divisiën marechaussee in geld moet aan
wezig zij n , wordt gestort in 's Rijks schatkist. 

5. De hoofcladministrati ën der korpsen en de 
raden van administratie der clivisiën marechanssee 
zenden vóór 1 Juli 1900 aan On zen Minister 

van Oorlog de bescheiden in , welke noodig zijn 

om te staven, dat aan het bepaalde in art. 4 is 
voldaan. 
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Die bescheiden worden, na door Onzen :l,finister 

van Oorlog te zijn onderzocht, en na, voor zoo
veel noodig, te zijn gewijzigd en aangevuld, aan 

de Algemcene Rekenkamer toegezonden. In geval 
van akkoordbevinding, zendt de Algerneene Reken
kamer, ten blijke hiervan, voor elk korps en voor 
de divisiën marechaussee afzonderlijk, ecnc schrifte
lijke verklaring aan Onzen Minister van Oorlog; 
clie verklaringen strekken aan de korpsen der land
macht en de di visiëu marechaussee tot geheele 
ontlasting van hunne schnld wegens de geldelijke 
voorschotten nit 's Rijksschatkist., in art. 4 bedoelcl. 

6. .Bij haal' onde,-zoek van de in het vorige 
artikel bedoelde bescheiden kan de Algemeenc 
Rekenkamer zich doen roorlichten door eene doot· 
Ons, op voo,-dracht van Onze i\Iinisters van 

Oorlog en van Financiën, te benoemen commissie, 

welker instructie door Ons, op voordracht van 

Onze genoemde Mini ters wordt vastgesteld, en 

die bevoegd is, van allen, die krachtens hnn 
ambt of betrekking onder het Departement van 

Oorlog resso,teeren, de tot uitvoering hat'el' taak 
ve,-eischte inlichtingen in te winnen. 

7. De a,-tikelen 1 tot en met 5 dezer wet 
treden in we,-king op 1 Januari 1900; artikel 6 
op den uag harer afkondiging. 

Lasten en bevelen , enz. 

Gegeve n te 's Gravenhage, den 29sttn Decem
ber l 898. 

(get .) WILHEL:1-Il NA . 

De lllinister van Oorlog, 

De lllinist er van Financiën , 

(get.) ELAND. 

PJERSO:-!. 

( Uitgeg 6 Ja11. 1899.) 

31 Decembe1· 1898. WET, hot1dcnde vaststelling del' begrooting van 
dienstjaar 1899. (Hoofdstt1k I. Uitgaven in Nederla11d.) S. 280. 

Nederlandsch-Indië voor het 
(verkort.) 

WIJ W!L!IELMINA, ENZ .. . doen te weten : 
Alzoo Wij in ovel'weging genomen hebben , dat, volgens ai·tikel 2 der wet tot regeli ng van de 

wijze van beheel' en vernntwoonling der geldmiddelen van Nederlandsch-Indië (Staatsblad 1895 , 
n°. 145), de begrooting van Neder/a11dsc/,.Jndië jaarlijk bij afzonderlijke wet of wetten moet 

wo1·den vastgesteld ; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Het Iste hoofdstuk der begrooting van uitgaven van Nederlandscf.-Jndië voor het dienst-

. jaar 1899, betreffende de uitgave11 in Nederland, wordt vastgesteld als volgt: 

l • Afdeeling: Regeering en Hooge Colleges 
2• Departement van J11 ,titie 
3• Depattemcnt van Financièn . 
4• Departement van .Binnenlandsch Bestunr 
5e De pat tement van Onderwijs, Eereclienst en Nij verbeid 
6• Departement van Burgerlijke Openbare Werken 

7• Departement van Oorlog . 
8• Departement van Marine . 
9• Bijdragen van Nederlandsch-Indië aan de middelen tot dekking 

van 's Rijks uitgaven . 

f 36,600 
45,300 

" 12,821,950 
" 1,354,459 
• 1,107,1 8 
• 3,692,400 
• 6,357,534 

• 3,367,821 

/28,7 3,252 

31 December 1898. WET, houdende va tstelling der begrooting van Nederta11dsc/,.Jndië voor het 
dienstjaat' 1899. (Hoofdstuk II. Uitgaven in Nederlandscl,-Jndië.) S. 28 1. (verkort.) 

WJJ ,v1LllELMIN A., ENZ •. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen l1ebben, dnt, volgens artikel 2 der wet tot regeling van de 

wijze van beheer en verantwoorcliug der gelclmidcleleu van Nederlandsch-Indië (Staatsblad 1895, 
n•. 145), de begrooting van Nederla,ulscl,-Indië jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten moet 

worden vastgesteld ; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Ilet llde hoofdstuk del' begl'ooting van uitgaven van Nederla11dscl,-Indië voor het clienst

jaar 1899, bet,-effende de uitgave11 in Neder/andsck-Jndië, wordt vastgesteld als volgt: 
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1 • Afdeeling : 
2• 
3• 
4e 

5• 
6• 

~1 DECEMBER 1898. 

Regeering en Hooge Colleges 
Departement van J nstitie . 

Departement van Financiën 
Departement van Binnenlandsch Bestuur 

Depa1·tement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid 

Departement van Burgerlijke Openbare Werken . 

Departement van Oorlog 

Departement van Marine 

/ 1,104,380 
5,309,447 

• 10,175,235 
" 30,826,371 
" 15,898,333 
" 19,751,860 
" 26,322,525 

4,679,261 

/ll4,067,412 

31 December 1898. WET, houdende aanwijzing der middelen en inkomsten tot goedmaking van 

de ui tgave n , begrepen in de begrooting van Nederlandscl,-Indië voor het dienstjaar 1899-
(Hoofdstuk T. l',{iddelen en inkomsten i;i Nederland.) S. 282. (ve,·kort .) 

WJJ WILHELMINA, ENZ • •• doen te weten: 
Alzoo Wij in ovenveging genomen hebben, dat, volgens artikel z der wet tot regeling van de 

wijze van beheer en verantwoording der geldmiddelen van rederlandsch-Jndië (Staatsblad 1895, 
n°. 145), de middelen tot dekking der uitgaven, begrepen in de begrooting van Nederlandscli-I ndië , 
jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten worden aangewezen; 

Zoo is het , dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. Tot goedmaking van de uitgaven, begrepen in de beide hoofdstukken der begrooting van 

Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1899, worden over dat jaar gebezigd de na te noemen in 

Nederland te ontvangen middelen, te weten: 
1. Verkoop van koffie, enz. 

Art. 2. In het bedrag, dat aan de in Nederland en in Nederlandsch-Indië te ontvangen mid

delen tot goedmaking der in artikel 1 dezer wet bedoelde nitgaven ontbreekt, wo1·dt voorzien door 

eene geldleening, krachtens eene nader vast te stellen wet aan te gaan. 
Art. 3. Deze wet treedt in werking met den lsten J anuari 1899. 
Lasten en bevelen, enz. 

M I D D E L E N E N I N K O M S T E N I N N E D E R LA N D. 

Raming voo,· het dienstjaa1· 1899. 

1. Verkoop van koffie 

2. Verkoop van kinabast 
3. Verkoop van Banka-tin. 

/ 7,543,168 
148,500 

" 7,164,729 
4. Aandeel in de winst van de Billiton-maatschappij over het boekjaar 1898- 1899 " 486,000 
5. Terugbetaling door de vennootschap tot het aanleggen en exploiteeren van den 

s11oorweg van Samarang langs Soeraka,·ta naar Djo!cjo!carta, van de krachtens de 
concessie door den Staat aan haar voorgeschoten gelden, benevens aandeel in de 

winst, door de exploitatie verkregen 
6. Uitkeering aan de geldmiddelen van Nederlandsch-Indië uit de opbrengst der 

Nederlandsche bedr~fbelasting . 
7. Ontvangsten van ei vielen of algemeenen aard 

8. Ontvangsten in betrekking tot het Departement van Oorlog in Nederlandsclt-Indië " 
9. Ontvangsten in betrekking tot het Departement van Marine in Nederlandsch-Indië " 

10. Uitkeering uit het voordeelig slot der algemeene rekening wegens de ontvangsten 
en uitgaven van Nederlaitdscl,-Indië over den dienst van 1893 

925,000 

286,000 
51,500 
40,100 
46,967 

400,000 

f 17,091,964 
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31 JJecembe,· 1898. WET , houdende aanwijzing van de middelen en inkomsten tot goedmaking van 
de uitgaven, begrepen in de begrooting van Nederlandscl,-lndië voor het dienstjaar 1 99. 
(Hoofdstuk Il. JJfiddelen en inkomsten in Nederland.scl,-lndië.) S. 283 . (verkort.) 

WIJ WJLHELMIN A, 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 geldmiJ.delen van Nederlandsch-Indië (Staatsblad 1895, 
n°. 145), de middelen tot dekking der uitgaven, begrepen in de begrooting van Nederland.sck-Indië, 
jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten worden aangewezen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. •rot goedmaking van de uitgaven, begrepen in de beide hoofdstukken der begrooting van 

Nêderland.scl,-Indië voor het dienstjaar 1899, worden over dat jaar gebezigd de na te noemen in 
Nederlandscl,-lndië te ontvangen middelen , te weten: 

1. Boeten door de Algemeene Rekenkamer opgelegd , enz. 
Art. 2. Deze wet treedt in werking met den l sten Januari 1899. 
Lasten en bevelen, enz. 

MIDDELEN EN INKOMSTEN IN NEDERLANDSCH-INDl°Ë. 
R aming voor !,et diens t/aai· 1 899. 

Regeering en Hooge Colleges. 
1. Boeten door de Algemeene Rekenkamer opgelegd . 

JJepartement van Justitie. 
2. Ontvangsten van het hulpbureau voor den industrieelen eigendom. 
3. Gerechtelijke (1) boeten en confiscatiën . 
4. Terugbetaling van gerechtskosten in • strafzaken . 

. f 

5. Hetgeen den Staat aankomt ui t de opbrengsten der wees- en boedelkamers. 
6. Betaling voor het afleggen van de examens ter verkrijging van de bevoegd

heid tot uitoefening van het notaris-ambt 
7. Opbrengst van den arbeid der gevangenen 
8. Voor het verstrekken van voecling aan gegijzelden 

1Jepa1·tement van Financiën. 

9. Verpachte middelen . 
9a. Verpachte middelen in de afdeeling Tamiang (Oostkust van Sumatra) , tot 

dusver door het inlandsch bestuur geheven . 
10. Opbrengst der exploitatie van het opiummidclel in eigen beheer . 
ll. In- en uitvoerrechten en accijnzen eu andere ontvangsten daarmede in vel'band. " 
12. Haven- en ankeragegelden . 
13. Loods- en kaaigelden in de haven van Tandjong Priok 
14. Loods- en steigergelden in de Emmahaven 
15. Personeele belast ing . 
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 overgaug onder Europeanen en met hen gelijkgestelden. " 
23 . Liceutiën tot het houden van Chiueesche speel- of dobbeltafels. 

100 

2,000 
240,000 

30,000 
102,000 

1,400 
197,000 

32,000 

18,406,800 

17,000 
3,988,000 

17,211,500 
312,000 
100,000 

23,000 
927,000 
970,000 

2,138,000 
654,000 

1,320,000 
595,000 
280,000 

85,000 
10,000 

Transporteere f 47,641,800 

(1) De administratief opgelegde boeten wegens te late betaling van belastiug enz. zijn onder het 
beclrag der inkomstep. li.egrepen. 



330 31 DEC E )! BE R 1 8 9 8. 

Per transport 
24. Belasting op het slachten van r underen, buffels, 11aardeu en veulens op 

Java en Madura. 
25. Belasting op het slachten van varkens op J ava en fodurn. 
26. Belasting op het bedrijf. 
27. Bijzondere belastingen in de Buiten bezittingen . 
28. Kortingen ten behoeve van de burgerlijke pensioenen . 
29. Terugbetaling van voorschotten, vóór dit dienstjaar aan b11rgerlijke lands

clienaren en aan gepensionneerden verstrekt. 

Departement va1t B innenlandsclt Bestuur. 

30. Bijdrage tot de kosten van bestuur van de landschappen en eilanden onder 
Menado langs de noordkust van Celebes. 

31. Hoofdgeld van de heerendienstplichtigen in de gouvernementslanden van 
J ava en Madura, met uitzondering van de residentie Batavia (equivalent voor afge
schafte heerendiensten) . 

32. Kadaster. 
33. Landelijke inkomsten en andere grondlasten 
34. Afstand van grond 
35 . Retributie van ondernemingen van landbouw en nijverheid ter vergoeding 

van de uitgaver. voor het toezicht op de watervercleeling tusschen de daarbij belang
hebbenden. 

36. Registratie van werkcontracten gesloten door eigenaren of administrateurs 
van landbouw- , mijnbouw- of nijverheidsondernemingen . met van elders afkomstige 

1 

arbeiders . 
37. Koffie . 
38. Verkoop van kina-enten en zaad . 
39. Verhuur vau vogelnest- en meststofgl'Otten 
40. Verhuur der vindplaatsen van schildpadeieren aan het zuide1· zeestrand in 

de afdee!ing Soebboemi (P reanger regentschappen) 
41. Verhuur van de vischvijvers te 'rello en te Sambong Djawa (gouvernement 

Celebes en onderhoorighedcn). 
42. Bo chwezen . 

Departement ·van Onderwijs, Beredienst en Nijverheid. 

43. Onderwijs 
44. F,xamengeldeu van candidaten voor -het groot-ambtenaars-examen l'OOr den 

Indischen dienst.. 
45. Verkoop Vltll prndtrnten uit den cnltnurtuin van 's lands plantentuin te 

Buitenzorg . 
46. Landsdrukkerij. 
47. Vergoeding voor cle verpleging van lijders in de krankzinnigengestichten en 

burgerlijke zieken inrichtingen 
48 . Pare vaccinogène . 
49 . Laboratorium roor pntholo!!: isch-anatomische en bacteriologische onderzoekingen. 
éO. IJk van maten en gewichten 
51. Belasting op het houden van loterij en . 
52. Tin 
53. Steenkolen 
54. Zout . 

'L'ransporteere 

f 47,641 ,800 

1,524,000 
125,000 

3,026,000 
2,410,000 

347,000 

700,000 

59,50(} 

3,146,000 
90,000 

18,234,000 
1,572,100 

8,000 

70,000 
6,626,600 

500 
49,600 

1,300 

500 
2,656,100 

492,100 

1,000 

500 
220,000 

44,000 
3,000 

500 
3,000 

39,000 
683,350 

2,100,000 
8,807,000 

f 100,681,450 
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Per transport 
55. Vast recht en cijns van concessiën tot winning van delfstoffen 
55a. Inkomsten uit de parelvisscherij . 

Departement der Burgerlijke Openbare werken. 

56 . Verkoop en verhunr van huizen en anclere gebonwen . 
57. Ontvangsten voortvloeiende uit waterleiclingen en overvaarten . 

58. Vergoeding voor het gebruik van de loskraan aan het htwenkanaal te Samamng. 
59. Vergoeding cler kosten van onclerzoek en beproeving van stoomtoestellen en 

van vernieuwde akten van vergnnuing tot gebruik dier toestellen 
60. Canon van het in erfpacht gegeven gedeelte van het tot de haven van Tan

djong Priok behoorende terrein . 

61. Vergoedi ng door den erfpachter van een gedeelte van het tot ,le haven van 
Tandjong Priok bchoorende terrein voor het gebruik van bet 4000 tons dok. 

62. Brieven- en pakketpost . 
63 . Restit,,tie van de uitgaven ten behoeve van de gouvemements-postspaarhank. 
54. Binnenlandsche paardenpost 
65. Tele.,.rnphie . 

66. Hetgeen den Staat aankomt nit cle opbrengsten van de particuliere telephonen. 
67. Spoorwegen . 

Departement van Oorlog. 

68. Bijclragen voor de opleiding van jongelingen bij het pupillenkorps. 
69. Boeten en andere ontvangsten voortspmitende LLit contracten van aanneming 

en uit levernntiën . 
70. 'rerngbetal ing van verplegingskosten in de hospitalen door patiënten, voor 

eigen rekening opgenomen . 
71. Artillerie-constrnctiewinkel. 
72. Topogrnphisch bureau en lithographisch etablissement . 
73 . Verkoop en vei·hunr van voor 's lands dienst bestemde bruikbare vaste en 

andere goederen . 
74. Verkoop van onhrnikbaar gewo1·deu en overtollige vaste en andere goederen. 
75. Stoomtmmwegen in Atjeh . 
76. IJsfabriek te Kotto Radja . 
77. Terugbetaling van voorschotten vóór dit dienstjaar aan militaire en tot het 

Departement van Oorlog hehoorende burgerlijke landsclienareu verstrekt 
78. Andere ontvangsten . 

Departement va,i Alarine. 

79. Looclsgelclen, met uitzondering van die in cle Emmahaven en in de haven 
van Tandjong Priok. 

80. Vergoeding voor het keuren van stoomsche11en 
81. Vergoeding door vreemde oorlogsschepen en particuliere vaartuigen voor het 

gebruik van 's lands los- en latidhoofclen, drijvende clroge dokken, ketel bok, pont 
en kiellichter, alsmede voor de kosten van het dokken, vertimmeren en herstellen. 

82. Steigergelden en huur van kolenloodsen en opslnglerreinen te Tandjong Priok. 
83. Verkoop van zeekaarten uit het depot en de onderdepots. 
84. Verkoop van voor 's lands clienst bestemde brnikbarc goederen. 
85 . Verkoop van onbrnikbaar geworden en overtollige goederen, permanente of 

I 

33 1 

100,681,450 
103,000 

:Jlemorie. 

17,000 
20,000 

3,800 

25,000 

3,000 

49,000 
1,392,000 

J,femorie. 

800 
843,000 

53,000 
10,975,000 

4,500 

20,000 

0,000 
200 

6,000 

300,000 
60,000 
80,000 
20,000 

400,000 
25,000 

267,000 
6,500 

20,000 
45,000 

4,000 
20,000 

tijdelijke werken, zoomede schepen en vaartuigen en hun inventaris 62,000 
86. Terngbetaling van voorschotten vóór clit dienstjaar aan lanclsdienareu verstrekt. 15,000 

-------
Transpo1 teere / 115,601,250 
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Per tansport 

87. Korting op de traktementen van de ambtenaren bij het marine-etablissement 
te Soerabaija bij verplicht gebruik van eene gonvernementswoning . 

f 115,601,250 

27,000 
6,000 88. Andere ontvangsten . 

Ont1Jangsten van gemengdett aard en toevallige baten. 

89 . Verkoop van voor 's lands dienst bestemde bruikbare goederen uit den voor

raad van het civiel departement 20,000 
40,000 

250,000 
90 . Verkoop van onbruikbaar geworden en overtollige goederen uit alsvoren . 

91. Alle andere ontvangsten . 

31 December 1898. WET, tot verhooging der 
begrooting van uitgaven van Nederlandsch
Indië ten behoeve van den aanleg van een 
spoorweg van Kalisat naar B anjoewangi. 

S. 284. 

31 December 1898. WET, houdende nadere rege
ling van het nitvoerrecht van tin in Neder

landsch-Indië. S. 285 . 
WIJ WIL HEL MI NA, ENz ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben dat 

het wenschelijk is het uitvoerrecht van tin in 
Nederlandsclz-Indië nader te regelen; 

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

Benig artikel. 

De 11ost tin in art ikel 2 van de wet van 
16 April 1886 (Staatsblad n°. 72) wordt gelezen 

als volgt: 

f 115,944,250 

Art. 1. In de wet van 20 Juni 1862 (Staats

blad n°. 62) worden de volgende veranderingen 
gebracht: 

§ 1. In artikel 13, § 1 , wordt onderdeel f 
gelezen als volgt: .de soorten van meel of der 
andere grondstoffen , welke zullen gebrnikt worden, 
met afzonderlijke vermelding van gebuild meel". 

§ 2. Aan artikel 19 wordt de volgende para
graaf toegevoegd: 

.§ 3. De Minister van Financiën kan onder 
de noodige voorzieningen toelaten het voor
handen hebben van meel voor veevoeder 
in stallen, die met eene branderij gemeen
schap hebben". 

3. Artikel 3 l vervalt. 
4. In artikel 58, § 4, wordt in plaats van 

. andere" gelezen : .gebuild meel of van andere". 
§ 5. Aan artikel 59, § 1, onderdeel e , wordt 

het volgende toegevoegd, ,, wanneer gebuild meel 

Tin 100 kilogram f 3.50. (1) gebruikt zal worden moet dit uitdrukkelijk worden 

(1) Bijzondere bepaling. Bij uitvoer van tinerts 
wordt het recht, overeenkomstig bij koloniale 
ordonnantie vast te stellen bepalingen, geheven 
naar verhouding van het in het erts aanwezige tin . 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 3l sten Decem

ber 1898. 
(get.) WILH EL MINA. 

De Jlfinister van K oloniën, (get.) ÛREMER. 

( Uitgeg. 10 Jan. 1899.) 

31 December 1898. WET, houdende nadere be
pt\lingen omtrent den accijns 011 het gedis
tilleerd. S. 286. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is nadere bepalingen omtrent den 
accijns op het gedistilleerd vast te stellen; 

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

vermel,l met afzonderlijke opgaaf van de hoe
veelheid daarvan". 

§ 6. In artikel 61 , § 2, wordt in de plaats 
van • moet, behoorlijk" gelezen : • moet, het ge
builde en het ongebui lde meel elk afzonderlijk, 
behoorlijk". 

§ 7. In artikel 61, § 4, vervallen de woorden: 
. in de branderijen der eerste klasse". 

§ 8. Aan artikel 104, § 1, a, tweede lid, 
zooals dat artikel luidt volgens art. 5 der wet 
van 23 December 1886 (Staatsblad n°. 223), 
wordt de volgende volzin toegevoegd : 

"Deze bepaling is eveneens van toepassing 
wanneer dat gedistilleerd, voor de aflevering aan 
een distillateur, volgens de voorschriften van 
den Minister van Financiën in tegenwoordigheid 
van ambtenaren tot 6ö percent of lagere sterkte 
is versneden; met dien verstande, dat de ont
bieder op dat gedistilleerd geene andere k~rting 
kan genieten ." 
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2. De bepalingen vun de artikelen 66, 67 en 68 
der voormelde wet van 20 Juni 1862 zijn mede 
van toepassiug op de branderijen van de tweede, 
de derde en tle vierde kl asse der eerste soort, 

met dien verstande, dat voor deze branderijen 
de speling van vi,jf ten honderd, bedoeld bij 
artikel 68 , § § 2 en 3 , wordt bepaald op zes ten 
honderd en de speling van zeven en een half ten 
honderd, bedoeld bij artikel 68, § 4; wordt 
bepaald op negen ten honderd. 

Ten aanzien van deze branderijen worden van 
toepassing verklaard : 

op de verhoogi ngen, voortsprnite~de uit af
stokingen ingevolge art ikel 68, § § 2 en 3, het 
bepaalde bij artikel 82 , § 2, onderdeel c; 

op het niet voldoen aan of het overtreden der 
bepalingen van artikel 67, § l, § 2, § 3 of § 4, 
de strafbepalingen van artikel 133, § 32; 

op het te laag aangeven van den trek blijkens 
de uitkomst eener afstoking volgens artikel 68 , 
§ 4, de strafbepalingen van artikel 133, § 19. 

3. De feiten, strafbaar volgens cle bepalingen 
dezer wet, worden beschouwd als misdrijven, 
behalve voor de toepassing van de artikelen 57 
en 58 van het Wetboek van Strafrecht, in de 
plaats waarvan wordt toegepast hetgeen bij 
artikel 62, lste en 2de lid, van dat Wetboek voor 

overtredingen is bepaald. 
De in zake van invoerrechten en accijnzen 

thans geldende bepalingen voor het geval van 
wan betaling van geldboeten zijn ook bij de toe
pa~sing van deze wet van kracht. 

4. Deze wet treedt in werking met den lsten 

Juli 1900. 
Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 3lsten Decem

ber 1898 . 
(get.) WILHELMINA. 

De 1Jfi11ister van Financiën, (get .) PIERSON. 

( Uitgeg. 20 Jan . 1899.) 

31 December 1898. WET, tot aanvulling en ver
hooging van het derde hoofdstuk der Staats
hegrooting voor het dienstjaar 1898 . S. 287. 

Bij cleze wet wordt na toevoeging van een nieuw 
artikel ad / 28,000, het totaal der 2de Afd. van 
dit hoofdstuk nader vastgesteld op f 708,900 en 
het eindcijfer op/ 867,636. 

31 December 1898. WETTEN, tot bekrachtiging 
van provinciale belastingen. S. 288-298. 

De vereischte bekrachtiging wordt verleend aan 
de heffing, ten behoeve der provinciën: 

Noordbrabant: van twee en twintig opcefi ten 
op de hoofdsom van de grondbelasting op de ge
bouwde eigendommen en van vier en twintig op
centen op de hoofdsom van de grondbelasting op 
de ongebouwde eigendommen over 1899, en van 
negentien opcenten op de hoofdsom vnn de be
lasting op het personeel over 1899. S. 288. 

Gelderland: van zeven opcenten op de hoofdsom 
van de grondbelasting op de gebouwde eigen
dommen en van vyf opcenten op de hoofdsom 
van de grondbelasting op cle ongebon wde eigen
dommen over 1899, en van negen opcenten op 
de hoofdsom van de belasting op het personeel 
over 1899. S. 289. 

Zuidlwlland: van tien opcenten op de hoofd
som van de grondbelasting over 1899, en van 
zeven opcenten op de hoofdsom van de belasting 
op het personeel over 1899. S. 290 . 

Noordholland: vnu acht opcenten op de hoofd
som der grondbelasting op de gebouwde eigen
dommen en van zeven opcenten op de hoofdsom 
der grondbelasting op de ongebouwde eigenclommeu 
over 1899, en van zes opcenten op de hoofdsom 
van de belasting op het personeel over 1899. S. 291. 

Zeeland : van acltt en twintig opcenten op de 
hoofclsom van de grondbelasting op de gebouwde 
eigendommen en van zes en dertig opcenten op 
de hoofdsom van de grond belasting op de onge
bouwde eigendommen over 1899, en van een en 
twintig opcenten op de hoofdsom van de belasting 
op het personeel over 1899. S. 292. 

Ufrecltt: van zeven opcenten op de hoofdsom 
der gron,lbelasting over 1899, en van zeven op
centen op de hoofdsom der belasting op het per
soneel over den dienst 1899. S. 293. 

Friesland: van twee en dertig opcenten op de 
hoofdsom van de grondbelasting over 1899, en 
van vier en twintig opcenten op cle hoofdsom 
van de belasting op het personeel over 1899. S. 294. 

Overi,jssel: van twaalf opcenten op cle hoofd
som van de grondbelasting over 1899, en van 
dertien opce1,ten op de hoofdsom van de belasting 
op het personeel over 1899. S. 295. 

Groningen: van dertig opcenten op de hoofdsom 
van de grondbelasting over 1899, en van veertig 
en een kalven opcent op de hoofdsom van clc be
lasting op het personeel over 1899. S. 296. 

Drenthe: van vier en dertig opcenten op cle 
hoofdsom van de grondbelasting over 1899, en 
van een en twintig opcenten op de hoofdsom van 
de bela ting op het personeel over 1899. S. 297. 

Limburg: van zestien opcenten op de hoofd-
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som van de grondbelasting op de gebouwde eigen
dommen en van negentien opcenten op de hoofd
som van de grondbelasting op de ongebouwde 
eigendommen over 1899, en van veertien opcenten 
op de hoofdsom van de belasting op het personeel 
over 1899. S. 298. 

Al deze wetten vangen aan te werk~n met den 

vermelde vrijstellingen van de betaling van rechten 
ten behoeve van de provincie Gronin_~en voor het 
gebruik van de Westerhaven en de havens in het 
Boterdicp, in het Damsterdiep en in het verbin
dingskanaal tusschen het Damster- en het Boter
diep, gelegen in de gem~ente Groningen. S 305. 

lsten Januari 1899. 31 December 1898. WET, tot vaststel1ing van 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhag~, den 3lsten Decem

ber 1898. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
(get .) H. GOEMAN BoRGESil'S. 

( Uitgeg. 14 Jan . 1899.) 

31 December 1898. WETTEN, tot bekrachtiging 
van provinciale heffingen in: (S. 299-301.) 

Zuidl,olland : Tot 1 Januari 1904, van brug
geld voor den overtocht van de brug over de 
Oude Maas, verbindende de Hoeksche Waard met 
het eiland ]Jsselmondc. S. 299. 

Zuidliolland: Tot 1 Januari 1904, van rechten 
op het gebruik van het scheepvaartkanaal t ns

schen Rijn en Schie. S. 300. 
Z,tidlwlland: Tot 1 Januari l 904, van rechten 

op het bevaren van de Gouwe. S. 301 . 

31 Decembe,· 1898. WETTEN, tot bekrachtiging 
eener wijziging van provinciale heffingen in: 
( . 302- 305.) 

Friesland: Aan de wijziging der bij de wet 
van 2 April 1898 (Staatsblad n°. 75) bekrachtigde 
heffing van kanaal- en brnggelden op het kanaal 
Harlingen-Leeuwarden -Dokknm-Dokknmer
Nienwezijlen. S. 302. 

Friesland: Aan de wijziging der bij de wet 
van 2 A11ril 1898 (Staatsblad n°. 73) bekrachtigde 
heffing van kanaal-, brug- en opslaggelden op de 
vaar1vaters van Stroobos naar Leeuwarden, Sneek, 
Lemmer en Stavoren. S. 303. 

Friesland: Aan de wijziging der bij de wet 
van 2 A11ril 1898 (Staatsblad n°. 74) bekrachtigde 
heffing van kanaal- en bruggelden bij de voormalige 
zijl en aan de brug over de Boorne te Nes in 
Utingerndeel en bij cle Terbandsterbrug bij Heeren
veen. S. 304. 

G,·oni11.r;en: Aan de naclere aanvulling van de 
bij art. 1 der wet van 31 December 1884 (Staats

blad n°. 2-öil), zooals dat artikel is aangevuld bij 
de wetten van 31 December 1890 (Staatsblad 
n°. 215) en 3 December 1895 (Staatsblad n°. 207), 

de begrooting der uitgaven van de A.lgemeene 
Lanclsdrnkkerij, voor het dienstjaar 1899 . 

S. 306. 
Bij art. 1 wordt de begrolting vastgesteld op 

f 260,768.50. 
Bij artt. 2, 3 , 4 en 5 worden de gewone 

middelen tot dekking aangewezan. 

31 December 1898. WET , tot verhooging en 
wijziging van het vijfde hoofdst.uk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1898. S. 307. 

Bij deze wet wordt art. 59, de 2de Afd. en 
ei ndcijfer verlwogd met f 16 22.50 . 

31 December 1898. WETTEN, tot afwijking van 
den regel , gesteld bij art. 241 der gemeen te
wet, omtrent 11laatselijke belastingen ten be
hoeve van de gemeenten: (S. 308-311.) 

den Helder , tot 31 December 1899, van eene 
belasting op het gedistilleerd tot een bedrag van 
ten hoogste vijftien gulden per hectoliter, ad vijftig 
percent sterkte. S. 308. 

Vlissingen , tot 31 December 1899, van eene 
belasting op het gedistilleerd tot een bedrag van 
ten hoogste zeventien gulden vijftig cents per 
hectoliter, ad vijftig percent sterkte. S. 309. 

Hellewetsluis, tot lll December 1899, van eene 
belasting op het gedistilleerd tot een bedrag van 
ten hoogste negen gulden per hectoliter, ad vijftig 
percent sterkte. S. 310. 

Vlieland , tot 31 December 1899, van eene 
belasting op het gedistilleerd tot een beclrag van 
ten hoogste vijftien gulden per hectoliter, ad vijftig 
percent sterkte. S. 311. 

31 December 1898. WET, tot aanv ulling en ver
hooging van het zevende hoofdstuk À der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1898. 
s. 312. 

Bij deze wet wordt na verhooging van e J ll 

artikel het totaal der lste Afd. verhoogd tot 
f 30,801,993.44 en die van het geheele hoofJ
stuk tot f 33,440,093.44. 
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31 December 1898. WET, houdende WlJztgrng 
en verhoogi ng van het zevende hoofdstuk B 

der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1898. 
S. 313. 

Bij deze wet wordt na toevoeging van een 
nieuw artikel ad/ 42,224, het totaal der 6de Afd. 
en het eindcijfer met gelijk bedrag verlwogd. 

31 December 1898. WET, tot regeling van de 
ontvangsten en uitgaven van het Pensioen
fonds voo,· weduwen en weezen van Burger
lijke Ambtenaren voor het jaar 1899. S. 314. 

Bij art. 1 dezer wet worden de uitgaven vast
gesteld als volgt : 

Àrt. I. 'l'raktemcnt van den directeur en van 
de ambtenaren en boden, toelage van den con
cierge, benevens schr ijfloonen aan tijdelijk bij het 
fonds werkzaam gestelde personen . .f 20,225 

Àrt. II. Bureel- eu lokaalbehoeÏ-
ten, benevens drukwerk . 

.tfrt. HL Toelagen en presentie
gelden voor commissarissen . 

Art. IV. Reis- en verblijfkosten 
van commissarissen, van den d irec
teur en van de am btenareu . 

Art. V. Reis- en verblijfkoiteu 
van de leden van den Pensioenraad 
voor Burgerlijke Ambtenaren en.aan
deel van het Pensioenfonds voor 
weduwen en wcezen van Burgerlijke 
Am btenarcn in de toelagen en pre
sentiegelden van die leden 

Trans porteere . f 

3,700 

1,000 

800 

1,000 

26,725 

Per transport . f 
Àrt. VI. Onderhoud, assurantie

premie en bewakingskosten door de 
gemeente-brandweer van het gebouw 
waarin de bureelen zijn gevestigd, 
alsmede onderhoud van den tuin 
achter dat gebouw . 

Àrt. VII. P ensioenen 
Art. VIII. Aankoop van inschrij

vingen op de Grootboeken va:i de 
Nationale Schuld. 

Ài·t. lX. Restitutie vin ingehouden 
kortingen, bedoeld bij de 5de alinea 
van artikel 17 der wet van 9 M:ei 
1890 (Staatsblad u0

• 79), gewijzigd 
bij de wet van 30 September 1893 
(Staatsblad n°. 145). 

Àrt. lXbis. Kosten van uitbrei
ding en verbouwing van het gebouw 
waari 11 de bureaux va~ het fonds zijn 
gevestigd, alsmede van de verbou
wing van den stal en het koetshuis ge
legen in den tuin achter dat gebouw, 
en alle met de uitbreiding en verbou
wing in verband staande uitgaven. » 

Art. X. Onvoorziene uitgaven. 

26,725 

1,000 
940,000 

54,725 

2,000 

2,000 
3,000 

f 1,829,450 
1 

Bti art. 2, 3 en t worden de middelen tot 
dekking aangewezen . 

31 December 1898. ~IET, tot 
zevende hoofdstull: B der 
voor het dienstjaal· 1897. 

wijziging van het 
Staats begrooti ng 

S. 315. 

31 December 1898. WET, tot vaststelling van het eerste hoofdstuk Uer Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1899. S. 316. 

Bij deze wet wordt het Iste hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 1899 
betreffende het Iluis der Koningin, vastgesteld als volgt: 

Art. 1. Inkomen van de Koningin 
2. Inkomen van de Koningin-Weduwe : 1: 
3. Onderhoud der Koninklijke paleizen 

f 600,000.-
150,000.-

50,000.-

f 800,000.-

31 December 1898 . WET, tot vaststelling van het zevende hoofdstuk Á der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1899. S. 317. 

Bij deze wet wordt het VIide hoofdstuk À der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1899, betreffende de Nationale Schuld, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

1 • Afd. : Interesten, enz. . 
2• Amortisatie en aflossing van rentegevende Nationale Schuld . 

f 31,644,833 .96 
• 6,228,571.-

/ 37,873,404.96 
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31 December 1898. WET, tot aanwijzing van 
de middelen ter goedmaking van de nit
gaven, begrepen in de Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1899. S. 318. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ..• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, 

volgens de artt. 123 en 124 der Grondwet, jaar
lijks de middelen behooren te worden aangewezen 
tot dekking van lille uitgaven des Rijks, in de 
algemeene begrooting begrepen; 

Zoo is het, ,lat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Ter goedmaking van de uitgaven, be

grepen in de algemeene begrooti ng voor het dienst
jaar 1899, zullen over dat jaar worden gebezigd 
de middelen en inkomsten hierna omschreven, 
te weten : 

1 °. de Rijks-directe en indirecte belastingen, 
accijnzen en rechten, hierna genoemd : 

a. de gl'ondbelasting, 
b. de personeele belasting, 
c. de belasting op bedi·ijfs- en andere inkomsten, 

d. de vermogensbelasting, 
e. de accijnzen , 
f. de rechten en boeten van zegel, registratie, 

l1ypotl,eek, successie en overgang bi,j overlijden , 
g. de rechten op den invoer en het fo,·maat

zegel, in gebruik bij de heffing van die rechten, 
/1. de waarborg en belasting der gouden en 

zilveren werken). 
2°. de inkomsten der domeinen, wegen en 

vaarten; 
3°. de opbrengst der posterijen; 
4°. de opbrengst der Ri:fkstelegrafen; 

5°. de opbrengst der Staatsloterij; 
6°. de opbrengst der uitgifte van akten voor 

de jacht en vissckerij; 
7°. de opbrengst der loodsgelden; 
8°. het recht op de mijnen ; 
9°. het aandeel van het Rijk in de opbrengst 

van de exploitatie 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 uit zonderi ng van die, genoemd 
bij de letters a, b en c van art. 13 der 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. acht en dertig opcenten op de rechten en 
boeten van sucCf/ssie en van overgang bij overlijden, 

c. viJftig opcenten van het formaatzegel, in 
gebruik bij de heffing van rechten op den in voer, 

d. vijftien opcenten van het recht op de mijnen, 
voor kwade posten en coltecteloon; 

11 °. essaailoon, in geval van verbreki ng van 
gouden en zilveren werken en voor gehalte-proeven, 
welke gcene betaling van belasting ten gevolge 
hebben; 

12°. de verscltillende ontvangsten en toevallige 
baten hierna omschreven : 

a. de baten en opkomsten voortvloeiende uit 
den dienst der posterijen , 

b. de baten en opkomsten voortvloeiende uit 
den dienst der Rijkstelegrafeu, 

c. de toevallige baten, het beheer van den ge
wonen clieust der gevangenissen betreffende, 

d. de inkomsten, voortvloeiende uit den arbeid 
der gevangenen, 

e. de inkomsten, voortvloeiende uit het beheer 
der Rijkswerkinrichtingen te Veenk1tizen, Hoorn 
en Leiden, 

f. de inkomst.en ingevolge cle wet van den 
30sten September 1893 (Staatsblad n°. 146), hou
dende bepalingen op de fabrieks- en handels
merken, 

g . de opbrengst van de Nederlandsclie Staats
courant en het Vers lag der Handelingen van de 
Staten-Generaat, 

/1. de opbrengst van het Staatsblad, 
i . het batig slot van het Fonds der Algemeene 

Landsdrukkerij, 
j. de opbrengst van voor het publiek verkrijg 

baar ge;telde stukken, 
k. de justeerloonen van gewichten, 
l. de consnlaatrechten , 

111 . de baten, voortvloeiende uit het beheer van 
's Rijks veeartsenijschool, 

n. de baten, voortvloeiende uit het beheer van 
het Universiteits-ziekenhuis te Leiden , 

o. de baten, voortvloeienue uit het beheer vau 
de Rijkskrankzinn igengestichten te JJJedemblik en 
Grave , 

p . de bijdragen in de kosten van aanleg en 
onderhoud van landswerken , 

q. de vergoeding door de provinciën en ge
meenten in 1890 verschuldigd voor de invorde
ring van opcenten op de grondbelasting over het 
dienstjaar 1898 en op de pe1·soneele belasting 
over het dienstjaar 1897, 

r . de ontvangsten wegens verrichtingen betrek
kelijk het kadaster, 

s . de opbrengst van het door de landmeters 
van het kadaster voor particulieren verrichte werk, 
na aftrek van het hun daarvan toekomende gedeelte, 
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t. de boeten van verschillenden aard, 
n. het aandeel van 75 ten honderd in de op

brengst van de boeten en verbeurdverklaringen,, 
bij de personeele belasting, de rechten op den 
in voer en de accijnzen vallende, 

v. de tcruggtwe wegens het aandeel der niet 
ten behoeve van 's Rijks kas geheven opcenten 
in de kwade posten op de grondbelasting over 
het dienstjaar 1 96 en op de personeele belasting 
over het dienstjaar 1896-1897, 

w. de kosten van vervolging tot in vordering 
van directe bela tingen aan de schatkist vervallen , 

x. de leges aan de cbatkist vervallen, 
i,j. de verjaarcle renten, 
::. de inkom ten van den Hoogen Raad van 

Adel en de ren ten van de te zij neo name op 
het Grootboek der Nationale Schnld, rentende 
2{ ten honderd, ingeschreven kapitalen, 

aa. de inkomsten van cle Grootboeken der 
Nationale Schu lel, 

bb. de bijdragen voor pensioen van burgerlijke 
ambtenaren, ingevolge de wetten van den 9den Mei 
1890 (Staatsblad n°. 78) en van clen 20sten Jnli 
1895 (Staatsblad n°. 136), 

cc . de bijdragen voor pensioen van onderwij zers 
bij openbare lagere scholen, 

dd. de betalingen voor het afleggen der examens 
bedoeld bij art. 65lcr der wet tot regeling van 
het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die 
van den 8sten December 1889 (Staatsblad n°. 175), 

ee. de schoolgelden van leerscholen, verbonden 
aan de Rijkskweekscholen van onderwijzers, 

.ff. de schoolgelden van leerlingen aan de Rijks
normaalschool voor teekenonderwijzers en aan de 
Rijksschool voor kunstnijverheid, 

gg. de bijdragen van leerlingen en kweekelingen 
op de Rijks-hoogere bnro-erscholen, de Rijksland
bouwschool, de Polytechnische School en cle winter
scholen, 

M .. de bijdrage van de gemeente Gouda in de 
kosten van uitbreiding der Rijks-hoogere burger
school aldaar van driejarigen cursus tot eene van 
vijfjarigen cursus, en de bijdrage van de ge
meente Rotterdam in cle kosten cler aldaar be
staande Rijksinrichting ter opleiding van vroed
v1·onwen, 

ii. de bijdragen voor het volgen der lessen aan 
de Rijksuniversiteiten en de betalingen voor het 
afleggen der examens, bedoeld bij art. 9 der wet 
van den 2 sten April 1876 (Staatsb lad n°. 102), 

jj. de bijdragen van kweekelingen der Rijks
academie van beelclende kunsten, 

1898. 

kk. Je bijdragen voor de opleiding van adel 
borsten bij het Koninklijk l nstitnnt voor de marine, 
van adspirant-administratenrs te Willemsoord en 
van leerlingen-machinist te Hellevoetsluis, 

lt. de bijdragen voor de opleiding van cadetten 
bij de Koninklijke Mili ti.tire Academie en aan de 
Cadettenschool, 

mm. de teruggaven en renten van voorschotten, 
nn. de opbrengst van verkochte Rijksgoederen 

en eigendomr.ien, 
oo. de uitkeeringen van België : 
1°. volgens art. 18, ,1linea 3, van het verdrag 

van den 5den November 1842, goed~ekeurd bij 
de wet van den 4den Februari ] 843 (Staatsb lad 
n°. 3), wegens de vuurgelden op de Wester chelde; 

2°. volgens art. 10 van de overeenkom t van 
den 3lsten October 1871), goedgekeurd bij de 
wet van den 22sten April 1880 (Staatsblad n°. 63), 
voor werken voor de nitloozing der Vlaamsche 
wateren, 

pp. cle uitkeering van den muntmeester voor 
het gebruik der Rijksmnutinrichting, 

qq. de teruggave van de nit de Staatsbegrooting 
bestreden kosten voor de Rijkspostspaarbank, 

rr. de teruggave door gemeenten ter zake van 
hetgeen door haar volgens art. 45 der wet tot 
regeling van het lager onderwijs, zooals die is 
gewijzigd bij de wet. van den Uden Juli 1884 
(Staatsblad n°. 123), over 1 97 te veel is genoten , 

ss. de ontvangsten wegens houtgeest gebezigd 
tot vermenging van gedistilleerd en wegen stoffen 
gebezigd tot vermenging van zont, 

tt. de toevallige baten voortvloeiende uit den 
aanleg van Staatsspoonve ;en , 

uu. de opbrengst der Rijkslandbonwproefstations, 
vv. de bijdrage uit de geldmiddelen van Neder

landsch-Indië in de ko ten van de afdecling: 
.hoogere land- en boschbonwschool" der Rijks 
landbouwschool te Wageningen, 

ww. de i nkomsteu van het hengstveulen-depot 
te Bergen op Zoom, 

xx. De opbrengst van het in het artikel 2bis 
bedoelde Fonds van schadevergoeding vonr !,et 
gemis van heerlijke rec!tten in Noordbrabont, 

ijij. alle andere ontvangsten niet tot de voren
genoemde bchoorende: 

13°. de bijdrage van Nederlandsclt-lndië aan 
de middelen tot dekking van 's Rijks uitgaven 
over het dienstjaar 1 99 ; 

14°. het aandeel van de geldmiddelen van 
Nederlandsch-Indië in dê uitgaven wegens uit
gifte of beleening van bewijzen van vlottende schnlrl.; 

22 
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15°. het aandeel van de geldmiddelen van 
Nederlandsch-Indië in de uitgaven voor renten, 
kosten en aflossing van drie ten honderd rente
gevende Nationale Schuld ; 

16°. de in Artikel 2 bedoelde bijdrage uit het 
Fonds, voortspruitende uit koo71prijze11 van do

meinen; 

17°. het aandeel van den Staat, ingevolge de 
wet van den 7den Augustus 188 (Staatsblad n°. 
122), in de winsten der Nederlandse/te Ba,~k, 
zijnde een vierde gedeelte der over het boekjaar 
1 98-1899 en drie vierde gedeelten uer over 
het boekjaar 1899-1900 behaalde winsten ; 

18°. de leges, geheven ingevolge de wet van 
9den Mei 1890 (Staatsblad n°. 80), gewijzigd bij 
die van clen 29sten December 1893 (Staatsb lad 

n°. 246). 
2. Het voorueelig slot der rekeningen van het 

Fonds, voortspruitende uit koopprijzen van do
meinen, over het jaar 1898 en de in 1899 te 
ontvangen koopprijzen van domeinen en afkoop
prijzen van tiendrecht, jacht- en vischrecht en 
grondrenten, eeuwigdurende erfpachten en der
gelijke prrestati ën, worden, tot een p:ezamenlijk 
bedrag van vijfhonderd duizend gulden, toegevoegd 
aan de middelen tot goedmakin11: der uitgaven, 
begrepen in de Staatsbep:rooting voor 1899. 

2bis . De bezittingen van het Fonds van schade-

vergoedinii: voor het gemis van heer! ijke rechten 
in Noordbrabant worden door Gedeputeerde Staten 
van Noordbrabant, als tegenwoordip:e beheerders 
van het fonds, te gelde gemaakt en de opbrengst 
wordt met hetgeen in geld mocht aanwezig zijn, 
toegevoegd aan de middelen tot goedmaking der uit
gaven, begrepen in de Staatsbegrooting voor 1899. 

3. Naar aanleiding van art. 35 der wet van den 
2lsten April 1810 (Bulletin des Lois, n°. 283) 
wordt het proportioneel recht op de mijnen voor 
het jaar 1899 bepaald op twee en een l111lf 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 uitgaven 
out.breekt, kan, in afwachting van nadere wette
lijke bepalingen, worden voorzien door uitgifte 
van schatkistbi ljetten en schatkistpromessen of 
door beleening van schatkistbiljetten, tot een 
bedrag van ten hoogste elf millioen gulden. 

5. Deze wet treedt in werking met den l sten Ja
nuari 1899. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage den 3lsten Decem

ber 1898. 
(get.) WI1H mLMIN A. 

IJe jJfinister van Financiën, (get.) PrERSON. 

( Uitgeg. 31 IJec. 1898.) 

S T AAT S B EG R OO T I N G V O O R H ET D I EN S T J A A R 18 9 9. 

W ET O P D E MI D D E L E N. 

Ra ming voo,· !tet dienstjaar 1899. 

BENAMING DER MIDDELEN EN I KOM TEN. 

A. Directe belastingen. 
a. Gronubelasting. . f 12,530,000.-

40,000.-

BELOOP 
PER MIDDEL OF 

INKOMST. 

af: ontheffingen, kwijtscheldinp;en en oninbare posten. 

b. Personeel 
------ f lt~~OO0.-

ttf: ontheffingen, afschrijvingen en oninbare posten. 

c. Belasting op bed1·ijfs- en &ndere inkomsten . 

. f 9,075,000.-
400,000.-

. f 5,500,000.-
af: a. ontheffingen, verminderingen, afschrijvingen, terugga ven 

en oninbare posten f 170,000.-
b. nitkeering aan de geldmiddelen van Neder-

landsch-Indië volgens de wet van den 9den April 
1897 (Staatsblad n°. 4) 286,000.-

456,000 -

8,67 5,000.-

Transporteere 

5,044,000.

. f 26,209,000.-
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BELOOP 
PER MIDDEL OF 

INKOMST . 

Per transport . . f 26,209,000.-
d. Vermogensbelasting . . f 7,025,000.-
af: ontheffingen, kw~tscheldingen, verminderingen, afschrijvingen 

en oninbare posten, welke in 1899 worden betaald 25,000.-

B. Accijnzen. 
a. Suiker . 
b. Wijn . 
c. Binnenlandsch en buitenlandsch gedistilleerd. 

. f 11,550,000.
,, 1,800,000.
" 26,200,000.
" 1,500,000.
,, 1,350,000.
" 3,200,000.-

d. Zout . 
e. Bieren en azijnen . 

/. Geslacht. 

C. Indirecte belastingen . 

a. Zegelrechten . 
50 opcenten op zegelrechten 

b. Registratierechten . 
c. Hypotheekrechten . 
d. Rechten van successie en van 

overlijden. 
38 opcenten op die rechten . 

f 2,775,000.-
535,000.-

overgang bij 
. f 8,900,000.
. ,, 3,382,000.-

D. Rechten op den invoer. 

,, 3,310,000.
" 4,700,000.-

440,000.-

,, 12,282,000.-

a. Rechten op den in voer . 
b. Formaatzegel . 

. f 8,800,000.
f 11,300.-

50 opcenten op het formaatzegel 5,650.-
16,950.-

E. Waarborg en belasting der gouden en zilveren werken. 

a. Belasting (hoofdsom en opcenten). . . . . • . . . f 300,000.-
b. Essaailoon in geval van verbr~king der werken en voor ge-

halteproeven, welke geene betaling van belasting ten gevolge hebben. ,, 900.-

F. Domeinen. 

a. Inkomsten van de gewone domeinen , tienden , enz. .f 1,5 60,000.-

b. Inkomsten van het domein van Oorlog 65,000.-

c. Inkomsten van de groote wegen . 340,000.-

d. Inkomsten van vaarten, veren en havens . 385,000.-

G. Opbrengst der posteri,jen . 
H. Opbrengst der Rijlcstelegrafen . 
I. Opbrengst der Staatsloterij . 
J. Opbrengst der uitgegeven akten voor de jacht en vi.,scherij 

K. Loodsgelden . 

Transporteere 

7 ,000,000.-

,, 45,600,000 .-

,, 20,732,000.-

8,816,950.-

300,900.-

2,350,000.-
9,447,000 .-
1,795,000.-

659,000.-
130,000.-

1,950,000.-

/124,989,850 .-
22* 
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Per transport 
L. Recltt op de mijnen. 

Vast recht . • f 

Proportioneel recht 

10 opcenten voor kwade 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.-
6,000.-

630.-

315.-

BELOOP 
PER MIDDEL OF 

INKOll!Sl'. 

f 124,989,850 .-

7,245.-

M. Áandeel van het •Rijk in de opbrengst van de e.rploitafie van Staatsspoorwegen. ,, 4,162,990.

N. Verschillende ontvangsten en toevallige baten. 

a. Baten en opkomsten, voortvloeiende uit den dienst der posterijen. f 
b. Baten en opkomsten, voortvloeiende uit den dienst der 

Rijkstelegmfen. 
c. Toevallige baten, het beheer van den gewoneu dienst der 

gevangenissen betreffende . 
d. Inkomsten voortvloeiende uit den arbeid der gevangenen. 
e. Inkomsten voortvloeiende uit het be beer der Rij kswerkinrich

tingen te Veenhuizen , Hoorn en Leiden . 

f. Inkomsten ingevolge de wet van den 30sten September 1893 
(Staatsblad n°. 146) , houdende bepalingen op de fabrieks- en 
handelsmerken. 

g. Opbrengst van de Nederlandsche Staatscourant en het Verslag 
der Handelingen van de Staten-Generaal . 

h. Opbrengst van het Staatsblad. 

•· Batig slot van het fonds der Algemeene Landsdrukkerij 
j. Opbrengst van voor het publiek verkrijgbaar gestelde stukken. 
k. J usteerloonen van gewichten . 
l. Consnlaatrechten . 
m . Baten voortvloeiende uit het beheer van 's Rijks veeart.senij 

school . 

n. Baten voortvloeiende uit het beheer van het Universiteits
ziekenhuis te Leiden 

o. Baten voortvloeiende uit het beheer van de Rijkskrank
zinnigengestichten te Medemblik en Grave 

p. Bijdragen in de kosten van aanleg en onderhoud van lands
werken . 

q. Vergoeding van de provinciën en gemeenten in 1899 verschul
digd voor de invordering van opcenten op de !!:rondbelasting over het 
dienstjaar 1898 en op de persooeele belasting over het dienstjaar 1897. " 

r. Ontvangsten we!!:ens verrichtin!!:en betrekkelijk het kadaster. " 
s. Opbrengst van het door de landmeters van het kadaster voor 

particulieren verrichte werk, na aftrek van het hun daarvan toe
komende ge,leelte. 

t. Boeten van verschillenden aard , 
u. Aandeel van 75 ten honderd in de opbrengst der boeten en 

29,000.-

20,000.-

l,650.--
186,700.-

206,960.-

10,000.-

36,000.-
6,000.-

15,000.-
12,000.-
14,000.-
54,000.-

19,000.-

6,500.-

63,000.-

385,600.-

252,800.-
56,000.-

Memorie. 
185,000.-

Transporteere . f 1,559,210.- / 129,160,085.-
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BELOOP 
PER MIDDEL 01' 

INKOMST • 

Per transport . f 1,559,210.- /129,160,085.-

verbeurclverklaringen bij de personeele belasting, de 1·echten op 
den invoer en de accijnzen vallende 

v. Teruggave wegens het aandeel der niet ten behoeve van 's Rijks 
kas p;eheven opcenten in de kwade posten op de grondbelasting 
over het dienstjaar 1896 en op de personeele belasting over het 
dienstjaar 1896-1 97 . 

w. Kosten van vervolging tot in vordering van directe belastingen 
aan de schatkist vervallen. 

:r. Leges aan de schatkist vervallen . 
ij. Verjaarde renten • 
z. Inkomsten van den Hoogen Raad van Adel en renten van de 

te zijnen name op het Grootboek der Nationale Schuld, renteude 
2} ten honderd, ingeschreven kapitalen . 

aa. Inkomsten van de Grootboeken der Nationale Schuld 
bb. 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) 

cc. Bijdragen voor pensioen van onderwijzers bij openbare lagere 
scholen . 

dd. Betalingen voor het afleggen der examens bedoeld bij art. 65ter 

der wet to, regeling van het lager onderwijs, laatstelijk gewijz igd 
bij die van den 8steu December 1889 (Staatsblad n°. 175). 

ee. Schoolgelden van leerscholen verbonden aan de Rij kskweek
scholen van onderwijzers • . 

.f/. Schoolgelden van leerlingen aan de Rijksnormaalschool voor 
teekenonderw,jzers en aan de Rijksschool voor kunstnijverheid . 

gg. Bijdmgen van leerlingen en kweekelingen op de Rijks hoogere 
burgerscholen, de Rijkslandbouwschool, de Polytechnische school 
en de winterscholen. 

Mt. Bijdrage van de gemeente Gouda in de kosten van uitbrei
ding der Rijks hoogere burgerschool aldaar van driejarigen cursus 
tot eene van vij~arigen cursus en bijdrage van de gemeente Rot
terdam in de kosten der aldaar bestaande Rijksinrichting tot oplei
ding van vroed vrouwen. 

ii. Bijdragen voor het volgen der les en aan de Rijksuniversiteiten 
en betalinl(en voor het afleggen van examens, bedoeld bij art. 89 
der wet van den 28sten April 1876 (Staatsblad n°. 102) . 

jj. Bijdmgen van kweekelingen der Rijks-academie van beeldende 
kunsten. 

kk. Bijdragen voor de opleiding van cadetten bij de Koninklijke 
Militaire Academie en aan de Cadettenschool . 

lt. Bijdragen voor de opleiding van adelborsten bij het Koninklijk 
Instituut voor de Marine, van adspirant-administrateurs te Wil
lemsoord en van leerlingen-machinist te Hellevoetsluis 

mm. 'reruggaven en renten van voorschotten. 

,; 

25,000.-

365,000.-

10,000.-
190,000.-

18,000.-

22,000.-
24,000.-

480,000.-

205,000.-

32,000.- , 

12,140.-1 

4,700.-1 

173,000.-

11,700.-

234,000.-

4,000. -

74,000.-

49,800.

" 1,001,065.-1 

Transporteere . f 4,494,615.- 1-f_l_2-9,-l-60-,-08-5-.--
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BE AMI G DER MIDDELE EN INKOMSTE . 

BELOOP 
PER MfDDEL OF 

INKOMST . 

Per transport 
nn. Opbrengst van verkochte Rijksgoederen en eigendommen 
oo. Uitkeeringen van België: 

. f 4,494,615.- / 129,160,085.-
250,000.-

l°. volgens art. 18 , alinea 3, van het verdrag 
van 5 November 1842, goedgekeurd bij de wet van 
den 4den Februari 1843 (Staatsblad n°. 3), wegens 
de vuurgelden op de Wester Schelde . 

2°. volgens art. 10 van de overeenkomst van 
3 l October 1879, goedgekeurd bij de wet van den 
22sten April 1880 (Staatsblad n°. 63), voor werken 
voor de uitloozing d~r Vlaamsche wateren . 

f 10,000.-

58,300.-

pp. itkeering van den muntmeester voor het gebrnk der Rijks
muntinricbting 

qq. Teruggave van de uit de Staatsbegrooting bestreden kosten 
voor de Rijkspostspaarbank . 

rr. Ternggave door gemeenten ter zake van hetgeen door baar 
volgens ar t . 45 der wet tot regeling van het lager onderwijs, 
zooals die ge,vijzigd is bij de wet van den llden Juli 1884 
(Staatsblad n°. 123), over 1897 te veel is genoten . 

ss. Ontvangsten wegens houtgeest, gebezign tot vermenging van 
00edistilleerd, en wegens stoffen, gebezigd tot vermenging van zout .• 

tt. 'l'oevallige baten, voortvloeiende uit den aanleg van Staats
poorwegen . 

11u. Opbrengst der Rijkslandbouwproefstations . 
vv. Bijdrage uit de geldmiddelen van Nederlandsch-Indië in de 

kosten van de afdeeling: .hoogere land- en boscbbouwscbool" der 
Rijkslandbouwschool te Wageningen . 

ww. Inkomsten van het hengstveulen-d epot te Bergen op Zoom . • 
x.r. Opbrengst van het in art. 2bis der Middelenwet bedoelde 

Fonds van schadevergoeding voor het gemis van heerlijke rechten 
in Noorclbrabant . 

ijij. Alle andere ontvaQgsten niet tot de vorengenoemde beboorende • 

68,300.-

Memorie. 

475,000.-

100,000.-

92,000.-

55,000.-
17,150.-

20,000.-
9,000.-

43,500.-
385,000.-

0 . Bijdrage van Nederlandsck-Indië aan de middelen tot dekking van 's Rijks uit
gaven over het dienstjaar 1899. 

P . Aandeel van de geldmiddelen van Nederlandsck-Indië in cle uitgaven wegens 
ui tgifte of beleening van bewijzen van vlottende schuld 

Q. Àandeel van de geldmiddelen vrm Nederlandsck-Indië in de uitgaven voor 
rente, kosten en aflossing van drie ten honderd rentegevende nationale schuld . 

R. De in artikel 2 der Middelenwet bedoelde bijdrage uit het Fonds voort
spruitende uit koopprijzen van domeinen . 

S. Aandeel van den Staat, ingevolge de wet van den 7den Augustus 1888 
(Staatsblad n°. 122) , in de winsten der Nederlandsche Bank, zijnde een vierde 
gedeelte der over het boekjaar 1898/1899 en drie vierde gedeelten der over het 
boekjaar 1899 /1900 behaalde winsten 

T. Leges, geheven ingevolge de wet van den 9den Mei 1890 (Staatsblad n°. 80), 
gewij zigd bij die van den 29sten December 1893 (Staatsblad n°. 246). 

Totaal 

6,009,565.-

Memorie. 

Memorie . 

3,847,250.-

500,000.-

l,125,000.-

155,000.-

/ 140,796,900.-
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31 December 1898. WET, tot wijziging van het 
achtste hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1897. S. 319. 

Bij deze wet wordt na verhooging en vermin• 
dering van eenige artikelen het totaal der 3de Afd. 
verminderd met f 50,000; dat der 4de Afd. ver• 

lwogd met f 30,500; àat der 9de Afd. vermin

derd met f 106,916 ; dat der 12de Afd.verlwogd 

met f 58,000; dat der 16de Afd. verhoogd met 
{3400 en dat der 18de Afd . verhoogd met/65,0l 6. 

31 December 1898. WET, tot vcrhoogi ng van 
het negende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1897. S. 320. 

Bij deze wet wordt na toevoeging van een nieuw 
artikel ad / 207,000, het totaal der 5de Afcl. en 
het eindcijfer met gelijk bedrag verhoogd. 

31 December 1898. WET, iot wijziging van het 
negende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het clienstjaar 1897. S. 321. 

Bij deze wet worden de navolgende artikelen 
van dit hoofdstnk: 

a. verhoogd: 

Art. 10 met f 50,000. 
Àrt. 31 met / 20,000 . 
Art. 62 met f 4,000. 
Art. 147 met f 1,100. 
ht. 193 met f 5,344. 
Àrt. 216 met f 3,160. 

b. toegevoegd: 

..tlrt . 28 met f 2,600 . 
A,·t. 41 met f 50,000. 
ht. 131 met f 87,000. 
Art. 158 met / 4,000. 
Àrt. 204 met f 46,000. 
ht. 222 met f 23,500. 

Art. 137 bis. Uitgaven, voortvloeiende uit de 
toepassing van art. 15 der wet van \) April 187 5 
(Staatsblad n°. 67). f 26,000. 

c. verminderd: 

ht. 129 met/ 268,200. Art. 188 met f 36,500. 
ht. 199 met/ 18,304. 

•rengevolge van voorschreven wijziging wordt 
het totaal der 2de Afcl. i•ermindei·dmet/28,600; 

fat der 3de Afd. verhoogd met 5,100 en dat der 
6de Afd. verhoogd met f 23,500. 

31 December 1898. WF.T, tot aanvulling en ver· 
hooging van het negende hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1898. S. 322. 

Bij deze wet wordt tusschen ai·t. 141 en 142 
ingelascht: 

Art. 14lbis. Koopsom van het Nederlandsch 
gedeelte der s1ioorweglijn van Hasselt naar Eind 
hoven , ingevolge art. V der bij de wet van deu 
2 April 1898 (Staatsblad n°. 81), goedgekeurde 

overeenkomst met België van 23 April 1 97, 
f 1,440,000. 

Art. 14lter. Uitkeering over het 2de halfjaar 
1898 aan België voor cle exploitatie der gedeelten 
van den spoorweg van 'ri lbnrg naar Turnhout, ge• 
legen op door N ederlandsch grond!!;ebied ingesloten, 
tot Belgisch grondgebied behoorende perceelen , 
vastgesteld in art. VII, 2de lid, van de bij de 
wet van 2 Ap_ril 1898 (Staatsblad n°. 81) goed
gekeurde overeenkomst met België van 23 April 
1897, .f 480. 

A,·t. 14lquater. Kosten van het in voldoenuen 
stat1t van onderhoud brengen der krachtens de 
wet van 2 Aprii 1898 (Staatsblad n°. 81), van 
België overgenomen Nederlandsche gedeelten cler 
spoorweglijnen van Tilburg naar Turnhout; van 
Antwerpen naar de Pruissische grens in de rich
ting van Gladbach, van Hasselt naar Maastricht 
en van Maastricht naar Aken, ingevolge art. 8 
cler bij de wet van 22 Juli 1890 (Staatsblad 

n°. 134) goedgekenrde overeenkomst met de Maat• 
schappij tot Exploi tatie van Staatsspoorwegen, 
f 5000. 

Tengevolge van voorschreven aanvullingen wordt 
het totaal der 2de Afd. en het eindcijfer verhoogd 

met f 1,445,480. 

31 December 1898. WET, tot aanvulling en ver• 
hooging van liet negende hoofdstuk der Staats• 
begrooting voor het dienstjaar 1898. S. 323 . 

Bij deze wet wordt tnsschen a,·t. 138 en 139 
ingelascht: 

Árt. 138bis. Ui tgaven, ten gevo,1gc van het 
eindigen der concessie voor den spoorweg Leiden
Woerden, / 8,104,038 .10'. 

Tengevolge van voorschreven aanvulling wordt 
het totaal cler 2de Afd. en het eindcijfer verhoogd 

met f 8,104,038 .105 • 

31 December 1898 . WET, tot w~z,grng en ver• 
hooging van de koloniale huishoudelijke be
grooting van Suri11ame voor het dienstjaar 
1897. S. 324. 

Bij deze wet wordt na verhooging en vermin• 
dering van eenige artikelen het eindcijfer der he• 
grooting vastgesteld op f 2,269,600.40. 

31 December 189 . WET, tot verhooging van 
het tiende hoofdstnk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1897 . S. 325. 

Bij deze wet word t na verhooging van een 
artikel, het totaal der 2dc Afd. gebracht op 
/740,652.29• en het eindcijfer op/ 1,372, 42.215. 
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31 December 1898. WET, tot wijziging en ver
hooging der begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1897 . (Hoofd
stuk I. Uitgaven in Nederland.) S. 326. 

31 December 1898 . WET, tot wijziging en verhoo
ging der begrooting van Nederlandsclt-Indië 
voor het dienstjaar 1897 . (Hoofdstuk ll. Uit
gaven in Neder landsch-Indië.) . S. 327. 

31 December 1898. WET, tot wijziging van arti

kel 6 der wet van 17 November 1872 (Staats
blad n°. 130), houdende vaststelling der 
tarieven van in- , uit- en doorvoer in Neder

landsc!,-Indië. S. 328. 
WIJ WIL HELMINA, ENZ .. . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wen schel ijk is de bevoegdheid , die bij het 
tweede lid van ar tikel 6 der wet van 17 Novem
ber 187 2 (Sta,ttsblad n°. 1:30) is gegeven aan den 
Gon verneur-Generaal van Nederlandsclt-Indië, nit 
te breiden tot de residentie Ternate, en derhalve 
de gelegenheid te openen om in dat gewest in
en uitvoenechten te beffen vanwege het Neder
landsch-Indiscb Gouvernement; 

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

Benig artikel. 

Uit het eerste lid van artikel 6 der wet van 
17 November 1872 (Staatsblad n°. 130) vervalt 

het woord "1'ernate". 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 3lsten Decem

ber 1898. 
(get .) W l LHELMIN A. 

De :Minister van Koloniën, (get.) CREMER. 
( Uitgeg. 10 Jan. 1899.) 

31 December 1898 . WET, tot aan vulling van het 
IIde hoofdstuk der begrooting van uitgaven 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 

1899. S. 329. 

31 December 1898. WET, tot voorziening in 
het kas-tekort van den Indischen dienst over 
1899. S. 330 . 

Bij deze wet wordt de Minister van Finan
ciën bevoegd verklaard om bij het openen van 
kreclieten ~an Onzen Minister van Koloniën ge
durende het jaa1· 1899, het bedrag der volgens 
artikel 33 der wet tot regeling van de wijze van 
beheer en verantwoording der geldmiddelen van 
Nederlaudscb-Jndië (Staatsh lad 1895 , n°. 145) 

in 's Rijks schatkist gestorte gelden te boven gaan 
met eene som van f 18,000,000 . 

De Minister van Financiën zal in dat voor
schot aan de Indi sche kas mogen voorzien door 
uitgifte of beleening van bew ij zen van vlottende 
sch old met inachtneming van de daaromtrent be
staande of nog vast te stellen wettel ij ke bepa
palingen. 

27 Juni 1898. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing dat de 
artt. 1 en 6 der wet van 25 Mei 1880 
(Staatsblad n°. 89) mede van toepassing zijn 
op het vervoer van doode vogels. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gele,t op het middel van cassatie door den requi

rant voorgesteld bij memorie: 
Schending door niet-toepassing van artikel 1 in 

verband met art. 6 der wet van 25 Mei 1880 
(Staatsblad n°. 89); 

Overwegende , dat den gereq uireerde bij de 
dagvaarding is ten laste gelegd : dat bij op 27 Febru
ari 1898, des avonds te ongeveer 10 uur, bij 
het station Weesper poort te Amsterdam, is be
vonden te vervoeren in een door hem gedragen zak 
56 doode voor lanclbouw nuttige veldleeuwerikken; 

0. dat dit fe it bij het bestreden von nis be
wezen, doch niet strafbaar is verklaard; 

0. dat tot staving van het voorgestelde middel 
van cassatie is aangevoerd: dat de kantonrechter 
voornoemde beslissing beeft gegeven op grond, dat, 
volgens art. 1 in verband met art. 6 der aange
haalde wet het vervoer alleen van levende vogels 
strafbaar zou zijn; dat echter deze wetsuitlegging in 
strijd is met de bedoeling van den wetgever zoo· 
als die blijkt uit de geschiedenis van voornoemde 
wet ; dat toch bij de beraadslaging over art. 1 de 
opmerking gemaakt werd, dat in dit artikel niet 
wordt uitgemaakt, dat onder het verbod van ver
voeren ook doocle dieren begrepen zijn en het 
gevaar dus zon kunnen ontstaan, dat het vervoer 
of de verkoop van doode vogels als geoorloofd 
hescbon wd zon kunnen worcl en , en dat daarop 
de Minister van Justitie geantwoord heeft : 

• Het spreekt van zelf dat, wanneer hier ge
sproken wordt van in het wild levende zoog
dieren of vogels, daarmede gewezen wordt op 
de algemeene hoedanigheid van het dier , maar 
niet op zijn concreten toestand. Ook wanneer het 
dier opgehouden beeft te leven, valt het onder 
de bepalingen van dit artikel en is vervoer daar van 
verboden"; 
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0. dat ingevolge art. 3, n°. 3 van het konink
lijk besluit van 24 October 1892 (Staatsblad 
n°. 236), uitgevaardigd ter uitvoering der wet 
van 25 M:ei 1880 (Staatsblad n°. 89), de veld
leen werik (alanda arvensis) geacht wordt gedurende 
de eerste 9 maanden des jaars voor landbouw 
of houtteelt nuttig te zijn; 

0 . ten opzichte van het voorgedragen middel, 
dat de beslissing van den kantonrechter dat alleen 
het vervoer van levende vogels op grond van de 
artikelen 1 en 6 der wet van 25 Mei 1880 
(Staatsblad n°. 89), strafbaar zoude zijn, geen 
steun vindt in de bedoeling, de woorden en de 
geschiedenis van die wet; 

dat de bedoeling cler wet, in deze zelve nit
gerlr ukt deze is: om in het belang van landbouw 
en houtteelt sommige diersoorten in bescherming 
te nemen; dat tot bereiking van dit doel in art. 1 
verbocleu wordt in het wild levende zoogdieren 
of vogels nuttig voor landbotl w en houtteelt te 
vangen, te dooden, te vervoeren, te koop aau te 
bieden, te verkoopen , of te leveren, of ten ver
koop of ter aflevel'in g in voorraad te hebben; 

dat het bij de samenvoeging van al deze ver
bodsbepalingen onaannemelijk is dat de wetgever 
alleen levende vogels op het oog gehad zoude 
hebben; 

dat toch door de woorden "in het wild levencle 
vogels" slechts een bepaalde diersoort volgens 
art. 3 der wet bij koninklijk besluit aan te wijzen, 
aangeduid wordt, waarvan niet alleen het vrije 
best.aan beschermd wordt door het verbod van 
vangen en dooden, maar ook de voortleving be
veiligd wordt door het verbod van het uithalen, 
vernielen enz. van eieren , en van het verstoren 

of vernielen van nesten van het beschermd vogel
soort - art. 2 - ; 

dat hoe waar het ook moge zijn, zooals in het 
vonnis overwogen is, dat doode vogels voor de 
bescherming van landbouw en houtteelt onver
schillige zaken zijn, dit voor den wetgever, zoo
als hieronder nader blijken zal, geenszins het 
geval is geweest en ongetwijfeld een vogel ook 
na zijn dood blijft behooren tot de soort van in 
het wild levende vogels, waartoe hij bij zijn 
leven behoort heeft; 

dat de door de wet beoogde b~scherming, zooals 
uit het boven aangehaalde artikel 1 der wet is ge
bleken, zich niet bepaalt tot het verbod van vangen 
en dooden van vogels van een aangeduid soort, 

waarvan de overtreding in vele gevallen bezwaar
lijk te constateeren is, maar zich uitstrekt tot 
het vervoeren, te koop aan bieden, het verkoopen 
of leveren , of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad hebben van zoodanige vogels en dat 
deze bescherming dan ook niet tot haar recht zou 
komen indien de laatstgenoemde verbodsbepalin
gen alleen op levende vogels betrekkelijk waren ; 

dat met deze verklaring der wet in overeen

stemming is de bepaling van art. 7 der wet in 
het algemeen voorschrijvende dat bij elke bekeuring 
de levende dieren in vrijheid worden gesteld, 
maar clat de doode dieren vernietigd worden; 

dat toch met de algemeenheid van deze bepa
lingen niet zoude zijn overeen te brengen dat uit
sluitend bij bekenringen ter zake van het dooden van 
vogels de vernietiging daarvan bevolen zo nde zijn; 

dat, waar de bedoelingen_ de woorden der wet 
er toe leiden het vervoer ool!: van doode vogels 
als een bij de wet strafbaar gesteld feit aan te 
nemen , bij de memorie van cassatie terecht een 
beroep werd gedaan op de geschieden is der wet; 

dat toch het antwoord van den Minister op 
eene vraag van een der leden der Tweede Kamer 
van de Staten-Generaal, in overeenstemming was 
met de door den reqnirant verdedigde uitlegging 
der wet; 

0. mitsdien, dat het voorgestelde middel van 
cassatie is gegrond; 

Vernietigt het vonnis van het eerste kanton

gerecht te Amsterdam van den 30 Maart 1898; 
Uit kracht van art. 105 R. 0. rechtdoende ten 

principale; 
Gezien de artt. 1, 3 en 6 der wet van 25 Mei 

1880 (Staatsblad n°. 89), art. 3 van het konink
lijk besluit van 24 October 1892 (Staatsblad 
n°. 236), de artikelen 10 sub 42 _ en 11 der wet 
van 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), artikel 
23 Strafrecht en árt. 214 Strafvordering; 

Ver klaart dat het ten laste van den gereq nireerde 
bij voormeld vonnis bewezen verklaarde feit moet 
worden gequali ficeerd: ,,het vervoeren van in het 
wild levende vogels nuttig voor landbouw en 
houtteelt"; 

Verklaart hem schnldig aan het aldus geqnali
fi ceerde feit ; 

Veroordeelt- hem te dier zake tot eene geld
boete van f 6 ; 

Bepaalt den duur der vervangende hechtenis 
op 3 dagen. 
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Bladz. 67, kolom 2. In den l 2den regel van onderen staat: .toonbak", lees: .toonbank", 

153, 1. Tn den 29sten regel van onderen staat : ARREST, lees: BESCHIKK ING . 

176 , 2. In den 16den re!(el van boven staat: .(Staatsblad n°. 228)", lees: .(Staats-
blad n°. 288)". 

201, kolom 2. In het inti tulé van het besluit van 22 Juli 1898 staat : .16 Juli", lees : .16 Juni" . 

202, l. In den 3den regel van hoven staat: .de JJ[inisters", lees: .den. Minister" . 

240, 1. Aan het slot van het intitnlé van het besluit van 18 Augustus 1898 
staat: ,,S. 200", lees: .s. 201" . 
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De jaargang is geheel chronologisch, behalve het arrest van 27 Juni 1 98, 

voorkomende op bladz. 344. 

Academie . (Kon. Militaire) Besluit tot 
wijziging van het Reglement voor de Konink
lijke Militaire Academie. S. 235. 5 Dec. 

Adel. Besluit houdende goedkeuring van eene 
elfde lijst van personen of geslachten, wier 
titels en adeldom op de adelsregisters zijn in
geschreven; zoomcde van eene tweede lijst der 

ver3nderingen van adellijke geslachtsnamen 
waarvan op die registers aanteekening is ge
schied , en van eene lijst ter verbetering van 
misstellingen, voorkomende in de verschillende 
adelslijsten in het Staatsblad l'(eplaatst. S. 204. 

30 Aug. 

Arbeid van jeugdige. personen en 
vrouwen . Besluit tot vaststellin11: van eenen 
algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
bij artikel 4 der Arbeidswet. S. 148. 24 Jnni . 

Archieven. Besluit tot wijziging van het be
sluit van 30 December 1896, houdende rege
ling der jaarwedde van de ambtenaren , ver

bonden aan de archiefdepots des Rijks, zoo te 

's Gravenhage als in de provinciën. 25 Jan. 

- Besluit tot nadere verlenging van den termijn , 
gesteld in art. 3 van het besluit van 8 Maart 
1879, S. 40, houdende bepalingen omtrent het 
bewaren cler oude rechterlijke archieven welke 
dagteekenen van vóór de invoering der Fransche 
wetgevinp;. S. 266. 9 Dec. 

Attestatiën de vita. Missive van den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken aan de Com
missarissen der Koningin in cle provinciën, 
betreffende het gebruik van formulieren der 
attestatiën de vita, oud model. 13 Aug. 

Azijnen. Besluit tot het verleenen van vrijdom 

van belasting voor azijn eu houtzunr, ten be
hoeve van I ucifersfabrieken. S. 218. 7 Oct. 

B egrootingen. Wetten tot vaststelling der 
volgende hoofdstukken der Staatsbegrooting 
voor 1898: 

II. S. 31. 28 J an . 
III. 
IV. 
v. 
VL 
VIIB. 
VIII. 
IX. 
X. 
XL 

Als voren voor 1899 : 
I. 
VII A 

Wetten tot verhooging 
volgende hoofdstukken 
voor 1897: 

v. 
VI. 
VIIA. 
VUB. 

VIII. 

IX. 
X. 

Als voren voor 1898: 
III. 
IV. 

32. 28 Jan. 
33. 28 Jan. 
34. 29 Jan. 

151. 28 Juni . 
36. 29 Jan. 
40. 31 Jan. 
41. 31 Jan. 
48. 2 Febr. 
37. 29 Jan. 

316. 31 Dec. 
317 . 31 Dec. 

en wijziging vau de 
cler Staatsbegrooting 

S. 184. 14 Juli. 
258. 6 Dec. 
139. 6 Juni. 
259. 6 Dec. 
315. 31 Dec. 
276. 29 Dec. 
3l!l. :n Dec. 

320, 321. 31 Dec. 
325 . 81 Dec. 

s. 287. 31 Dec. 
131. 6 J uni . 
176 . 14 Juli. 
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v. 

VI. 
VII A. 
VIIB. 
VIII. 

IX. 

X. 
Wetten tot: 

S. 133. 
177. 
257. 
307. 
179. 
312. 
313. 
278. 
134. 
155. 
171. 

322, 323. 
186. 

6 Juni . 
14 Juli . 
6 Dec. 

31 Dec. 
14 Juli. 
31 Dec. 
31 Dec. 
29 Dec. 

6 Juni. 
1 Juli. 
2 Juli. 

31 Dec. 
15 Juli. 

Aan wijzing van de middelen ter goedmaking van 
de uitgaven, begrepen in de Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1899. S. 318 . 31 Dec. 

Beschikbaarstelling van gelden, wegens door 
het Departement van Oorlog gedane verstrek
kingen, voor den dienst van 1898. S. 260. 

6 Dec. 

Als voren door het Departement van Marine, 
voor den dienst vau 1898. S. 166. 2 J nli. 

Vaststelling van ,le begrooting van uitgaven 
ten behoeve van de voltooiin~ van het vesting
stelsel, dienst 1898. S. 39. 31 Jan. 

Verhooging als voren clienst 1898. S. 277. 
29 Dec. 

Vaststelling van de begrooting der uitgaven van 
de Algemeene Landsdrukkerij, voor het dienst
jaar 1899. S. 306. 31 Dec. 

Regeling van de ontvangsten en uitgaven van 
het Pensioenfonds voor weduwen en weezen 
van Burgerlijke Ambtenaren voor het jaar 
1899. S. 314. 31 Dec. 

Machtiging op de Algemeene Rekenkamer tot 
verevening, ten Jaste van den dienst van 1897, 
van op den dienst van 189"4 niet in uitgaaf 
aangenomen mandaten en, in verband daar
mede verhooging van het achtste hoofdstnk 
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1897. 

i:,_ 276. 29 Dec. 
Wijziging en . verhooging der begrooting van 

Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1897. 
(Hoofdstuk I. Uitgaven in Nederland.) S. 326. 

31 Dec. 
Als voren . (Hoofdstuk II. Uitgaven in Neder-

landsch-Indië.) S. 327. 31 Dec. 
Wijziging en aanvulling van het IIde hoofd

stnk der begrooting van nitgaven van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1898. S. 44. 

1 Febr. 

Verhooging der begrooting van uitgaven van 
Nederlandsch-Inclië voor het dienstjaar 181)8 . 

S. 144. 9 J nni. 
Verhooging van het Ilde hoofdstuk der begrooting 

van uitgaven van Nederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1898, ten behoeve van de 
reorganisatie van het bestuur in de afdeeling 
Lombok der residentie Bali en Lombok. 

S. 169. 2 Juli. 
Aanwijzing der middelen en inkomsten tot 

goedmaking van de uitgaven, begrepen in 
de begrooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1899. (Hoofdstnk I. Middelen en 
inkomsten in Nederland.) S. 282. 31 Dec. 

Als voren. (Hoofdst. IJ. Middelen en inkomsten 
in Nederlandsch-Indië.) S. 283. 31 Dec. 

Vaststelling der ·begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1899. (Hoofdst. I. 
Uitgaven in Nederland.) S. 280. 31 Dec. 

Als voren. Hoofdstuk ll. (Uitgaven in Neder-
Jandsch-Indië.) S. 281. 31 Dec. 

Aanvulling van het IIde hoofdstuk der begroo
ting van uitgaven van Nederlandsch-Indië 
voor het dienstjaar 1899. S. 329. 31 Dec. 

Verhooging der begrooting van uitgaven van 
Neclerlaudsch- lndië voor het dienstjaar 1899, 
ten behoeve van den aanleg van een spoorweg 
van Kalisat naar Banjoewangi. S. 284. 31 Dec. 

Voorziening in het kas-tekort van den Indischen 
dienst over 1899. S. 330. 31 Dec. 

Wijziging en verhooging van de koloniale hnis
houdelijke begi:ooting van Snriname voor het 
dienstjaar 1897. S. 324. 31 Dec. 

Definitieve vai,tstell ing van de koloniale huis
houdelijke begrooting van Suriname voor het 
dienstjaar 1898. S. 46 . 2 Febr. 

Als voren van Curaçao. S. 47 . 2 Febr. 
Vaststelling van het slot der rekening van de 

koloniale uitgaven en ontvangsten van Suri
name over het dienst.jaar 1894. S. 136. 6 Juni. 

Belastingen . (Directe) Besluit tot vast
stelling van ecnige nieuwe formulieren van 
beschrijvingsbiljetten voor de belasting op be
drijfs- en anclere inkomsten. S. 71. 31 Maart. 

- Arrest van den Hoogen Ra:id der Ned., 
houdende beslissing dat onder "in het buiten
land gevestigden'' in de wet op de bedrijfs
belasting, bepaaldelijk in de artt. l g en 6, 
§ 4, zijn begrepen de in Nederlandsch-Indië 
gevestigden. 3 Juni. 

- Besluit tot regeling der vergoeding voor 
bureaukosten aan de colleges van zetters voor 
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's Rijks directe belastingen en der presentie
gelden voor de leden dier colleges. S. 264. 8 Dec. 

Belasting. (Personeele) Resolutie van den 
Minister van Financiën, houdeucle wijziging 
der bepalingen nopens de uitkeer ing en ver
antwoording van de gemeente- en provinciale 
opcenten op de personeele belasting. 3 Jan. 

- Wet tot regeling der per s one e le be
lasting naar d e n grondslag rijwielen. 

S. 181. 14 Juli. 
- Besluit tot vaststelling van een nieuw formu

lier voor het beschrijvingsbiljet voor de per
soneele belasting. S. 233 . 19 Nov. 

Belastingen. (Plaatselijke) Besluit hou
dende besl iss ing in een geschil tusschen de 
raden der gemeenten Maarssen en Maarsseveen, 
betreffende heffing van bruggelden. 17 Oct. 

- Wetten tot afwijking van den regel, gesteld 
bij art. 241 der gemeentewet, omtrent plaatse
lijke belastingen ten behoeve van de gemeenten : 

den Helder. S. 308. 31 Dec. 
Vlissingen. 309. 31 Dec. 
Hellevoetsluis. 310. 31 Dec. 
Vlieland. 311. 31 Dec. 

Belastingen. (Provinciale) Wetten hou-
dende bekrachtiging van provinciale belastin
gen in: 

Noordbrnbant. 
Clelderland. 
Zuidholland. 

N oordholland. 
Zeeland . 
Utrecht. 
Friesland. 

Overijssel. 
Groningen. 

Drenthe. 
Limburg. 

Bevolkingregisters. 

s. 288. 31 Dec. 
289 . 31 Dec. 
290. 31 Dec. 

299-301. 31 Dec. 
291. 31 Dec. 
292. 31 Dec. 
293. 31 Dec. 

73-75. 2 April. 
294. 31 Dec. 

302-304. 31 Dec. 
295. 31 Dec. 
296. 31 Dec. 
305. 31 Dec. 
297. 31 Dec. 
298. 31 Dec. 

Missive van den Mi-
nister van Binnenlandsche Zaken aan de Com
missarissen der Koningin in de provincien, 
betreffende in verband met de uitvoering der 
wet op de persoueele belasting, het doen van 
opgaven door de burgemeesters nopens vol
trokken huwelijken en van vestiging in de ge
meente van uit het buitenland of cle koloniën 
gekomen personen. 21 April. 

Borgtocht en. Wet tot r ege lin g van de 

wij ze, waarop door de daarto e ve r
p li chte rijksambte n are n ten b e hoev e 
van den Staat zekerheid wordt ge
ste ld. S. 180. 14 Juli. 

Inwerkingtreding der wet. S. 230. 15 Nov. 
Boterhandel. Wet tot nadere voorzie

ning omtrent de uitvoe1·ing d e r wet 
van 23 Juni 1889, S. 82, houdende be
palin ge n tot voorkoming van b edr og 
in den boterhand e l. S. 78. 2 April. 

Buskruit. Besluit houdende verbocl van uit
en doorvoer van ammunitie en buskruit . S. 120. 

31 Mei. 
Comptabiliteit. Missive van den Minister 

van Binuenlandsche Zaken aan de Ged. Staten 
vau de provinciën, betreffende uitkeering der 
gemeente- en provinciale opcenten op de hoofcl
som der personeele belasting. 12 April. 

Consulaten. Besluit tot wijziging van het 
besluit van 29 Aug. 1894, S. 146, gewijzigd 
en aangevuld bij dat van 13 Mei 1896, S. 81, 
ter nitvoering vau 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 n°•. 138 van 1887 en 204 van 1888. 

S. 42. l Febr. 
Nailere wijziging. S. 213 . 20 Sept. 

Domeinen van den Staat . Wetten en 
besluiten tot goedkeuring van: 

verkoop van een stuk grond onder IJsselmonde, 
aan de maatschappij tot uitoefening der 
riviervisscberij, genaamd "de Mérode". S. 3. 

3 Jan. 
ruiling van grond en vestiging van uitwegen 

ten behoeve van het UI venhontsche bo ch eu 
de domeinhoeve UI venhont met A. VAN DIJK, 
aldaar, e. a. S. 72. 2 April. 

afkoop door de gemeente Rotterdam van het 
recht van opstal op eene strook oeverland 
langs de ieu we Maas, onder Charlois, eu 
van het recht van overweg over belendeuden 
grond. S. 76. 2 April. 

verkoop van eene strook spoorwe.,.grond aan 
het Stationsplein te 's Hertogenbosch aan 
die ge.meente. S. 77. 2 April. 

verkoop van voormaligen vestinggrond en w:tter 
te Coevorden aau de provincie Overijssel. 

S. 137. 6 .Tnni. 
uitgifte in erfpacht aan de gemeente Leiden 

van dningrond onder Katwijk ten behoeve 
van de duinwaterleiding. S. 138. 6 Juni . 
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verkoop van een stuk voormaligen vestinggrond 
en gracht te Coevorden aan die gemeen te. 

S. 168. 2 Juli. 
eene door clen staat met de gemeente St. Michiels 

Gestel aangegane overeenkomst omtrent aan
of :ifkoop van tiendrecht. S. 182. 14 J nli. 

kosteloozen afstand van een stuk geslechten 
vestinggrond te Groningen aan de provincie 
Groningen en de gemeente Groningen ten be
hoeve van den bouw V'an een ziekenhuis met 
aanhoorighedcn. S. 192. 29 Juli. 

Fabrieken enz. Besluit houdende beschik
king op het beroep van W. SumEMA JR. te 
Purmerend, tegen het besluit van burgemeester 
en wethouders dier gemeente, waa,·bij nieuwe 
voorwaarden zijn verbonden aan de hem bij 
hnu besluit van 6 Augustus 1897 verleende 
vergunning tot het plaatsen van een gasmotor. 

S. 216. 29 Sept. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., houden
de beslissing wat voor het bestaan eener in
richting tot bewaring van lompen wordt ver
eischt enz. 7 Nov. 

- Besluit betreffende art. llbis der Hinderwet in 
verband met art. 6 der Veiligheidswet. 18 Aug. 

F ab rieken en werkp laatsen. Arrest van 
den Hoogen Raad der Ned., houdende beslis
sing betreffende art. 12, eerste en tweede lid 

cler Veiligheidswet. 14 Nov. 
Gedistilleerd. Besluit nopens den vrijdom 

van accijns voor melasse en andere suiker
sappen, welke worden ingevoerd om daarvan 
hier te lande gedistilleerd te vervaardigen . S. 62. 

14 Maart. 
- Besluit tot aanvulling van het hesluit van 

21 Juli 1882, S. 115 , houdende nadere aan
wijzing der kringen om branderijen waar peilin
gen kunnen verricht worden. S. 209. 10 Sept. 

- Wet houdende nadere bepalingen omtrent den 
accijns op het gedistilleerd. S. 286. 31 Dec. 

Gemeentebestuur. Besluit houdende hand
having van een besluit van Ged. Staten van 
Zuidholland , tot niet-toelating van een gekozen 
lid van den raacl, in verband met art. 23, 
litt. i, der gemeentewet. 3 Jan. 

- Besluit waarbij met vernietiging van het be
slnit van Ged. Staten van Gelderland, alsnog 
het daarte_gen ingestelcl beroep gegrond wordt 
verklaard en bevolen wordt dat J. VAN BEYNUM 
zal worden toegelaten als lid van den raad 
der gemeente Wageningen.'•_S. 50. 4 Febr. 

- Besluit waarbij met. vernietiging vnn het be-

sluit van Ged. Staten van Zuidhollancl., het 
daartegen ingesteld beroep gegrond wordt ver
klaard en bevolen wordt dat A. PrJL JzN. zal 
worden toegelaten als lid van den raad der 
gemeente Alblasserdam. S. 52. 9 Febr. 

- Besluit houdende beslissing dat de genees
kundige, aangesteld door een burgerlijk armbe
stuur , dat door den raad wordt benoemd en 
jaarlijks uit de gemeentekas eene toelage ontvangt, 
door de levering van geneesmiddelen aan arme 

patiënten niet handelt in strijd met art. 24 
der gemeentewet. 1 April. 

- Besluit waarbij, met vernietiging van een be
sluit van Ged. Staten van Limburg, alsnog 
het daartegen ingesteld beroep wordt gegrond 
verklaard en bevolen dat H. CöRVEHS zal worden 
toegelaten als lid van den raad der gemeente 
Grevenbicht. S. 104. 13 April. 

- Besluit houdende beslissing dat onder het 
deelnemen aan onderhandsche pacht van ge
meentegoederen, bedoeld in art. 24 der gemeente
wet, niet is begrepen het onderhands aannemen 
van gemeentegronden in erfpacht. 16 Mei. 

- Wet tot wijziging van artikel 131 

der Gemeente w et. S. 178. 14 Juli. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van den 

raad der gemeente Steenwijkerwold, waarbij be
paald is, dat geen verder toezicht voor den 
bouw eener school c.a. te de Baars noodzakelijk 
is buiten de architecten, die tevens met de 
uitvoering van het werk zijn belast, zoodat de 
door burgemeester en wethouders dier gemeente 
benoemde opzichters huiten aanmerking blijven. 

S. 193 . 3 Aug. 
- Besluit houdende beschikking op het door den 

raad der gemeente Kampen ingesteld beroep 
van een bes! uit van Ged. Staten der provincie 
Overijssel, betreffende belegging van nitgeloote 
obligatiën eener gemeentelijke leening in eene 
nieuwe leening. 5 Aug. 

- Besluit waa.rbij met vernietiging van het be
sluit van Ged. Staten van Zeeland, alsnog het 
daartegen ingesteld beroep gegrond wordt ver
klaard en bevolen wordt, dat P . A. v AN DE 
VELDE zal worden toegelaten als lid van den raad 
der gemeente Ter Neuzen. S. 211. 19 Sept. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van Ged. 
Staten van Noordbrubant, waarbij goedkeuring 
is verleend aan het besluit van den raad der 
gemeente Helvoirt van 29 Septem her te voren 
om over het dienstjaar 1898 eene uitgaaf te 
cloen van f 800 voor tegemoetkoming aan de 
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vereeniging tot bevordering der vrijwillige dienst· 
neming bij de nationale milit ie te Helvoirt. 

S. 222. 18 Oct. 
Verlenging der schorsing. 274. 22 Dec. 

Besluit tot schorsing van het besluit van Ged. 
Staten van Noordbrabant, waarbij goedkeuring 
is verleend aan het besluit van den raad der 
gemeente Tilburg van 27 September te voren, 
om over het dienstjaar 1898 eene uitgaaf te 
doen van f 6400 voor toelagen aan vrijwilli
gers bij de mil itie. S. 223. 18 Oct. 

Verlenging der schorsing. S. 275. 22 Dec. 
- Besl nit tot schorsing van het besluit van bur• 

gemeester en wethouders van Mijnsheerenland 
van 6 Octo ber 1 98 om de boeken en kas, 
behoorende tot het beheer van den gemeente• 
ontvanger in handen te stellen van P.J. KLUIT, 

aan wiens benoeming tot ontvanger Ged. Staten 
van Zuidholland bij beslnit van 19 September 
te voren goedkeuring hebben onthouden. S. 224. 

25 Oct. 
Gemeenteverordeningen. Besluit tot ver

nietiging van art. 100 der algemeene politie
verordening voor de gemeente Wieringerwaard. 

S. 38 . 31 Jan. 
- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., hon• 

dende beslissing nopens de beteekenis der uit
drukking klinker- of voetpaden in art. 29a der 
verordening op de openbare straten, wegen en 
pleinen in de gemeente Arnhem en voorts dat 
oncler rij - of voertuigen in ar t. 291, van die 
veronlening ook rijwielen zijn begrepen. 28 Mrt. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., hou
dencle beslissing dat het verbod det· algemeene 
politieverordening van Amsterdam om een open
lijk huis van ontucht te honden of tot het hou
den daarvan als mededader op eenigerlei wijze 
mede te werken niet treedt buiten de straf
wetgevende bevoegdheid van den gemeenteraad 
en is ook overigens niet in strijd met eenige 
bepaling der rijkswet. 14 Nov. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., hou
dende beslissing betreffende het verbod in eene 
plaatselijke verordening om voorwerpen of waren 
van welken aard ook hetzij op of aan den open
baren weg, hetzij aan de huizen te koop nau 
te bieden of te venten zonder schriftelijke ver• 
gunning van den burgemeester. 5 Dec. 

Geslacht. Besluit hondende nadere bepalingen 
omtrent afschrijving van accijns op geslacht, 
wegens uitvoer van versch vleesch. S. 200. 

13 Ang. 

Gratie. Circulaire van den Minister van Justitie 
aan de gerechtshoven, de ar rondisscments -recht 
banken en kantonrechters, betreffende cle be
handeling van requesten om gratie. 31 Mrt. 

Grondbelasting. .Besluit houdende wijziging 
van het besluit van 26 Oct. 1897, betreffende 
regeling der vergoeding van reis- en verblijf
kosten in zake herziening van de belastbare 
opbren~st der gebouwde eigondommen. 9 Mrt . 

- Besluit betreffende de bezoldiging van het 
personeel der directe belastingen en van het 
kadaster. 25 Mrt. 

- Resolutie van den Minister van Financiën, 
betreffende betaling der kosten, belooningen en 
vergoedingen, voortvloeiencle uit de herziening 
der belastbare opbrengst van de gebouwde 
eigendommen. 18 Jnni . 

- Besluit tot vaststelling Yan het model van 
het formulier bedoeld in art. 21, eerste lid 
der wet van 2 Mei 1897, S. 124, tot herzie• 
ning van de belastbare opbrengst der gebouwde 
eigendommen. S. 188. 15 Jnli. 

Handelmaatschappij . (Ned.) Wet hou
dende bekracht.iging eener overeenkomst met de 
Nederlandsche Handelmaatschappij, ter vervan
ging vau die bekrachtigd bij de wet van 23 Juni 
1893 (Staatsblad n°. 113). S. 261. 6 Dec. 

Indië. (Nederlandsch) Wet tot wijziging 
van art. 6 der wet van 17 Nov. 1872 (Neder
landsch Staatsblad 1872, n° . 130, Indisch 
Staatsblad 1873, n°. 35), houdende vaststelling 
der tarieven van in -, uit- en doorvoer in Neder• 
landsch-Indië. S. 43. 1 Febr. 

328. 31 Dec. 
- Wet houdende nadern regeling van het uitvoer

recht van t-in in Nederlandsch-Indië. S. 285. 
31 Dec. 

Inkwartieringen. Besluit betreffende wijzi
ging van het besluit van 10 ovember 1892, 
S. 253, zooals dat is gewijzigd bij het besluit 
van 5 Aug. 1895, S. 147, houdende o. a. 
vaststelling der reglementaire bepalingen ter 
uitvoering van de wet betrekkelijk de inkwar
tieringen en het onderhoud van bet krijgsvolk 
en de transporten en leverantiën voor de legers 
of verdedigingswerken van het Rijk gevorderd, 
van 14 Sept. 1866, S. 138, zooals deze bij ver
schillende wetten is gewijzigd. S. 22. 17 Jan. 

- Besluit tot wijziging van het besluit van 
10 November 1892, S. 253, houdende o. a. 
vaststelling van reglementaire bepalingen ter 
uitvoering der wet betrekkelijk de inkwartie-
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ringen en het onderhoud van krijgsvolk enz., 
gewijzigd bij de besluiten van 5 Au~ustns 1895 , 
S. 147, en 17 Januari 1898 (Staatsblad n°. 22) . 

S. 149. 24 Juni. 
Jacht en visscherij . Arrest van den Hoogen 

Raad der ed., houdende beslissing dat onder 
het woord .rasters" in art. 5 van het besluit 

van 8 Februari 1815, S. 11, niet is te brengen 
de ijzerdraad bespanning, die volgens de feite

lijke beslissing de in dit proces bedoelde bos

schen omgaf. 6 Juni. 
- Besluit betreffende de zorg voor de uitvoering 

van de wet van 13 Juni 1857, . 87, tot rege
ling der jacht en visscherij. S. 174. 8 Juli. 

Kadaster. Besluit tot wijziging van het bij 
besluit d.d. 20 October 1877, S. 190, vastge

stelde tarief van rechten, verschuldigd voor 
het verstrekken van gegevens uit de kadastrale 

stukken, noodig voor de bijwerking der stukken 
bij de waterschapsbesturen berustend. S. 228. 

8 Nov. 

hen ingesteld tegen het besluit van Ged. Staten 
van Utrecht, waarbij, met toepassing van art. 
225 der gemeentewet, de betaling is bevolen van 

drukkosten van stembiljetten. S. 215. 28 Sept. 
- Arrest van den Hoogen Raad der Nederlanden, 

houdende beslissing dat waar art. 17, l ste lid 

der kieswet voorschrijft eene opgaaf van .het 
bedrag" van het in het laatst verloopen jaar 
genoten inkomen, daaronder is te verstaan een 
bepaald bedrag, zooals in het geval van het 

het t weede lid , indien het inkomen heeft be

staan uit een va t week- , veertiendaagsch-, 

maand- of jaarloon, . het periodiek bedrag" 
waaraan niet beantwoordt de door den asspi

rant-kiezer gedane opgaaf van . meer dan" zeker 
bedrag. 30 Sept. 

Koninklijk Huis. Besluit houdende wijzi
ging vau dat van 22 Juni 1891, betreffende 
eerbewijzen bij verjaardagen enz. van H. M. de 

Koningin en van de leden van het KoninklQk 
Huis. 5 Sept. 

Kamers van Arbeid. Besluit tot vaststel- Koophandel. Besluit houdende voorschriften 
ling van een formulier, bedoeld in het tweede 
lid van art. 22 van de wet op de Kamers 
van Arbeid. S. 2. 3 Jan. 

- Besluit tot vaststelling van een ki esreglement 

voor de Kamers van Arbeid. S. 20. 6 Jan . 
- Besluit houdende bepaling van den dag, waar

op de wet op de Kamers van Arbeid in werking 
treedt. S. 23. 8 Jan. 

- Besluit van den Minister van Waterstaat, 
Handel en Nij verheid, houdende vaststelling 

van de uit het Kiesreglement voor de Kamers 

van Arbeid voortvloeiende modellen. 18 April. 
- Besluit tot vaststelling van eene instructie 

voor de secretarissen van de Kamers van Arbeid, 

ten opzichte van hun geldelijk beheer. S. 116. 
6 Mei. 

- Besluit betreffende portvrij e verzending van 

stukken ingevolge de wet op de Kamers van 
Arbeid. S. 150. 25 Juni . 

- Besluit krachtens art. 38 der wet op de 
Kamers van Arbeid. S. 173. 5 Juli. 

- Besluit van den Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid, houdende wijziging in 
de modellen VII en VIII , gevoegd nevens de 
beschikking van 18 April 1898, betreffende 
verkiezing van leden voor de Kamers van 
Arbeid. 29 Aug. 

Kiesrecht. Besluit waarbij burgemeester en 
wethouders van Brenkelen-Nijenrode niet ont
vankelijk worden verklaard in het beroep, door 

ter uitvoering van de artt. 748 en 755 van 
het Wetboek van Koophandel, zooals deze luiden 

ingevolge de wet van 2 Mei 1897 (Stbl. n°. 140) . 

S. 1. 3 J an. 
Krankzinnigen. Besluit houden~e vergun

ning aau regenten van het geneeskundig ge
sticht voor krankzinnigen te 's Gmvenbage tot 
oprichting van een gesticht voor krankzinnigen 

op het landgoed "Ond-Rozenburg", gemeente 
Loosduinen, alsmede bepaling van het maxi
mum der verpleegden en het mi~imum der 

geneeskundigen. S. 24. 8 J an. 
- Besluit houdende in t rekking van het besluit 

van lil Sept. 1895 , S. 162, en nadei-e wij 
ziging van het besluit van 4 ov. 1890, 
S. 160, tot bepaling van het maximum der 

verpleegden en het minimum van geneeskun
digen in het krankzinnigengesticht . het St. Joris 
Gasthuis" te Delft , gewijzigd bij besluit van 

29 December 1891 (Stbl. n°. 245). S. 26. 
21 Jan. 

- Besluit tot intrekking van het besluit van 
23 Maart 1895, S. 35, waarbij aan jonk
heer G. G. DE VrLLENEUVE en B. DE VRIES 

te 's Gravenhage vergunning is verl eend , op een 

terrein gelegen in de gemeente Hoogland een 

gesticht voor krankzinnigen op te richten. S. 54. 
22 Febr. 

- Beslnit tot wijziging van het besluit van 

8 Juni 1896, S. 91, waarbij met wijziging 
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van het besluit van 15 Mei 1885, bepalingen 
zijn vastgesteld omtrent het maximum van het 
aantal verpleegden en het minimum van het 
getal geneeskundigen in het krankzinnigenge
sticht "Veld wijk" te Ermelo. S. 112. 2 Mei. 

- Besluit tot aanwijzing van de gemeente Uit
huizermeeden als woonplaats van ,le behoeftige 
krnnkzinnigc J. BooNSTBA voor de toepassing 
van art. 26 der wet tot regeling van het 
armbestuur. S. 200. 18 Aug. 

- Besluit tot vaststelling der voorwaarden voor 
de opneming en verpleging van krankzinnigen, 
voor rekening van gemeentebesturen in het 
Rijksgesticht te Grave. S. 210. 16 Sept. 

- Besluit waarbij aan ALIDA DE MUNNIK, te 
Gorssel, vergunning wordt verleend om het 
gebouw "Veldzicht" aldaar, met het claarbij 
behoorend terrein, tot een gesticht voor krank
zinnigen in te richten. S. 219 . 15 Oct. 

- Besluit houdende intrekking van het besluit 
van 11 Juni 1896, S. 94, en nadere wijziging 
van het besluit van 13 Februari 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. 226. 

1 Nov. 
- Besluit tot intrekki~g van het besluit van 

26 Maart 1897, S. 76, houdende vergunning 
aan het bestuur cler gemeente Rotterdam 
tot oprichting van een doorgangshuis voor 
krankzinnigen aldaar, alsmede bepaling van 
het maximum der verpleegden en het mini
mum der geneeskundigen. S. 262. 6 Dec. 

Landbouw enz. Wet houdende bepalingen 
tot wering van voor den land- , tuin- of bosch
bouw schadelijke dieren en van plantenziekten. 

S. 79. 2 April. 
- Besluit tot wijziging van het besluit van 

24 December 1883, S. 248, houdende bepa
lingen ter uitvoering van de overeenkomst tot 
wering der druifluis (phylloxera), zooals het 
is gewijzigd bij de besluiten van 14 Decem
ber 1889 , S. 178, en 26 Mei 1894 (Staats
blad n°. 66). S. 103. 7 Apri l. 

- Besluit tot wijziging van het besluit van 
24 October 1892, S. 236 , houdende nadere 
vaststelling van bepalingen ter uitvoering van 
art. 3 der wet van 25 Mei 1880, S. 89, tot 
bescherming van diersoorten, nuttig voor land
bouw of houtteelt, gewijzigd bij besluit van 

1898. 

den 9 Juni 1893 (Staatsblad n°. 87). S. 105. 
14 April. 

- Missive van den )1inister van Binnenlandsche 
Zaken aan de Commissarissen der Koni ngin in 
de provinciën , betreffende uitvoering der be
palingen tot wering van de drui fl uis. 27 April. 

- Besluit houdende bepalingen tot wering van 
de San J osé schildl nis (Aspidiotus perniciosus) . 

S. 1 l7. 20 Mei. 
- Beschikking van de Ministers van Binnen

landsche Zaken en van Financiën, betreffende 

de uitvoering van art. 3 van het besluit van 
20 Mei 1898 (Staatsblad 11°. 117). 4 Juni. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., 
houdende beslissing dat cle artt. 1 en 6 der 
wet van 25 Mei 1880, S. 89 , mede van toe
passing zijn op het ver voer van cloode vogels. 

(bladz. 344). 27 Juni. 
- Besluit tot intrekking van het besluit van 

22 April 1892, S. 93, gewijzigd bij besluit 
van 16 ovember 1893, S. 164, en tot vast
stelling van een Reglement voor de Rijksland 
bouwproefstations. S. 196. 6 A.ng. 

- Besluit houdende wijziging van het reglement 
voor de winterscholen. (Landbouwonderwijs.) 

1 Oct. 
Landsdrukkerij . Besluit bepalende dat he! 

loon der zetters en drukkers ter Algemeene 
Landsdrukkerij van 1 Januari 1899 af, zal 
worden berekend naar het tarief, vastgesteld 
bij besluit van 23 December 1896 (Staats
blad u0

• 227). S. 273. 22 Dec. 
Maatschappijen. Wet houdende goedkeuring 

van eeue met de Stoomvaart-Maatschappij "Zee
land" wegens het uitvoeren van een maildienst 
tus chen Vlissingen en Queenborongh of eene 
andere Engelsche haven. S. 183. 14 J nli . 

Maten en gewichten. Besluit van den 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid, betreffende vaststelling van het goed
keuringsmerk voor den ijk en herijk der maten 
en gewichten enz. voor 1899. 18 Oct. 

Militair onderwijs . Besluit tot nadere wijzi
ging van het Reglement voor den Hoofdcursus. 

S. 49 . 4 l<' eb r. 
Militaire zaken. Wet tot wijziging der wet 

van 28 Augustus 1851, S. 128, regelende de 
bevordering, het ontslag en het op pensioen 
stellen der militaire officieren bij de landmacht. 

S. 156. 1 Juli. 
- Bes] uit betreffende eene nadere wijziging van 

het reglement op het geneeskundig onderzoek 
23 
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omtrent de geschiktheid voor den krijgsdienst 
van vrijwilligers voor het Reservekader. . 268. 

19 Dec. 
Militie. (Nationale) Besluit tot wijziging 

van art. 2 van het besluit van 22 Juli 1892, 
• S. 179, zooals dat artikel luidt na de wijzi
ging daarin gebracht bij het besluit van den 
24 April 1895 (Stbl. n°. 76). S. 67. 25 Mrt. 

- Wet tot wijziging en aanvulling der 
wet van 19 Augustus 1861, S. 72, he
t rekke I ijk de Nat ion a 1 e Mi I i tie, zoo
als die wet thans luidt, alsmede 
wijziging der w e t van 22 April 1864, 
S. 22, en van de wet van 4 April 1892, 
S. 56, waarvan de duur der werking 
laatstelijk bij de wet van 31 De ce m
ber 1897, S. 288, is verlengd. S. 170. 

2 Juli. 
- Besluit waarbij, met vernietiging van het 

beslui t van Ged. Staten van Noordbrnbant, tot 
vrijstelling van den loteling P . A. LEIJTEN, 
der lichting van 1898 uit Heusden , van den 
dienst bij de militie wegens broederdienst, zijne 
door den militieraad uitgesproken aanwijzing tot 
dien dienst wordt gehandhaafd. S. 189. 16 Juli. 

- Besluit betreffende de vergaderplaatsen van 
militieraden in Noordbrabant, Gelderland, Zuid
holland, Zeeland, Friesland en Overijssel. S. 197. 

9 Aug. 
- Missive van den Minister van Binnenlandsche 

Zaken, aan de Commissarissen der Koningin 
in de provinciën , betreffende art. 15, slot der 
militi ewet ; schntterpl ichtigheid van vreemde-
lingen , enz. 15 Ang. 

3 Sept. 
- Missive van den Minister van Oorlog aan de 

Commissarissen der Koningin in de provinciën, 
betreffende de uitvoering van art. 136 der wet 
op de nationale militie. 24 Aug. 

- Besluit tot vaststelling van de eischen van 
militaire bekwaamheid, vermeld in art. 120 
der wet van 19 Aug. 1861, S. 72, betrekkelijk 
de nationale militie, zooals dat artikel thans 
luidt, en van de wijze waarop van die be
kwaamheid blijken moet. S. 207. 5 Sept. 

- Missive van den Minister van Oorlog aan de 
Commissarissen der Koningin in de provinciën, 
betreffende art. 127, vierde zinsnede, der wet 
op de Nationale Militie. 13 Sept. 

- Besluit tot herziening van eenige besluiten, 
uitgenardigd ter uitvoering van de wet van 
19 Augustus 1861, S. 72, betrekkelijk de 

Nationale Militie, en van bij die besluiten 
vastgestelde modellen. S. 214. 26 Sept. 

- Missive van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken aan de Commissarissen der Koningin in 
de provinciën, bctreffentle opgaven omtrent 
hen die zich voor de zeemilitie hebben aan
gemeld. 28 Sept. 

- Besluit betrekkelijk de lichting der nationale 
militie van het jaar 1899. S. 225 . 28 Oct. 

- Missive val'I den Minister van Binnenlandsche 
Zaken aan de Commissarissen der Koningin in 
de provinciën , betreffende toel ichting van het 
getuigschrift n°. 10 in z.ike de militie (over
leden zoons) . 2 Nov. 

1 Dec. 
Ministerieele departementen . Besluit tot 

overbrenging van de zorg voor de uitvoering 
van sommige landbouwaangelegenheden , voor 
zooveel het Departement van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid daarbij betrokken is, naar dat 
van Binn,.enlandsche Zaken. S. 61. 11 Mrt. 

Naturalisatie. Wetten houdende naturalisatie 
van: 

Aerts. A. 
Baum. L. 
Berssen brügge. T. 
Brieu. H . W. 
Brien. J . D. H. 
Brien. 0. K. H. 
Briers. G. H. M. 
Bromberg. J . 
Cloppenburg. H. A. A. 
Dalitz. V. H. 
Denschle. C. F. 
Dreijer. A. H. W. 
Eyk. A. J . van , weduwe 

Endepols. P . M. T. H . 
Fischer. A. M. A. J . C. 
Glashörster. J . H. 
Goore. B. van de 
Hahmann. H. A. C. W. A. 
Hecker. J . 
Hecker. P. 
Hese. F. 
Holthansen. C. J. C. M. 
Hompes. D. 
J ordans. E. J . 
Kasprowicz. J. 
Klein. W. J. 
Kürten . J . 
Lachnit. H. 

252. 6 Dec. 
243 . 6 Dec. 
126. 6 Juni. 

99. 4 April. 
97. 4 April. 
98. 4 April. 

160. 2 Juli . 
161. 2 J uli. 

12. 3 J an. 
246. 6 Dec. 
251. 6 Dec. 

89 . 2 April. 
van R. Mackenzie. 
S. 241. 6 Dec. 

238 . 6 Dec. 
5. 3 J an. 

18. 3 Jan. 
128 . 6 J uni. 
163. 2 Juli . 

93 . 4 April. 
92. 4 April. 

123. 6 J uni. 
164. 2 Juli . 

4 . 
239. 

l l. 
157. 
236. 
15. 

3 J an. 
6 Dec. 
3 J an. 
2 Juli. 
6 Dec. 
3 Jan. 
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Lamers. J. H. 
Lamers. T. 
Lammerding. •r. J. 
Landwehl'. J. 
Leib. M. 
Lendorf. 1<'. A. L. 
Lewin. F. 
Lopacinski. S. A. 
Marx. H. 
Meudt. H. J. 
Michels. J. 
Oppenheimer. L. 
Pol. D . 
Pol. H. 
Povel. A. J . B. A. 
Püplichuisen. B. 

S. 83. 
82. 
94, 

158, 
19. 
91. 

250. 
159. 
237. 

85, 
9. 

13. 
248. 
249. 

6. 
130. 

2 April. 
2 April. 
4 April. 
2 Juli . 
3 Jau. 
4 April. 
6 Dec. 
2 Juli . 
6 Dec. 
2 April. 
3 Jan. 
3 Jan. 
6 Dec. 
6 Dec. 
3 Jan. 
6 Juni. 

Rapp . Dr. M. C., zich noemende Dr. M. Rapp. 

Reichmuth. H. R. 
Reinarz. J. K 
Sandt. J . M. 1~. van de 
Sardemann. J. H. H. G. 
Schröder. H . 0. 
Schnlte. C. M. 
Siebels. G. 
Spangenthal. W. 
Sondern. G. J. 
Steinmann. F. C. 
Stoltz . W. 
Stöve. G. H. 
'l'eepe. J. G. 
Visser. J. 
Voss . X. G. A. 
Wendt. B. C. R. 
Wendt. W. 

S. 240. 6 Dec. 
95. 4 April. 

100. 4 April. 
124. 6 Juni. 

7. 3 Jan. 
14. 
JO. 

3 Jan. 
3 Jan. 

129. 6 Juni. 
8. 3 Jan. 

247. 6 Dec. 
244. 6 Dec. 
245. 6 Dec. 

84. 2 April. 
242. 6 Dec. 

86. 2 April. 
17. 3 Jan. 

162. 2 J ali. 
165. 2 Juli. 

Wentges. F . W. R. 16. 3 Jan . 
Wiebols. B. W. H. 96. 4 Apri l. 
Wijkers_looth de Weerdesteyn. J. L. C. C. de 

S. 125 . 6 Juni. 
Würdemann . H. W. C. 127. 6 Juni. 
Zenz. J. E. L. 87. 2 April. 
Zenz. J. L. 88. 2 April. 

Notariaat. Besluit tot nadere wijzi~ng van 
het besluit van 4 Juni 1878, S. 81, houdende 
voorschriften ter uitvoering van art. 14 van 
de wet op het notarisambt. S. 69. 28 Mrt. 

Onderwijs. (Lager) Arrest van de-n Hoogen 
Raad der Ned., houdende beslissing dat voor 
het geven van onderwijs aan volwassenen, niet 
wordt vereischt het bezit eener acte van be
kwaamheid. 12 April. 

- Besluit tot aanvulling van artikel 29 van de 

Regelen voor cle Rijkskweekscholen voor onder
wijzers en onderwijzeressen, vastgesteld bij be
sluit van 21 Mei 1891 (Staatsblad n°. 97). 

S. 107. 14 April. 
- Besluit tot aanvulling en wijziging van al't. 3 

der Regelen voor de Rijksnormaallessen, vast
gesteld bij besluit van 29 Juni 1890, S. 97, 
gewijzigd bij besluit van 27 Juli 1896 (Staats
blad n°. 142). S. 108. 14 April. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van den 
raacl der gemeente Heusden, waarbij J. H . VER· 
HOEVEN te Breda is benoemd tot hoofd der 
openbare lagere school te Heusden. S. 115. 

4 Mei. 
- Besluit houdende beslissing dat de vacature, 

bedoeld in art. 54bis, 4°., sub c, der wet op 
het lager onderwijs, moet geacht worden voort 
te duren zoolang de ter vervulling benoemde 
onderwijzer niet in het bezit is van het bewijs 
bedoeld in art. 51, lett. c, der wet. 11 Juli. 

- Besluit waarbij, met wijziging van het be
sluit van Ged. Staten van Groningen op de 
aanvrage van het bestuur der bijzondere lagere 
school vau de Vereeniging tot bevordering vau 
Christelijk Nationaal onderwijs te Oostwold 
(B l), gemeente Midwolda, om de Rijks
bijdrage bedoeld bij art. 54bis der wet tot 
t·egeling van het lager onderwijs over 1897, 
het daartegen ingesteld beroep gegrond wordt 
verklaard. S. 221. 17 Oct. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente Dubbeldam, waarbij 
'l'. J. PIEREN is benoemd tot hoofd der open
bare lagere school n°. 2 aldaar. S. 2ö4. 29 Nov. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den raad der gemeente Bolsward, waarbij 
mejuffrouw S. A. M. HETTEMA is benoemd 
tot assistente bij het onderwijs in handwerken 
aan school n°. 1 aldaar. S. 269, 21 Dec. 

Onteigening. Wetten en besluiten betreffende 
onteigening ten algemeeuen nntte van eigen
dommen voor: 

verbetering van de ringdijk van het waterschap 
Mastenbroek. S. 55. 23 Febr. 

verbreeding der Uitbellerstratit, ook genaamd 
Klokluiderstraat, te Maastricht. S. 132. 

6 Juni. 
haven te Numansdorp, met verbindings baan 

tusschen deze en den in aanleg zijnden 
spoorweg (tramweg) van Rotterdam naar Znid
Beijerland. S. 135. 6 Juni. 

aanleg van zanddijken in den buitendninregel 
23* 
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tusschen de Helclersche- en Honclsbossche 

zeewer iugen . S. 231. 17 Nov. 
doortrekken der van Woustraat te Amsterdam. 

S. 256. 6 Dec. 

Onderwijs. (Hooger) Besluit tot wijziging 

van het besluit van 30 J uli 1878, S. 103, 
betreffeucle cle bestemming cler daarbij vermelde 

makingen aan cle Rijks-Universiteiten te Leiden 
en te Utrecht. S. 145. 17 Juni . 

P ensioenen. Wet tot nad e re regeling 
nopens de ve r ge ld ing van tijdelijke 
diensten met pensioen. S.152. 28Juni . 

- Wet tot nad e re r ege ling van cle 

p ensioenaansprak e n der wed uw en en 
weezen van bur gerlijke ambtenaren, 
vóór of op 10 Dec ember 1888 over -
1 e d e n , ge p en si o n n e er cl of o p w a c h t

g e I cl geste Id. S. 167. 2 Juli. 
- Besluit ter bekenclmaking van den tekst der 

wet van 9 Mei 1890, S. 78, tot regeling van 
cle pensioenen der burgerlijke ambtenaren, zoo
als die is gewijz igd bij de wetten van 9 April 
1897, S. 85, en 28 Jun i 1898 (Stbl. n°. 152). 

S. 198 . 10 Aug. 
- Missive van den Minister van Binnenlandsche 

Zaken aan de Gedeputeerde Staten van de pro

vinciën , betreffende uitvoering van art. 9bis 

der wet op de burgerlijke pensioenen. 29 Nov. 

Polders. Besluit houdende beschikking op de 

beroepen ingesteld cloor het bestuur van den 
polder Oostzaan en door J . ÜUIJPERS ÜZN. en 

J . l:lrnn·r PzN., beiden te Oostzaan, tegen een 

besluit van Ged. Staten van oord-Holland, 

in zake toelating van Hoofdingelanden van 
dien polder. S, 106. 14 Apri l. 

Politie. Missive van den Minister van Bin

nenlandsche Zaken aan de Gedeputeerde Staten 
van de provinciën, betreffende ambtscostuum 

voor commissarissen van politie, 9 Juni . 

P osterij . Besluit houdende bepaling van vrij

dom van port, voor de briefwisseling over 
dienstzaken in verband met de uitvoering der 
wet tot herziening der belastbare opbrengst 
van de gebouwde eigendommen. 1 April. 

- Besluit houdende bepaling van vrijdom van 
port van den commandant van het korps 
pantserfort-arti!lerie en van commandanten 
van compagniën van dat korps met de inge

nieurs van het stoomwezen. 12 Mei. 

- Besluit tot regeling van de porten en rechten 
der bri even en andere stukken, welke worden 
uitgewisseld tusschen Nederland en de landen, 

tot de Algemeene Postvereeniging behoorende, 
al smede de landen, welke niet tot die Ver

eeniging behooren . S. 227. 2 Nov. 

- Besluit houdende bepalingen ter uitvoering 

van artikel 9 der wet van 21 Juni 1881, 
S. 70, tot inrichting van een dienst ter ver'. 
zending met de post van pakketten, een ge

wicht van 5 kilogrammen niet te boven gaande. 
S. 229. 10 Nov. 

- Besluit houdende nadere regeling van de porten 

der brieven en verdere stukken, die rechtstreeks 
over zee tusschen het Rijk en zijne koloniën 

en bezittingen in Oost- en West-Indië worden 

gewisseld. S. 263. 6 Dec. 

Rechten van in-, uit- en doorvoer. Be
sluit houdencle aanwijzing van het kantoor 
Caberg (gemeente Ond-Vroenhoven) voor den 
in- , uit- en doorvoer van goederen langs spoor 

wegen. S. 57. 25 Febr. 

Als voren van het kantoor Reusel. S. 58. 
25 Febr. 

Besluit houdende bepalingen omtrent vrijstel
ling van invoerrecht voor azijnznur-anbydrid 

benoodigd bij de vervaardiging van vanilline. 
S. 70. 30 Maart. 

- Besluit houdende aanwijzing van de gemeente 

Haarlem als losplaats van goederen bij invoer 
langs rivieren en kanalen of langs spoorwegen. 

S. 101. 6 April. 

- Besluit houdende bepalingen omtrent vrijdom 

van invoerrecht voor natrium-acetaat en cal 
cium-acetaat. S. 146. 20 Juni. 

- Besl uit houdende wijziging van het besluit 

van clen 17den Mei 187'7, S. 106, tot regeling 
van het invoerrecht op chloralbydraat, aether 
sulfuricus en andere dergelijke uit of met alcohol 

bereide stoffen. S. 232. 19 Nov . 
Rechtswezen. Beschikking van den Hoogen 

Raad der Ned., houdende beslissing dat het 
doctoraat in de rechten, uit12:ereikt door de vrije 

uni versiteit te Amsterdam, niet de bevoegd
heid kan geven om als advocaat eu procureur 
te worden ingeschreven. 20 Mei . 

- Wet tot goedkeuring cler toestemming tot 
wijziging van het Wetboek van Koophandel 
voor cle Gemengde Rechtspraak in Egypte en 

voorbehoud der bevoegdheid om soortgelijke 

verdragen te sluiten . S. 254. 6 Dec. 
Regeering. Besluit 1etreffende de plechtie:e 

beëediging en inhuldiging van Hare Majesteit 

Koningin W1urnLMINA , binnen de stad Am
sterdam. S. 195. 5 Aug. 
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Proclamatie van Hare Majesteit de Koningin-

Weduwe, Regentes. S. 205. 30 Aug. 
- Proclamatie betreffende de aanvaarding der 

regeering door Hare Majesteit, Koningin WIL

HELM[NA. S. 206. 31 Aug. 
Registratie. Resolutie van den Minister van 

Financiën, betreffende heffing van registratie
recht op de akten, overeenkomsten inhoudende 

betrekkelijk zaken buiten den handel. 7 Mrt. 

R eis- en verblijfkosten. Besluit tot her

ziening van artikel 2 van het besluit van 

5 Jan. 1884, S. 4, tot re@:eling van de vergoe
ding voor reis - en verblijfkosten. S. 56. 24 Febr. 

Rekenkamer. Wet houdende intrek
king v a-n art ik e 1 34 il er wet van 
5 0 c tob er 1841, S. 40, en reg e I in g van 

het beheer over den voorraad go~ 

deren voor kleeding en uitrusting 

voor onderofficie1·en en soldaten. 

S. 279. 29 Dec. 

R ivieren. Besluit tot vaststelling van een regle
ment van politie op het ankeren op de rivieren 

bij Dordrecht. S. 140. 9 Jnni. 
- Besluit tot nadere wij ziging van het bij be

sluit van 25 Mei 1892, S. 128, vastgestelde 
bijzonder reglement van politie voor de scheep

vaart op de rivieren beneden Rotterdam tot 

in zee . S. 208 . 7 Sept. 
Scheepvaart. Besluit houdende wijziging van 

het Reglement voor de examens ter verkrijging 

van een diploma als stuurman aan boord van 

koopvaardijschepen, vastgesteld bij besluit van 

17 Juni 1891 (Stbl. n°. 106). S. 65. 21 Mrt. 

- Besluit tot wijziging van het reglement ter 
voorkoming van aanvaring of aandrijving op 

openbare wateren in het Rijk, die voor de 

scheepvaart openstaan. S. 153. 29 Juni. 

Schutterij. Beslni t van den Minister van Oorlog, 
houdende vaststelling van het voorschrift be

treffende het verstrekken en verantwoorden van 
munitiën tot draagbare vuurwapenen. 25 Juli. 

- Missive van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken aan de Commissarissen der Koningin in 

de Jlrovinciën, betreffende art. 15 , slot der 

wet op de nationale militie; schutterplichtig
heid van vreemdelingen; enz. 15 Aug. 

3 Sept. 
- Besluit vernietig.ende het besluit van burge

meester en wethouders van Middelburg, tot 
inschrijving ambtshalre van Mr. L. CR. BESIER 

voor de schutterij dier gemeente. S. 220. 17 Oct. 

Schuld. (Nationale) Besluiten houdende 

machtiging tot uitgifte 
en schatkistpromessen 

4 April 1870, S. 62, 
31 Dec. 1897, S. 281, 
1881 (Stbl. n°. 185). 

van schatkistbiljetten 
volgens de wet van 

gewijzigd bij die van 

en de wet van 5 Dec. 
S. 21. 6 Jan . 

66. 22 Mrt. 
ll0. 25 April. 
141. 9 Juni. 
]47 . 21 Juni. 
190. 18 Juli. 

212. 19 Sept. 

217. 7 Oct. 

271. 22 Dec. 

- Besluit tot w~z,gmg en aanvulling van het 
besluit van 21 Aug. 1870, S. 154, gewijzigd 

bij besluit van 30 Dec. 1891, S. 247, houdende 
bepalingen omtrent de uitgifte, opzegging, 

aflossing en rentebetaling van schatkistbiljetten. 

S. 27. 25 Jan. 

- Wet betreffende het aangaan eener geldleening 

ten laste van den Staat. S. 142. 9 Juni . 
- Besluit betreffende de verwisseling van drie 

ten honderd rentegevende schnldhekentenissen, 
uitgegeven krachtens de wet van 9 Juni 1898, 
S. 142 , tegen inschrijving op het Grootboek 

der drie ten honderd rentegevende Nationale 

Schuld. S. 154. 30 Jun.i. 
Spoorwegen. Besluit tot nadere aanvulling 

van het algemeen reglement voor den dienst 

op de spoorwegen , vastgesteld bij besluit van 
27 Oct . 1875 , S. 183, zooals dit besluit bij ver

schillende besluiten is gewijzigd. S. 68. 26 Mrt. 

- Overeenkomst met België, betreffende over

neming van eenige in Nederland en België ge

legen spoorwegen , en van die mede tot die 

spoorneggedeelten betrekkelijke met de Maat

schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 

gesloten overeenkomst. S. 81. 2 April. 

ll4. 2 Mei . 

- Wet tot bekrachtiging eener overeenkomst 

met de Bataviasche Oosterspoorweg Maatschappij 

tot aankoop van den spoorweg van Batavia 

naar Krawang. S. 143. 9 Juni. 

- Wet tot bevordering van den aanleg en regeling 

van de exploitatie van een locaalspoorweg van 
Zwolle naar Delfzijl met zijtakken naar Almelo en 
naar Assen (Noordoosterlocaalspoorweg). S. 185. 

15 Juli. 
- Besluit houdende tene tijdelijke voorziening 

ter ve,·zekering van de behoorlijke uitoefening 

der spoorwegdiensten en van het veilig verkeer 
over de spoorwegen. S. 199. 13 Aug. 



X.ll ALP HA B ~= T IS C 1-I 8 I r HOUD::,- 0 PG AVE VOOR ·189 8. 

Sterke drank. Arrest van den Hoogen Raad 
der Ned. , houdende beslissing dat voor de 
toepasselijkheid van art. 16, 1 °. der drnnkwet 
niet wordt vereischt, dat blijke dat .Ie gcheele 
voorraad van sterken drank, in eenig lokaal 
ten verkoop voorhanden, de twee liter niet te 
boven ga, daar toch die bepaling betreft iedere 
afzonderlijke partij, welke minder dan twee 
liter bedraagt, en van welke bewezen is dat 
zij met de bestemming- van verkocht te worden 
in voorraad is. 7 Maart. 

- Besluit waarbij met vernietiging van een be
sluit van Ged. Staten der provincie Overijssel, 
goedkeuring wordt verleend aan het besluit 
van den raad der gemeente Zwolle, houdende 
toekenning eener schadevergoe.Iing wegens het 
tweemaal betalen van vergunningsrecht. 21 Nov. 

Stoomwezen. Besluit houdende wijziging van 
art. 1 van het besluit van 14 Januari 1897, 
S. 45, tot vastHtelling van eene instructie voor 
de ambtenaren, bedoeld in art. 7 der Stoom wet 
(Wet van 15 April 1896, Stbl. n°. 69). • S. 119. 

25 11:ei. 
Successie. Wet tot wijziging van art. 2 

der wet van 24 Mei 1897, S. 154, be
treffende het recht van overgang van 
onroerende goederen, nagelaten door 
niet-ing e zetenen. S. 35 . 29 Jan. 

- Besluit houdende bepaling van den dag waarop 
de wet van 24 Mei 1897 , S. 154, zooals zij 
is ge,vijzigd door de wet van 29 J an. 1898, 
S. 35, in werking treedt. S. 53. 15 Febr. 

Suiker. Besluit tot regeling der voorloopige 
afschrijving en uitbetaling volgens art. 67 § 8 
der Snikerwet. S. 30. 26 Jan . 

- Wet tot afschaffing van het uitvoerrecht van 
suiker in Nederlandsch-Indië. S. 45. 1 Febr. 

- Besluit houdende bepaliugen omtrent inrich
tingen, waarin uit melado, melasse, stroop of 
andere suikerhoudende zelfst:mdigheden, suiker 
wordt afgescheiden . S. ö9. 28 }'ebr. 

- Besluit tot aanvulling van het besluit van 
5 Augustus 1897, S. 189, houdende bepalingen 
omtrent afgewerkte melasse en stroop. S. 172. 

4 Juli . 
- Besluit houdende aanvulling van het besluit 

van 14 Aug11stns 1897, S. 194, ter uitvoering 
van art. 4 der Suikerwet. . 265. 9 Dec. 

Telegraaf. Besluit houdende wijziging van 
het reglement voot· deu dicut tler Rijkstelegruaf. 

S. 118. 20 Mei . 
- Besluit tot intrekking van heL besluit van 

16 Juli 1897, S. 166 , houclende regclin µ; der 
voorwaarden, waarop met medewerking der 
gemeenten, Rijkstelephoonbureelen van het 
intercommunale Rijkstelephoonnet kunnen wor
den opgericht en in stand gebonden. S. 191. 

22 Juli. 
Torens. Missive van den Minister van Bin

nenlandsche Zaken aan de Commissari ssen der 
Koningin in de provinciën , betreffende bliksem
afleiders op torens. 16 Maart . 

Traotaten. Argentinië. Wederkeerige uitleve-
ring van misdadigers. S. 29 . 26 Jan. 

- Portugal. Nota's betreffende de grensregeling 
op Timor en een ige daarmede verband houdende 
aangelegenheden. S. 52. 11 Febr. 

- Algemeene postvereeniging, gesloten verdragen, 
overeenkomsten en slotprotocollen . S. 102. 

7 April. 
- Frankrijk. Uitlevering. S. 113. 2 Mei. 
- Dtlitschland. .A.dditioneelc verklaring betref-

fende de uitlegging der artikelen 32 tot 40 
der herziene Rijnvaartakte van 17 Oct. 1868. 

. 121. 3 Juni . 
- Internationale sanitaire con ven tie, den 3den 

April 1894 te Purijs tusschen Nederland enz., 
gesloten , alsmede der op 30 October 1897 
terzelfder plaatse, onderteekende verklaring tot 
wijziging dier overeenkomst. S. 122. 6 Juni. 

194. 4 Aug. 
- Internationale sanitaire conventie, den 19den 

Maart 1897 te Venetië gesloten tusscben Neder
land enz. S. 175. 14 Juli . 

- Duitschland. Overeenkomst waarbij de rege
ling van de uitoefening der geneeskunst in de 
grensgemeenten (Staatsblad 1 7 4, n°. 71), wordt 
uitgebreid tot de veeartsen . S. 253 . 6 Dec. 

- Groot-Brittannië. Eigendom en onderhoud van 
onderzeesche electrische kabels tusschen de 
Britsche en ederl. kusten. S. 255. 6 Dec. 

270 . 21 Dec. 
- België. Wijziging van de Postcon ven tie tus

schen Nederland en Bel~ië, van 23 Juni 1892. 
S. 272. 22 Dec. 

Trámw egen. Wet houdende toekenning van 
een renteloos voorschot uit 's Rijks schatkist 
ten behoeve van den aanleg van een stoom
tram weg van Nijkerk over Barneveld naar Ede. 

S. 80. 2 April. 
Veeziekten. Besluit tot wijziging van het 

besluit van 10 Juli 1896, S. 104, waarbij 
nader wordt bepaald, welke ziekten van het vee 
voor besmettelijk worden gehouden en welke 
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der, in de wet van 20 J nli 1870, S. 131, 

genoemde, maatregelen bij het heerschen of bij 
het dreigen van elke dier ziekten moeten toe
gepast worden. S. 109. 22 April. 

Visscherij . Missive van den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid aan de Com
missarissen der Koningin in de provinciën, 
betreffende het bijhouden der registers voor de 
inschrijving van visschersvaartnigen. 24 Juni. 

Waterstaat. Arrest van den Hoogen Raad 
der Ned., houdende beslissing dat de verbin
dende kracht van art . 47, 2°. van het regle

ment, vastgesteld bij besluit van 13 Augus
tus 1891, S. 158, zooals het nader is ge• 
wijzigcl bij besluit van den 23 April 1897, 
S. 105, ten onrechte wordt betwist op grond, 
dat hierbiJ het belang der znlmvisscherij en geen 
waterstaatsbelang zoude zijn geregeld. 28 .Febr. 

- Besluit houdende nadere regeling van de 
jaarwedden van het korps opzichters van den 

Rijkswaterstaat. S. 60. 10 Mrt. 
- Besluit houdende bepalingen omtrent het korps 

bureelambtenaren van den Rijkswaterstaat. S. 63. 
16 Mrt. 

Weduwen- en weezenfonds. Besluit be
tretfen,le de inschrijving van huwelijken in 
de registers van het weduwen- en weezenfonds 
voor de officieren van de landmacht in Neder
landsch-Indië. S. 90. 2 April. 

Wegen. Besluit tot vaststelling van eenige be
palingen van politie, betreffende het gebruik 

maken van wegen , enz. onder beheer van het 
Rijk. S. 25. 19 Jan. 

Zeemacht. Missive van den Minister van 

Binnenlandsche Zaken aan de Commissarissen 

der Koningin in de provinciën, betreffende ge
deeltelijke overdracht van soldij door personeel 
der zeemacht. 17 Aug. 

- Besluit houdende regelen o. m. betreffende de 
wijze van werken van den raad, bedoeld. bij 
art. 13 der wet van 12 Juli 1895, S. 104, tot 
re,::eling van de bevordering en het ontslag van 

de officieren der Koninklijke Nederlandsche 
Marine-Reserve enz. S. 267. 16 Dec. 

Zeeweringen. Wet tot voorzien ing in de 
verdediging van de Noordzeekust in de pro• 
vincie Noord-Holland tusschen de l'Ieldersche 
en Hondsbossche zeeweringen. S. 187. 15 Juli . 

Zegel. Besluit tot wijziging van het besluit 
van 13 Maart . 1844, S. 18, betrekkelijk de 
wet op het recht van zegel. S. 28. 25 Jan . 

Ziekten . (Besmettelijke) Beslnit watirbij 
de wet van 4 Dec. 1872, S. 134, tot voor 

ziening tegen besmettelijke ziekten, van toe· 
passing wordt verklaard op de pest. S. 111. 

30 April. 
- Besluit tot toepassing der wet van 26 April 

1884, S. 80, aangevuld bij de wet van 20 J uli 
1884, S. 164, tot vaststelling van buitenge
wone maatregelen tot afwending van eenige 
besmettelijke ziekten en tot wering harer uit
breiding en gevolgen . S. 203. 24 Ang. 

Zout. Besluit tot aanwijzin,r van de gemeente 
Bergen op Zoom als losplaats van mw zout. S. 64. 

18 Mrt. 
- Besluit waarbij vrijdom van accijns wordt toe

gestaan voor zout, benoodigd voor fabrieken 
en trafieken. S. 202. 19 Ang. 




