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6 Januari 1886 . MISSIVE van den Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
betreffende aangifte van het ophouden der 
verpleging van krankzinnigen buiten gestichten. 

In art. 3 der wet van 27 April 1884 (Staats 
blad n•. 96) is wel bepaald, dat de burge

meester, die aangifte ontvangen heeft, dat iemand 
een krankzinnige, over wien het Staatstoezicht 

zich uitstrekt, in zijne woning verpleegt, van 
deze aangifte binnen tweemaal 24 nur kennis moet 

geven aan den Officier van Justitie en aan een 
der Inspecteurs, maar niet, dat aan genoemde 
ambtenaren mededeeling moet plaats hebben van 
het ophouden der verpleging. 

Deze leemte veroorzaakt, dat bij overlijden of 

verplaatsing van eenen krankzinige naar een der 
gestichten , de bedoelde ambtenaren den lijder niet 

meer in de aangewezen woning aantreffen. 
Ten einde hierin te voorzien , heb ik de eer U 

te verzoeken de burgemeesters in Uwe provincie 
aan te schrijven, ook van het ophouden der ver
pleging van een krankzinnige, buiten een gesticht, 

in hunne respectieve gemeenten, kennis te geven 
aan den Officier van J nstitie en aan de Inspec

teurs voor het Staatstoezicht op krankzinnigen. 

De Minister van Staat, Min. van Binnenl. Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

7 Januari 1886. MISSIVE vau den Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
betreffende de behandeling der bewijsstukken 
voor de ontheffing van den werkelijken dienst 
bij de militie . 

Meermalen is het voorgekomen dat de namen 
en voornamen der lotelingen, die aanvraag deden 

ter bekoming van dienstontbefling, op grond van 
de eerste zinsnede van art. 127 der militiewet, 

zooals die opgegeven werden in de overgelegde 

bewijsstukken, talrijke meer of minder belangrijke 
verschillen opleveren met die vermeld in de staten 

modeJ nr. 24 en 25. 
Soms was het verschil van dien aard , dat 

persoonsverwisseling niet onmogelijk zon zijn ge
weest. 

Ik heb daarom de eer UH.E.G. te verzoeken 
zorg te dragen, dat voortaan door de burgemeesters 

het bepaalde in de eerste zinsnede van art. 72 van het 
Koninklijk besluit van 8 Mei 1862 (Staatsblad 
n•. 46) ten opzichte van het vermelden op de bewijs
stukken van den naam van den loteling en het door 

of voor hem getrokken nummer, worde nagekomen. 
De Minister van Staat, Min. van. Binnml. Zaken, 

Voor den :M.inister , 

De Secretaris-Generaal, (get.) HUBRECHT. 

10 Januari 1886. BESLUIT, tot regeling van 
den werkkring van den directeur der Staats

loterij en van eenige daarmede samenhangende 

onderwerpen. S. 1. 
Wr;r WILLEM III, ENZ. 

Gelet op de wet van den 23sten Juli 1885 
· (Staatsblad n•. 142), tot regeling der Staats
loterij, en op de bij Ons besluit van den 14den De
cember 1885 (Staatsblad n•. 256) gegeven voor

schriften omtrent de onderwerpen aangewezen bij 

art. 22 dier wet; 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën, van 5 ,Januari 1886, n°. 27, Registratie; 

H ebben goedgevonden en verstaan te bepalen 
hetgeen volgt : 

Art. 1. De directeur der Staatsloterij stelt vóór 
of bij de aanvaarding vau zijn ambt, hetzij in 
inschrijvingen op het grootboek der 2} pCt. rente
gevende nationale schuld , tegen · den koers van 
65 ten honderd, hetz ij in onbezwaarde onroerende 
goederen hier te lande gelegen , tegen hunne 
werkelijke waarde, hetzij in beide, eenen borg
tocht van vijftig d1'izend g"lden <..f 50,000). 

2. Hij legt bij den aanvang zijner bediening 
in handen van Onzen Minister van Financiën den 
navolgenden eed af: 

"Ik zweer (verklaar) dat ik om tot directeur 

der Staatsloterij te worden benoemd, ai,n niemand, 

wie hij ook zij , middellijk noch onmiddellijk , 

onder welken naam of voorwendsel, iets beloofd 
of gegeven heb noch geven zal. 

"Ik zweer (beloof) dat ik het mij opgedragen 
ambt met getrouwheid zal waarnemen. 

,, zoo waarlijk helpe mij God Almachtig! 
• (Dat verklaar en beloof ik.)" 

3. Het kantoor van den directeur (de zaal voor 
de trekki nii;en der loterij daaronder begrepen) is 

gevestigd te 's Gravenhage, in de van Rijkswege 

daarvoor aan te wijzen lokalen. In de meubileering, 

het schoonhouden , de verwarming en verlichting 

dier lokalen wordt van Rijkswege voorzien. 

4. De bezoldiging van den directeur wordt be

paald op het bedrag van vier duizend vijf hondei-d 
gulden (f 4500) 's jaars. 

H em wordt eene jaarlij ksche toelage van vijf 
duizend zevenhonderd tien gzelden (f 5710) toe
gekend voor : 

1 °. de belooning van het navolgend personeel, 

door hem op zijne verantwoordelijkheid, onder 

goedkeuring van Onzen Minister van Financiën , 

op de na te melden jaarlijksche belooningen aan 

te stellen, te weten : 

a. een boekhouder op eene belooniug van/ 1400; 

b. een commies op eene belooning van fl 100 ; 
c. een klerk en een kantoorkn.echt op eene be

looning ieder ~an f 800; 

d. vijf adsistenteu bij d_e trekkingen der loterij 
op eene belooning, twee ieder v~u f 240, één 

van / 200 en twee ieder van f 180 ; 

e. een nommerroeper en een prijzenroeper bij 

die trekkingen, op eene belooniug ieder vau/180; 

f. twee jongens bij die trekkingen, op eene be
looning ieder van / 60 

2°. de uitkeering van / 90 's jaars, ten behoeve 
van de agenten van politie te 's Gravenhage, voor 
cle handhaving der orde bij de trekkingen, aan 
<leu voor de ontvangst van dusdanige gelden aan
gewezen ambtenaar uit te betalen. 

Wegens vergoeding voor schrijfbehoeften, touw, 
lak, pakpapier en briefporten, wordt aan den 
directeur toegekend de som van een honderd gulden · 
(/ l 00) 's jaars. 

Alle overige bureelkosteu van z\jn kantoor, 
daaronder die van het voor zijne boekhouding 
gevorderde materieel, van de vervaardiging der 
loten, nommer-, prijs- en niet-briefjes, en die 
van aanschaffing der ringetjes voor de briefjes, 
komen ten laste van het Rijk. 

5. De boekhouder legt in handen van den 
directeur den eed af, dat hij de hem opgedragene 

taak met getrouwheid en nauwgezetheid zal ver

vullen. Hij verrirht in geval van afwezigheid , 

t engevolge van verleend verlof, van ziekte of van 

andere wettige verhindering van den directeur, 

ten koste en op verantwoordelijkheid van dezen , 
zijne werkzaamheden. 

6. De direrteur is te ',v Gravenhage woonachtig. 
Hij mag zich niet van daar verwijderen, dan na 

schriftelijk verlof van Onzen Minister van Finan
ciën 1e hebben bekomen. 

Bij overlijden or ontslag van den directeur wordt 

door Onzen Minister van Financiën in de waar
neming van tle betrekking voorzien. 

7. H et is den directeur verboden in of ter zake 

van zijne betrekking tot de loterij eenig voordeel 
van welken aard ook, boven hetgeen hem bij dit 
besluit is toegelegd, te bedingen of te genieten. 

Het is hem evenzeer verboden direct of indirect 
loterijhandel nit te oefenen of daarin deel te nemen. 

Ue bepalingen van dit artikel zijn mede op het 
in artikel 4, lid twee, nommer 1 , van dit be

sluit bedoelde personeel van toepassing. 

8. De directeur is belast met: 

1. de opmaking en indiening aan Onzen Minis

ter van Financiën van het plan van elke loterij, 
in dier voege dat dit bij tijds kan worden over

wogen en vastgesteld; zoomede met de zorg voor 

het drukken en het in de Staatscourant openbaar 
maken van het vastgesteld plan; 

2. de opmaking en indienin~ aan Onzen Minis

ter van Financiën der voordracht omtrent de ver

deelin1< der loten, in dier voege dat bij tijds voor 

iedere loterij die voordracht overwogen en de ver

deeliug door Onzen voornoemden Minister vast
gesteld kan worden; 
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3. de zorg voor het drukken der loten, voor 
zooveel hem die door Onzen Minister van Finan
ciën opgedragen zal worden; de uitgifte, overeen
komstig de vastgestelde verdeeling, van de loten; 
de ontvangst en verantwoording van Je in art. 8 
der wet bepaalde uitkeering; de ontvangst van den 
inleg; de uitbetaling of beschikbaarstelling, zoo 
van de prijzen en premiën, onder inhouding der 
in art. 5 der wet bepaalde korting, als van de 
in art. 10 der wet bedoelde teruggaven; en dé 
verantwoording van de in art. 5 der wet bepaalde 
korting; 

4. het toezicht over de werkzaamheden aan de 
trekking der loterij verbonden_, welke trekking 
steeds te zijnen overstaan moet geschieden, over
eenkomstig de hierna gegeven voorschriften ; 

5. de zorg voor de nauwkeurige opmaking van 
de ofliciëele lij sten der trekkingen, voor het 
drukken dier lijsten, en voor het gedurende de 
trekking dagelijks in de Staatsco11rant open baar 
maken van den uitslag der trekking, voor zooveel 
betreft de premiën en de prijzen van d11izend 
gulden (/ 1 000) en hooger bedrag ; 

6. de opmaking en inzending aan Onzen Minis
ter van Financiën, na afloop van iedere loterij , 
van eene opgave, vereischt voor de in het laatste 
lid van art. 3 van -Ons voormeld besluit bedoelde 
bekendmaking. 

9. De directeur verleent geen krediet boven het 
bedrag der gestelde zekerheid. Hij is aansprakelijk 
voor het bedrag der tegen contante betaling uit
gegeven loten, voor alle nalatigheid in het vor
deren van betaling van het gekrediteerde bedrag, 
zoomede voor alle geldelijke schade, die de Staat 
zou kunnen beloopen, door misslagen of vergis
singen in het werk hem opgedragen. 

Hij draagt zorg, dat de ingevoll(e art . 6, 
letter c, van Ons voormeld besluit verbonden on

roerende goederen en inschrijvingen op het groot
boek voortdurend genoegzame zekerheid aanbieden 
voor de behoorlijke aanzuiverinp; van het verleende 
of te verleen en crediet, zoom ede, wat de ver
bonden gebouwen betreft , dat zij tegen brand
schade verzekerd blijven , ~n dat de polissen ge
regeld vernieuwd en de quitantiën der betaalde 
premiën of bijdragen aan hem vertoond worden. 

10. Bij iedere uitgifte van loten aan een collec• 
teur voegt de directeur eene opgave der nommers 
van de aan den collecteur uitgegeven loten. De 
collecteur is gehouden die opgave te vergelijken 
met de nommers der hem uitgegeven loten en die 
opgave, voorzien van de verklaring dat zij bij die 

vergelijking juist is bevonden, onverwijld aan den 
directeur terug te zenden; hij is aansprakelijk 
voor alle geldelijke schade die de Staat tenge
volge van de niet behoorlijke naleving van dit 
voorschrift zon kunnen beloopen . 

Binnen veertien dagen na afloop van iedere 
loterij doet de collecteur aan den directeur ge
worden · eene opgave, met aanwijzing van de 
nommers der loten in de afgeloopene loterij door 
hem verkocht: l•. aan collecteurs, met vermelding 
hunner namen; 2°. aan debitanten, eveneens met 
vermelding hunner namen; en 3°. aan particu
lieren. 

11 . Indien niet al de loten zijn uitgegeven, 
worden v6ór den aanvang der trekking van de 
klasse der loterij , waarbij dit het geval is, op 

vertoon dier niet uitgegeven loten, hun getal 
en hunne nommers geconstateerd bij een proces
verbaal in dubbel, opgemaakt ten overstaan van 
Onzen Minister van Financiën of van een door 
Onzen Minister van Financiën daartoe aan te 
wijzen hoofdambtenaar bij het Departement van 
Financiën. Het eene exemplaar van dat proces
verbaal hlijft bij . het Departement van Financiën; 
het andere wordt met de niet uitgegeven loten 
bij des directeurs rekening overgelegd. 

Vóór den aanvang der ·trekking van de eerste 
klasse van iedere loterij zendt de directeur aan 
Onzen Minister van Financiën een staat van het 
getal en de nommers der loten, welke aan iederen 
collecteur of aan ieder der in art. 24 der wet be
doelde personen zijn uitgegeven, met aanwijzing van 
het bedrag van het krediet aan ieder hunner ver
leend en van het bedrag der gestelde zekerheid . 

12. De directeur doet ten dienste van de 
trekkingen de nommer-, prijs- en niet-briefjes 
op de thans gebruikelijke wijze onder zijn onmid
dellijk toezicht vervaardigen, en elk dier briefjes 
oprollen en van een ring voorzien. 

Vóór den aan van/.( der trekking van iedere klasse 
worden de prijs-briefjes en vóór den aanvang der 
trekking van de laatste klasse ook de niet-briefjes 
bij het Departement van Financiën overgebracht. 

Na verificatie worden aldaar de prijs-brie6es 
boven de / 100 weder opgerold , van den ring 
voorzien, met de overigen zorgvuldig vermengd, 

in een zak gedaan en bij het Departement van 
Financiën met twee verschillende stempels ver
zegeld, ten einde op den dag der trekking in 
het openbaar ontzegeld en in de daarvoor be
stemde bus overgestort te worden. 

De nommerbriefj es worden op den dag der 
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trekking van de eerste klasse mede in het open
baar in de daarvoor bestemde bus over!(estort. 

De sleutels van de sloten, bau~ende vóór den 
zoogenaamden mond der bussen, blij ven steeds 
onder bewaring van den directeur. 

lle deur, zoo van de prijzen - als van de 
nommer-bus, moet voorzien zijn van twee on
gelijkwerkende sloten, waarvan één sleutèl berust 
onder den directeur en de tweede onder den 
daarvoor door Onzen Minister van Financiën aan 
te wijzen ambtenaar. 

'felkens wanneer de deur, zoo der prijzen- als 
cler nommer-bus , moet worden geopend, zal de 

opening en sluiting plaats hebben in tegenwoordig
heid van den bedoelden ambtenaar, die zich zoo
lang die deuren ontsloten zijn, niet mag ver
wijieren. 

Vóór den laatsten trekkingsdag van iedere klasse 
wordt de prijzen-bus en vóór dien der laatste 

klasse ook de uornmer-bus geopend en onderzocht 

of de vereischte prijs, niet- en nommerbriefjes 
daarin voorhanden zijn. 

Bij het ontdekken van 

teur die overeenkomstig 
herstellen. 

abuizen doet de direc
zijne _àansprakelijkheid 

13. De trekkingen hebben plaats op de thans 
gebruikelijke wijze. 

Naarmate de nommers, prijzen en nieten worden 
getrokken , worden de briefjes dadelijk in dier 

voege geliasseerd, dat bij ieder nommer u:evoegd 

wordt de prijs of niet, tegen dat nommer ge
trokken. 

De twee uiteinden der lias worden dadelijk na 

afloop der trekking verzegeld; de lias blijft, ug.dat 

de noodige vergeHjking met de lijsten zal hebben 
plaats gehad, teu kantore van den directeur zorg

vuldig bewaard gedurende drie jaren na de trekking 
der laatste klasse van de loterij , waartoe de lias 
behoort. 

Gedurende de trekking wordt van de !(etrokken 
wordeude nommers, prijzen en nieten eene lij st 

in triplo gehouden. 
Eéu exemplaar is bestemd voor het drukken 

der oflicieele lijst, één voor het archief van den 

directeur, het derde wordt, n~ door hem voor 

deugdelijk te zijn verklaard, ten spoedigste aan 
Onzen Minister van Financiën ingezonden. 

14. De benoemingen van collecteurs en debi

tanten zijn doorloopend en gelden dus tot weder

opzeggings toe voor alle loterijen. 

15. Telkens in geval vacaturen of andere oor
zaken de benoeming van collecteurs vorderen, doet 

de directeur de in art. 3 der wet bedoelde aan
beveling aan Onzen Minister van Financiën , na 
vooraf zich ten aanzien der aan te bevelen per
sonen van hun zedelijk gedrag en hunne voldoening 
aan de overige vereischten verzekerd en na den 
burgemeester hunner woonplaats geraadpleegd te 
hebben. 

De directeur doet eveneens aan Onzen Minister 
van Financiën de in art. 3 der wet bedoelde 
aanbeveling tot ontslag van collecteurs, zoo daar

toe termen mochten zijn. 
Van de benoeming en het ontslag van collec

teurs doet Onze Minister van Financiën mede
deeling aan den burgemeester hunner woonplaats. 

16. IJe benoeming van debitanten door den 

directeur , op aanbeveling van de collecteurs 
geschiedt alleen dan, wanneer dit nooclig is . en 
na zich op gelijke wijze als in het vorige artikel 
voor de collecteurs is bepaald, van hunne geschikt

heid verzekerd _te hebben. 
Het ontslag vau debitanten door den directeur, 

op aanbeveling van de collecteurs , geschiedt zoo 

hij daartoe termen vindt. 
Van de benoeming en het ontslag van debi

tanten doet de directenr aan Onzen Minister van 

Financiën en aan den burgemeester hunner woon

plaats me.dedeeling. 
17. Indien de directeur in de handelingen der 

collecteurs iets mocht ontdekken. dat met het 

belang van het spelend publiek of in het alge
meen met de handhaving van het krediet der 
loterij onbestaanbaar mocht zijn, geeft hij daarvan 

dadelijk kennis aan Onzen Minister van Financiën . 
Hij laat zich door de collecteurs onderrichten 

van elke verkeerde handeling der debitanten, ten 

einde daarvan insgelijks dadelijk aan Onzen Minister 

van Fioancien mededeeling te doen. 
Van alle overtredingen der wet, welke te zijner 

kennis komen, doet de directeur onmiddellijk 
mededeeling aan Onzen Minister van Financiën, 
met opgave, door welke der in art. 21 der wet 

bedoelde personen zij geconstateerd en ter keunis 
van den daarbij betrokken ambtenaar van het 

Openbaar Ministerie gebracht zijn. 

18. De betaling, zoo van de prijzen en premiën, 

als van de in art. 10 der wet bedoelde terug
gaven geschiedt, volgens art. 7 van Ons voor
meld besluit, tegen overgifte van het lot, zonder 

dat het noodig is van de betaling door eene 
quitantie te doen blijken. 

19. Indien de betaling door den collectenr , 
overeenkomstig het tweede lid van art. 7 van 
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Ons voormeld besluit, geschiedt in eene assignatie, 
betaalbaar acht dagen na de dagteekening ten 
kantore van den directeur, geeft hij ,•an de afgifte 
van die assignatie onverwijld schriftelijk kennis 
aan den directeur, onder overle11:ging van het lot 
of de loten , tegen overgifte waarvan de assignatie 
is afgegeven. 

20. Indi en aan den collecteur, overeenkomstig 
art. 6 van Ons voormeld besluit, krediet is ver

leend, kunnen , zoolang dat krediet niet is aan

gezuiverd, prijzen en premiën benevens de in a'l-t. 10 

der wet bedoelde teruggaven van geringer bedrag 
dan / 5000 gevallen op loten, voor welker inleg 
dat krediet verleend is, niet aan hem worden 
uitbetaald of door hem in eene assignatie worden 

betaald , maar moeten z\i tot aanzuivering 'lan dat 
krediet worden aangewend. 

21. Waar in de artikelen 10, 19 en 211 van 
dit besluit van collecteur gesproken wordt, is 

daaronder mede begrepen degeen·, aan wien, in

gevolge art. 24 der wet, van Rijkswege loten 
uitgegeven worden. 

22. Onze Minister van Financiën regelt de 
boekhouding, het financieel beheer en de comptabi

liteit aan het kantoor van den directeur der Staats
loterij, zoomede het toezicht over dat kantoor. 

23. Dit besluit treedt in werking op den 
lsten Ma~rt 1886. 

Met dat tijdstip is Ons besluit vau deu 

31 sten Maart 1883, n°. 3, ingetrokken. 

Onze Minister van Fiuanciën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 

zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

's Gravenhage, den 10den Januari 1886. 

(get) WILLEM. 

De Minister van Financien, (get .) BLOEM. 

(Uitgeg . 22 Jan . 1886.) 

13 Januari 1886. BESLUIT, tot vernietiging van 
het besluit van burgemeester en wethouders 
van Charlois van 4 Juni 1885, houdende 

intrekking der aan R. DE Roor.r, huisvrouw 

van K. B. DE Vos aldaar verleende vergunning 
tot verkoop van sterken drank in het klein. 
s. 2. 

Wr.r WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, van 

2 November 1885, n°. 4583, afdeeling Binnen-

landsch bestuur, tot vernietiging van het besluit 
van burgemeester en wethouders van Charlois 
van 4 Juni 1885, waarbij zij de aan R. DE 

Roo1.r, huisvrouw van K. B. DE Vos, verleende 
vergunning tot verkoop van sterken drank in het 
klein, in het vóórlokaal van het huis staande aan 
de Hillesluis aldaar, n°. l 340, hebben ingetrok
ken, op grond dat in die localiteit nevens den 
verkoop van sterken drank nog eene andere winkel

nering werd uitgeoefend; 

Overwegende, dat de bedoelde vergunning bij 
besluit van burgemeester en wethouders van 12 Mei 
1885 is verleend krachtens art. 26, al. l , der 

wet, houdende wettelijke bepalingen tot regeling 
van den kleinhandel in sterken drank en tot be

teugeling van openbare dronkenschap, zooals zij 
is bekend gemaakt bij Koninklijk besluit van den 

10 Mei 1885 (Staatsblad n 118); 
dat zich sedert het verleenen dier vergunning 

geen geval heeft voorgedaan, waarin volgens art. 9 
van genoemde wet de vergunning door burgemeester 
en wethouders kan worden ingetrokhn; 

dat, al is het 2dc lid van art. 26 van genoemde 

wet op deze vergnuning toepasselijk, gelijk burge
meester en wethouders van Charlois in hun besluit 
tot intrçkking der vergunning aannemen, dan 

toch de vergunning wegeus niet-inachtneming der 
daargenoemde voorwaarden, volgens art. 27 uiet 

kan worden ingetrokken, tenzij de houder wegens 

niet-inachtneming der voorwaarden, genoemd in 

het voorlaatste Jid vau art. 26 , onherroepelijk 

is veroordeeld ; 

dat zoodanige veroordeeliog ten deze niet heeft 
plaats gehad; 

dat dus bovenvermeld besluit van burgemeester 
en wethonders van Charlois van 4 Juni 1885 

strijdt met de wet en dat geen hooger beroep 

tegen dat besluit ingevolge art. 11 der aangehaalde 
wet meer mogelijk is; 

Gelet op art. 153 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord \advies van den 

5 Januari 1886, n°. JO); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Miuister 

van Staat, Minister van Bin11enlandsche Zaken, 
van 11 Januari 1886, u0 . 1, afdeeling Binuen
landsch bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan bovenvermeld 

besluit van burgemeester en wethouders van Char
lois van 4 Juni l 885, wegens strijd met de wet, 
te vernietigen. 

Onze Mi1,ister van Binnenlaudsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
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in het Staatsblad geplaatst en in afsclirift aan 
den Raad van State medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den 13den Januari 1886. 
(get.) WILLEM. 

De Min. van Staat, Minister van Binnenl. Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

( Uitgeg. 21 Jan. 1886.) 

14 Januai·i 1886. BESLUIT, houdende nadere 
regeling van het port der ongefrankeerde 
brieven, welke tusschen het Rijk en zijne 
koloniën en bezittingen in Oost- en 1fTest
Indië worden uitgewisseld, alsmede voor die, 
welke in Nederland uit enkele andere landen 
der Algemeene Postvereeniging ontvangen 
worden. S. 3. 

WIJ WILLEM III, ENZ. 

Gelet op art . 32 der wet van 22 Juli 1870 
(Staatsblad n°. 138); 

Gezien het gemeenschappelijk rapport van Onzen 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
van 5 Januari 1886, n°. 56, afde~ling Posterijen, 
en van Onzen Minister van Koloniën, van 8 Januari 
1886, Litt. A •, n°. 54; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Met wijziging in zoo verre van artikel la 

van Ons beslui t van 17 Jan uari 1879 (Staatsblad 
n°. 4) en van arti kel l sub l c van Ons besluit 
van 14 Maart 1879 (Staatsblad n°. 45) en 
met intrekking van Onze besluiten van den 
16 Maart 1881 (Staatsàlad n°. 40) en 20 April 
1881 (Staatsblad u0 • 51), wordt het port der 
ongefrankeerde brieven, die tusschen het Rijk en 

zijne koloniën en bezittingen in Oost- en West
Indië anders dan langs den rechtstreeksehen zee
weg worden uitgewisseld, alsmede het port der 
ongefrankeerde brieven, welke in Nedei-land ont
vangen worden uit andere landen der Algemeene 
Postvereeniging in het verkeer waarmede het bij 
art. 5 van het gewijzigde postverdrag van Parijs 
·van 1 Juni l 878 vastgestelde verhoogde port, 

wegens zeevervoer van toepassing is, bepaald op 
het dubbele van het port der gefrankeerde brieven 

van gelijk gewicht. 
2. Het tegenwoordig besluit zal van kracht zijn, 

te rekenen van den dag der inwerkingtreding van 
de op 21 Maart 1885 te Lissabon gesloten akte 
tot aanvulling 'en wijziging van het postverdrag van 

Parijs van 1 Juni 1878 (Staatsblad 1879, n°. 41). 
Onze Ministers van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid en van Koloniën, zijn belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats-

blad en in de Nederlandsche Staatscourant zal 
worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 14den Januari 1886. 
(get.) WILLEM. 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) VAN DEN .BERGH. 

De Minister van Koloniën, 
(get.) SPRENGER VAN EYK. 

(Uitgeg . 26 Jan . 1886.) 

14 Jhnuari 1886. B EsLU!T, houdende vestiging 
van een kantoor van in- en uitvoer te Clinge. 
s. 4. 

W1J WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht vau Onzen M,inister van 
Financiën, van 9 Januari 1886, n°. 47, Invoer
rechten en Accijnzen en Personeel ; 

Gelet op de artikelen 37, 38, 2de lid, 44, 
64 en 66 der algemeene wet van 26 Augustus 
1822 (Staatsblad n°. 38), en op de Koninklijke 
besluiten van 12 Juni 1839 (Staatsblad n•. 22) 

en 22 Maart 1855 (Staatsólad n°. !J); 

Me<l.e gelet op Ons besluit van 20 Mei 186 9 ; 
n•. 29; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In de gemeente Clinge, aan de Graven• 

straat, wordt gevestigd een kantoor van expeditie en 
van betaling bij invoer, overeenkomsti~ art. 44 der 
voormelde algemeene wet, zoomede van laatste 
visitatie bij uitvoer, behalve met afschrijving of 
teruggaaf van accijns. 

2. Voor den in- en uitvoer vol~ens art. 1 
wordt aangewezen de Gravenstraat van de .Belgische 

grens tot aan het dáárgenoemde kantoor. 
3. Voornoemd grenskantoor wordt aangewezen 

voor waarneming door een kommies-ontvan1ter. 
4. Dit besluit treedt in werking op den 15den 

Februari 1886. 
Onze Minister van Financiën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
en in de Staatsco11rant zal worden geplaatst. 

's Gravenha1-e, den l 4den Jannari 1886. 

(get.) WILLEM. 

De Minister van Financiën, (get.) BLOEM. 

(Uitgeg. 21 Jan. 1886.) 

15 Januari 1886. WET, houdende wijzigingen 
in het Wetboek van Strafvordering. S. 5. 

Bijl. Handel. 2• Kamerl883184n°. 114; 1884/85 
n°. 49; 1884186 tweede zitting n°. 37, 1-10; 
1885/86 n°. 26, 1-13. 
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Handel. 2• Kamer 1885/86 óladz. 94-96, 
100-Sl9. 

Handel. P Kamer 1885/86 óladz. 18, 19-46, 
52, 102-104, 126, 128, 166-174. 

W1;r WILLEM III, ENZ ••• doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het noodzakelijk is bij de invoering van het Wet
boek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvorde
ring te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De algemeene bepalingen van het Wet 

boek van Strafvordering ondergaan de volgende 
wijzigingen : 

, In art. 8 wordt het woord ,, misdrijf : ver

vangen door •strafbaar feit" . 
In art. 6 vervallen de woorden "of beschnl

digde" in het eerste en tweede lid en uals mis
drijf" in het eerste lid. 

Art. 7 wordt gelezen : 
uAlle dagvaardingen en beteekeningen van stuk

ken op last of van wege het openbaar ministerie 
of van wege andere ambtenaren, daartoe bij de 
wet gemagtigd , geschieden door eenen deurwaarder 
of dienaar van de openbare magt, op de wijze 
voorgeschreven bij art. 17 3." 

De artt. 8, 9 en 1 0 vervallen. 
2. In het opschrift van den Eersten Titel van 

gemeld Wetboek wordt het woord umisdrijven" 

vervangen door "straf bare feiten." 
3. De eerste afdeeling van den Eersten 'rite! van 

gemeld Wetboek ondergaat de volgende wijzigingen: 
Het woord umisdrijven" wordt in het opschrift 

en in art . 11 vervangen door •strafbare feiten" 
en in art. l 2 door· ,feiten". 

In art. 11 wordt nummer 6 gelezen: uDe 
ambtenaren van het openbaar ministerie, behalve 
die bij de kantongeregten". 

In art. 13 wordt het woord •misdrijf" de eerste 
maal vervangen door "strafbaar feit" en de tweede 
maal door "feit" en het woord •beklaagde" door 
,,verdachte". 

In art. 14 wordt het woord "beklaagde" ver
vangen door uverdachte" . 

Aan art.15 wordt als nieuw eerste lid toege voegd: 
"Ieder tegen wien een strafbaar feit is gepleegd 

of die daarvan kennis draagt, is bevoegd daarvan 
aangifte te doen bij een der ambtenaren, genoemd 
in art. 1 L." 

In het tweede . lid (oud eerste lid) van voor
meld artikel vervallen de woorden "k]agten en" 
en in het derde lid (oud tweede lid) de woorden 
•klagten en" en "klager of". · 

Aan voormeld tweede lid wordt l<legevoegd : 
,,In geval van beletsel wordt de reden daar

van vermeld." 
Achter art. 15 worden de navolgend_e bepalin

gen ingevoegd : 
• Art. 15 a. Bij misdrijven alleen op klagte ver

volgbaar geschiedt de klagte mondeling of schriftelijk 
bij den bevoegden ambtenaar, hetzij door den tot 
de klagte geregtigde in persoon, hetzij door een 
ander, daartoe door hem van eene bijzondere 
schriftelijke volmagt voorzien. 

• De mondelinge klagte wordt door den amb
tenaar die haar ontvangt in geschrift gesteld en 
na voorlezing door hem met den klager of diens 
gevolmagtigde onderteekend. Indien deze niet 
tee kenen kan, wordt de reden rnn het beletsel 
vermeld. De schrifteUjke volmagt of, zoo zij voor 
een notaris in min nut is verleden, een authentiek 
afschrift daarvan, wordt aan de akte vastgehecht. 

,, Ue schriftelijke klagte wordt door den klager, 
of, onder overlegging van de schriftelijke volmagt, 
of, in het geval bedoeld in het vorige lid , van 
een authentiek afschrift daarvan, door den gevol
magtigde onderteekend. 

,, Alles op straffe van nietigheid." 
,Art. 15 ó. Tot het ontvangen der klagte is 

elk officier en elk hulp-officier van justitie bevoegd 
en verpligt." 

"Art. 15 c. De intrekking der klagte geschiedt 
bij de ambtenaren, op de wijze en in den vorm 
voor het doen der klagte bij de artt. 1 5 a en ó 
bepaald." 

4. De tweede afdeeling van den Eersten 'rite\ van 
gemeld Wetboek ondergaat de volgende wijzigiugen : 

In het opschrift en in de eerste zinsnede van 
art. 16 wordt het woord "politie-overtredingen" 
vervangen door "strafbare feiten aan de kennis
neming van den kantonregter onderworpen". 

In de tweede zinsnede en in het tweede lid 
van art .. 16 wordt het woorJ "overtredingen" 
vervangen door "feiten". 

In het eerste lid van art. 16 worden de woorden 
,de berigten, aangiften en klagten" vervangen 
door "de berigten en aangiften". 

In art. 18 worden de woorden "de overtreding" 
vervangen doo r " het feit". 

5. De derde afdeeling van den Eersten Titel 
van gemeld Wetboek ondergaat de volgende wijzi
gingen: 

In art. 19 worden de woorden "misdrijven en 
policie-overtredingen" vervangen door "str~fbare 
feiten". 
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In art. 20 worden de woorden "misdrijven be
treft" vervangen door "strafbare feiten betreft, 
die tot de bevoegdheid van de regtbank behooren". 

In het t~eede lid van voormeld artikel worden 
de woorden •overtredingen en misdrijven" en 
"misdrijven en overtredingen" vervangen door 
"strafbare feiten". 

6. De vierde afdeeling van den Eersten Titel 
van gemeld Wetboek ondergaat de volgende wijzi
gingen: 

In het opschrift vervallen de woorden "bij de 
hoven en regtbanken". 

Vóór art. 22 wordt ingevoegd de navolgende 
bepaling: 

"Art. 21 a. De ambtenaar van het openbaar 
ministerie bij het kanton-geregt is belast met de 
vervolging van het in het kanton gepleegde straf
baar feit, dat tot de bevoegdheid van den kanton
regter behoort. 

"Hij is bevoegd naar aanleiding van hem ter 
vervolging toegezonden processen-verbaal naspo
ringen te doen of een nader onderzoek in te 
stellen. 

,, Hij kan die nasporingen of dat nader onder

zoek opdragen aan de hulp-officieren van justitie -
de kantonregters uitgezonderd - zoomede aan 
de beambten, genoemd in art. 11, 1° en 7°." 

In het eerste lid van art. 22 vervalt het woord 
,, ambtshalve", wordt het woord "misd rijven" 
vervangen door "strafbare feiten" en vervallen 
de woorden : ,aan de geregtshoven en". 

H et tweede lid van voormeld artikel vervalt. 
In art. 23 wordt het woord "misdrijf" ver

vangen door "feit" en "beklaagde" telkens door 
• verdachte" , en worden de woorden "zal worden 
gevonden" vervangen door • wordt gevonden". 

Artt. 24 en 25 worden vervangen door de na

volgende bepalingen: 
"Art. 24. Strafbare feiten, bniten het Rijk 

in Europa aan boord van een Nederlandsch vaar
tuig gepleegd, worden, ter bepaling van de be
voegdheid van den vervolgenden ambtenaar, geacht 
te zijn begaan ter plaatse waar de eigenaar van 
het vaartuig woont of de reederij is gevestigd." 

,,Art. 25. De ambtsverrigtingen van de amb
tenaren van het openbaar ministerie worden, onver
minderd de bepalingen van de wet op de consulaire 
regtsmagt, bij vervolging van strafbare feiten 
buiten het Rijk in Europa niet aan boord van 
een N ederlandsch vaartuig gepleegd, vervuld door 
de ambtenaren van het openbaar ministerie 
bij de arrondissements-regtbank of het kanton-

geregt, onder wier ressort de verdachte woont, 
gevonden wordt of zijne laatst bekende verblijf
plaats heeft gehad . 

,, In geval van gelijktijdige bemoeijing van onder
scheidene ambtenaren van het openbaar ministerie 
blijft diegene hunner steeds met de vervolging 
der zaak bel~st, die bij de vorenstaande rang
schikking vroeger is geplaatst. 

• Wanneer de verdachte hier te lan:le niet woont, 
niet wordt gevonden en geen bekende verblijf
plaats heeft gehad , worden de bedoelde am bts
verrigtingen uitgeoefend door deu officier van 
justitie bij de nrrondissements-regtbank of door 
den ,ambtenaar van het openbaar ministerie bij 
het kantou-geregt n•. 1 te Amsterdam." 

In art. 26 wordt het woord "misdrijven" ver
vangen door "strafbare feiten", in art. 27 het 
woord "misdrijven" in het eerste Jid door "straf
bare feiten, die tot de kennisneming van de regt
bank ·behooren", de w_oorden "de misdrijven" in 
het tweede lid door "die feiten" en in art. 29 
het woord "misdrijf" door •strafbaar feit". 

Als nieuw art. 27 a wordt gelezen: "De bepa
ling van het voorgaand artikel geldt eveneens ten 
aanzien van de ambtenaren van het openbaar 
ministerie bij de kantongeregten tegenover den 
officier van justitie bij de regtbank met betrek
king tot de feiten, die tot de kennisneming van 
den kanton-regter behooren". 

In art. 28 worden de woorden "Zij zullen" 
vervangen door .-, De ambtenaren van het open
baar ministerie zullen". 

In art. 29 worden de woorden "ambtenaar van 

het open baar ministerie" vervangen door "officier 
van justitie". 

In art. 31 worden vervangen de woorden "de 
klagte" door •beklag" en het woord " wanbedrijf" 
door ustraf baar feit aan hare kennisneming onder
wor1>en". 

7. De vüfde afdeeling van den Eersten Titel 
van gemeld Wetboek ondergaat de volgende wijzi
gingen: 

Art. 32 wordt gelezen: 
uHulp-ofiicieren zijn de in art. 11 n°'. 2- 5 

genoemde ambtenaren" . 
In art. 34, tweede lid, wordt het woord "mis

drijf " vervangen door "strafbaar feit". 

In art. 35 wordt het woord "misdrijven" ver
vangen door "strafbare feiten". 

In art. 36 worden de woorden "misdaden en 
wanbedrijven" vervangen door "feiten aan de 
kennisneming der regtbank onderworpen". 
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8. De zesde afdeeling van den Eersten Titel 
van gemeld Wetboek ondergaat de volgende wijzi
gingen: · 

In de artt. 37 en 38 wordt het woord umis
drijf" vervangen door "strafbaar feit". 

De aanhef van art. 39 wordt gelezen: 

•In geval een strafbaar feit op heeter daad 
wordt ontdekt". 

In het eerste lid van voormeld artikel worden 

de woorden ueen der ambtenaren van het open
baar ministerie" vervangen door uden officier van 

justitie", en in het tweede lid van voormeld 

artikel de woorden "ambtenaar van het openbaar 
ministerie" door "officier van justitie". 

De aanhef van het eerste lid van art. 41 wordt 
gelezen: 

• In het geval van strafbare feiten, waartegen 
als maximnm eene gevangenisstraf van vier jaren 
of meer is bedreigd, zal" enz. 

De aanhef van het tweede lid van voormeld 
artikel wordt gelezen : 

"Hij begeeft zich, indien zulks noodig is, onver
wijld naar de plaats" enz. 

In voormeld tweede lid van voormeld artikel 

worden de woorden •des misdrijfs" vervangen 
door uvan het feit". 

In het derde lid van voormeld artikel worden 
de woorden ude plaats des misdrijfs" vervan!!en 
door •de plaats waar het misJrijf is gepleegd" 
en in het vierde lid door ,,die plaats". 

Tusschen _.het tweede en derde lid van voormeld 

artikel wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende: 

• Hij zorgt, zoo noodig, dat de vereischte policie 
beambten ter plaatse aanwezig zijn." 

In het tweede lid van art. 42 vervallen de 
woorden: ,,zij zullen daarenboven door den be 

voegden regter tot eene gevangenisstraf kunnen 
worden veroordeeld den tijd van tien dagen niet 
te boven gaande". 

In het e rste lid van art. 43 wordt na de 

woorden: una derzelver verhoor, zal hij" inge
voegd: uin de irevallen en op de gronden in 
art. 88 vermeld". 

De tweede alinea van voormeld artikel vervalt. 

In de artt. 44, 45 en 46 wordt het woord 

umisdrijf" vervangen door ,,strafbaar feit". 
In art. 48 wordt het woord • beide" vermogen 

door wdrie". 

De artt. 49 en 50, eerste . lid, worden ver 
vangen door de navolgende bepalingen: 

"Art. 49. De officier van justitie zal, indien 

hij het noodig oordeelt, zich van een of meer 

deskundigen doen vergezellen of bij staan, ten 
einde zich door hen te doen voorlichten en van 
hen zoodanige verslagen te vragen, als in het 
belang van het onderzoek worden vereischt." 

"Art. 50, eerste lid. Ieder die ~Is deskundige 
daartoe wordt opgeroepen, is verpligt zijne dien
sten aan de justitie te leenen". 

In het tweede lid van art. 50 worden de 
woorden: • De personen, welke in de p:evallen 

· van dit en het voorgaande artikel opgeroepen 
zijn, zullen in zijne handen" , gelezen: "De des
kundigen zullen in handen van den officier van 

justitie". , 
Art. 51 vervalt. 

Art. 5 3 wordt gelezen : "Het bevel van voor 
loopige aanhouding, bedoeld bij art. 43 , is slechts 
gedurende zes dagen van kracht. 

"Qp de vordering van den officier van justitie 
kan de regtbank in raadkamer, alvorens regts 

ingang te verleenen, in de gevallen en op de 

gronden in art. 88 vermeld, bij eene met redenen 

omkleede beschikking het bevel eenmaal verlengen 

voor een tijd door de regtbank te bepalen, maar 

in geen geval voor langer dan zes dagen. 

"Is niet binnen zes dao-en na de dagteekening, 

hetzij de verlenging toegestaan, hetzij gevangen -
neming of gevangenhouding overeenkomstig art. 87 
bevolen, of is in geval van verlenging niet binnen 
den gestelden termijn gevangenneming of gevangen

houding bevolen , dan is de aangehoudene va n 
regtswege vrij." 

9 . De Tweede Titel van gemeld Wetboek onder

gaat de volgende wijzigingen : 

In art. 60, tweede lid , worden de woorden 
ude zoodanigen, die door den beklaagde" ver
vangen door de woorden ,den verdachte en de 

getuiiren, die door <lezen" en in het derde lid 
wordt het woord ubeklaagde" vervangen door 
•verdachte" . In het laatste lid van dit artikel 

wordt achter het woord "getuigen" gelezen: ,,of 
verdachten", en vervallen de woorden: ,,door 

eenen deurwaarder of door eenen dienaar van de 

openbare magt". 

1n art. 63 en in het tweede lid van art. 64 

wordt telkens achter het woord •getuigen" ge
lezen : uof verdachten". 

Art. 66 wordt gelezen: 

"Indien een getuige op de hem gedane dag
vaarding niet verschijnt, zal de regter-commissaris 
op nieuw zijne oproeping kunnen bev elen en 

hetzij te gelijker tijd, hetzij later, daarbij een 

bevel tot medebrenging kunnen voegen. 
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"füj niet-verschijnin11: rnn den verdachte, zal 
deze daartoe door geene dwangmiddelen kunnen 
worden verpligt." 

Art. 67 vervalt. 
Aan art. 68 wordt een nieuw lid toegevoegd, 

-luidende, 

"De gijzeling duurt niet langer dan dertig dagen. 
Zij kan, zoolang de behandeling der zaak niet is 
afgeloopen, op vorderi ng van den officier van 
justitie door de régtbank telkens van dertig dagen 
tot dertig dagen worden verlengd ." 

Art. 69 wordt gelezen: ,, Indien de getuige of 
verdachte de N ederlandscbe taal ni et verstaat, is 

de re11:ter- commissaris bevoegd eenen tolk te be
noemen, die den ouderdom van achttien jaren 
moet hebben bereikt en beveelt zijne dagvaar

ding. 
" Oe tolk legt naar de wijze zijner godsdienstige 

gezindheid den eed of de belofte af van getrouw 

zijne taak te zullen vervullen . 
,, Indien de 11:etuige of verdachte doofstom is, 

tijdelijk het gebruik van zijn gehoor- en spraak
vermogen of een dezer vermogens tijdelijk of 

voortdurend mist, doet de regter-commissaris zijne 
vragen door den griffier in geschrift stellen, 

waarop door den getuige of verdachte schriftelijk 

wordt geantwoord. 
" Kan de in het vorig lid bedoelde getuige of 

verdachte niet lezen of schrijven, dan benoemt 
de regter-commissaris eenen daartoe geschikten 
persoon tot tolk en beveelt zijne dagvaar:l.ing. 
Het tweede lid van dit artikel is dan van toe

passing." 
In de artt. 71 . en 72 wordt telkens achter het 

woord "getuige" gelezen: ,,of verdachte". 
Achter art. 7 5 wordt ingevoegd het volgenue 

nieuwe artikel: 
•Art. 75a. Indien de verdachte in een ander 

arrondissement woont, kan de regter-r.ommissaris 
de ontworpen vraa~-artikelen overzenden aan den 

regter-commissaris, binnen wiens arrondissement 
de verdachte woonachtig is, ten einde hem op 
of naar aanleiding dier n aag-artikelen te hooren." 

In art. 76 wordt in plaats van "getuigenissen" 
gelezen: "verklaringen". 

Achter art. 76 wordt de vol~ende bepaling in

gevoegd: 
"_A rt. 76a. De regter -commissaris kan, zooveel 

mogelijk in overleg met den officier van justitie, 

in het belang der door hem gevoerd wordende 
informatiën en instructiën, het doen van naspo

rinl(en opdragen en bevelen geven aan de hulp-

officieren van justitie, zoomede aan de beambten, 
l(enoemd in art. 11, 1°. en 7°." 

Art. 77 wordt gelezen: 
"Wanneer in den loop van het onderzoek vol

doende aanwijzing van schuld tegen den verdachte 
ontstaat, kan de regter-commissaris , in de ge
vallen en op de gronden in art. 88 vermeld, op 
de vordering van den officier van justitie, tegen 
den verdachte een bevel van voorloopige aanhou
ding verle~neu met aanduiding van de plaats 
alwaar de aangehoudene zal worden in verzekering 
gebragt. 

"Is het bevel niet onmiddellijk op het hooren 

van den verdachte gevolgd, dan wordt hij binnen 
vier en twintig uren, na zijne opneming in de 
gevangenis, gehoord . 

"Art. !\3 is op het bevel in dit artikel bedoeld 
van toepassing." 

Art. 78 vervalt. 
Art. 79 wordt gelezen: • Wanneer gedurende 

het onderzoek van den regter-commissaris een der 
aanwezigen de stilte stoort of teekenen geeft van 

goed- of afke uring en vruéhteloos door den regter
commissaris is gewaarschuwd of het bevel van 

dezen 01n zich te verwijderen, niet heeft opge
volgd, kan hij op diens last worden verwijderd. 

"Heeft gedurende het onderzoek eenig strafbaar 

feit plaats, dan maakt de regter-commissaris daar 
van proces-verbaal op en zendt dit aan den officier 

van justitie. Hij kan tevens, op de gronden . en 
in de gevallen vermeld in art. 88, een bevel van voor
loopige aanhouding tegen den verdachte verleenen. 

"Art. 53 eil het tweede lid van art. 77 zijn 
dan van toepassing." 

De artt" 80, 81 en 82 vervallen. 

10. De Derde Titel van gemeld Wetboek onder
gaat de volgende wijzigingen : 

l n het opschrift vervallen de woorden : ,,tegen 
eenen beklaagde". 

Art. 83 worc!t gelezen: 
,, zoodra de officier van justitie vofdoende aan

wijzing heeft gekregen van een gepleegd strafbaar 
feit, aan de regtsmagt der regtbauk onderworpen 
en van den 1,ersoon, die zich daaraan schuldig 

heeft gemaakt en hij het verleenen van 1·egts
ingang noodig oordeelt, biedt hij de stukken met 

zijne daartoe strekkende vordering aan de regt

bank aan. 

"Hij vordert daarbij, met of zonder bevel van 

gevangenneming of gevangenhouding, hetzij ver
wijzing der zaak naar de teregtzitting, hetzij dat 
de instructie der zaak worde gelast. 
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•Üp deze vordering wordt door de regtbank in 
raadkamer beslist." 

Aan art. 84 worden de volgende bepalingen 

toegevoegd : 
,,wanneer de verdachte zich in hechtenis be

vindt, kan de regtbank bevelen, dat hij in hech-
tenis zal ver blij ven. · 

• Wanneer binnen zes dagen daarna door den 
bevoegden regter geen nieuw bevel van gevangen

houding is verleend, wordt de verdachte in vrij 
heid gesteld." 

,v orden gelezen : 

Art. 85. ,,Jndien ter zake van het feit geen 

regt tot strafvervolgiu!l: aanwezig is, weigert de 
regtbank den regtsingang en stelt zij den vtr
dachte buiten vervolging." 

Art. 86. • Indien geene voldoende aanwijzing 
bestaat omtrent den aard van het feit of dat het

zelve is gepleegd of van de schuit! van den ver
dachte, weigert zij den regtsingang en stelt den 
verdachte buiten vervolging of beveelt de voort

zetting van het voorloopig onderzoek en is in 
dat geval bevoegd om , voor zoo ver dit nog niet 

overeenkomstig het tweede !iel van art 53 heeft 

plaats gehad, ook ambtshalve, met inachtneming 
van het aldaar bepaalde, het bevel van voor

loopige aanhoud ing éénmaal_ te verlengen." 

Art. 87. • In alle andere gevallen verleent zij 
den regtsingang en verwijst zij de zaak naar de 

teregtzetting of gelast zij instructie, in het een 
en ander geval met of zonder bevel van gevan
genneming of gevangenhouding. 

"Qp straffe van nietigheid kan echter in geen 
geval ter zake van een misdrijf verwijzing naar 
de teregtzitting plaats hebben soolang de ver
dachte niet door den regter-commissari s is ge
hoord of daartoe behoorlijk is opgeroepen." 

Art. 88. "Gevangenneming, of, zoo de ver
dachte voorloopig is aangehouden, gevangenhou
ding, kan, bij het verleenen van regtsingang, 

worden bevolen indien tegen het misdrijf nis 
maximum eene gevangenisstraf van vier jaren of 

meer is bedreigd of indien de regtsingang wordt 
verleend wegens verduistering, opligting of de in 
rle artt. !190 1°, 391, 392 1°, 395 en 416 van 
het Wetboek van Strafre~ht omschreven misdrij• 

ven, wegens medepligtigheid aan of poging tot de 
misdrijven, in dit artikel vermeit! of wegens de in 
de artt. 432 en 433 omschreven overtredingen , 

rloch alleen op grond hetzij van gegronde vrees voor 

vlugt van den verdachte, hetzij van eenige andere 

gewigtige reden van maatschappelijke veiligheid. 

" De reden wordt op straffe van nietigheid in 
de beschikking met name vermeld. 

"In alle anàere gevallen wordt, zoo de verdachte 
voorloopig is aangehouden, diens invrijheidstelling 
bevolen." 

Achter art. 88 worden de volgende bepalingen 
ingevoegd: 

uA.rt. 88 b. In geval de aan de regtbank gelijk
t ijdig overgelegde stukken betrekkelijk zijn tot 
zamenhangende feiten of tot. feiten door denzelfden 
persoon begaan en het belang van het onderzoek 
zich niet tegen de voeging verzet, zal de regt
baak over deze allen bij eene en dezelfde beschik

king uitspraak doen." 
• Art. 88 c. Strafbare feiten worden geacht 

zamenhangende te zijn, wanneer zij begaan zijn: 
,,1°. door verscheidene vereen igde personen ge

lijktijdig; 
•2°. door verschillende personen op onderschei

dene tijden of plaatsen, doch ten gevolge van 

eene door hen vooraf gemaakte afspraak; 
"3o_ met het oogmerk om zich de middelen 

te verschaffen tot het begaan rnn een ander straf

baar feit of de uitvoering daarvan te bevorderen 
of tot stand te brengen of wel om zich tegen 

de straf van een ander strafbaar feit te beveiligen." 

"Art 88 d. De regtbank doet eveneens bij eene 
en dezelfde beschikking uitspraak, wanneer buiten 
de gevallen bij art. 88 b bedoeld de gelijktijdig 

aan de regtbank overgelegde stukken betrekkelijk 

zijn tot meerdere strafbare feiten, tusschen welke 
verband bestaat en de voeging iu het belang van 
het onderzoek is." 

•Art. 88 e. lndien in de gevallen van de artt. 88b 
en 88 d de strafbare feiten ieder afzonderlijk aan 
de kennisneming van dezelfde regtbank zijn onder
worpen, kan deze in eiken stand der zaak, hetzij 

ambtshalve, hetzij op de vordering van den offi
cier van justitie of op verzoek van den beklaagde, 
de voeging bevelen ." 

,Art. 88 f. Indien buiten de gevallen van 
art. 88 b meerdere strafbare feiten gelijktijdig 
aa11 de kennisneming van dezelfde regtbank wor
den onderworpen, kan de regtbank in eiken stand 
der zaak, zoowel ambtshalve als op de vordering 
van den officier van justitie of op het verzoek 
van den beklaagde, de splitsing bevelen. 

" Uit bevel is verpligtend indien geen der ge
vallen, bedoeld bij art. 88 b en art. 88 d , aan
wezig is." 

uArt. 88 g. De beschikkingen, bij de artt. 84, 
85, 86 en 87, bedoeld, honden in: 
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•den naam, of, als die onbekend is, de aan
wijzing zoo duidelij k mogelijk, van den verdachte; 

• het feit in hoofdzaak dat hem ten la te wordt 
g:elegd ; 

nde vordering van het openbaar ministerie; 

"de besli ssing, met de gronden waarop zij rust." 
"Art. 88 !,. De beschikking, waarbij regtsingang 

wordt verleend, vermeldt, behalve het bij het 
voorgaand artikel bepaalde, de artikelen der wet, 
waarbij het feit is straf baar gesteld. 

•Zij wordt den beklaagde zood ra mogelijk en 
in ieder geval vóór of uiterlijk te gelijk met de 
eerstvolgende akte van vervolging vanwege het 
openbaar ministerie beteekend." 

• Art. 88 i. In de gevallen, voorzien bij de 
artt. 84-87 kan de officier van jnstitie, binnen 
den tijd van vier en twintiir uren na de uitspraak 
van de regt bank, daartegen <erzet doen, door 

middel van eene verklaring ter griffie der regt

bank afgelegd. 
,, De akte van verzet moet, benevens de proces

stukken , des noods vergezeld van eene memorie, 
bevattende de redenen, voor zoo verre die niet 

bij de akte zelve zijn uitgedrukt, binnen de volgende 
vier en twintig uren door den officier van justitie 

aan den procureur-generaal bij het geregtshof 

worden opgezonden, welke, binnen drie dagen 

na de ontvangst, dezelve met zijn verslag en 

requi sitoir indient bij het hof. 
• Het hof, zamengesteld uit vijf leden, zal 

binnen drie dagen daarna de uitspraak der regt
bank goedkenren of te niet doen en bevelen- het

geen bevonden zal worden te behooren. 

"Binnen drie dagen na de uitspraak, zal de 
procureur-generaal het arrest van het hof aan 
den officier doen toekomen." 

Art. 89 vervalt. 
Worden gelezen: 

Art. 90. ,, Indien instructie is gelast, beveelt 
de regter-commissaris , zood ra de st11kken in zijne 
handen zijn gesteld, de verschijning van den be

klaagde om door hem te worden gehoord op het 
feit, bij het bevel in hoofdzaak uitgedrukt. 

"De beklaagde, die in vrijheid is, wordt door 
tusschenkomst van het openbaar ministerie ge
dagvaard." 

H et eerste lid van art. 91 : ,, Indien de beklaagde 

niet op de dagvaarding verschijnt, kan de regter
commissaris hem andermaal doen dagvaarden en 

daarbij voegen een bevel van medebrenging." 
In het tweede lid vaa art. 91 wordt het woord 

•deurwaarder" vervangen door "beambte" . 

Worden gelezen: 
De eerste zinsnede van art . 92: ,,Gedurende 

den loop der instructie doet de regter-commissaris, 
zoo dikwijls hij dit noodig oordeelt, den beklaagde, 
zoo deze in verzekerde bewaring is, voor ~ich 
verschijnen, of, zoo hij in vrijheid is, daartoe 
dagvaarden." 

De tweede zinsnede van voormeld artikel: "Bij 
elke niet-verschijning van den beklaagJe, wordt" enz. 

Art. \)3. ,, Bij het ontstaan van meer gewigtige 

bezwaren tegen den beklaagde die in vrijheid is, 
of op grond van omstandigheden, na het ver
leenen van den regtsingang bekend geworden, 
kan de regter-commissaris, in de gevallen en op 
de gronden vermeld in art. 88, hetzij ambtshalve, 
hetzij op de vordering van den officier van justitie 
een bevel van voorloopige aanhouding tegen den 

beklaagde verleenen. 
"A rt. 53 en het tweede lid van art. 77 zijn 

van toepassing. 
"De officier van justitie biedt de stukken met 

zijne vordering aan de regtbank aan, die in raad
kamer, met inachtneming van art. 88 , de ge
vangenhouding of de invrijheidstelling beveelt." 

Art. 94 vervalt. 
Art. 95 wordt gelezen: 

"In de gevallen, waarin de beklaagde niet voor 

den regter-commissaris kan worrlen g-ebragt of 
niet kan worden gevangen genomen of na zijne 
in verzekerde bewaringstelling is ontvlugt, wordt 

de instructie niettemin aangevangen of voortgezet 
en zooveel mogelijk ten einde gebragt." 

In het tweede lid van art. 96 worden de 

woorden •mitsgaders de boete. lij fsdwang en 
straffen tegen hen bedreigd" vervangen door ,mits

gaders de bevoegdheid tol het aanwenden van het 
middel van lijfsdwang". 

In het vierde lid van voormeld artikel , zoo 
als het is gewijzigd bij de wet v.an 26 November 

1873 (Staatsblad n°. 175), worden de woorden 
, de artikelen 188 en· 190" vervangen door •ar
tikel 195". 

Het laatste lid van voormeld artikel, zooals 
het is gewijzigd bij voormelde wet, vervalt. 

In het eerste ·lid van art. 98 worden de woorden 

"artsen, heelmeesters of anderen" vervangen door 

"een of jmeer deskundigen" en vervallen de 
laatste woorden: ,,die verondersteld kunnen worden, 

door hunne kunst of hun beroep in staat te zijn 
om den aard en de omstandigheden van het mis

drijf wel te beoordeelen". 
Het derde lid van voormeld artikel wordt gelezen: 
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•Üp deze deskundigen is de bepaling van het 
eerste lid van art. 50 van toepassing" . 

In het e·erstc lid van art. 99 vervalt het woord 
•beschuldigden" en in het tweede lid van dat ar
tikel vervallen de woorden: ,den beschuldigde " 

Art. 100 wordt gelezen : 
• Wanneer uit de instructie gewigtige bezwaren 

tegen anderen dan den beklaagde ontstaan , kan 
de regter-commissaris, iu de gevallen en op Ue 

gronden in art. 88 vermeld, tegen dezen, op de 
vordering van den officier van justitie, een bevel 
van voorloopige aanhouding verleeneu. 

"Art. 53 en het tweede lid van art. 77 zijn 
van toepassing. 

nDe officier van justitie handelt overeenkomstig 
art. 83. 

"De zaak wordt verder op de gewone wijze 
overeenkomstig de voorschriften van dezen Titel 
behandeld." 

In art. 101 worden de woorden : " De bevelen 
van dagvaarding in persoon of gevangenneming", 
gelezen: ,, De bevelen van gevangenneming en de 
beschikkingen waarbij regtsingaog is verleend". 

De artt. 111 en 112 vervallen. 
In art. 113 vervallen de woorden: ,, hoven en". 
Achter art. 113 wordt de navolgende bepalin11 

ingevoegd: 
nArt. 113 a. Alle bevelen tot gevangenneming 

of gevangenhouding zijn voor niet langer dan dertig 
dagen geldig, te rekenen van den dag, waarop 
zij zijn ten uitvoergelegd . 

,, Indien aan het eind van dien termijn de in
structie niet is afgeloopen of .de zaak niet is 
beregt , wordt de beklaagde onmiddellijk in vrij

b.eid gesteld, tenzij de regtbank op vordering van 
den officier van justitie het bevel bij gemotiveerde 
beschikking voor ten hoogste dertig dagen hebbe 
verlengd. Hetzelfde zal nog daarna telkens van 
dertig dagen tot dertig dagen kunnen geschieden, 
indien de regtbank na den laatst verleenden ter
mijn zulks noodig oordeelt . Op deze beschikkingen 
is het tweede lid van art. 88k van toepassing." 

Worden gelezen : 
Art. 114. nNa afloop der instructie of wan

neer, in het geval van art. ,1)5, deze wegens 
ontstentenis van den beklaagde niet is kunnen 
worden voltooid, deelt de regter-commissaris de 
stukken mede aau den officier van justitie. 

nÜordeelt deze de instructie niet volledig, dan 
vordert hij, met aanduiding van hetgeen hij daar
toe noodig acht, dat zij meer volledig wordt 
gemaakt." 

1886. 

Art. 115. ,, zoodra de instructie is ten einde 
gebragt, doet de officier van justitie den be
klaagde bij exploit aanzeggen, dat de instructie 
gesloten is, met vermelding van het requisitoir 
dat tegen hem genomen zal worden." 

Art. 116. uDe beklaagde kan, binnen acht 
dagen ua de beteekening van de sluiting der in
structie, eene memorie ter griffie van de regt
bank inleveren. De bevoegdheid daartoe wordt 
hem bij het exploit, in het voorgaand artikel 
bedoeld, op straffe van nietigheid, kenbaar 
gemaakt. 

"De beklaagde kan in het exploit de verklaring 
doen opnemen, dat hij van deze bevoegdheid .af
stand doet. Hij kan die verklaring ook later 
doen. De verklaring wordt door hem geteekend. 
Zoo hij zijne verklaring niet kan teekenen, wordt 
daarvan in het exploit melding gemaakt." 

Achter art. ll 6 worden de volgende bepalingen 
ingevoegd : 

"Art. 116 a. De beklaagde kan zich omtrent 
het indienen der memorie beraden met een 
raadsman. door hem met in achtneming van 
art. 89 k gekozen." 

uArt 116 b. De beklaagde, die wegens mis
drijf vervolgd wordt en zich ingevolge art. 88 te 
dier zake in verzekerde bewaring bevindt , kan 
zich omtrent het indienen der memorie beraden met 
een raadsman, hem op zijn verzoek door den 
president der regtbank ambtshalve toegevoegd." 

•Art. 116 c. Oe toevoeging geschiedt nit de 
advocaten en procureurs in het arrondissement 
gevestigd. Zij wordt den benoemde, al~mede den 
beklaagde, door of namens den president dadelijk 
kenbaar gemaakt." 

•Art. 116 d. Gedurende den tijd voor de in
levering der memorie bepaald, heeft de toege

voegde raadsman van den beklaagde toegang tot 
hem en kan hij hem , behoudens het vereischte 
toezigt, alleen spreken . 

uGedurende dienzelfden tijd kan de raaJsman, 
alsmede de beklaagde, die niet in verzekerde be
waring is, ter griffie inzage nemen van de stukken." 

uArt. 116 e. De memorie kan ook door den 
raadsman worden onderteekend. 

• Van de inlevering der memorie wordt aan 
dengene die haar overlegt, door den grilli.er 
schriftelijk bewijs gegeven." 

Worden gelezen: 

Art. 117. •De griffier teekent den dag der 
inlevering op de memorie aan en zend_t die binnen 
vier en twintig oren aan den officier van justitie. 

2 
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"De officier van justitie dient haar, binnen 
drie dagen na die inlevering, met de stukken en 
met zijne vordering bij de regtbank in. 

"fs geene memorie ingeleverd, dan dient de 
officier van justitie ue stukl,:en, met zijne vorde
ring, bij de regtbank in binnen drie dagen na 
verloop van den termijn , voor de inlevering der 
memorie bepaald of, zoo de afstaud is gedaan, 
in het tweede lid van art. 116 · bedoeld, binnen 
drie dagen na de dagteekeniug van het aldaar 
vermelde exploit. 

"Qp de vo rdering van den officier van justitie 
wordt door de regtbank in raadkamer beslist." 

Art. l lB. ulndien de regtbauk de instructie 
niet volled ig oordeelt, beveelt zij, met aandui
ding van het onderwerp, een nader onderzoek. 

,,zoodra het bevolen onderzoek is afgeloopen , 
wordt gehandeld overeenkomstig de artt. 115, 
116 en 117. 

"l)e termijnen in het eerste lid van art. 116 
en het derde lid van art. 117 worden bepaald 
op twee dagen ." 

Art. 119. • Indien het- aan de regtbank blijkt, 

dat de kennisneming der zaak tot de bevoegdheid 
van een ander kollegie behoort, verwijst zij de 

zelrn naar den bevoegden regter. 
• De officier van justitie doet de stukken aan 

den bevoegden ambtenaar van het openbaar 
ministerie bij zoodanig kollegie toekomen. 

,,!-:[et tweede en derde lid van art. 84 zijn 

hier van toepassing. 
"Indien ter zake van het feit geen regt tot 

strafvervolging aanwezig is of de instructie geene 

voldoende aanwijzing van schuld tot verdere ver

volging heeft opgeleverd, stelt zij den beklaagde 
te dier zake buiten vervolging. 

.Indien in de instructie of na den afloop 
daarvan vormen zijn verzuimd, beveelt zij her

stel van dat verzuim of heropening van het 
onderzoek van de laatst geldige akte af, welke 

aan het verzuim is voorafgegaan. 
"In alle andere gevallen verwijst zij ue zaak 

naar de teregtzitting. 
,, De artt. 88 b -88 / zijn hier van toepassing." 

Art. 120. ,, Wanneer de beklaagde buiten ver

volging wordt gesteld of , bij verwijzing, geen 
der gevallen of gronden vermeld in art. 88, 
meer aanwezig is , beveelt de regt bank, inilien 

de beklaagde in verzekerde bewaring is, zijne 
invrijheidstelling." 

Art. 121. ,,Qp de beschikkingen bij art. 119 

vermeld , is art. 88 g , en op die , houdende ver-

wijzing naar de teregtzitting , bovendien art . BS h 

van toepassing." 
Art. 129.. ,, Tegen de beschikkingen, waarbij 

de beklaagde ter zake van misdrijf naar de teregt
zitting is verwezen, kan deze, en tegen die , ver
meld in art. 11 9 eerste en vierde lid kan de 
officier van justitie verzet doen. 

,, Het verzet geschiedt door middel een er ver
klaring ter griffie, af te leggen door den offi cier 
binnen twee dagen na de uitspraak en door J en 
beklaagde binnen acht dagen na de beteekening 
der beschikking. 

"In geval vau verzet van den officier van 
justitie, verzendt deze de akte van verzet, ver

gezeld van eene memorie bevattende de redenen, 
wanneer dîe n.iet in :Ie akte zelve zijn uitgedrukt, 

binnen de volgende vier en twintig uren aan den 
procureur-generaal van het geregtshof. 

"In geval van verzet van den beklaagde , kan 

deze binnen voornoemde acht dagen eene memorie 
t.er griffie indienen en geschiedt de verzending 

aan den procureur-generaal binnen vier en twin
tig uren na verloop van dezen termijn of na de 
indiening der memorie. 

,,fo het een en ander geval dient de procu
reur -generaal, binnen drie dagen na de ontvangst, 
zijn verslag en requisitoir bij het hof in en wordt 

voorts gehandeld overeenkomstig art. 88 i, derde 
en vierde lid ." 

Art. 123 vervalt. 

Achter art. 122 worden de volgende bepalin~en 
ingevoegd: 

,,Art. 122 a. De beklaagde kan van het regt, 
in het voorgaand artikel bedoeld, afstand doen". 

"Art. 119 a. Indien bij de verwijzing naar 
de tereglzitting ter zake van een misdrijf de be
k-laagde zich te dier zake ingevolge- art. 88 in 
verzekerde bewaring bevindt en wordt gehouden . 
of daarbij zijne gevangenneming wordt bevolen, 
bepaalt de regt bank, dal aan den beklaagde ambts
halve een raadsman zal worden toegevoegd. 

"De toevoeging geschiedt door den president 
der regtbank uit de advocaten en procureurs, in 

het arrondissement gevestigd . Zij worJt den be
klaagde gelijktij<lig met de beschikking, waarbij 
de zaak naar de teregtzitting is verwezen, beteeker.d. 

"De toegevoegde raadsman kan daarna alsnog 
door een isekozen raadsman worden vervangen, 
indien deze uiterlijk twee dagen vóór de teregt
zitting· ter griffie verklaring aflegt, dat hij bereid 

is ten bepaalden dage de verdediging van den 
beklaagde op zich te nemen. De griffier geeft 
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hiervan onverwijld kennis aan den toegevoegden 
raadsman. Oe toegevoegde heeft de bevoegdheid 
eenen anderen raadsman in zijne plaats te doen 
optreden , mits hij daarvan .vooraf aan den voor
zitter kennis geve." 

• Art. 89 k. Als raadslieden worden slechts 
toegelaten advocaten en procureurs binnen het 
Rijk de praktijk uitoefenende." 

"Art. 89 m. Na beteekening van de beschikking, 

houdende verwijzing naar de teregtzitting, heeft, 
indien de beklaagde in verzekerde bewaring is, 
de gekozen of toegevoegde raadsman toegang tot 
hem en kan hij hem, behoudens het vereischte 
toezigt, zoo dikwijls hij dit verlangt, alleen spreken. 

" Hij , zoowel als de beklaagde, die niet in ver
zekerde bewaring is, kan .ter griffie inzage nemen 

van de stukken, zonder de voortzetting der zaak 
op te houden. 

• De beklaagde kan van de stukken, voorzoover 

hij dit verlangt, ten zijnen koste afschriften doen 

nemen. 
,, Bij onrnrmogen, ter beoordeeling van de regt

bank, kan deze gelasten, dat de afschriften, 

welke zij noodig acht, kosteloos worden afgegeven. 
In dat geval worden de kosten der afschriften 
als geregtskosten aangemerkt." 

"Art. 123 a. In alle gevallen waarin, na ge
houden instructie, de regter blijkt onbevoegd te 
zijn, blijft echter de instructie van kracht." 

" Art. 123 b. Niemand kan, buiten vervolging 
zijnde gesteld, ter zake van hetzelfde feit in 
regten worden betrokken, tenzij nieuwe bezwaren 

zijn bekend geworden. 

"Als nieuwe bezwaren worden aangemerkt de 
verklaringen van getuigen, stukken, bescheiden 
en processen-verbaal, welke niet zijn onderzocht 
geworden , doch echter van dien aard zijn, dat 

zij of de bewijzen versterken, welke de regtbank 
te zwak heeft geoordeeld of de feiten meer ont
wikkelen tot betere ontdekking der waarheid. 

"In dat geval biedt de officier van justitie de 
stukken wederom aan de regt bank aan, met zoo
danige vorderingen, als hij , met inachtneming 

van het bepaalde bij art. 83, raadzaam oordeelt 
en wordt de zaak op de gewone wijze overeen
komstig de voorschriften van dezen Titel behandeld." 

"Art. 123 c. Alle uitspraken der raadkamer 
vermelden , op straffe van nietigheid, de namen 

der leden van het regtskollegie, door wie zij zijn 
gewezen en worden door ieder huuner en door 
den griffier onderteekend. 

,Zoo dikwijls de regtbank in raadkamer eene 

beschikking neemt, is zij zamengesteld uit drie 
leden." 

•Art. 123 d. Alle bevelen van gevangenneming 
en gevangenhoudiug 3ijn uitvoerbaar niettegen
staande verzet van den beklaagde. 

"De beveling tot invrijheidstelling op grond 
van onvoldoende aanwijzing van schuld zijn uit
voerbaar niettegenstaande elk beroep. Van de 
andere kan het openbaar ministerie de uitvoering 
opschorten gedurende den termijn, binnen welken 
het tegen de beschikki ng kan opkomen . Het
zelfde geldt voor het geval, dat, ten gevolge 

van onbevoegd verklaring overeenkomstig de artt. 
84 en 119, de in vrijheidstelling zou moeten 

plaats hebben." 
•Art. 123 e. De beklaagde , krachtens bevel 

van gevangenneming aangehouden, wordt, binnen 
vier en twintig uren na zijne opneming in de 
gevangenis, door den regter-commissaris gehoord." 

"Art. 123 h. Bij verzuim of bij nietigheid 
van eenige in dezen Titel voorgeschreven beteeke

ning kan de beklaagde, mits bij zijne eerste ver
schijning, de r,ietigverklaring vorderen van de 
dagvaarding waarbij hij, zoo instructie is gelast, 

voor den regter-commissaris, of, zoo de zaak 

naar de teregtzittini,; is verwezen, ter teregtzitting 
is opgeroepen: · 

11 . De Vierde Titel van gemeld Wetboek 

vervalt. 
12. De vijfde Titel van voormeld Wetboek 

wordt gelezen: 

VIJFDE TITEL. 

Van het regtsgeding op de teregtzitting van de 
arrond!issements regtbank. 

§ 1. Van het aanhangig maken der zaak. 

Art. 170. De zaak wordt ter teregtzitting aan 
hangig gemaakt: 

1 °. door eene dagvaarding, van wege. den offi
cier van justitie aan den beklaagde beteekend, 

hetzij regtstreeks, hetzij ten gevolge van ver
wijzing; 

2°. door eene dagvaariling, beteekend vanwege 

andere ambtenaren, daartoe bij de wet gemachtigd. 

De artt. 88b-88/ zijn toepasselijk op zaken, 
welke regtstreeks bij dagvaarding worden aan

hangig gemaakt. 

Art. 171. Bij de dag,aardiug worden tevens 

opgegeven de naam, het beroep en de woon- of 
verblijfplaats, of, bij onbekendheid van een of 
ander, de aanduiding, zoo naauwkeurig mogelijk, 

2* 
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van de getuigen en deskundigen, die van wege 

den officier van justitie of den in nummer 2 van 

het eerste lid van het vorige artikel bedoelden 

ambtenaar zullen worden gedagvaard. 

In geval van regtstreeksche Jagvaarding zijn de 

bepalingen van het tweede, derde en vierde lid 

van art. 89 m van toepassing, zoodra de beteeke

ning der dagvaarding is geschied. 

Art. 17 2. De dagvaarding behelst eene opgave 

van het feit, dat ten laste wordt gelegd met ver

melding omstreeks welken tijd eu waar ter plaatse 
het begaan zon zijn; alles op straffe van nietigheid. 

Zij behelst \eveus de vermelding van de om

standigheden, waaronder het feit zou gepleegd zijn. 

Art. 173. De dagvaarding wordt, met afgifte 

of achterlating van een afschrift, beteekend aan 

den persoon van den beklaagde of, zoo deze niet 

in verzekerde bewar ing is, aan zijn persoon of 

zijne woonplaats; indien hij hier te lande geene 

bekende woonplaats heeft, aan zijne laatste verblijf

plaats hi er te lande. 

In geval de beambte, met de beteekening der 

dag,•aarding belast, noch den beklaagde, noch 

iemaud van diens hnisgenooten aan zijne woon

of verblijfplaats vindt, zal hij het afschrift ter

stond ter hand stellen aan het hoofd van het 

plaatselijk bestuur of aan dengene die hem ver

vangt, die het oorspronkelijk stuk voor gezien 
zal moeten teekenen , en het afschrift zoo moge

lijk aan den beklaagde zal moeten doen toekomen, 

zonder dat van dit laatste echter in regten zal 

behoeven te blijken. 

Indien de beklaagde hier te lande geene be

kende woon- of verlilij fplaats heeft, ?,eschiedt de 

beteekening der dagl'aarding door middel van aan

plakking van het afschrift aa11 het gebouw, waar 

de regtbank zitting houdt. 

Alles op straffe vau nietigheid . 

Bij bekende verblijfplaats buitenslands wordt 

door den beambte met de beteekening der dag

vaarding belast tevens een afschrift van de dag

vaarding bij aangeteekenden brief aan den be

klaagde verzonden. 

Art. l 7 4. Indieu regtstreeks van wege den 

officier van justitie is gedagvaard, kau de be

klaaiide verzoeken , dat de zaak door de regtbank 

in raadkamer worde onderzocht en daartoe tegen 

de dagvaarding verzet doen bij exploit, binnen 

vijf dagen na de dagvaarding te beteekenen aan 

den officier van justitie. 

Dit verzet doet de dagvaarding van regtswege 

vervallen. 

De officier biedt daarop, na des ~oods den be

klaagde door den regter-commissaris te hebben 

doen hooren, de stukken aan de regt bank aan 

met zoodanige vordering als hij, met iuachtneming 

van art. 83 , raadzaam acht eu zorgt voor de 

intrekking van de dagvaarding van getuigen, zoo 

deze heeft plaats gehad. 

De zaak wordt alsdan behandeld volgens de 

voorschriften betreffende het onderzoek in raad

kamer, evenals ware geene dagvaarding geschied. 

Art. 176. Onverminderd de bevoegdheid van 
den beklaaiide om zelf getuigen en deskundigen 

te doen dagvaarden, kan op zijn verzoek de presi

dent van de regtbank bevelen , dat deze van wege 

den officier van justitie of den in nummer 2 van 

het eerste lid van art . . 170 bedoelden ambtenaar 

worden gedagvaard. 

De beklaagde geeft , ten minste tweemaal vier 

en twintig uren vóór de teregtzitting, overeen

komstig het bepaalde bij art. 171 , van de getuigen 

en deskundigen , door hem gedngvaard of te dag

vaarden, bij exploit kennis aan den officier van 

justitie, of, indien de dagl'aarding is geschied 

vanwege den in nummer 2 van het eer te lid 

van art. l 70 bedoelden ambtenaar, aan dien 

ambtenaar. 

Art. 178. Op straffe van nietigheid moet tusschen 

dr.n dag waarop de dagvaarding aan den beklaagde 

is beteekeud en dien der teregtzitting een termijn 

van ten minste tien dagen verloopen. 

Met toestemming van den beklaagde kan deze 

termijn worden verkort , mits in het exploit van 

daiivaarding de verklaring van . den beklaagde, 

houdende zijne toeste mming, worde opgenomen 

en door hem geteekeud. Zoo de beklaagde zij ne 

verklaring niet kan teekenen, wordt daar van in 

het exploit melding gemaakt. 

Art. 179. Vrijwillige verschijning van den be

klaagde op eene dagvaarding, beteekend in strijd 

met de voorschriften van art. 14a of met die 

van het voorgaand artikel, dekt de nietigheid . 

§ 2. J7 an het onderzoek ter teregtzitting. 

Art. 180. De regter, die als regter-commis 

saris ·de zaak heeft onderzocht, neemt, op straffe 

van nietigheid, aan het onderzoek ter teregt

zitting geen deel. 

De regtbank zal bij voorkeur zijn zamengesteld 

nit regters, die niet over de verwijzing naar de 

teregtzitting hebben gezeten . 

Art. 181. In zaken, betreffende strafbare fei t en, 

op welke geene gevangenisstraf is bedrei~d, kan 
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de beklaagde zich laten vertegenwoordil(en door 
eenen advocaat of procureur bepaaldelijk daartoe 
door hem gevolmagtigd, ten ware de regtbank 
mogt bevelen, dat hij in persoon verschijne. 

Het tweede lid van art. 221 is van toepassing . 
.A.rt. 182. Oe president handhaaft de orde op 

de teregtzitting en geeft daartoe de noodige bevelen. 
Indien een der aanwezigen de stilte of orde op 

de teregtzitting stoort of teekenen geeft van goed
of afkeuring en vruchteloos door den president is 
gewaarschuwd of het bevel van den president om 
zich te verwijderen niet heeft opgevolgd, kan hij 
op diens last worden verwijderd en zoo noodig 
gedureEde den tijd der teregtzitting worden in 
bewaring gehouden. 

Art. 183. J)e president doet het onderzoek een 
aanvang nemen door den beklaagde, of, zoo er 
meer dan één beklaagde is, ieder hunner, in de 
orde waarin zij zijn gedagvaard, af te vragen 
zijnen naam, zijne voornamen, zijnen ouderdom, 
zijne geboorteplaats, zijne woon- of verblijfplaats 

en zijn beroep. Hij vermaant hem oplettend te 
zijn op hetgeen hij zal hooren. 

Hij doet het bevel van verwijzing, zoo deze 

heeft plaats gehad, door den griffier voorlezen. 
Het onderzoek wordt onafgebroken voortgezet, 

behoudens de gevallen, waarin de wet scl1orsing 

toelaat of de regt bank die, om daarbij te ver

melden redenen, noodig oordeelt. 
.A.rt. 184. In de gevallen, waarin van nietig

heid der dagvaarding, niet-ontvankelijkheid van 

den oflicier van justitie of onbevoegdheid van de 
regtbank, zonder onderzoek der zaak zelve, kan 

blijken, is de beklaagde of zijn raadsman bevoegd 
die verwering reeds dadelijk na de ondervraging, 
in het voorgaand artikel bedoeld, voor te dragen 
en toe te lichten. 

De officier van justitie kan daarop antwoorden. 
De beklaagde en zijn raadsman kunnen ander

maal en, zoo de oflicier van justitie daarna weder 

liet woord verlangt, nogmaals het woord voeren. 

De regtbank gaat tot beraadslaging over en 
doet uitspraak. 

Wordt de verwering ontijdig of ongegrond be
vonden, dan wordt het oitderzoek der zaak zelve 
onmiddellijk voortgezet. 

Art. 185. De oflicier van justitie draagt de 
zaak voor. 

Hij legt eene lijst over der getnigen, die ten 

zijnen verzoeke of ten verzoeke van den beklaagde 
zijn gedagvaard. 

Deze lijst wijst geene andere getuigen aan dan 

die, van welke, met inachtneming van het be
paalde bij de artt. 171 en l 76, van wege den 
oflicier aan den beklaagde of van wege dezen aan 
den oflicier opgave is gedaan, of die, welke ten 
,-erzoeke van den beklaagde door den officier zijn 

gedagvaard. 
Art. 186. Op de vordering van den oflicier van 

justitie of op het verzoek van deu beklaagde mits 
gedaan vóór den aanvang van het getuigenverhoor, 
worden ook gehoord getuigen, niet op de lij st voor
komende, doch ter teregtzitting tegenwoordig. 

In dit ·geval, alsmede in geval een getuige 
bij de opgave niet voldoende is aangeduid, kan 
op de vordering van den officier van justitie, 
indien het verhoor is verzocht door den be

klaagde of. op het verzoek van dezen, indien het 
verhoor is gevorderd door den oflicier van jus
titie, het onderzoek door de regtban~ voor eenen 
bepaalden tijd worden geschorst . 

.A.rt. 187. De president kan om bijzondere 
redenen aan een of meer getuigen, op daartoe 
gedaan verzoek, met toestemming van den officier 
van jnstitie en den beklaagde, vergunnen zich 
vóór het afleggen hunner verklaring tot een door 
hem te bepalen tijdstip te verwijderen. 

Art. 188. Indien een op de lijst vermelde ge
tuige blijkt niet te zijn verscLenen, kan de rei.t

bank, hetzij ambtshalve, hetzij op de vordering 

van den officier van justitie of op het verzoek 
van den beklaagde , het onderzoek voor bepaalden 

of onbepaalden tijd schorsen. 
Op gelijke wijze kan worden gehandeld, indien 

een verschenen getuige bij de verdere behandeling 
der zaak is achtergebleven, of, na de vergunning 

om zich te verwijderen, ten bepaalden tijde niet 

is teruggekeerd. 
Oe bepalingen van dit artikel zijn mede van 

toepassing bij niet-verschijning, of bij het achter

blijven, gedurende de verdere behandeling, van 
den raadsman van den beklaagde. 

Art. 189. In de gevallen, bij het voorgaand 

artikel bedoeld, wordt de getuige, tenzij blijke 
van geldige verhindering, op de vordering van 
den oflicier van justitie, bij het vonnis. waarbij 
het onderzoek wordt geschorst, veroordeeld tot 
betaling der dien ten gevolge noodeloos gemaakte 
j!;eregtskosten, bij lijfsdwang op hem te verhalen. 

De regtbank beveelt tevens, dat hij tegen den 

dag voor de nadere teregtzitting bepaald of te 
bepalen andermaal worde gedagvaard en desnoods 

door een deurwaarder of dienaar der openbare 
magt voor haar worde gebragt. 
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Art. 190. De getuige kau ~an de kosten ge

heel of gedeeltelijk worden ontheven , indien hij 
op de narlere teregtzi tting voor zijn achterblijven 
gegronde redenen of verscboonende omstandig
heden ter beoordeeling van de' regtbank aanvoert. 

De officier van justitie wordt in ieder geval 

op het verwek gehoord. 
Art. l 91. lle president beveelt, behoudens het 

bepaalde bij art. 187, dat de getuigen zich be

geven naar het voor hen bestemde vertrek , met 

uitzondering van den eersten , dieu hij voor zich 

doet verschijnen. 
Nadat deze z[ine verklaring heeft afaelegd, 

worden achtereenvolgens de overigen, in de orde 

bij de lij st aangewezen, ieder afzonderl\jk opge
roepen, eerst zij, die ten verzoeke van den offi

cier van jnstitie, tl.aarna zij, die ten verzoeke 

van den beklaagde moeten worden gehoo rd. 

De orde k~n echter door den president worden 

veranderd, hetzij ambtshalve, hetzij op de vorde 

ring van den officier van justitie of op het ver

zoek van den beklaagde. 

De president neemt, zoo noodig, maatregelen 

om de getuigen te beletten, dat zij zich vóór 

het afleggen van hunne getuigenis, onder elkander 

over het te n laste gelegde feit , over den be

klaagde of over het door hen gegeven of nog te 

geven getuigenis onderhouden. 

Art. 192. LJe presiden t vraagt den getuige af 

zijnen naam, zijne voornamen, zijnen ouderdom, 

zijn beroep en zijne woon- of verblijfplaats ; of 

hij den beklaagde gekend heeft v6ór het feit 

waarvoor deze te regt staat; of hij bloed- of 

aanverwant is van deu beklaagde en in welken 

graad , en of er dienstbetrekking tusschen hem 

en tl.en beklaagde bestaat of bestaan heeft. 

Oe getuige doet hierna , op straffe van nietig

heid, naar de wijze zijner godsdienstige ge

zindheid den eed of de belofte van de geheele 

waarheid en niets dan de waarheid te zullen 

zeggen. 

Daarop wordt hij door den president ondervraagd. 

Hij legt zijne verklaring af, zonder zicb. van 

een scbriftelij k opstel te mogen bedienen. 

De r egtbank kan echter om bij zondere redenen 

den getuige toestaan, bij zijne verklaring van 

die geschriften of schriftelijke aanteekeningen ge

bruik te maken, welke zij veroorloven zal. 

Art. 193. Als getuigen zulleu niet mogen worden 

gehoord en kunnen zich verschooneu: 

1 °. des beklaagden of t,nedebeklaagden bloed 

of aanverwanten in dit regte lijn; 

2°. des beklaagden of medebeklaagden bloed

of aanverwanten in de zijlinie tot den nerden 

graad ingesloten; 
3°. des beklaagden of medebeklaagden echtge

noot, of vroegere echtgenoot na echtscheiding. 

H et hooren der voorschreven personen brengt 

geene nietigheid te weeg, indien zij getuigenis 
hebben afgelegd met p:ezamenlijke toestemming 

van den officier van justitie en van den beklaagde. 

Zij kunnen zelfs zonder die toestemming door 

de regtbank worden toegelaten, 1om zonder eeds

aflegging inlichtingen te geven. 
Art. 194. Van het geven van getuigenis, en 

zelf van het afleggen van on beëedigde verklaring 

kunnen zich ook verschoonen zij, die uit hoofde 

van hu nnen stand , hun beroep of hun ambt tot 
geheimhoudiug verpligt zijn, doch alleen omtrent 

hetgeen, waarvan de wetenschap aan heu als zoo

danig is toevertrouwd. 

Art. 195. Zullen niet anders dan tot het geven 

van inlichtingen en buiten eede kunnen worden 

gehoord : 
1 °. zij , die den volleu ouderdom van zestien 

jaren niet hebben bereikt; 
2°. zij, die wegen ziekelijke storing der ver

standelijke ver mogens onder curatele of op regter

lij ke magtiging in bewaring zijn gesteld , al hebben 

zij bij tusscheupoozen het gebruik dier vermogens. 

Art. · 196. De regtbank kan bevelen, hetzij 

ambtshalve; hetzij op de vordering van den offi

cier vau justi~ie of op het verzoek vau den be

klaagde, dat niet anders dan buiteti eede worden 

gehoord zij, die wegens meineed tot welke straf 

ook of uit anderen hoofde tot gevangenisstraf van 

drie jaren of langer zij n veroordeeld, of tegen 

wie ter zake van misJrijf, waartegen eene ge

vangenisstraf van vier jaren of meer is bedreigd, 

eene vervolging na verleenden regtsingang aan

hangig is. 
Art. 197. Indien eeu ~etuige, op de eerste of de 

nadere dagvaarding verschenen, of voor de regtbank 

gebragt , zonder wettigen grond weigert dcu eed 

of de belofte te doen of zijne verklaring af te 

leggen, kan de regtba,:ik, hetzij ambtshalve, hetzij 

op de vordering van den officier van justitie of 

op het verzoek van den beklaagde, het ?n<lerzoek 

voor eenen bepaalden tijd schorsen. 

Tn dat geva l is het eerste Jid van art. 189 van 

toepassing. De regt bank beveelt tevens , dat de 
getuige in gijzeling worde gesteld, of daarin ge

houden, zoo hij ter zake van gelijke weigering 

bij het voorloopig onderzoek of in de instructie 
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zich reeds in gijzelini: bevindt , en dat hij op den 
bepaalden dag weder voor haar worde gebragi. 

Het bevel wordt gewezen op de vordering van 
den officier van justitie, nadat de f(etu ige in zij ne 
verdediging, door hem of zijnen raadsman voor 
gedragen, is gehoord . 

Art . 198. Indien een getuige, bij het voor 
loopig onderzoek of de instructie f(ehoord, over
leden is, of niet is kunnen wo rden gedagvaard, 

of op de dagvaarding niet is verschenen of ver

schenen zij nde weigert getuigenis te geven, en 

de zaak niet wordt geschorst, of wanneer, in 
geval van schorsing, de getuige bij zijne weige

ring volhardt, kan de regt bank bevelen, dat de 

vroeger afgelegde verklaringen door den griffier 
worden voorgelezen. 

De voorlezinp; heeft, op straff~ van nietigheid, 
plaats , wanneer zij door den officier van justitie 

gevorderd, of door den beklaagde verzocht wordt. 
De regtbank zal op deze voorgelezen verkla

ringen zoodanig acht kunnen slaan als zij, met 

inachtneming van de voorschriften van art. 445, 
zal meenen te behooren. 

Art. 199. Men zal den getuige niet in de rede 
mogen vallen. 

De get uigen mogen op de teregtzitting met 
elkander niet in woordenwisseling treden. 

Art. 200. Nadat de ·getu ige zijne verklaring 

heeft afgelegd, kunnen hem door de regters en 
den officier van justitie vragen worden gedaan. 

De president geeft hun, op hun verlangen, daar
toe het woord. 

De president geeft voorts aan den beklaagde 
en aan zijnen raadsman de gelegenheid den p;e 
tuige vragen te doen en tegen den getuü:e en 
diens verklaring in te brengen wat tot verdeJiging 

kan dienen . 
De ondervraging der getuigen door den be

klaagde of zijn raadsman geschiedt door tussch en

komst van den president, tenzij de reg:tbank 
toesta, dat zij zonder die tnsschenkomst geschiede. 

De toestemming kan steeds worden ingetrokken . 
De regtbank kan ambtshalve of op het verzet 

van den officier van justitie of van den beklaagde, 

beletten , dat aan een ige vraag, door den beklaagde 
of diens raadsman of door den officier van justitie 
gedaan, warde gevolg gegeven. 

Art. 201. Gedurende den verderen loop van 
het onderzoek kunnen den getuige, die reeds zijne 
verklaring heeft afgelegd, met inachtneming der 

bepalingen van het voorgaand artikel, nog vragen 
worden gedaan. 

Art. 202. Na het afleggen zijner verklaring 
blijft de getuige in de gehoorzaal , tenzij de regt
bank met toestemming van den officier van justitie 
en van den beklaagde, en , zoo noodig, met bevel 
om op eenen te bepalen t ijd weder in de ii;ehoorzaal 
aanwezig te zijn, hem vergunt zich te verwijderen. 

Art. 203. De president kan, hetzij ambtshalve, 
hetzij op de vordering van den officier van justitie 
of op het verzoek van den beklaagde, getuigen 

met elkander confronteren. 
Op gelijke wijze kan hij bevelen dat, ua afge 

legde getuigenis, een of meer der getuigen de 
gehoorzaal verlaten en dat een of meer hunner 
op nieuw worden binnengelaten, ten einde, hetzij 
afzonderlijk, hetzij in elkanders bijzijn, nogmaals 

te worden gehoord. 
Art 204. Op gelijke wijze als bij het voor

gaand artikel bedoeld , kan de president bevelen, 
dat een of meer beklaagden de gehoorzaal ver
laten, ten einde een getuige buiten hunne tegen

woordigheid worde ondervraagd. 
In dat geval wordt, op st raffe van nietigheid, 

daarna met het onderzoek der zaak niet voortge
gaan, dan nadat vooraf de beklaagde is onderrigt 
van hetgeen in zijn e afwezigheid is voorgevallen. 

Art. 205 . Indien een getuige verdacht wordt 
zich op de tereii;tzitting aan het misdrijf van 
meineed te hebben schuldig gemnakt, kan de 
regt bank, hetzij ambtshalve, hetzij op de vorde
ring van den officier van justitie of op het ver
zoek van den beklaagde, di enaangaande onderzoek 

bevelen, met schorsing, zoo nooclig, der zaak 
tot na den afloop van dat onderzoek. 

ln dat geval wordt door den griffier dadelijk 

proces-verbaal op;,i emaakt en met den president 
en de regters onderteekend. Het proces-verbaal 

bevat de afgelegde verklaring van den getuige. 
De verklaring van den getuige wordt hem voor

gelezen en door hem onderteekend. Bij gebreke 

van onderteekening vermeldt het proces-verbaal 
de weigering of de reden van verhindering. 

De regtbank kan daarop regtsingang verleenen 
volgens de bepalingen van den derden Titel. 

Het proces-verbaal wordt door de regtbank in 
handen gesteld van den officier van justitie. 

Art. 206. Wanneer in het geval, bij het voor

gaanil artikel bedoeld, de regtbank geen regts

ingang verleent, kan zij echter, op de gronden 
,,ermeld in art. 88, de voorloopige aanhouding 

van den getuige bevelen . 
De officier van justitie handelt overeenkomstig 

art. 83. 
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Art. 53 is toepasselijk. 
De zaak wordt verder volgens de voorschriften 

van den derden Titel behandeld. 
Art. 207. Alle bepalingen in deze paragraaph 

ten aanzien van !);etuigen voorkomende zijn ook 
van toepassing ten aauiien van deskundigen, be
houdens dat de deskundigen den eed of de belofte 
afleggen, voorgeschreven bij art. öO. 

Dezelfde persoon kan · als getuige en als des
kundige worden gehoord, mits hem vóór het 
afleggen van den eed of de belofte de voor beiden 
bestemde eeden worden voorgehouden. · 

Art. 208. Processen-verbaal, verslagen van 
deskundigen of andere stukken worden op last 
van den president, wanneer deze of een der 
regters of wel J e officier van justitie dit verlangt, 
door den griffier voorgelezen.' 

Gelijke voorlezing heeft 1ilaats op het ,·erzoek 

van den beklaagde, tenzij de regtbank ambtshalve, 
of op het verzet van den officier van justitie 
anders beveelt 

Ten bezware van den beklaagde wordt, op 
straffe van nietigheid, op geene stukken acht 

geslagen, dan voor zoo veel en voor zoo ver zij 
zijn voorgelezen. 

Art 209. Nadat alle getuigen en deskundigeu 
zijn gehoord, wordt de beklaagde door den president 
ondervraagd, behoudens diens bevoegdheid om 

reeds vroeger en zelfs vóór den aanvang van het 
getuigenverhoor aan den beklaagde vragen te doen. 

Is er meer dan één beklaagde, dan geschiedt 
de ondervraging in de orde, waarin die, bedoeld 

bij art. 183 heeft plaats gehad. 
Het derde lid van art.191 is hier van toepassing. 

Art. 210. Indien de beklaagde weigerachtig 
of in gebreke blijft gedane vragen te beantwoorden, 

wordt niettemin met de zaak voortgegaan. 
Zoo de beklaaisde de stilte of de orde op de 

teregtzitting stoort en vruchteloos door · den presi

dent is gewaarschuwd of het bevel van den presi
dent om zich te verwijderen niet heeft opgevolgd, 

kan de regtbank zijne verwijdering uit de gehoor
zaal bevelen, en, zoo noodig, dat hij gedurende 

den tijd der teregtzitting in bewaring worde ge• 
honden. De behandeling der zaak wordt voort• 
gezet en de uitspraak geschiedt, evenals ware de 

beklaagde tegeuwoordig gebleven. 
In de beide gevallen, bij dit artikel bedoeld, 

blijft de raadsman van den beklaagde met de 

verdediging belast. 
Art. 211 . De president kan, hetzij ambtshalve, 

hetzij op de vordering van den officier van justitie 

of op het verzoek van den beklaagde, bevelen, 
dat een of meer der beklaagden de gehoorzaal 
verlaten, ten einde een ander hunner buiten tegen• 
woordigheid van dien beklaagde worde ondervraagd. 

Het tweede lid van art. 204 is dan van toe• 
passing. 

Art. 212. Ook de regters en de officier van 
justitie kunnen aan den beklaagde vragen doen. 
De president geeft hun daartoe op hun verlangen 
het woord. 

De beklaagde of zijn raadsman kan ook aan 
zijnen medebekla,gde vragen doen. 

Het derde en vierde lid van art. 200 zijn hier 
van toepassing. 

Art. 213. Na de ondervraging van den be
klaagde kunnen aan getuigen of deskundigen op 
nieuw vragen worden gedaan of stukken worden 
voorgelezen. 

Art. 214. Indien een beklaagde of getuige 
de N ederlandsche taal niet verstaat, kan het 
onderzoek, op straffe van nietigheid , geen plaats 
hebben zonder bijstand van een tolk. 

De tolk wordt van wege den officier van justitie 
ter teregtzitting gedagvaard, tenzij de tolk ter 

teregtzitting aanwezig mogt zijn. 
De regt bank kan ook, hetzij ambtshalve, hetzij 

op de vordering van den officier van justitie of 

op het verzoek van den beklaagde, de dagvaarding 
van eeneu tolk bevelen, indien op de teregtzitting 

de bijstand blijkt noodig te zijn. Het voorgaand 
lid is dan van toepassing. 

De beklaagde kan den tolk wraken, mits daar
voor redenen gevende. De regtbank doet daarover 
terstond uitspraak. 

Art. 215. lJe tolk moet den ouderdom hebben 
bereikt van achttien jaren. 

Hij legt , naar de wijze zijner godsdienstige 
gezindheid, den eed of de belofte af van getrouw 
zijne taak te zullen vervullen . 

Geen der getuigen of der regters, die van de 

zaak kennis nemen, wordt als tolk toegelaten. 
Hetgeen in strijd met de bepalingen van dit 

artikel is vertolkt, wordt geacht niet vertolkt 
te zijn. 

Art. 216. De bijstand van eenen tolk wordt 

mede, op straffe van nietigheid, gevorderd, wan
neer een beklaagde of getuige het ge hoor• en 
spraakvermogen of één dezer vermogens mist en 

niet schrijven kan . 
In dit geval wordt als tolk gedagvaard iemand, 

die geschikt is met hem om te gaan. 
De twee voorgaande artikelen zijn hier van 
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toepassing, behoudens dat in dit ,geval de tolk 
slechts den ondel'dom van zestien jaren behoeft 
te hebben bereikt. 

Indien de hier genoemde beklaagden en ge
tuigen schrijven kunnen, zal de griffier hun de 
vragen en opmerkingen , aan hen te doen, bij 
geschrifte ter hand stellen, en zullen zij bij ge
schrifte daarop antwoorden, al hetwelk vervolgens 
door den griffier zal worden voorgelezen. Op ge
lijke wijze zal door de hier genoemde getuigen 
de eed of de belofte worden afgelegd. 

Art. 217. In de gevallen, bij de artt. 214 

en 216 bedoeld, wordt hetgeen ter teregtzitting 

is gesproken of voorgelezen zonder voor den be

klaagde vertolkt te zijn, voor zoover dit ten zijnen 
nadtele strekt, geacht niet te zijn gesproken of 

voorgelezen. 
Art 218. Bij uiet-verschijning van den gedag

vaarden tolk, of bij diens weigering om den eed 
of de belofte of te lef!gen of zijne diensten te 

leenen , alsmede bij het aannemen eener voorge
stelde wra1<ing en in het geval, bij het derde lid 
van art. 214 voorzien, zijn de artt. 188 , 189, 
190 en 197 van toepassing. 

Art. 219 In den loop van of na het getnigen
vel'hoor zal de president den beklaagde en zoo 
noodig den getuigen de voorwerpen, die als stukken 

van overtuiging dienen , vertoonen en hen daar
omtrent hooren. 

Art. 220. Nadat, behoudens het bepaalde bij 
art. 213 , de ondervraging van den beklaagde 
heeft plaats gehad, kan de officier van justitie 
het woord voeren, en legt hij , na voorlezing, 
zijne vordering aan de regtbank over. 

De beklaagde en zijn raadsman kunnen hierop 

antwoorden. 
De officier van justitie kan daarna andermaal 

het woord voeren. 
Aan den beklaagde en zijnen raadsman wordt 

echter, op straffe van nietigheid, het regt gelaten 
om het laatst te spreken. 

Ook daarna is art. 213 van toepassing en kan 
ook de beklaagde nader worden ondervraagd. 
In dat geval kunnen de officier van j nstitie en 
de beklaagde en zijn raadsman nogmaals, op den 
hiervoren vermelden voet, het woord voeren. 

Art. 221. Indien aan de regtbank, naar aan
leiding van den loop van het onderzoek, de 

noodzakelijkheid blijkt van het verhoor van ter 
teregtzitting nog niet gehoorde getuigen of des

kundigen, of van de inzage , het onderzoek of de 

bezigtiging van bescheiden of stnkken van over-

tniging, die niet ter teregtzitting aanwezig zijn, 
beveelt zij, hetzij ambtshalve, hetzij op de vordering 
van den officier van justitie of op het verzoek 
van den beklaagde, de oproeping dier getuigen 
of deskundigen, zoo noodig met last aan den deur
waarder of dienaar der openbare magt om hen 
dadelijk ter teregtzitting mede te brengen, of de 
overlegging van die bescheiden of van die stnkken 
van overtuiging. 

De regtbank kan daartoe het onderzoek voor 
eenen bepaalden tijd schorsen. Zij is bevoegd om 
ten bepaalden dage de schorsing, zoo noodig, 

weder voor eenen bepaalden tijd te verlengen. 
Art. 208, tl.erde lid, is op deze bescheiden van 

toepassing. 
Art. 2:n a. Indien uit het onderzoek omstan

digheden zijn bekend geworden, die, niet in de 
dagvaarding vermeld, volgens de wet tot ver
zwaring van straf grond geven, maakt de officier 
van justitie den beklaagde daarop opmerkzaam. 

Bij gebreke daarvan wordt door de regtbank 
op straffe van nietigheid, op die omstandigheden 

geen acht geslagen. 
Art. 221 b. In het geval, bij het voorgaand 

artikel bedoeld, kan de regtbank tot nader onder

zoek dier omstandigheden, hetzij ambtshalve, hetzij 
op Je vordering van den officier van justitie of 

op het verzoek van den beklaagde , het onderzoek 

voor eenen bepaalden tijd schorsen. Zij is bevoegd 
om ten bepaalden dage de schorsing, zoo noodig, 
weder voor eenen bepaalden tijd te verlengen. 

Op de bepaalde teregtzittingen kunnen nog niet 
gehoorde getuigen of deskundigen of nog niet 
overgelegde bescheiden of stukken van overtuiging 
worden bijgebragt. 

Van de dagvaarding van nog niet gehoorde ge
tuigen of deskundigen geschiedt beteekening, over

eenkomstig art. 171 of het laatste lid van art. 176 
Op de nieuwe bescheiden is art. 208, derde 

lid, van toepassing. 

Art. 221 c. Indien gedurende den loop van het 
onderzoek de noodzakelijkheid blijkt van instructie 
of van aanvulling van eene gevoerde instructie, 

beveelt de regtbank, hetzij ambtshalve, hetzij op 
de vordering van den officier van justitie of op 
het verzoek van den beklaagde, met aanduiding 

van het onderwerp, een nader onderzoek en stelt 
zij daartoe , met schorsing der zaak tot na den 
afloop, de stukken in handeu van den regter• 
commissaris. 

De instructie geschiedt volgens de voorschriften 
van den derden Titel. 
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Na afloop wordt gehandeld overeenkomstig 
art. 114 en wordt de beklaagde bij exploit, hem 
van wege den officier van justitie beteekend , tot 
voortzetting van het geding te,· teregtzitting, voor 
de nadere behandeling bepaald , opgeroepen. 

De artt. 171 , 176, 178 en 179 zijn dan van 
toepassing. 

Art. 221 d. In alle gevallen, waarin schorsing 
van het geding plaats heeft , wordt <le zaak op 
de nadere teregtzittiug hervat in den stand, waarin 
zij zich op het tijdstip der schorsing bevond. De 
regtbank is bevoegd om, hetzij ambtshalve, het 
zij op de vordering van den officier van justitie 
of op het verzoek van den beklaagde, te bevelen, 
dat het onderzoek ter teregtzitting op nieuw worde 
aangevangen. 

Art. 221 e. In alle gevallen, waarin de zaak 

voor eenen bepaa lden tijd wordt uitgesteld of ge
schorst, wordt door den president aan den be

klaagde en aan de verschenen getuigen, deskun

digen en tolken de dag aangezegd , waarop zij, 
zonder daartoe op nieuw gedagvaard te wornen , 

ter teregtzitting moeten verscl:tijnen. 
Bij niet ,,erscl:tijning van getuigen, deskundigen 

of tolken op den aanirezegden dag, wordt ge

handeld evenals waren zij niet verscl:tenen op de 

dagvaarding. 
Art . 221 g. Indien op ne teregtzittinp: eenig 

strafbaar feit wordt gepleegd, wordt de verdacl:tte 

met de getuigen onmiddellijk ondervraagd en daar
van door den griffier proces-verbaal opgemaakt 

en met den president en de regters onderteekend. 
H et proces-verbaal wordt door de regtbauk in 

handen gesteld van den officier van justitie . 

In de gevallen en op de gronden vermeld in 
art. 88, kan de regt bank, op de vordering van 
den officier van justitie of ambtshalve, tevens de 
voorloopige aanhouding van den "lerdachte be

velen. Het tweede , derde en laatste lid van 

art. 206 zijn dan van toepassing. 
Art. 221 lt. Indien uit hel. onderzoek ter teregt

zitting voldoende aanwijzing ontstaat , dat de be
klaagde zich heeft schulJig gemaakt aan een ander 
straf baar feit dan waarvoor hij te regt staat, 

wordt, wanneer de officier van jnstitie het vordert, 

op de wijze bij het eerste lid van het voorgaand 
artikel bepaald, proces-verbaal opgemaakt, houdende 

de verklaringen van de getuigen en van den ver

dachte ten aanzien van dat feit . 

Het tweede en derde Jid van het voorgaand 

artikel zijn dan van toepassing. 
Art. 221 i. De griffier houdt proces-verbaal der 

teregtzitting, waarin achtereenvolgens aanteekeniug 
geschiedt van de in acht genomen vormen en van 
al hetgeen met betrekking tot de zaak ter teregt
zitting voorvalt. 

Het behelst tevens den zakelijken inhoud van 
de verklaringen ,der getuigen en deskundigen en 
van de opgaven van den beklaagde. 

De president kan gelasten, dat daarin van 
eenige omstandigheid, verklaring of opgave aan
teekening wordt gedaan . 

Gelijke aanteekeniug gesch iedt, wanneer een 
der regters het verlangt 1 alsmede op de vordering 
van den officier van justitie of op het verzoek van 

den beklaagde. 
Het proces-verbaal wordt door den president 

en den griffier vastgesteld en onderteekend binnen 

den termijn bij het eerste lid van art. 221 oo 
vermeld. 

Art. 221 j. In alle gevallen, waarin bij deze 

paragraapb aan den beklaagde de bevoegdheid 
wordt toegekend tot het doen van eenig verzoek 

of verzet , komt die bevoegdl:teid mede toe aan 

den raadsman van den beklaagde. 

Art. 221 k. Weigering of verzuim om te be

sli ssen over eene vordering of een verzet van den 
officier van justitie of een verzoek of verzet van 
den beklaagde, naar aan leiding van eenige bepaling 

van dezen Titel gedaan, heeft nietigheid ten 

gevolge. 
Art. 221 t. Indien de zaak overeenkomstig 

nummer 2 va n het eerste lid van art. 170 door 

andere ambtenaren wordt vervolgd, zal zij ter 

teregtzitting- op de gewone wijze worden behandeld, 

behoudens dat te dier zake de bemoeijingen aan 
den officier van justitie opgedragen door die ambte

naren of van hunneutwege worden verrigt. 
De regtballk zal daarna de stukken stellen in 

handen van den officier van justitie, die, hetzij 
in dezelfde, 1:tetzij in eene volgende teregtzitting 

zijne conclusie zal nemen. 
De beklaagde zal het regt hebben om dadelijk 

tegen die conclusie schriftelijke bedenkingen aan 

cle regtbank aan te bieden. 

§ 3. Pan de beteedigde partij. 

Art. 221 m. Indien de beleedigde partij hare 

vordering om scl:tadevergoeding tot 150 gulden 

of minner beperkt en niet bij den burgerlijken 
regter heeft aanhangig gemaakt, kan zij zich in 

het geding over de strafzaak voegen. Dit ge
schiedt door eene verklaring op de openbare teregt

zitting onmiddellijk na de ondervraging van den 
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beklaagde, bij art. 183 bedoeld, of , zoo deze 
niet is verschenen, na het verleen en van het 
verstek. 

Zij die, om in eene burgerlijke zaak in regten 
te verschijnen, bij stand behoeven , of vertegen
woordigd moeten worden, hebben, om zich in het 
strafgeding te voegen , dien bijstand of die ver
tegenwoordiging van noode. 

Art. 221 n . De beleedigde partij kan zich op 

hare kosten doen vertegenwoordigen door eenen 

gema!!tigde en zich ,loen bijstaan door eenen raads
man. Als gemagtigde en als raadsman worden 
alleen toegelaten zij, die als raadsman van een en 

beklaagde kunnen optreden. 

Heeft de beleedigde partij hare woonplaats 
buiten de gemeente waar de regtbauk is gevestigd, 

dan is zij verpligt in die gemeente woonplaats 
te kiezen. 

Art. 221 o. De beleedigde partij mag harerzijds 
tot bewijs dat door haar, ten !!evolge van het 
ten laste gelegde feit, schade is geleden, of tot 
staving van het opgegeven bedrag der schade, 
stukken overleggen, doch geene gel uigen of des

kundigen aan bren!!en. 
Art. 22 lp. De beleedigde partij of de raads

man, die haar bijstaat, kan aan de getuigen vragen 
doen, doch alleen voor zoo ver die vragen betreffen 
het bewijs van de geleden schad~ of van het be
drag dier schade. 

De ondervraging der !!etuigen door de beleedigde 
partij of haren raadsman geschiedt door tus~chen

komst van den president, tenzij de regtbank toe

staat, dat zij zonder die tusschenkomst geschiede. 
De toestemming kan steeds worden ingetrokken. 

De regtbank kan ambtshalve of op het verzet 
van den officier van justiti e of van den beklaagde 
of diens raadsman , beletten, dat aan eenige vraa/!; 
door of namens de beleedigde partij gedaan, gevolg 
worde gegeven. 

Art. 22 l q. De beleedigde partij kan haren 
eisch toelichten of door haren raadsman, nadat 
de · officier van justitie zijne vordering, overeen
komstig het eerste lid van art. 220, heeft overgelegd. 
Zij h eeft andermaal het woord nadat de officier 
van jnstitie in de gelegenheid is gesteld ten 

tweeden male het woord te voe~en. 
Art. 221 r. De beleedigde partij kan, op straffe 

van niet-ontvankelijkheid , geene vordering doen, 
die reeds is aanhangig gemaakt bij den burger

lijken regter, of die eene hoogere of andere is dan 
die, waarover door de regtbank gelijktijdig met 

de strafzaak kan worden uitspraak gedaan. 

Art. 221 s. De regtbank doet over de vordering 
der beleedigde partij gelijktijdig met de strafzaak 
uitspraak. 

§ 4. Van de beraadslaging en uitspraak. 

Art. 221 t. Nadat overeenkomstig art. 220 de 
beklaagde het regt op het laatste woord heeft 
kunnen uitoefenen, sluit de president het onder 
zoek en deelt mede wanneer, volgens beslissing 

der regtbank, de uitspraak zal plaats vinden. 

Ten bepaalden tijde kan de uitspraak tot een 
naderen dag worden uitgesteld. 

In geen geval mag de uitspraak bepaald worden 
later dan op den veertienden dag na het slniten 
van het onderzoek. 

Heeft de uitspraak alsdan niet plaats gehad, 
dan wordt de zaak op de bestaande dagvaarding 
op nieuw onderzocht. 

Art. 221 "· De president en regtets kunnen, 
zoowel vóór de teregtzitting als na het sluiten van 
het on<lerzoek, inzage der processtnkken nemen. 

Art. 221 v . De regtb,rnk beraadslaagt naar aan

leiding van de dagvaardi □g en van het onderzoek 
op de teregtzitting over het bewezene of niet be
wezene der feiten, over derzelver qualiticatie, over 

het bewezene der schuld van de □ beklaagde en 
over de toepassing van de straf bij de wet bepaald. 

Heeft de beleedigde partij zich in het geding 

gevoegd, dan beraadslaagt de regtbank tevens over 
de ontvankelijkheid en gegrondheid der vordering, 

door deze ingesteld, en over de verwijzing in rle 

kosten, door de beleedigde partij gemaakt . 

Art. 221 w. Blijkt onder de beraadslaging, 
dat het onderzoek niet voiledig is geweest, dan 
kan de regtbank, bij een met redenen omkleed 

bevel gelasten, dat op eene door haar te bepalen 
teregtzitting het onderzoek warde hervat. 

Bij het bevel worden tevens aangewezen de ge 
tuigen of deskundigen, wier verhoor, of de be

scheiden of stukken van overtuigi~g , welker in
zage of bezigtiging der regtbank noodig acht. 

De aangewezen getuigen of deskundigen, alsmede 
de beklaagde, tenzij deze bij de uitspraak tegen -
woordig zij, worden door den officier van justitie 
tegeu den bepaalden dag bij exploit ter teregt
zitting opgeroepen. 

Het onderzoek ter teregtzitting geschiedt rnorts 
naar de regelen, in dezen Titel vervat. 

Art. 221 x. In het geval, bij het voorgaand 
artikel voorzien, kan ook de regtbank, indien 

nieuwe bezwaren zijn bekend geworden, met aan
duiding van het onderwerp, eene nadere instructie 
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bevelen en de stukken daartoe stellen in handen 
van den regter-commissaris. 

Het tweede, derde en vierde lid van art. 221 c 
zijn dan van toepassing. 

Art. 221 z. Bij schuldigverklaring wordt de straf 
opgelegd op het feit gesteld. 

De veroordeelde wordt tevens verwezen in de 
kosten. 

Zijn meerdere feiten ten laste gelegd en wori!t 
de beklaagde slechts ter zake van sommige dier 
feiten veroordeeld, dan kan de verwijzing in de 
kosten ook voor een deel der kosten plaats hebben. 

Bij veroordeeling van mede-beklaagden wegens 
hetzelfde misdrijf, heeft hoofdelijke verwijzing in 
de kosten plaats. 

Worden mede-beklaagden niet wegens hetzelfde 
misdrijf veroordeeld , dan wordt voor ieder der 
veroorJeeld~n het aandeel in de kosten bij het 
vonnis bepaald. 

Indien mede-beklaagden niet allen worden ver
oordeeld, kan, ten aanzien van den veroordeelde, 

. verwijzing in de kosten ook voor een deel plaats 
hebben. 

Kosten, door of ten behoeve van den beklaagde 
gemaakt, zijn alleen in zooverre onder de geregts

kosten begrepen, als zij zijn veroorzaakt door de 
afgifte van kostelooze afschriften van stukken aan · 

den beklaagde en de oproeping van getuigen of 

deskundigen, die ingevolge verzoek van den be
klaagde op bevel van den president zijn gedagvaard. 

Art. 221 aa. De veroordeeling in de kosten wordt 

uitvoerbaar verklaard, ook bij lijfsdwang, waar
van de langste duur door de regtbank wordt 

bepaald. 
De veroordeelde kan voor de kosten waarin hij bij 

de uitspraak wordt verwezen, in geen geval langer 
dan zes maanden in gijzeling worden gehouden. 

De lijfsdwang kan niet meer worden toegepast, 
wanneer vijf jaren na de gebeele nitvoering der 

straf zijn verloopen, of, wanneer het regt tot 
uitvoering der straf door verjaring is vervallen. 

Art. 221 bb. Indien de regtbank niet uit wet
tige bewijsmiddelen de overtuiging heeft geput, 
dat het ten laste gelegde feit is gepleegd of dat 
het is gepleegd door den beklaagde, spreekt zij 
den beklaagde vrij. 

Indien het feit of de dader niet strafbaar is, 
ontslaat zij den beklaagde van alle regtsvervolging 

te dier zake. 
Indi·en nit anderen hoofde ter zake van het feit 

geen regt tot strafvordering aanwezig is, 1·erklaart 
zij den officier van justitie niet ontvankelijk. 

Art. 221 cc. In de gevallen, voorzien bij het 
voorgaand artikel , beveelt de regtbank dat de 
kosten, door den beklaagde gemaakt tot dag
vaarding en schadeloosstelling van getuigen of des
kundigen of tot het bijdragen van stukken, met 
uitzondering van die kosten, welke de regtbank 
verklaart noodeloos te zijn gemaakt, den be
klaagde door den Staat worden vergoed . 

H et bedrag der vergoeding wordt bij het vonnis 
vastgesteld. 

Door den president wordt daarvoor, zoodra het 
vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, een bevel
schrift van tenuitvoerlegging afgegeven. 

Art. 221 dd. · InJien het aan de regtbank blijkt 
dat de kennisneming der zaak tot de bevoegdheid 
van een ander kollegie behoort, verwijst zij de
zelve naar den bevoegden regter . 

De officier van justitie doet de stukken aan 

den bevoegden ambtenaar van het openbaar minis

terie bij zoodanig kollegie toekomen. 
Het tweede en derde lid van art. 84 zijn hier 

van toepassing. 
Deze bepalingen zijn niet van toepassiug, wanneer 

het feit een misdrijf of eene overtreding oplevert, 

waarvan de kennisneming aan den kanton-regter 
behoort en de beklaagde de verwijzing naar dien 
regter niet heeft gevorderd. In dat geval kan 

aan de beleedigde partij, die zich in het geding 
heeft gevoegd, de vordering slechts tot zoodanig 
beloop worden toegewezen als waarover de kanton
regter gelijktijdig met de strafzaak had kunnen 

uitspraak doen. 
De beklaagde kan in het geval, bij het vorig lid 

van dit artikel bedoeld, van het vonnis niet 

komen in hooger beroep. 
Art. 221 ee. In alle gevaJlen beveelt de regt

bank de teruggave der voorwerpen, die als stukken 
van overtuiging hebben gediend, na verloop van 
acht dagen nadat het vonnis in kracht van gewijsde 
zal zijn gegaan, aan den met name in het vonnis 
te vermelden persoon, die de voorwerpen tijdelijk 

als stukken van overtuiging heeft afgestaan of bij 
wien zij zijn in beslag genomen, tenzij de regtbank 

beslisse , dat deze de voorwerpen door misdrijf 

heeft verkregen, in welk geval zij de teruggave 
kan gelasten aan den met name in het vonnis te 

vermelden persoon aan wien de voorwerpen weder
regtelijk zijn onttrokken, of tenzij daarop door den 
eigenaar of regthebbende binnen den voormelden 

termijn onder den griffier beslai- zij gelegd, over
eenkomstig de voorschriften van het Wetboek van 

Burgerlijke Regtsvordering. 
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De vernietiging of onbruikbaarmaking van werk

t uigen of andere voorwerpen, vervaardigd, geschikt 

gemaakt of gediend hebbende tot het plegen van
een strafbaar feit, kan in het vonnis worden gelast. 

Art . 221 hh. .Bij het vonnis wordt <le invrij
heidstelling bevolen van den beklaagde, die in 

verzekerde bewarin!!" is, wanneer hij niet wordt ver

oordeeld of veroordeeld wordt wegens een straf
baar feit, niet vermeld in art. 88. 

Art. ·221 ii. Het vonn is moet met redenen 

omkleed zijn en het strafbaar feit uitdrukken met 

alle omstandigheden , di e volgens de wet tot ver 

zwaring of verligting van straf aanleiding geven. 

Het moet wijders inbonden de beslissing der 

regtbank over de punten bij art. 221 v vermeld, 

mitsgaders, in geval vau veroordeeling, de arti
kelen der wet welke worden toegepast en de straf 

waartoe de beklaagde wordt veroordeeld . 

H et bevat eindelijk de namen der regters door 

wie het is gewezen , den naam van den griffier , 

die in de raadkamer aanwezi11: is geweest en den 

dag van de uitspraak. 

Art. 221 kk. Het vonnis wordt in eene open

bare zitting uitgesproken door den president of een 

der regters, die over de zaak hebben geoordeeld. 

Art. 221 ll. Niet nakoming van eene of meer 

der bepalipgen van de twee voorgaande artikelen 

heeft nietigheid ten gevolge. 

Art . 221 mm. De beklaagde, die in verzekerde 

bewaring is, moet bij de uitspraak tegenwoordig zijn . 

Is hij daartoe niet iu staat of heeft, naar aan

leiding van art. 210, de uitspraak bniteu zijne 

tegenwoordigheid plaats gehad, dan wordt het von

nis hem door den !"riffier in de gevangenis voor

gelezen, met de kennis11:eving in het volgend 

artikel voor den president voorgeschreven. Van 

dit een en ander wordt door den gri ffi er op het 

vonnis melding gemaakt. 

Art. 221 nn. Na het uitspreken van het rnnni s 

geeft de president den veroordeelde, indien hij 

tegenwoordig is, kennis van het regtsmidde l, dat 

tegen het vonnis openstaat en van den termijn, 

binnen welken dat regtsmiddel kan worden aan

gewend. 

Art. 221 oo. Het vonnis wordt binne"u tweemaal 

vier en twintig oren na de uitspraak door de 

regters, die over de zaak hebben geoordeeld, en 

den griffier onderteekend. 

Zijn één of meer b unner daartoe buiten staat, 

dan wordt hi ervan aan het slot van het vonnis 

melding gemaakt. 

Zoodra het vonnis is geteekend, kunnen de 

raadsman ván den beklaagde en de beklaagde zelf, 

zoo hij niet in verzekerde bewaring ia, daarvan en vau 

het proces-verbaal der teregtzitting inzage nemen. 

Art. 221 pp. Iu eiken stand van het geding, 
zoowel gedurende den loop van de instructi e als 

van het onderzoek ter teregtzitting en bij de eind

uitspraak, kan de regtbank, zoowel ambtshalve 

als op de voord ragt van den regter- comm issaris , 
zoolang deze met de instructie is belast, op de 

vordering van den officier van justitie of op het 

verzoek van den beklaagde, de invrijheidstellin11: 

van dezen, indien hij iu verzekerde bewaring is 

en, eveneens ambtshalve of op de vordering van 

den officier van justitie, iu de gevallen en op 

de gronden in art. 88 vermeld, de gevangen

neming of gevangenhouding van den beklaagde 

bevelen . 

Op de bevelen van gevangennemin11: of gevan
genhouding is het tweede lid vau art. 88 !,. toe 

passelijk . Zij zijn uitvoerbaar niettegenstaande 

elk beroep. 

Op de bevelen tot invrijheidstelling is het laatste 

lid van art . l 23 d van toe1iassing. 

13. De Zesde Titel van voormeld Wetboek 

onderi:aat de volgende wijzigingen : 

Het opschrift wordt ge lezen: 

"Van het hooger beroep van vonnissen van de 

arrondissements-regtbanken .'' 

Het opschrift van de eerste en van de tweede 

afdeeling en de artt. 222 tot en met 240 ver

vallep. 

De artt. 24 l-251 worden vervangen door de 

navolgende bepalingen: 
Art. 241 . Tegeu de daarvoor vatbare vonnis en, 

door de arrondissements-r egtbanken na het onder

zoek ter teregtzitting of in den loop van dat 

onderzoek gewezen , kan hooger beroep worden 

ingesteld door den officier van justitie en door 

den beklaagde. 
Van vonnissen bij verstek kan alleen de officier 

vau justitie in hooger beroep komeu. Dit beroep 

vervalt van regtswege, indien binnen acht dagen 

na de aanzegging, bedoeld bij art 247, de ver

oordeelde bij verstek tegeu het vonnis verzet doet. 

Indien tegen hetzelfde vonnis door den officier 

van justitie hooger beroep en door den beklaagde 

beroep in cassatie, of door den officier van justitie 

beroep in cassatie en door den beklaagde hooger 

beroep is ingesteld, wordt aan het hooger beroep 
geen gevolg gegeven, zoolang geen uitspraak is 

gedaan op het beroep iu cassatie. 
In dat geval vervalt het hooger beroep van 
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regtswege , wanneer de voorziening in cassatie 
door den hoogen raad ontvankelijk wordt geoordeeld. 

'regen vonnissen, die geene eind vonnissen zijn, 
is het hooger beroep slechts gelijktijdig met dat 
van het eindvonnis toegelaten. 

Art. 242. Het hooger beroep moet worden 
ingesteld binnen veertien dagen na de uitspraak 
van het vonnis. 

In het geval echter, bedoeld bij het tweede 
lid van art. 221 mm, loopt de termijn van den 
dag, waarop het vonnis den beklaagde is voor
gelezen. 

Art. 243. Het hooger beroep wordt ingesteld 
door eene verklaring af te leggen door dengene , 
die van het middel !(ebrui k maakt, ter griffie 
van de r~gtbank, die het vonnis heeft gewezen . 

De verklaring van den beklaagde kan ook 

namens_ hem geschieden door zijnen raadsman, of 
door eenen bijzonder daartoe schriftelijk gemagtigde. 

Verlangt de beklaagde, die in verzekerde be
waring is, de verklaring zelf af te leggen, dan 
begeeft de griffier zich tot hem, om haar aan 
te nemen. 

Art. 244. Van de verklaring, in het voorgaand 
artikel vermeld, wordt door den griffier kosteloos 
eene akte opgemaakt , die door hem met dengene, 
die de verklar ing aflegt, wordt geteekend. Indien 
deze niet kan teekenen, wordt de oorzaak van 
het beletsel in de akte vermeld. 

De schriftelijke volmagt, in het tweede lid 
van het voorgaand artikel bedoeld, of, zoo zij 
voor een notaris in minuut is verleden, een 
authentiek afschrift daarvan, wordt aan de ver

klaring gehecht. 
Van het hooger beroep wordt aanteekening ge

daan in een daartoe bestemd ter griffie berustend 

register. 
Art. 245. Binnen veertien dagen na de verklaring 

van in hooger beroep te komen, zal de beroepende 
partij aan het geregtshof eene memorie kunnen 
indienen, behelzende de middelen en gronden, 
waarop zij haar hooger beroep steunt. Deze 
memorie moet door dezelfde partij of haren raads
man onderteekend zijn; zij zal bij de stukken 
worden gevoegd en zal daarvan door de tegen
partij of haren raadsman inza!(e kunnen worden 

genomen . 
Art. 246 . De griffier van de regtbank, welke 

het vonnis gewezen heeft, zal, binnen drie dagen 
na de aanteekening van het hooger beroep, de 
stokken van het geding moeten overzenden ter 
griffie van het geregtshof. 

Art. 247 . Indien het hooger beroep is inge
steld door den officier van justitie, wordt van 
wege dezen aan den beklaagde daarvan bij exploit 
aanzegging gedaan. 

De aanzegging geschjedt, indien de beklaagde 
in verzekerde bewaring is, binnen drie dagen, 
in andere gevallen binnen acht dagen na het af
leggen der ver klaring. 

Bij gebreke hl ervan wordt, wanneer de beklaagtle 
bij zijne verschijning ter teregtzitting ,au· het ge
regtshof daartoe verzoek doet, de zaak voor eenen 
bepaalden tijd uitgesteld , zonder dat de door het 

uitstel veroorzaakte kosten ten laste van den be
klaagde kunnen worden gebragt. 

Art. 248. De beklaagde, die bnHen de plaats 
waar het geregtshof gevestigd is in verzekerde 
bewaring is, wordt, nadat hij zijne verklaring 
heeft afgelegd of de in het voorgaand artikel be
doelde aanzegging hem is gedaan, en de termijn 
voor het instellen van hooger beroep voor hem 
is verstreken , ten spoedigste overgebragt naar de 
gevangenis, bestemd tot bewaring van beklaagden, 
ter plaatse waar het 11:eregtshof is gevestigd. · 

Zoodra die overbrengini.: is geschied, heeft zijn 
raadsman toegang tot hem en kan hij hem, be
houdens het vereischte toezigt, zoo dikwijls hij 
dit verlangt alleen spreken. 

Art, 249. Den beklaagde, die ter zake van 
het feit, waarvoor hij teregt staat, in verzekerde 
bewaring is, wordt door den president van het 
geregtshof een raadsman toegevoegd. 

Oe toevoeging geschiedt uit de advocaten en 
procureurs, in het arrondissement, alwaar het 
geregtshof zitting houdt, gevestigd. Zij wordt 
dadelijk door of namens den president aan den 
beklaagde ken baar gemaakt. 

Het laatste lid van art. l l 9 a is toepasseHjk. 
Op de verdediging in hooger beroep zijn voorts 

de artt. 89 k eu 89 m, tweede, derde en vierde 

lid toepasselijk. 
Art. 250. De zaak wordt in hooger beroep 

aanhangig gemaakt door eene dagvaarding, van 
wege den procureur-generaal aan den beklaagde 
beteekend . 

De artt. 178 en 179 zijn hier van toepassing. 
Heeft de beleedigde partij zich in het geding 

gevoegd, dan doet de procureur-generaal haar bij 
exploit den dag aanzeggen, waarop de zaak ter 
tereglzitting zal worden behandeld. 

Zoolang niet gedagvaard is, kan hij, die in 
hooger beroep is gekomen, van het beroep afstand 
doen. De afstand geschiedt en wordt gestaafd op 
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de wijze, voorgeschreven bij de artt. 243 en 244. 

De griffier geeft hiervan onverwijld kennis aan 
den procureur-generaal. 

Van den afstand, door den officier van justitie 
gedaan, geschiedt van wege dezen bij exploit aan
zegging aan den beklaagde. 

Art. 251. De procureur-generaal en de be
klaagde knnnen zoowel in eersten aanleg- gehoorde 
als nieuwe getui~cn of deskundigen doeu hooren. 

Zij kunnen ook nieuwe bescheiden overleggen. 
Ten aa11zien van de dagvaarding van getuigen 

of deskundigen in hooger beroep gelden de voor
schriften van de artt. 171 , eerste lid , en 176. 

Art. 251 a. Behoudens de bepalingen i11 de 
volgende artikelen van dezen 'I'i.tel vervat, zijn 

de artt. 181 tot en met 221 pp op het regtsge
ding bij het geregtshof van toepassing. 

Al hetgeen in die artikelen voorkomt ten aan
zien van de regtbank, den president eu de leden 

van en de ambte11aren bij de regtbank, geldt ook 
ten aanzien van het geregtshof, den president en 
de leden van en de ambtenaren bij het geregtshof. 

Art. 25l b. Na de ondervraging, bij art. 181:l 
bedoeld, wordt verslag uitgebragt door een raads
heer-rap porteur , dooi den president te benoemen 

binnen acht dagen, nadat de stukken ter griffie 

iijn gebragt. 
De beklaagde kan daarna mondeling zijne be

zwaren tegen het vonnis opgeven of door zijnen 

raadsman doen opgeven. 
Art. 251 c. In het geval, voorzien bij de 

artt. 205 en 206, wordt het proces-verbaal, met 

de stukken van het geding, door den procureur
generaal toegezonden aan den officier van justitie 
bij de regt bank, die in eersten aanleg heeft ge 

vonnisd en is die regtbank bevoegd om van het 

misdrijf kennis te nemen. 

De verdachte wordt, indien zijn.e voorloopige 

aanhoudin!( door het geregtshof is bevolen, naar 
de gevangenis dier regtbank, tot bewaring van 

beklaagden bestemd, overgebragt. 
Art. 251 e. Art. 221 is van toepassing ten. 

aanzien van de iu eersten aanleg gehoorde en 

niet in hooger beroep gedagvaarde getuigen en 
deskundigen . 

Art. 251 / . In de gevallen, voorzien bij de 
art. 2zl c en. 221 x, wordt de instructie gevoerd 

d6or den regter-comrnissaris bij de regt bank , die 
in eersten aanleg heeft gevonnisd. Na afloop van 
het bevolen onderzoek deelt de regter-commissaris 
de stukken mede aan den procureur-generaal. 

Art. 251g. In de gevallen, bedoeld bij de 

artt. 221g en 221 k, wordt het proces-verbaal 
door den procureur-generaal toegezonden aan den 
ambtenaar van het openbaar ministerie, met de 

vervolgin1s belast. 
Is de voorloopige aanhouding van den ver

dachte door het geregtshof bevolen, dan wordt 
deze overirebragt naar de tot bewaring van be
klaagden bestemde gevangenis bij de regtbank, 
tot kennisneming van het misdriJf bevoegd. 

Art. 251 /,. De beleedigde partij, die zich 
niet overeenkomstig art. 221 m in het geding in 

eersten aanleg heeft gevoegd, is daartoe onbevoegd 

in het geding in 1ooger beroep. 

H eeft de voeging in eersten aanleg plaats gehad, 
dan duurt zij vau regtswege voort in hoo~er beroep, 
ook al is de beleedigde parti_i daarin niet verschenen. 

Art. 2 51 i. De beraadslaging, bedoeld bij 
art. 221 v, geschiedt naar aanleiding zoowel van 

het onderzoek op de teregtzittio~ in hooger be
roep, als van het onderzoek op de teregtzitting 
in eersten aanleg, zooals dit volgens het proces
verèaal dier teregtzitting heeft plaats geha<l. 

Art. 25lj. Het geregtshof bevestigt het 
vonnis, hetzij met overneming, hetzij met ver

betering van de gronden , of doet, met geheele 
of gedeeltelijke vernietiging vau het vonnis, dat

gene wat de regtbank had behooren te doen. 

Indien echter de hoofdzaak niet door de regt
bank is beslist en het onderzoek daarvan het 

gevolg moet zijn van de vernietiging van het 
vonnis, verwijst het geregtsh,,f daartoe de zaak 

naar dezelfde of eene aangrenzende regtbank 
binnen zijn regtsgebied. 

Art. 251 k. Iudien alleen de beklaagde in hooger 

beroep is gekomen, kan hij tot geene zwaardere 

straf worden veroordeeld dau hem bij het vonnis 
is opgelegd. 

Art. 251 l. De kosten van het hooger beroep 
komen niet ten laste van den beklaagde, indien, 
op het beroep van den officier van justitie alleen, 
het vonnis in zijn geheel wordt bevestigd ·of in 

het voordeel van den beklaagde gewijzigd. Het 
geregtshof is bevoegd die kosten niet of slechts 
voor een deel ten laste van den beklaagde te 

brengen, indien, op het beroep van den be
klaagde, het vonnis in diens voordeel wordt ge

wijzigd, of, op het beroep van den officier van 
justitie en den beklaagde beide, het vonnis wordt 
bevestigd. 

Bij verwijzing overeenkomstig het tweede lid 
van art. 251j, wordt de uitspraak omtrent de 

Jfosten voorbehouden tot de eindbeslissing. 
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Art. 251 m. Het arrest van het geregtshof 

wordt in eene openbare zitting uitgesproken door 
den president of een der leden, die over de zaak 

hebben geoordeeld. 

Art. 25 1 n. Indien de zaak in eersten aanleg 

is aanhan11ig gemaakt door of van wege de ambte
na ren bij art. 170, 2°. aangeduid, zullen ten 

aanzien van het hooger beroep van deze proce
dure en de daaraan verbonden vervolging door de 

ambtenaren van het openbaar ministerie ingesteld, 

de vorenstaande bepalingen gelden, onder de na
volgende wijzigingen: 

1°. dat de verklaring bij art. 243 vermeld, 

zal geschieden door de partij welke in beroep is 

gekomen, binnen den termijn van een en twintig 

dagen na de beteekening van het vonnis; 

2°. dat de bepalingen van de artt. 245, 246, 
247 en 250 op dat beroep niet toepasselijk zijn; 

3°. dat de partij welke in beroep is gekomen, 

op straffe van verval, binnen een en twintig dagen 

na hare verklaring, hare wederpartij . zal doen 

dagvaarden, om te verschijnen op Je eerste t èregt

zitting van het hof, welke na acht vrije dagen 

zal worden gehouden, met aanduiding van dag 

en uur; 

4°. dat h et geding op de t eregtzitting zal worden 

behandeld overeenko:nstig hetgeen bij art. 221 t is 

voorgeschreven; 

5°. dat beide partij en hare stukken onder inven

tari s aan het hof moeten overleggen; 

6°. dat de bedoelde ambtenaren in de kosten 

van den processe kunnen worden veroordeeld. 

14. De Zevende Titel van voormeld Wetboek 

ondergaat de volgende wijzigingen : 

In het opschrift worden de woorden: "Van 
het regtsgeding wegens overtredingen van policie" 

vervangen door • Van de beregting van strafzaken 

die tot de bevoegdheid van den kanton -regter · 

behooren". 

In art. 252 worden de woorden uover tredi ngen 

van · policie" vervangen door •straf bare feiten". 

Art. 253 wordt gelezen: 

uÜp het regtsgeding bij het kanton-geregt is 

de vijfde Titel van toepassing; hetgeen daarin ten 

aanzien van de regtbank, den president, de regters 

of de ambtenaren bij de regtbank voorkomt, geldt 

ook ten aanzien van de kanton-regters of de 

ambtenaren bij het kanton-geregt, behoudens: 

1 °. dat de termijn van dagvaarding is van acht 

vrije dagen ; 

2°. dat de beklaagde , tenzij hij vervolgd wordt 

ter zake van strooperij of de kanton-regter be-

veelt, dat hjj in persoon verschijne, zich ter 
teregtzitting kan doen vertegenwoordigen door 
eenen daartoe bij bijzondere volmagt gemagtigde; 

de volmagt, of, zoo zij voor een notaris in minuut 
is verleden, een authentiek afschrift daarvan, 

wordt overgelegd eu aan het proces-verbaal der 
t eregtzitti ng gehecht; 

3°. dat de bepalingen betrekkelijk de beteel<:ening 

van de lijsten der wederzijdscbe getuigen_, de ge
reglelijke instructie, den regter-commissaris, het 

bevel van verwijzin~, de verzekerde bewaring en 

het verzet tegen de dagvaarding niet toepasse
lijk zijn; 

4°. dat de vordering der beleedigde partij zich 

niet verder dan tot de som van 50 gulden kan 
uitstrekken; 

5°. dat in geval van veroordeeling wegens over 

treding van art. 439, 1°. , van het Wetboek van 

Strafrecht de kanton-regter in het vonnis beveelt, 

dat de in dat artikel bedoelde goederen, welke 

als stukken van overtuiging gediend hebben, voor 

zoover zij bij den veroordeelde werden in beslag 

genomen, aan het militair gezag zullen worden 
uitgeleverd; 

6°. dat de veroordeelde voor de kosten, waarin 

hij bij de uitspraak wordt verwezen , in geen ge

val langer dan eene maand in gijzeling kaa worden 
gehouden". 

Art. 254 wordt gelezen : 

• Iµdien iemand overeenkomstig de bepalingen 

van art. 74 van het Wetboek van Strafrecht de 

vervolging wenscht te voorkomen , zal hij , voor

zien van eene schriftelijke magtigiug van het open• 

baar ministerie bij het kanton-geregt, binnen den 

t ermijn bij die magtiging daartoe bepaald , ten 

kantore va n den met de in vordering der boeten 

belasten ambtenaar, het maximum van de bedreigde 

boete met de reeds gemaakte kosten moeten be

talen en de aan verbeurdverklaring onderworpen 

voorwerpen moeten afgeven of de waarde, waarop 

zij zijn geschat, moeten voldoen. 

,, In het exploit van dagvaarding wordt de be

voegdheid vermeld , den beklaagde bij art. 7 4 van 
het Wetboek van Strafrecht verleend." 

Het · tweede lid van art. 255 vervalt. 

Art . 256 wordt gelezen: 

"op het hooger beroep van vonnissen van de 

kanton-geregten is de zesde Titel van toepassing 

met uitzondering van . de artt. 243 laatste lid , 

248, 249, 251a, 251c, 251/, 25 \g en 251m. 
"Hetgeen in de artt . 243-246 voorkomt om

trent de griffie of den griffier van de regtbank 
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of van het gcregtshof, geldt ten aanzien van de 
griffie of den griffier van het kanton -geregt of 
van de regtbank. H etgeen in de oaerige 
toepasselijke artikelen voorkomt ten aanzien van 
het geregtshof of de ambtenaren bij het geregts
hof geldt ten aanzien van de regtbank of de 
ambtenaren bij de regtbank." 

Achter art,. 256 worden de volgende bepalingen 
ingevoei;d: 

"Art. 256 a. Behoudens het bepaalde bij .de 
artt. 253 , 2ii6 en· 256 b zij n de artt. 181 tot 
en met ~2loo op het regtsgeding bij de regt
bank in hooger beroep van toepassing." 

"Art. 256 b. Wanneer de regtbatik bevindt, dat 
het feit reeds in eersten aanleg ter harer kennis
neming behoort, doet zij de zaak zelve af. 

• Haar vonnis is in dit geval vatbaar voor 
hooger beroep." 

15. De Achtste Titel va~ gemeld Wetboek 
ondergaat de volgende wijzigingen: 

H et opschrift wordt gelezen : "Van strafvorde
ring tegen regterli_ike ambtenaren ." 

De artt . 257 tot en met 26 l worden vervangen 
door de navolgende bepalingen: 

Art . 25·7. Met uitzondering van den hoogen 
raad neemt geen regterlijk kollegie of kanton
regter kennis van eene zaak, waarin een regter- . 
lijk ambtenaar, tot het kollegie of het kanton
geregt behoorende, als verdachte is betrokken. 

Bovendien neemt geene arrondissements-regtbank 
kennis van eene zaak , waarin een lid of een 
regterlijk am bteoaar van het geregtshof , tot 

welks regtsgebied de regtbank behoort, als ver
dachte is betrokken. 

Evenmin neemt een kanton-geregt kennis van 
eene zaak, waarin een lid of een regterlijk amb
tenaar van de regt bank, tot welker regtsgebied het 
kanton-geregt behoort, als verdachte is betrokken. 

Indien grond voor vervolging bestaat, wordt 
tot de behandeling der zaak een ander regterlij k 
kollegie van gelijken rang of een andere kanton
regter aangewezen. 

Art. 258 . De aanwijzing, in het voorgaand 
artikel vermeld, gesch iedt door àen hoogen raad 

Zii geldt tevens ten aanzien van medever
dachten van den regterljjken ambtenaar. 

Art. 259. De aanwijzing geschiedt in raad
kamer met zeven leden nadat de procureur
generaal is gehoord, op verzoekschrift, met de 
stukken in te dienen door den ambtenaar van 
het openbaar ministerie , die naar de gewone 
regelen met de vervolging zou zijn belast. 

1886. 

Art. 260. lJe beschikkiug van den hoogen 
raad wordt van wege den procurenr-generaal aan 
den verdachte beteekend. 

De procureur-generaal doet tevens afschrift van 
de beschikking met de stukken toe)rnmen aan 
den ambtenaar van het opeubaar ministerie bij 
het aangewezen kollegie of kanton•geregt, waar
na de verdere vervolging op de gewone wijze 
geschiedt. 

Art. 261. 'l'en. aanzien van het opsporen der 
strafbare feiten bij dezen Titel bedoeld blij ven 
de voorschriften van den eersten Titel van kracht. 

De artt. 262 tot en met 269 vervallen. 
16. De Negende 'l'itel van gemeld Wetboek 

ondergaat de volgende· wijzigingen: 
Jfot opschrift wordt gelezen: 
uVan afwezig gebleveu beklaagden." 
De woorden •Eerste afdeeli_ng" met 

schrift dier afdeeliug vervallen. 
Art. 270 wordt gelezen: 

/ 

het op-

"Tegen hem, die in gebreke blijft op de aan 
hem gedane dagvaarding ter tcregtzitting te ver
schijnen of zich, in de gevallen bij de wet voor
Zien, door eenen gemagtigde te laten vertegen
woordigen, wordt verstek ,·erleend, waarna dadelijk 
wordt overgegaan tot het onderzoek en de bereg
ting overeenkomstig den vijfden, zesden of zevenden 
'füel. 

"Eveneens wordt verstek verleend tegen den 
gedaagde, die niet voldoet aan het in de artt 
181 en 253 n°. 2 vermelde bevel om in persoo~ 
te verschijnen." 

Art. 271 wordt gelezen: ,,Het vonnis bij ver
stek gewezen , waarbij de beklaagde is ve.roordeeld 
of waarbij zij ne oj,zending naar een rijksopvoedings
gesticht is bevolen, moet aan hem van wege den 

ambtenaar van het openbaar ministerie worden 
beteekend." 

De eerste zinsnede van art. 272 wordt ver
vangen door de drie volgende leden, 

"De veroordeelde of hij , wiens opzending naar 
een rijksopvoedingsgesticht is bevolen, kan bij 

exploit aan het openbaar ministerie beteekend 
verzet doen, uiterlijk biunen den tijd van veer
tien dagen na dien , waarop hij is aangehouden 
ter tenuitvoerlegging van de tegen hem uitge

sproken plaatsing in een rijksopvoedingsgesticht , 
of van de gevangenisstraf of hechtenis; wat de 
laatste betreft, zoowel van die, waartoe hij is 
veroordeeld, als die voor eeue hem opgelegde 
boete in de plaats treedt, of nadat lij fsdwang 
op hem toegepast of beslag op zijne goederen 

3 
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gelegd is tot verhaal van eene tegen hem uitge
sproken boete . 

" Door het verzet wordt de tenuitvoerlegging 
van het von nis geschorst . 

"Het bevel van gevangennemin!; verleend over
eenkomst ig art.t. 22l pp is uitvoerbaar niettegen 
staande verzet." 

In de laatste zinsnede van voormeld artikel 
worden de woorden -ten zjjnen laste" vervangen 
door "ten laste van dengene, die iu verzet is 
gekomen ." 

In art. 273 vervallen de woorden: "bebondens 
beroep iu cassatie , wanneer daartoe gronden zijn." 

Aan voormeld artikel wordt een nieuw lid toe 

gevoegd, luidende: 
. \V auneer degene, die in verzet gekomen is, 

ten dage dienende verschijnt, wordt de zaak be
handeld overeenk_omstig de voorschriften van den 

vijfden, zesden of zevenden 'rite!. üc regt.er be

krachtigt de bij ve rstek gewezen uitspraak of doet 
met geheele of gedeeltelijke vernietiging van die 
uitspraak op nieuw regt." 

De woorden "Tweede Afdeeling" en de artt. 

274 tot en met 282 met het daarbij behoorende 

opschrift ve rvallen. 
Het opschrift van a rt. 283 vervalt. 
In het eerste lid van art. 283 worden de 

woorden: ., van het hof of der regt bank , zullen de 
stukken van overtuiging, wanneer de eigenaars 

of andere regthebbenden znlks vorderen, aan hen 

worden te.-uggegeven" vervangen door • bij verstek 
kan uitvoering worden gegeven aan de beslissing, 

die de regtbank ten aanzien van de stukken van 
overtuiging gegeven heeft ." 

IIet tweede lid van voormeld artikel wordt 

gelezen : " De regter kan van de teruggave of 
vernietiging uitzonderen zoodanige voorwerpen als 

hij noodig vindt." 
17. De Tiende Titel van gemeld Wet boek 

ondergaat de volgende wijzigingen: 
In art. 285 vervallen de woorden ,,en zesden'". 

Art. 286 vervalt. 
18. De Elfde Titel van gemeld Wetboek onder

gaat de volgende wijzigingen : 
Iu art. ~89 worden de woorden "valschheid 

in 11:eschrifte·' vervangen door uvalschheid in ge

schriften' ·. 
In art. 291 worden de woorden • üe klagten 

en aangiften in zake van valschheid kunnen" 
verrnngen door " Het misdrijf kan" , 

In art. 300, eerste en tweede lid, vervallen 

de woorclen ,,of beschuldigde" en wordt in het 

eerste lid het woord •zullen" vervangeu door het 
woord 11 kunnen''. 

Irt art. 30 l wordt het woord "beschuldigde" 
vervangen door "beklaagde" en cle woorden "het 
hof" door •de regtbank" . 

De aanhef van het tweede lid van voormeld 
artikel wordt gelezen : 

"zoodra het vonnis in kracht van gewijsde is 
gegaan, zal afschrift van het pr~ces-verbaal , 
door den griffier" enz. 

19. De Twaalfde 'rite! van gemeld Wetboek 
ondergaat de vo]gende wijzij.{ingen: 

11e artt. 305-309 vervallen. 
Art. 3 10 wtJrdt gelezen : 

• In geval op plaatsen, waar en tijdens de 
Commissaris des Konings in de provincien, de 

leden der Provinciale en Gedepnteerde Staten, de 
hoofden en leden van de gemeentebesturen, mits
gaders de ambtenaren van administratieve of reg 
terlijke policie in het openbaar eenige ambtsver

rigtingen waarnemem , een of meer personen de 

stilte storen of teekenen van goed- of afkeuring 

geven, of, op w~lke wij ze ook, geraas of bewe

ging verwekken en zij op de eerste waarschuwi ng 
zich niet dadelijk stil houden , zal hun 11:elast 

worden te vertrel<ken en die zich daartegen ver
zetten zullen verwijderd worden en tot na afloop 

van de ambtsverrigtingen in bewaring gehouden 
worden; de marmelde ambtenaren maken van een 
en ander proces-verbaal op, hetwelk aan den be

voe~den ambtenaar van het openbaar ministerie 
wordt toegezonden." 

20. !Je Veertiende Titel van voormeltl Wet
boek wordt gelezen : 

V E E R T I E N Il E 'r IT E L; 

Van strafvordering ter zake van strafla,·e feite,i . 
aan de kmnisne-ming van dm !wogen i-aad in 

het eerste e,i laatste ressort onderworpe,i. 

1. Van strafvordering ter zake van -misdrijvm 
bedoeld in art. 93 van de wet op de regterlijke 

organisatie m het beleid der justitie. 

Art. 315 . Behoudens het bepaalde bij de artt. 
316, 3 17 en 318 blijven ten aanzien van de 

opsporing van misdrijven volgens art. 93 der Wet 
op de regterlijke organisatie en het beleid der 
justitie, aan de kennisneming van den hoogen 
raad in het eerste en laatste res ort onderworpen, 
de voorschriften van den eersten 'L'itel van kracht , 

Art. 316. De procureur -generaal bij den hooge11 
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raad waakt voor de rigtige opsporing van misdrijf, 
als in het voorgaand artikel bedoeld. 

De bevelen, die hij daartoe geeft aan de offi 
cieren van justitie en de overige ambtenaren met 
de opsporing van misdrijf belast, worden door 
dezen opgevolgd. 

Op de ollicicren van justitie en de hulp-olli
cieren rusten tegenover den procureur.generaal ge

lijke verpligtingen, als bij den eersten Titel aan 

de hulp-officieren tegenover den officier van justi
tie zijn opgelegd. 

Art. ;J l 7. Wanneer d~ procureur-generaal ken
nis heeft bekomen van een misdrijf, als bij art. 315 

bedoeld, doch geene voldoende gronden vindt tot 

dagvaarding of tot het vorderen van regtsingang, 

mnt hij, naar omstandigheden, zelf de narigten in, 
die de zaak tot meer klaarheid knnnen brengen 
of stelt daartoe, met zoodanige vordering als 
hij geraden acht, de stukken in handen van den 
raadsheer-commissaris, op zijne vordering door 

den hoogen raad in raadkamer uit de leden van 
den raad benoemd. 

Art. 318. In geval van ontdekking op heeter 

daad, wordt door den officier van justitie, de 

hulp-officieren en deu regter-commissaris datgene 
verrigt, wat hun voor dat geval naar de gewone 

regelen is opgedragen. 

IJe officier van justitie zendt de stukken, tot 

de zaak betrekkelijk, en de in beslag genomen 

voorwerpen ten spoedigste aan den procureur

generaal bij den hoogen raad. 

Zoodra deze op de plaats bedoeld bij art . 41 

tegenwoordig is, houdt de bemoeiing van den 

officier van justitie op en wordt door den pro
cureur-generaal verrigt hetgeen bij de artt . 41 

tot 52 aan den officier van justitie is opgedragen. 
Zoodra ook de raadsheer-commissaris op de 

bedoelde plaats tegenwoordig is, wordt hetzelfde 

verrigt door dezen, op de vorilering van den 

procureur-generaal. 
Art . 319. Op het voorloopig onderzoek van 

den raadshetr-commissaris zijn de bepalingen van 

ilen tweeden Titel en de artt. l 06 tot 110 van 

toepassing, behoudens : 
dat, on verminderd de bevoegdheid van den 

raadsheer-commissaris tot opdragt van verhoor, 

overeenkomstig art. 73, in geen geval bewilliging 

tot dagvaarding als bij art. 75 bedoeld, wordt 

gevorderd; 
dat, onverminderd de bevoegdheid van den 

raadsheer-commissaris en den procureur-generaal 

om zich bij huiszoeking te doen vervangen op de 

wij ze, bedoeld bij het tweede lid van art 1 08, 

de huiszoeking in ieder geval door hen zelven 
kan geschieden . 

Art. 320. Zoodra de procureur-generaal vol
doende aanwijzing heeft verkregen van een ge
pleegd misdrijf, als bij art. :lló bedoeld, en van 

den persoon 1lie zich daaraan heeft schulilig ge
maakt, doch, hetzij instructie der zaak, hetzij 
gevangenneming van den verdachte, of, indien 

de verdachte reeds krachtens een bevel van voor
loopige aanhouding in verzekerde bewaring is, 
diens gevangenhouding nooilig oordeelt, biedt hij 
de stukken aau den hoogen raad aan met eeoe 
vordering tot het verleenen vnu rechtsingang. 

Hij vordert daarbij , met of zonder bevel van 

gevangenneming of gevangenhouding, hetzij ver

wijzing der zaak naar de teregtzitting, hetzij dat 
de instructie der zaak worde gelast. 

Op deze vordering wordt door den hoog en raad 
in raadkamer beslist. 

Art. 821. De bepalingen van den derden Titel 
zijn op het onderzoek in raadkamer bij den hoo

geu raad van toepassing , behoudens : 

1 °. dat, indien de hooge raad instmctie ge

last, hij tevens een zijner leden tot raadsheer
commissaris benoemt, tenzij zoodanige benoeming 

reeds krach_tens art, 317 heeft plaats gehad; 

2°. dat de arresten, door den hoogen raad op 
de vordering tot regtsingang of nu afloop der 

instructie gewezen , niet vatbaar zijn voor eenig 

beroep . 

§ 2. Van strafvordering ter zake van de 
ambtsmisdirijven en ambtsovertredingen , ver
meld bij art. 92 der wet op de regter

lijke organisatie en !tet beleid 
der justitie. 

Art . 322 . De artt. 4 tot en met 19 der wet 

van den 22sten April 1 85ö (Staatsblad n°. 33) 
houdende regeling der verantwoordelijkheid van 

de Hoofden· der Ministeriele Departementen blij
ven van kracht. 

Zij zijn van toepassing op alle aw btsmisdrijven 
en ambtsovertredingen begaan door de in art. 92 
der wet op de regterlijke organisatie en het beleid 

der justitie opgenoemde personen. AI hetgeen in 
die artikelen voorkomt omtrent Ministers en 
Hoofden van Ministeriele Departementen geldt 

ook bij de vervolging van deze wegens andere 

ambtsmisdrijven en ambtsovertredingen dan die 

zijn omschreven in de artt. 355 en :ló6 van het 

Wetboek van Strafrecht, alsmede bij de vervolging 

a• 
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wegens ambtsmisdrijven en am btsovertredingen 
begaan door alle andere in art. 92 voormeld be
doelde personen. 

Art. 323. Ue procureur-generaal bij den hoo
gen raad is verpligt aan den ontvangen last on
middellijk gevolg te geven . 

Hij vordert van den hoogen raad de benoeming 
van een zijner leden tot raadsheer-commissaris , 
ten einde voorloopig onderzoek worue ingesteld. 

Op dit voorloop ig onderzoek is art. 319 van 
toepassing. 

Geene vorderiug geschiedt tot het. verleeuen 

van regtsingang, tot last tot instructie of tot 
verwijzing der zaak naar de teregtzitting. Wordt 
door den procureur•generaal gevangenneming of 

gevangenhouding noodig geoordeeld , dan beslist 
de hooge raad, op de vordering van den procu

reur -generaal , alleen omtrent de gevangennemin:.i; 
of gevangenhouding. Art. 113a is op deze ar
resten van den hoogen raad van toepassin:.i; . 

Zoodra het onderzoek, in het t weede liJ be
doeld, is afgeloopen, of , heeft zoodanig onderzoek 
geen plaats gehad , zoodra de Jast tot vervolging 
is ontvangen , wordt de verdachte vanwege den 
procureur-generaal ter teregtzitting gedagvaard en 
zijn de volgende artikelen van dezen Ti1el van 

toepassing. 
De dagvaarding bevat , op straffe van nietig

heid , de opgave van het feit, in den last tot 

vervolging uitgedrukt . 

§ 3. Tlepalin_qen aan de in de twee vorige 

paragrapl,en bedoelde gedingen gemeen. 

Art. 324. [n de gevallen, waarin bevel van 

voorloopige aanhouding of van gevangenneming 
is verleend , wordt de aangehoudene onmiddellijk , 
na de uitvoering van het bevel, overgebragt naar 
de gevangenis tot bewaring van beklaagden , ter 
plaatse waar de hooge- raad is . gevestigd. 

Art. 325 . Het regtsgeding in het eerste en 
laatste ressort bij den hoogen raad wordt gevoerd 
op de wijze, bij den vijfden Titel voorgeschre

ven, behoudens: 
dat de uitzondering, vervat in het vierde lid 

van art. 22ldd , geldt zoo dikw\jls het feit een 
misdrijf of overtreding oplevert , waarvan de ken
nisneming aan eenen anderen regt-er behoort, en 
de beklaagde de verwijzing naar dien regter niet 
heeft gevorderd, in welke gevallen aan de belee
cligde partij, die zich , waar dit was toe:.i;elaten, 
in het geding heeft gevoegd , de vordering slechts 
tot zoodanig beloop kan worden toegewezen, als 

waarover de bevoegde regter gelijktij dig met de 
strafzaak ui tspraak had kunnen doen; 

dat de uitspraak geschiedt in tegenwoordigheid 
van ten minste vijf der leden , die over de zaak 
hebben geoordeeld. 

Art. 326 . De negende 'rite! is op het regts
geding bij verstek bij den hoogen raad van toe
passing 

Art. 327. Al hetgeen in Je toepasselijk ver
klaarde Titels voorkomt omtrent de arrondi,se
ments-regtbanken, de presidenten en de leden 
van of de ambtenaren van bet openbaar mini sterie 

en de griffiers bij die kollegien , is, behoudens 
de wijzigingen uit dezen· Titel voortvloeij ende , 
van toepassing op den hoogen raad, den presi
dent en de leden van en den proc ureur-generaal 
en den griffier bij den hoogen raad. 

Art. 328. De vervolging der medeverdachten 

van dengene, die voor den hoogen raad te regt 
staat, heeft bij hetzelfde kollegie plaats. 

21 . lJe Vijftiende T'itel van gemeld Wetboek 

ondergaat de volgende w\jzigingeu : 
In art . 337 , n°.- 1 , worden de woorden "mis

daden, wanbedrijven of overtredingen" vervan

gen door "strafbare feiten" . 
In art. 340 , in het derde Jiu van art. 342 , 

in • het tweede Jid van art. 344 en in art. 345 

vervallen de woorden "of beschnldigde" . 
,In het eerste Jid van art. 344 vervallen de 

woorden "door een deurwaarder" . 
In art. 345 wordt het woord , hechtenis" ver

vangen door "verzekerde bewaring" . 
Art. 349 vervalt. 

22 . De Zestiende Titel van gemeld Wetboek 
ondergaat de volgende wijzigingen : 

In art. 3ö1 vervallen in den aanhef en in 
n°. 1, 3, 6, 7, 8 en 9 de woorden "of beschul -

1 

digde" en worden in n°. 3 de _ woorden "een cri
mineel of een correct ioneel regtsgeding op de 
klagte" vervangen door "eene vervolging wegens 
misdrijf op klagte of aangifte". 

In art. 352 vervallen de slotwoorden , in cri
minele , correctionele of policie -zaken" . 

Het tweede Jid van art. 363 wordt gelezen : 
• Die uitspraak wordt aan den beklaagde van 
wege het openbaar ministeri e beteekend" . 

23. De Zeventiende Titel van gemeld Wet
boek ondergaat de volgende wij zigingen : 

Art. 366 word~ gelezen: ,, Jndien de termijn 
tot het aanteekenen van hooger beroep of van 
cassatie is verstreken of er door den hoogen raad 
uitspraak is gedaan, blijft niettemin, indien de 
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veroordeelde dit uitdrukkelijk verlangt, de ten
uitvoerlegging van het arrest of vonnis geschorst 
gedurende den tijd van acht dageu daarna". 

In art. 368 wordt achter het woord uarrest" 
ingevoegd "of vonnis", wordt het woord umede
beschuldigden" vervangen door umedeveroordeel
den" en wordt tusschen de woorden ,, voorzien" 

en "geschorst" ingevoegd "zoo zij dit uitdrukke
lijk verlangen". 

Art. 372 wordt gelezen : " De straffen van ge
vangenis, hechtenis, plaatsing in eene rijkswerk
inrigting en openbaarmaking van de regterlijke 
uitspraak worden ten uitvoer gelegd op bevel van 
den ambtenaar van het openbaar ministerie bij 

het regterlijk kollegie of kanton-geregt, dat de 

veroordeeling heeft uitgesproken . 
uDie ambtenaar kan daarbij de hulp inroepen 

van de openbare burgerlijke of gewapende magt". 

In het tweede lid van art. 373 worden de 

woorden "ten correctionele" vervangen door "bij 
de regtbank" en uart. 222" door uart. 170". 

In het derde lid van dat artikel worden de 

woorden uart. 222" vervangen door "ari. 170". 
In art. 374 worden de woorden uBij policie

overtredingen" vervan!(en door "füj strafbare 
feiten, waarvan de kantonregter kennis neemt", 

en de woorden uen verbeurdverklaarde voorwer 

pen" door "verbeurd verklaarde voorwerpen en 

kosten". 
De artt. 376- 379 vervallen. 

24. De Achttiende 'fitel van gemeld Wetboek 

ondergaat de volgende wijzigingen : 

De aanhef van art. 380 ,vordt gelezen: "Wan

neer in den loop van het regtsgeding voor het 

geregtshof, de arrondissements-regtbank of het 

kanton•geregt eenige vormên" enz. 
In het tweede lid van voormeld artikel ver

vallen de woorden "of beschuldigde". 
In de artt. 381 , 382 en 384 vervallen de 

woorden "of beschuldigde". 

In art. 382 worden de woorden •noch mis

daad, noch wanbedrijf' vervangen door •noch 

misdrijf". 

In de artt. 3'33 en 385 wordt het woord 
.. misdrijf" vervangen door ,misdrijf of de over

treding". 
In art. 385 worden de woorden "den tekst der 

wet" vervangen door "de artikelen der wet". 

In art. 389 worden de woorden "de veroor

deelde partij of haren verdediger" vervangen door 

,,den beklaagde of zijnen raadsman". 

In art. 390 en in het eerste !id van art, 391 

wordt het woord "veroordeelde" vervangen door 
"beklaagde". 

In het tweede lid van voormeld art. 391 wordt 
het woord "hechtenis" vervangen door "verzekerde 

bewaring". 
Het derde lid van voormeld artikel wordt ge

lezen : "Indien hij in vrijheid is, wordt hem de 
aanteekening binnen veertien dagen ,•an wege den 
ambtenaar van het openbaar ministerit: beteekend." 

.Aan voormeld artikel wordt een nieuw lid 

toegevoegd, luidende : 
• Bij gebreke van de in het eerste lid bedoelde 

kennisgeving binnen den daarvoor gestelden termijn 
wordt, wanneer van wege den beklaagde op de 

teregtzitting daartoe verzoek gedaan wordt, uitstel 

verleend, met last dat de aanzegging alsnog ge

schiede." 

Art. 392 vervalt. 
In art. 393 wordt het woord •veroordeelde" 

vervangen door "beklaa~de". 
In art. 394 eerste lid wordt achter het woord 

•hetzelve" ingevoegd •Op straffe van niet ont

vankelijkheid". Het tweede lid van dat artikel 

vervalt. 
In art. 397 wordt het woord "veroordeelde" 

vervangen door "beklaagde". 
In de artt . 398 en 403 vervallen cle woorden 

•of beschuldigde". 
Art. 40 l worrlt gelezen : ,,zood ra de president 

den dag heeft bepaald , geeft hij daarvan kennis 

aan rlen procureur-generaal, welke die t~jdsbepa
ling ten minste acht dagen voor" den dag der te

regtzitting aan den beklaagde doet beteekenen". 
Achter art. 404 worrlt de volgende bepaling 

ingevoegd: 
• Art. 404a. De beklaagde, wiens veroordeeling 

ten gevolge van de beslissing van den hoogen 

raad geheel of gedeeltelijk stand houdt, wordt 

verwezen in de kosten op het beroep gevallen. 

,De kosten komen echter niet ten zijnen laste, 

wanneer de veroordeeling stand houdt ten gevolge 

van de verwerping van een beroep , ingestelrl dopr 

het openbaar ministerie alleen. 

"De hooge raad is bevoegd de kosten van het 

beroep niet of slechts voor een deel ten laste van 
den beklaagde te brengen , indien, op het beroep 

van het openbaar ministerie of van den beklaagde, 
het vonnis of arrest in het voordeel van laatst

genoemde wordt gewijzigd of een beroep van het 

openbaar ministerie en van den beklaagde beide 

wordt verworpen. 

"Bij verwijzing der zaak naar denzelfden of 
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eenen anderen regter , wordt de nitspraak om
trent de kosten voorbehonden tot de eindbeslissing" . 

In art. 405 wordt het woord uveroordee!de"' 
vervangen door "beklaagde" en "hechtenis" door 
,,verzekerde bewaring''. 

In het eerste lid van art . 408 worden de woor
den : "Indien bij het arrest van veroordeeling 
meerdere medcbeschuldig<len tot eene lijf- of ont
eerende straf zijn veroordeeld", vervangen door 
"Indien bij het vonnis of arrest van veroorrleeling 
meerdere medebeklaagden zij n veroordeeld" en de 
woorden "in geval van vernietiging van het arrest" 
door 11 in geval van vernietiging van de uitspraak". 

In het twee<le lid van voormeld artikel wordt 
het woord "veroordeelde" vervangen door "be
klaagde··. 

25. De Negentiende Titel van gemeld Wet
boek ondergaat de volgende wij zigingen : 

H et woord "misdrijf" wordt vervangen : 

in art. 409, n°. 1 en art. 410 door "straf
bare feit" ; 

in art. 409, n° 3, door •strafbaar feit" . 
In art. 409, n°. 2 wordt het woord •dood

slag" vervangen door umoord, dnodslag of eenig 
misdrijf mei doodelijk gevolg" en wordt achter 

de woorden ·· aanleiding tot de veroordeeling heeft 
gegeven" gevoegd: -of bij de bepaling der straf 
in aanmerking is genomen." 

In art. 409, n". 3 worden de woorden uval
sche getuigenis '' . vervangen door 11meineed." 

- De woorden ubeschuldigden of" en "beschul
digde of" vervaÜen in art. 409, no. 1 en no. 3 

en in het derde lid van art . 412. 

In art. 410 vervallen de woorden "beschuldig
den of" en "geregtshoven of". 

In art. 4 1 l worden de woorden -een ander 
geregtshof'' vervangen door "eene regtbank" en 

vervallen in de woorden "het arrest of vonnis 
deswege te vellen" de woorden uarrest of". 

In het tweede lid van art. 412 wordt het 
woord •beschuldigden" vervangen door "be
klaagden". 

In het derde lid van art. 412 worden de 
woorden ,, valsche getuigenis" vervanben door ,,mein

eed", "de valsche getuigenis" door "den meineed" 
en vervallen de woorden "een geregtshof of". 

In het vierde lid va!} voormeld artikel worden 
de woorden "valsche getuigenis" vervangen door 
,,meineed". 

26 De 'L\vintigste Titel van voormeld Wet• 
boek ondergaat de volgende wijzigingen: 

De artt. 414 en 415 vervallen. 

Art. 416 wordt gelezen: "De hoofden van alle 
gevangenissen en rijkswerkinrigtingen zijn verpligt 
een register te houden. 

" Dat regi ster zal op de eerste en laatste blad
zijde door den president van de arrondissements
regtbank geteekend en voorts op alle andere bla
den door hem gewaarmerkt zijn". 

In art. 417 worden de woorden •den cipier" 
in het eerste, tweede en laatste lid en "de ci
pier" in het derde lid vervangen Joor "het hoofd 
van het gesticht" . 

In art. 418 wordt het woord •cipier" vervan
gen door "hoofd van eene gevangenis of rijks

werkinrigting'' en de woorden "de gevangenis" 

door "het gesticht" en vervallen de woorden "tot 
lij fstraf of gevan~enis" . . 

Het tweede lid van voormeld artikel vervalt. 
In art. 419 worden de woorden "den cipier" 

vervangen . door • het hoofd van het gesticht" en 

wordt achter het woord "gevangene" ingevoegd 
11of verpleegde". 

Het eerste lid van art. 420 wordt gelezen : 
"Gedurende de instructie eener strafzaak is de 
regter-commissaris, of, in de gevallen waarin de 
instructie door een raadsheer-commissaris geschiedt, 

deze bevoegd in de gevangenis teu opzig:te van 
den beklaagde zoodanige bevelen te geven als hij 
in het belang der instructie noodig acht". 

In het tweede lid van voormeld artikel wordt 
achter het woord •regter-commissaris" ingevoegd 
,,of raadsheer-commissaris en wordt vóór de woor
den 11het hof' ' ingevoegd "den hoogen raad, van". 

Het derde lid van · voormeld artikel vervalt. 
Achter het woord "gevangenissen" in art. 421, 

wordt ingevoegd "de rijkswerkinrigtingen". 
27. De Een en twintigste Titel van gemeld 

Wetboek ondergaat de volgende wijzigingen : 
Het tweede lid van art . 422 vervalt. 

In de artt. 422 en 424 worden de woorden 
,,artikel 169" vervangen door •artikel 152" . 

28. De Twee en twintigste Titel van gemeld 
Wetboek ondergaat de volgende wijzigingen : 

Worden vervangen : 

in het. opschrift het woord "misdrijven" door 
,,strafbare feiten ''; 

in art. 427 de woorden "eene strafbare daad" 
door "een strafbaar feit" en het woord "mis
drijf" door umisdrijf of overtreding"; 

in art. 431 het woord "misdrijf" door "straf
baar feit". 

In laatstgemeld artikel vervallen de woorden 
•of beschuldigde". 
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In art. 432 . worden de woorden nartikel 188 
en 190" vervangen door ,,de artikelen 193 , 195 
en 196". 

In art . 436 worden de woorden ,in het bewijs 
van misdrijven" vervangen door ,,ten aanzien 

van het bewijs in strafzaken". 

In art. 438 wordt het woord "zaakkundigen" 
vervangen door "deskundigen". 

In ' art. 439 wordt het woord nmisdr ijf'' ver
vangen door "feit" en vervallen de woorden 
,, beschuldigde of". 

In art. 442 worden de woorden •,als met het 
misdrijf zelve" vervangen door uals met het 
ten laste gelegde feit zelf" en wordt het woord 
umisdrijf" vervangen door neen strafbaar feit". 

In art. 4413, n°, 4, vervallen de woorden 
,, beschuldigde of". 

29. De Drie en twintigste Titel van gemeld 
Wetboek ondergaat de volgende wijzigiugen: 

Het opschrift der eerste afdeeling wordt ge
lezen : 

nVan den dood of de zinneloosheid der ver
dachten, beklaagden of veroordeelden". 

Art. 446 vervalt. 
In art. 447 worden de woorden • het vorige 

artikel" vervangen door nart. 69 van het Wet
boek van Strafrecht" . 

In art 448 worden de woorden nart. 222" 
vervangen door "art. 170" . 

In art. 452 wordt het woord "misdrijf" ver
vangen door "strafbaar feit" en vervallen de 

woorden "of beschuldigde". 
In art. 453 vervallen de woorden "of be

schuldigde". 
In art. 455 worden de woorden " fo geval" 

vervangen door "Indien in de gevallen bij art. 
447 vermeld" en vervallen d~ woorden • uit hoofde 
van welk misdrijf dezelve ook mogten zijn op
gelegd". 

Art. 456 vervalt. 

De artt. 457- 463 vervallen. 
Art. 464 wordt gelezen : 

"De ambtenaren vau het openbaar ministerie 
en de regters geven ambtshalve acht op de ver
jaring, al ware het dat zij niet door de beklaag
den worat ingeroepen." 

Art. 465 en de slotbepaling \ru't. 466) vervallen. 
30. Op Onzen last wordt het Wetboek van 

Strafvord ering, met de daarin door deze en 
andere wetten gebrachte wijzigingen , in eene door
loopende reeks van Titels en artikelen samenge
vat en in het Staatsblad geplaatst. 

31. Deze wet treeilt in werking op hetzelfde 
tijdstip als het Wetboek van Strafrecht. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 15den J anu

ari 1886. 
(get.) WILLEM. 

De Ministe,• van J ,istitie, 
(get.) DU 'J'OUR VAN BELLJNCHAVE. 

(Uitgeg. 19 Jan. 1886.) 

15 J anuari 1886 . WET, houdende wijzigingen 
in het bij de wet van 3 Maart 1881 (Staats
blad n°. 35) vastgestelde Wetboek van 
Strafrecht. S. 6. 

Bijl. Handel. 26 ICame,· 1883/84 n°. 210; 

1884/85 n°. 5 l; 1884/85 tweede zitting n°. 39, 
1-2; 1885/86 n° .. 28, l -3 ; 

Handel. 2• Kamer 1885,86 bladz. 319, 324-341; 

Handel. l• Kamer 1885186 bladz. 19, 47, 
52, IOi, 126 , 129 , 174-179. 

WIJ W [J,LEM III, ENZ . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging l!enornen hebben, dat 

het wenschelijk is eenige wijzigingen te brengen 
in het bij de wet van il Maart 1881 (Staatsblad 
n°. 35) vastgestelde Wetboek van Strafrecht; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. Worden gelezen : 
Het tweede Jid van de artikelen 11 3 , 11 9, 

240 en 271 van voormeld Wetboek: 
"Indien de schuldige het misdrijf in zijn beroep 

begaat en er, tijdens het plegen van het misdrijf, 
nog geen twee jaren zijn verloopen , sedert eene 
vroegere veroordeeliug van den schuldige wegens 
gelijk misdrijf onherroepelijk is geworden, kan 
hij van de uitoefening van dat beroep worden 
ontzet ." 

Het tweede lid van de artikelen 132 en 134 : 
"Jndien de schuldige het misdrijf in zijn beroep 

begaat en er, tijdens het plegen van het misdrijf, 

nog g,een vijf jaren zijn verloopen, sedert eene 
vroegere veroordeeling van den schnldige wegens 
gelijk misdrijf onherroepelijk is geworden, kan hij 
van de uitoefening van dat beroep worden ontzet." 

Het derde Jid van de artikelen 184 en 254: 
"Indien tijdens het plegen van het misdrijf 

nog geen twee jaren zijn verloopen, sedert eene 
vroegere veroordeeling van den schuldige wegens 

gelijk misdrijf onherroepelijk is geworden, kunnen 
de straffen met een derde worden verhoogd." 

Het tweede Jid van artikel 314: 
" J ndien tijdens het plegen van het misdrijf 

nog ~een twee jaren zijn verloopen, sedert eene 
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vroegere veroordeeling van den schuldige wegens 
gelijk misdrijf onherroepel\jk is geworden, wordt 
hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
twee maanden." 

Het tweede lid van artikel 424: 
"Indien t.ijdeus het plegen van de overtreding 

nog geen jaar is verloopen, sedert eene vroegere 

veroor<leeling van den schul_dige wegens gelijke 

overtreding onherroepelijk is geworden, kan, in 
plaats vau de geldboete, hechtenis van ten hoogste 
drie dagen worden opgelegd." 

Het tweede lid rnn artikel 426: 
"Indien tijdens het plegen van de overtreding 

nog geen jaar is verloopen , sedert eene vroegere 

veroordeeling van den schuldige wegens gelijke 
of de in "rtikel 453 omschreven overtreding on
herroepelijk is geworden, wor.dt hij gestraft met 

hechtenis van ten hoogste twee weken." 

Het derde lid van artikel 436 : 

"lndian tijdens het plegen van de overtreding 

nog geen twee jaren zijn verloopen, sedert eene 
vroegere veroor<leeling van den schuldige wegens 

gelijke overtreding onherroepel\jk is geworden, 

kan, iu plaats van de gelr!boete", enz. 
Het tweede lid van de artikelen 437 en 438 : 

"Indien tijdens het plegen van de overtreding 
nog geen twee jaren zijn verloopen, sedert eene 

vroegere veroordeeling van den schuldige wegens 

gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, 
kan, in plaats van de geldboete, hechtenis van 

ten hoogste zes dagen worden opgelegd." 
Het tweede lid van artikel 439 : 
"Indien tijdens het plegen van de overtreding 

nog geen twee jaren zijn verloopen, sedert eene 
vroegere veroordeeling van den schuldige wegens 

eene dezer overtredingen onherroepelijk is geworden , 
kunnen de straffen worden verdubbeld." 

Het tweede lid van artikel 449 : 

"Indien tijdens het plegen van de overtreding 

nog geen twee jaren zijn vedoopen, sedert eene 

vroegere veroordeeling van den schnldige wegens 

gelijke overtreiling onherroepelijk is geworden, 

kan, in plaats van de ii;eldboete, hechtenis van 

ten hoogste twee maanden worden opg!llegd." 
Het tweede lid van artikel 455: 

"Indien tijilens het plegen van de overtreding 

nog geen jaar . is verloopen , sedert eene vroegere 
veroordeeling van den schuldige wegens gelijke 

overtreding of wegens het in artikel 254 om-· 

schreven misdrijf onherroepelijk is geworden, kan, 

in plaats van de geldboete, hechtenis van ten 

hoogste dt·ie dagen worden opgelegd." 

Het tweede Jid van artikel 4 71 : 
,Indien t ijdens het plegen van de overtreding 

nog geen twee jaren zijn verloopen, sedert eene 
vroegere veroordeeling van den schulrlige wegens 
eene dezer overtredingen onherroepelijk is geworden, 
kan in plaats van de geldboete, hechtenis van 

ten hoogste twee maanden worilen opgelegd." 
2. In het eerste lid van artikel 249 van voor

meld Wetboek wordt het onder 4°. voorkomende 
woord: ,,strafinrichtingen" vervangen door: 11ge
vangenissen, rijkswerkinrichtingen". 

Het tweede lid van voormelcl artikel vervalt. 

3. In artikel 252 van voormeld Wetboek 
worden onder 1°. tusschen de woorden "drank" 
en •toedient" ingevoegd de woorden; "verkoopt 
of" en vervalt onder 2°. het woord "opzettelijk". 

Het tweede, derde en vierde Jid van artikel 

45R worden gelezen: 

"Indien tijdens het plegen van de overtreding 
nog geen jaar is verloopen , sedert eene vroegere 

veroorileeling van den schuldige wegens gelijke 
of de in artikel 426 omschreven overtreding on

herroepelijk is geworden, kan, in plaats van de 

geldboete, hechtenis van ten hoogste drie dagen 

worden opgelegd. 
"Bij tweede herhaling binnen een jaar nadat 

de eerste veroordeeling wegens herhaling onher
roepelijk geworden is, wordt hechtenis van ten 

hoogste twee weken opgelegd. 
• Bij derde of volgende herhalingen gepleegd 

telkens binneu een jaar nadat de laatste veroor
deeling wegens tweede of volgende herhaling on

herroepel\jk geworden is, wordt hechtenis opge

legd van ten hoogste drie weken en kan de 
schuldige daarenboven, zoo hij tot werken in 
staat is, tot plaatsing in eene rijkswerkinrichting 

worden veroordeeld voor ten hoogste een jaar. 
In geval van herhaling van overtreding na te 

zijn geplaatst geworden in eene rijkswerkinrichting, 
vangt de termijn van een jaar, bedoeld in de 

vorige zinsnede, aan op den dag van het ontslag 
nit de rijkswerkinrichtini;." 

In artikel 454 wordt in plaats van de woorden 

"sterken drank toedient" gelezen: ,,sterken drank 

toedient of verkoopt". 
4. Het tweede lid van artikel 241 van voor

meld Wetboek wordt gelezen : 
"Geene vervolging heeft plaats dan op klachte 

van den beleedigden echtgenoot, binnen den tijd 

van drie maanden gevolgd door een eisch tot echt

-scheiding of scheiding · van tafel en bed op grond 

van hetzelfde feit." 
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Aan hetzelfde art ikel wordt als laatste Jid toe -
gevoegd: 

u Aan de klachte wordt geen gevolg gegeven, 
zoolang niet het huwelijk door echtscheiding is 
ontbonden of het vonnis, waarbij scheiding van 
tafel en bed is uitgesproken, onherroepelijk is 
geworden" 

5. Het eerste lid van arti kei 315 van voor
meld Wetboek wordt gelezen: 

• Met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren 
of geldboete van ten hoogste zestig gulden wordt 

gestraft." 

6 . Artikel 337 van voormeld Wetboek wordt 
gelezen: 

• Hij die opzettelijk waren , welke zelve of op 

hare verpakking valschelijk voorzien zijn van den 
naam, de firma of het merk waarop een ander 

recht beeft, of, ter aanduiding van herkomst, 
van den naam eener bepaalde plaats , met bij 
voeging van een verdichten naam of firma, of 

op welke of op wier verpakking zoodanige naam , 
firma of me,·k, zij het ook met eene geringe af

wijking, zijn nagebootst, binnen het Rijk in Europa 

invoert zonder klaarblijkelijke bestemming om weder 

te worden uitgevoerd, verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert, uitdeelt of ten verkoop of ter uitdeeling 

in voorraad beeft, wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste drie maanden of geldboete 

van ten hoogste zeshonderd gulden. 
"Inilieu tijdens het plegen van het misilrijf 

nog geen vijf jaren zijn verloopen, sedert eene 
vroegere veroordeeling rnn den schuldige wegens 
gelijk misdrijf onherroepelijk is geworden, kan 

gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden 
worden opgelegd." 

7. Achter artikel 349 van voormelil Wetboek 

worden de volgew:le bepalingen ingevoegd: 
•Artikel 349bis. Hij die opzettelijk inbreuk 

maakt op eens anders auteursrecht , wordt gestraft 
met geldboete van ten hoogste twee duizend gnlden. 

" De door middel van het misdrijf verkregen 
exemplaren, alsmede de den schuldige toebehoorende 
platen , vormen en matt-ijzen, die tot het plegen 
van het misdrij f gediend hebben, worden verbeurd 
verklaard." 

"Artikel 34()tei·. Hij die een werk, waardoor 

hij ,met dat inbreuk gemaakt wordt op eens anders 

autenrsrecht, verspreidt of openlijk te koop stelt, 

wordt gestraft met geldboete van ten hoogste 
zeshonderd gu !den . 

"De door middel van inbreuk op het auteursrecht 
verkregen exemplaren worden verbeurd verklaard." 

,Artikel 349qzeate1'. De misdrijven iu de beide 
voorgaande artikelen omscht·even, worden niet ver
volgd dan op klachte van hem , tegen wien zij 
gepleegd zijn." 

8 . .A.chter artikel 351 van voormeld Wetboek 

wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 
•Art. 35lbia. Hij aan wiens schuld te wijten 

is dat eenig in het vorig artikel bedoeld werk, 
vernield , beschadigd of onbrnikbaar gemaakt wordt, 

wordt gestraft met hechtenis vau ten hoogste eene 

maand of geldboete van ten hoogste honderd 

gulden." 
9. In artikel 390 van voormeld Wetboek 

worden de woorden, voorkomende onder 2°. •ge
durende de reis" vervangen door : ,,n,, den aan

vang der monstering en vóór het einde zijner 
verbintenis". 

Artikel 391 van voormeld Wetboek wordt ge

lezen: 

"Wordt gestraft als sch uldig aan desertie vóór 
den aanvang der reis: · 

"1°. met gevangenisstraf van ten hoogste drie 
maanden, de schepeling di e opzettelijk en weder 
rechtelijk eene reis , waarvoor hij zich op een 
rederlandsch schip verbonden beeft, niet mede

maakt; 

"2°. met gevangenisstraf van ten hoogste twee 
weken, de schepeling die opzettelijk en weder
rechtelijk eene reis, waarvoor hij zich op een 
Nederlandsch zeevisschersvaartuig verbonden heeft, 
niet medemaakt." 

Artikel 393 van voormeld Wetboek wordt 
gelezen: 

" Wordt gestraft , als schuldig aan desertie na 
den afloop der reis : 

"1 °. met gevangenisstraf van ten hoogste drie 
maanden, de schepeling van een N ederlandsch 

schip Jie, na den afloop der reis en vóór het 
einde zijner verbintenis, zich op1.ettelijk door 

wederrechtelijke afwezigheid aan zijne verdere 
dienstverrichtingen onttrekt; 

,2°. met gevangenisstraf van ten hoogste twee 

weken, de schepeling van een Nederlandsch zee
visschersvaartuig die, na den afloop de,· rei s en 
vóór het einde zijner verbintenis, zich opzette

lijk door wederrechtelij ke afwezigheid aan zijne 
verdere dienstverrichtingen onttrekt." 

Achter artikel 394 wordt een nieuw artikel 
ingevoegd luidende : 

".Artikel 394bis. De reeder, boekhouder of 
schipper vap een Nederlandsch schip of zeevisschers 

vaartuig die een chepeling in dienst neemt , 
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wetende dat er nog geene maand is verstreken 
sedert deze zich aan zijne verbintenis voor een 

ederlandsch scllip of zeevisschersvaartuig heeft 
onttrokken op de wijze in een der artikelen 391-
39.l omschreven, wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste dri e maanden of geldboete 
van ten hoogste drie honderd gulden. 

"Niet strafbaar is het feit indien de indienst
neming buiten het Rijk in Europa geschiedt met 
toestemming van den Nederlandschen consul of , 
zoo die er niet is , op verzoek van de plaatselijke 
overheid." 

10. "Artikel 432 van voormeld Wetboek wordt 
gelezen: 

• Met hechtenis van ten hoogste twaalf dagen 
wordt gestraft : 

·• 1°. als schuldig aan bedelarij , hij die in het 
openbaar bedelt ; 

"2°. als schuldig aan landlooperij , hij die 
zonder middelen van bestaan rondzwerft." 

• De aanhef van artikel 433 van voormeld 
Wet boek wordt gelezen : 

" Bedelarij of landlooperij, gepleegd door drie 

of meer personen boven den leeftij d van zestien 
jaren, wordt ge traft" enz. 

•Artikel 434 van voormeld Wetboek wordt 

gelezen: 

"De schuldige aan eene der in de beide vorige 
artikelen omschreven overtt-edingen kan bovendien, 
zoo bij tot werken in staat is, tot plaatsin!! in 

eene rijkswerkinr:chting worden veroordeeld voor 
ten bool(ste drie jaren." 

11 . In de artikelen 38 en 39 van voormeld 
Wetboek wordt het woord , overtreding" telkens 

vervangen door •overtredingen". 
12. In artikel 452 van voormeld Wetboek 

wordt het woord "aldaar" vervan11en door: "in 
dat huis". 

13. Deze wet treedt in werking op hetzelfde 
tijdstip als het Wetboek van Strafrecht. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 15den J anu

ari ] 8 6. 
(get.) WILLEM.. 

De JJfinister van J11stitie , 
(ge f..) DU TOUR VA.N BELLlNCHA.VE. 

(Uitgeg. 19 Jan. 1886.) 

15 Januari 1886. WET, houdende bepalingen 
tot uitvoering van de artikelen 38 en 39 

van het Wetboek van Strafrecht. S. 7. 

Bijt. Handet. 2• Kamer 18'32/83 n°. 151 ; 
1883/1?4 n°. 5:l; 1884185 n°. 48; 1884,85 tweede 
zitting n°. 36, 1-2; 1885/86 n°. 25, l -7. 

Handet . . 2• Kame-r 1885/86 btadz. 345-347. 
Handel. ]• Kamer 1885/86 blarJ.z 19, 47, 

52 , J05, 126, iao, 179. 
WIJ WILLEM 111 , ENZ. . . . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat 

het noodzakelijk is, bepalingen vast te stellen 
tot uitvoering van de artikelen 38 en 39 van het 
·wetboek vau· Strafrecht en van de verdere wet: 
telijke bepalingen betreffenàe de plaatsing van kin 
deren in een Rijksopvoedingsgest.icht; 

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

1. B epalingen, regelende de wijze waarop de 
tast van den burgertijken rechter wordt ver-

kregen tot plaatsing van een kind in 
een Rijkwpvoedingsgesticht. 

.Art. 1. In de gevallen, waarin de wet de 

plaatsing van een kind in een Rijksopvoedings
gesticht toelaat wegens feiten, begaan voordat 

het den leeftijd van tien jaren heeft bereikt, kan 
de last daartoe binnen een jaar nadat die feiten 
zijn begaan gevorderd worden door den officier 

van justitie bij de rechtbank van het arrondis

sement: 
• 1 °. waarin het kind woont, 

"zo_ waarin het verblijf houdt, of 
,3°. waarin het feit is begaan. 

Wordt de kennisneming der zaak gelijktijdig 

aan meer dan een van de drie genoemde recht
banken onderworpen, zoo blijft, met uitsluiting 
van de overige, die rechtbank bevoegd, welke bij de 

bovenstaande ran,;schikking vroeger is geplaatst. 
2. 'l'en aauzien van de opsporing van de in 

het vorig artikel bedoelde feit n en de voorloo
pige informatiën gelden de voorschriften van het 

Wetboek van Strafvordering, met dien verstande, 
dat hetgeen wordt voorgeschreven ten opzich te 

van den verd achte geldt ten opzichte van het 
kind, en dat in de plaats vau de voorloopige 
aanhoudinl( bij ontdekking op heeter daad, door 

den betrokken rechtercommissaris, officier of 

hulpofficier van just itie kan worden bevolen dat 
het kind voorloopig onder behoorlij k toezicht in 
verzekerde bewaring worde gesteld. 

Het bevel vervalt , wanneer het niet binnen 

drie dagen door de rechtbank is bekrachtigd. 
Gelijk bevel kan in eiken stand der zaak door 

de rechtbank worden verleend op vordering van 

den offi cier van justitie. 
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Het bevel der reehtbank geldt, behoudens 
verlenging, voor niet langer dan dertig dagen, 
en kan iloor de rechtbank steeds worden inge
trokken. 

Hangende appèl en cassatie blijft het bevel 
van kracht. 

3. Wanneer de zaak tot genoegzame klaarheid 
is gebracht en er naar het oordeel van den 
officier van justitie grond bestaat tot plaatsing in 

een Rijksopvoedingsgesticht, dient hij zijne daar
toe strekkende vordering met de stukken bij de 

rechtbank in. 
4. Indien ter zake van hetzelfde feit tegen 

andere personen eene strafrechterlijke vervolging 

wordt ingesteld, wnrdt de behandeling der zaak 

geschorst tot dat de strafrechter zal hebben 

beslist. 

De rechtbank zal aan de uitspraak van den 
strafrechter zoodanige kracht toekennen, als zij 

zal meenen te behooren. 
5. Alvorens te beschikken, zal de rechtbank, 

tenzij reeds aadeHjk van oordeel, dat de vorde

ring niet voor toewijzing vatbaar is, het verhoor 
bevelen van het kin il, van zijn wettigen verte

genwoordiger, van de geluigen en van alle andere 
personen, wier verhoor noodig voorkomt. 

De oproeping wordt beteekend door een deur

waarder of dienaar van de openbare macht. Tn 
die van het kind en zijn vertegenwooriliger wordt 

het feit vermeld. 

Bij niet-verschijning van de in het eerste Jid 

bedoelde personen kan de rechtbank een bevel 

van medebreuging verleenen. 

6. Na afloop der verhooren doet de recht

bank op de conclusiën van het openbaar mini • 

terie bij gemotiveerae beschikking uitsp, aak. 

Indien .het feit voldoeniie is gebleken en de 
wet plaatsing in een Rijksopvoediug gesticht we

gens dat feit toelaat, wij st rle rechtbank, zoo zij 
vau oordeel is dat voor zoodanige plaatsing ter

men bestaan, de vordering toe. 

7 De oeschikking, waarbij de plaatsing is 

bevolen, wordt aan het kind en zijn vertegen
woordiger beteekend op de wijze voorgeschreven 

bij art. 5. 
8. Het kind en zijn vertegenwoordiger kunnen 

binnen acht dagen na de beteekening van het 

bevel daartegen bij verzoekschrift aan het hof, 
in te dienen ter griffie der rechtbank die het 
vonnis gewezen heeft , in hooger beroep komen. 

9. Indien het hof de beschikking der recht
bank bekrachtigt , of de plaatsing voor een an-

deren tijd gelast, kunnen het kiud en zijn ver
tegenwoordiger daartegen beroep in cassatie doen 
binnen acht dagen nadat 's hofs beschikking hun 
is beteekend. 

10. De cassatie wordt aangeteekend bij ver
zoekschrift aan den Hoogen Raad, houdende 

middelen , in te dienen ter griffie van het hof. 
De Hooge Raad doet, zonder dat beteekening 

aan <ie wederpartij of oproeping vau partijen 
plaats vindt, uitspraak op de conclusien van het 
openbaar ministerie. 

11 . lle opneming in het Rijksopvoedingsge

sticht _geschiedt tegen overlegging van een extract 
van de beschikking, waarbij de plaatsing is bevolen. 

12. Waar in deze paragraaf gesproken wordt 

van de rechtba~k , het hof of den Hoogen Raad 

wordt daarmede beiloeld de raadkamer voor bur

gerlijke zaken dier colleges. 

2. B epalingen , t·egelende de wijze, waa1·op 
de last tot ontslag uit liet Rijksopvoe

dingsgestic!tt wordt verkregen v66r-
dat de b(i het vonnis bepaalde 

termijn is ve,·.ytreken. 

13 . H et ontslag uit het Rijksopvoedingsge
sticht vóórdat de tijd verstreken is gedurende 

welken het kind ingevolge de uitspraak van den 
burgerlijken of den strafrechter daarin zou moeten 

ver blij ven , kan door denzelfden rechter worden 

bevolen op de vordering van den officie,· van 

justitie of op verzoek van den verte~enwoordiger -
van het kind. 

De officier van justitie , het ontslag vorderende, 

levert zijne daartoe strekkenJe vordering, met 
de stukken, welke hij noodig acht over te leggen, 

bij de rechtbank in, die bij eenl'ouclig r.ppoi nte

ment op de vordering , de oproeping gelast van 
den vertegenwoordiger , tegen een bekwamen ter
mijn om op de vordering te worden gehoord. De 

rechtbank kan ook de oproepini.: van het kind 

gelasten. 

Het verzoek van deu vertegenwoordiger ge
schiedt bij een door hem onderteekend verzoek. 
schrift. Het wordt door de rechtbank gesteld in 

hande!l van den officier van justi tie, ten einde 

daarop ve,·slag te doen en zijn gevoelen aan de 

rechtbank kenbaar te maken, De rechtbank kan, 

alvorens op het verzoek te beslissen , de oproeping 
gelasten tegen een bekwam en termijn zoowel van 
den vertegenwoordiger als van het kind. 

Vorderingen of verzoeken tot ontslag van kin
deren uit het Rijks_opvoedingsgesticht worden in 
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raadkamer behandeld en beslist door dezelfde 
rechtbank, die de plaatsing heeft bevolen. 

Tegen de beslissing is geen · hooger beroep toe
gelaten. 

14. Indien de plaatsing van het kind in een 
Rijksopvoedingsgesticht in hooger beroep, met 
vernietiging van een vonnis der rechtbank , door 
het hof is bevolen, wordt het verzoek of de vor
dering tot ontslag van het kind, in het vorige 

artikel bedoeld , bij dat college aanhangig ge
maakt . 

Al hetgeen in het vo rige artikel van den officier 
van justitie en de rechtbank is bepaald, geldt in 
dat geval voor den proc ureur-generaal en het hof. 

§ 3. B epalingen aan de twee vorige 
paragrafen gemeen. 

15. Al de kosten , zoowel die welke door de 

vordering tot plnatsing van het kind in een Rijks

opvoedingsgesticht worden veroorzaakL, als die 
welke zoodanige plaatsing en de aanvraii;e tot ont

Glag doen ontstaan, blijven voo1· rekening van 
den Staat. 

16 . Alle stukken, ter nitvoering van deze 

wet opgemaakt, zijn vrij van zegel en registratie. 
De salarissen der grilliers en deurwaarders en 

de schadeloosstellingen der getuigen, tolken en 
deskundigen worden berekend naar de tarieven 

voor strnîzaken vastgesteld. 

17 . Deze wet treedt in werking te gelijk met 
het Wetboek van Strafrecht. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, 
ari 1886 

den l Eden Janu-

(get.) WILL EM. 

(get .) 
De iJ1iniste;- van Justitie , 

DU 'l'ouR VAN BELLINCHAVJ,; 

(Uitgeg . 19 J an. 1886 .) 

l 5 Januai-i 1886. BESLUIT, houdende opheffing 

van het kantoor van expeditie en van laatste 
visitatie te Sittard en vestiging van zoo

danig kantoor te Broeksittard. S. 8. 
WIJ WILLEM III , ENZ . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën, van 9 Januari 1886, n°. 46, Invoer

rechten en Accijnzen en Personeel ; 

Gelet op de artikelen ö7, 66 en 75 der al
gemeene wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad 
n°. 38) en art. 35 der wet van 20 Juli 1870 
(Staatsblad n°. 127); 

Herzien § 1 , 3°. en § 2 , 2°. vao het Konink-

lijk besluit van 12 J uni 1839 (Staatsblad n°. 2il) 
en de Koninklijke béslniten van 8 Mei 1841 
(Staatsblad n°. 12) en 15 September 1870 (Staats 
blad n°. 161); 

Mede gelet op art. 8 van Ons besluit van 
20 Mei 1869, n° . 29 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

Art. 1. Wordt ingetrokken de aanwij zing der 
gemeente Sittard als kantoor : 

1°. van expedi tie bij invoer van accijns- en 

accijnsvrije goederen en van laatste visitatie bij 
het uitg-aan ; 

2°. voor het inkomen van doorgevoerd wordende 
goederen ; en 

3°. voor den uitvoer van wiJn uit verÎengbaar 
krediet uit entrepot of in doorvoer. 

2. In de gemeente Broeksittard wordt gevestigd 

een kantoor: 

1°. van expeditie bij invoer van laatste visitatie 
bij uitvoer en voor den doorvoer; 

2°. voor den uitvoer" van wijn, overeenkomstig 

art. ö5 der voormelde wet van 20 Juli l 870 
(Staatsblarl n°. 127). 

3. Voornoemd grenskantoor wordt aangewezen 
voor waarneming door ean kommies-ontvanger. 

4. Dit besluit treedt in werking op den 15den 
Februari 1886 . 

Onze Minister van ~'inanciën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
en in de Staatscourant zal wo,:den geplaatst. 

's Gravenhage, den ]5den Jannari 1886. 

(get.) WILLEM:. 

De ,lfinister van Financien, <get.) BLOEM. 

(Uitgeg . 22 Jan. 1886.) 

17 Januari 1886. BESLUIT, bet,·effeude de dienst

doende schntterij te Rotterdam en Delfs
havm. S. 9. 

WIJ WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, van 
14 Januari 1886, afdeeling Militie en Sch,,tterijen, 
n•. 70, S.; 

Gezien de wet van. 4 December 1885 (Staat&
blad n°. 202), waarbij de gemeenten Rotterdam 
eu Delfshaven vereenigd zijn, met bepaling , dat 
de nieuwe gemeente den naam draagt van 
Rottei'rlam; 

Overwegende , dat de eerste vergadering van 

den Raad dier nieuwe gemeenten door Gedepu
teerde Staten van Zuidholland, ter uitvoering van 
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art 5 van voormelde wet, bepaald is op 30 J anu

ari l 886, en dat alzoo, ingevolge art .. 1 dier 
wet, de vereeniging van Rotterdam en Delfs
haven op genoemden dag tot stand komt, en dat 
alsdan , behoudens de verplichtingen der ingezetenen 
.an de beide gemeenten ten aanzien van de 
schutterij en, volgens art. 8 der aangehaalde wet, 
de dienstdoende schutterijen der tegenwoordige 
gemeenten Rotterdam en Def:fshaven , waarvan de 
sterkte , samenstelling en indeeling zijn geregeld 

respectievelijk bij Onze besluiten van 28 April 
1877 (Staatsblad n°. 89) en van 22 Januari 
1S68 (Staatsblad n°. 11), als zoodanig ophouden 

te bestaan; 

Gezien art. 28 der wet van ll April 1827 
(Staatsblad n°. 17): 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

1 °. In te trekken, voor zooveel c1e dienstc1oende 
schutterij van De~fshaven betreft , Ons besluit van 

22 Januari i868 (Staatsblad n° . 11 ) en den 
daarbij behoorenrl cn staat A. 

2°. De otlicieren bij en den at1di teur bij c1en 
schuttersraad van die schutterij eervol te ont

heffen van hnnne respectieve bel-rekkingen bij c1e 
voormelc1e sehutterij . 

3°. Te bepalen : 

a. dat de schutterij van de nieuwe gemeente 
Rotterdam dienstdoende zal zijn en, totdat hier

omtrent nader door Ons zal zijn voorzien, de 
sterkte zal hebben en samengesteld en ingedeeld 

zal zijn zooal bij den •staat behoorende bij Ons 

besluit van 28 Apr.il 1877 (Staatsblad n°. 89) 
is vastgest.eld ; 

b. dat c1e oflicieren en de auditeur bij den 

schuttersraad van de dienstdoende schutterij der 
tegenwoo,·dige gemeente Rotterdam hunne respec

tieve betrekkingen zullen bekleeden bij de dienst
doende schutterij der nieuwe gemeente Rotterdam; 

c. dat dit besluit in werking treedt op ;JO J anu
ari 188 6. 

Onze Minister van Binnenlandsche zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 

het Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan Onzen Minister 

van Oorlog. 

's Gravenhage, den l 7den J an uari 1886 . 

(get.) WILLEM. 

De JJfinister van Staat, Min. van Binnenl. Zaken, 
{get.) H E 1,::MSKERK. 

(Uitgeg. _ 2l Jan. 1886.) 

18 Jan11ari 1886. BESLUIT, houdende nadere 
vaststelling van een reglement voor de examens 
ter verkrijging van een diploma als stuur
man aan boord van koopvaardijschepen. S. l 0. 

W1J WILLEM UI, ENZ . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat , Handel en Nijverheid, van LO No
vember l 885, n°. 58, afdeeling Handel en 
Nijverheid; 

Den Raac1 van State gehoord (advies van 

22 December 1885, n°. 26); 
Gezien de nadere voordracht van Onzen Minis

ter van Waterstaat, H andel en Nijverheid, van 
5 Januari 1886 , n". 31, afdeeling Hanilel en 

'ijverheic1; 
Gelet op het rapport van Onzen Miujster van 

Staat , Minister van Binnenlandse-he Zaken, van 

11 Januari 1886, n°. 33, Onderwijs, en op het 
rapport van Onzen Minister van Just-itie , van 

15 Januari 1886, n° . 151 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

l 0 • met intrekking van Onze besluiten van 
5 Mei 1877 (Staatsblad n°. 98) en van 17 Fe

bruari 1879 1Staatsblad n°. 37) , vast te stellen 
het reglement, hetwelk met de daarbij behoorende 

programma·s .aan dit besl uit is gehecht; 

2°. te bepalen, dat dit. besluit iu werking zal 

t reden op c1en vijfden c1ag na dien der rlagteeke

ning van het Staatsblad en van de Staatscourant , 
waarin het geplaatst is. 

Onze Minister van Waterstaat, Hanc1el en Nij 

verheid is belast met de uitvoering van dit be

sluit, hetwelk in het Staatsblad en gelijktijdig 

in de Staatscourant zal worden f1:eplaatst, en 
waarvan afschrift aan den Raad van State zal 

gezonden worden. 

's Graven hage , den 18den Januari l 886 . 

(get.) WILLE 1. 

De JJ{in. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
{get) VAN UEN BERGH. 

( Uitgeg 13 F'P.hr. 1886) 

REGLEMEN'r voor de examens ter ver
lcr-ijging van een diploma als stuurman 
aan bóord van koopvaa,·dijschepen. 

Art. 1. Er wordt van Staatswege gelegenheid 

gegeven tot het afleggen van examens ter ver
krijp:ing van eea c1iploma als stuurman aan boorc1 
van koopvaard(j schepen. 

2 . De examens worden afgenomen door eene 
commissie, zitting houdende in de gemeenten, 
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jaarlijks rloor den Minister van Waterstaat, Handel 
en ij verheid in de maand Januari aan te wijzen . 

3. üe commissie bestaat uit zeven leden, van 
welke één het voorzitterschap bekleedt. Bij ont
stentenis van den voorzitter wordt hij vervangen 
door den oudste in jaren der aanwezige leden. 

De leden en de voorzitter worden bçnoemd 
door den Miuister telkens voor den tijd van 
één jaar. 

Op gelijke wijze worden van drie tot zes plaats
vervangers benoemd, die ingeval van ontstentenis 
van leden optreden , daartoe door den voorzitter 
opgeroepen. 

Ingeval de werkzaamheden door eenen buiten

gewoon grooten toevloed van candidaten een te 
grooten omvang zouden krijgen, wordt de com
missie op de voordracht van den voorzitter , door 
den Minister uit de plaatovervangende leden aan

gevuld. 
4 . De commissie houdt ten minste acht zit

tingen in het jaar, zooveel mogelijk aanvangende 
op den tweeden Dinsdag eener maand. 

'föt het houden van zitting en het nemen van 
besluiten wordt de tegenwoordigheid van ten 

minste vier leden, de voorzitter of fungéerende 

voorzitter daaronder begrepen , vereischt. 
5. 'rijd en plaats van elke zitting worden tel

kens drie weken van te voren door den voorzitter 
der commissie in de Staatscourant bekend gemaakt. 

Zij , die een examen wenschen af te leggen , 

geven bem daarvan kennis ten minste acht dagen 

vóór den dag, · waarop de zitting der commissie 
aanvangt. 

Heeft zich ééne week vóór den dag, waarop 
het examen moet aanvangen, niemand aangemeld, 

dan wordt de zitting der commissie uitgesteld tot 
de volgende maand. De voorzitter geeft daarvan 
onmiddellijk kennis aan de leden der commissie 
en aan den Minister. 

6. lle voorzitter en de leden der comm1ss1e 
genieten uit ' s Rijks schatkist vacatiegelden tot 

een bedrag van acht gulden per dag en vergoe
ding voor reis- en verblijfkosten naar de tweede 
klasse volgens het Koninklijk besluit vau 5 J anu
ari 1884 (Staatsblad n°. 4) 

7 De regeling van het examen, dat wat het 

theoretisch gedeelte betreft, schriftelijk en monde

ling wordt afgenomen, geschi edt door den voor
zitter. Het mondelinge examen wordt in het 

openbaar gehouden. 
8. Door de commissie wordt examen afgenomen 

ter verkr(jging van diploma's voor den rang van 

derden, tweeden en eersten stuurman voor de 
Groote Vaart en van stuurman voor de Kleine 
Vaa,·t . 

In elk dezer rangen worden afzonderlijke diplo
ma's voor de zeilvaart en voor de stoomvaart 
uitgereikt . 

Tot de Kleine Vaart wordt gerekend die op de 
Noordzee, de Oostzee , de kusten van Groot
Brittannië en Ierland, het Engelsche Kanaal en 
de Golf van Biscaije tot 10° Westerlengte van 

Greenwich. 
Vaart op verder gelegen havens wordt tot de 

Groote Vaart gerekend. 
9. Om tot het afleggen van een examen te 

worden toegelaten moet de candidaat overleggen: 
1 °. het bewijs, dat hij den leeftüd van 18 jaren 

heeft bereikt ; 
2• . eene verklaring van een door den Minister 

van Waterstaat, Handel en Nijverheid aange

wezen deskundige , dat hij voldoende gezichts
scherpte en kleurenonderscheidingsvermogen bezit. 
üe regelen, waarnaar het onderzoek van dezen 

deskundige plaats heeft en de eischen die daarbij 
worden gesteld, worden door dien Minister be

paald. Eene eenmaal afgegeven verklaring blijft 

ook voor verdere examens van kracht ; 
;io_ het bewij s: 
voor dl!'tden st..urman voor de Groote Vaart: 

bij de zeilvaart en bij de stoomvaart, dat hij 

gedurende ten minste één jaar buiten de Neder

Jandsche zeegaten heeft gevaren ; 
voor tweeden stuurman voor de Groot.e Vaart: 
bij de zeilvaart, dat hij gedurende ten minste 

twee jaren als derde stuurman of in hoogeren 

rang buiten de N ederlandsche zeegaten heeft dienst 

gedaan, of wel , dat hij den leeftijd van 20 jaren 
heeft bereikt en gedurende ten minste drie jaren 

buiten de N ederlandsche zeegaten heeft gevaren; 
bij de stoomvaart , dat hij gedurende ten minste 

twee jaren als derde stuurman of in hoogeren 

rang op buitengaats varende schepen heeft dienst 
gedaan. Dienst als vierde stuurman op een stoom
schip wordt in rekening gebracht als derde

stuurmansdieus t, mits de candidaat in het bezit 
was van een diploma voor den rang van derden 

stuurman bij de Groote Stoomvaart ; 
voor eersten stuurman voor de Groote Vaart : 
bij de zeilvaart, dat hij gedurende ten minste 

twee jaren als tweede stuurman of in hoogeren 
rang buiten de ederlandsche zeegaten heeft dienst 

gedaan; 
bij de stoomvaart, dat hij gedurende ten minste 
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twee jaren als tweede stU::u rman of in hoogeren 

rang op buitengaats varende schepen heeft dienst 
gedaan. Dienst als derde stuurman op een st.oom
schi p dat geregeld vier stunrlieden voert , wordt 

in rekening gebracht als tweede-stuurmansdienst, 
mits de candidaat in het bezit was van een diplo

ma voor den rang van tweeden stnurman bij de 
Groote Stoom vaal't; 

voor st,mrman voor de Kleine Vaart: 

bij de zeilvaart en bij de stoomvaart , dat hij 
gedurende ten minste drie jaren buiten de Neder
landsche zeegaten heeft gevaren. 

De eisch van het gednrende eenigen tijd dienst 

doen of varen buiten de Nederiandsche zeegaten 

worJt aldus verstaan, dat de gestelde tijd ten 

minste voor de helft moet zijn doorgebracht op 
een zeilschip wanneer een diploma voor de zeil

vaart, op een stoomschip , wanneer een diploma 

voor de stoomvaart wordt verlangd. 
Ter verkrijging van een bew ij s voor derden 

stuurman voor de Groote Vaart bij de stoomvaart 

is het echter onverschillig of de canilidaat den 
gestelden tij<l van een j aar op een zeil- dan wel 

op een stoomschip heeft gevaren. 
Als bewijzen worden aangenomen verklaringen , 

afgegeven door de ambtenaren , voor welke de 
aan- en · afmonstering van den candidaat heeft 
plaats gehad, of zoodanige andere bescheiden als 

door de commissie voldoende worden geoordeeld. 

10. De kennis, die gevorderd wordt bij de 
examens voor de in art 8 vermeide diploma's, 

is aangewezen in de programma's A en C, bij 
dit reglement gevoegd. 

I s het examen naar het oordeel der commissie 

op voldoende wijze afgelegd, dan wordt door haar 
aan den candidaat een diploma uitgereikt. 

Aan de candidaten voor de Groote Vaart, die 

den wensch daartoe te kennen geven, worden 

de examens afgenomen volgens de programma's 

B, waarbij in het bijzonder wordt gelet op kennis 
der wetenschappelijke gronden. Indien zij het 

examen op voldoende wijze afleggen, wordt hun 

door de commissie een speciaal diploma uitgereikt. 
üc modellen dezer diploma's worden door den 

Minister vastgesteld. 

Aan alle candidaten wordt tel'ens gelegenheid 

gegeven om bewijzen te ievernn \'an hunne kennis 

der l!'ransche, der Hoogduitsche en der Engel
sche taal. 

Aan hen, die in het bezit zijn van een diplo

ma voor de zeil vaart, wordt gelegenheid gegeven 

tot het afleggen van een aanvullingsexamen voor 

de stoom vaart en omgekeerd, mits zij voldoen 
aan de eischen tot toelating, in art. 9 , 3°., voor 
den betrokken mng bepaald. Deze aanvullings

~xamens omvatten de. vakken, die voor den be
trokken rang uitsluitend in het programma voor 
de stoomvaart en omgekeerd uitsluitend in het 

programma voor de zeil vaart zijn opgenomen. 
Bij voldoenden uitslag van het in de beide 

vorige alin ea's bedoelde examen of aanvullings 

examen wordt daa rvan door de rommissie eene 

aanteekening op het diploma gesteld. 
11 . üe commissie beslist met meerderheid van 

stemmen . 

In geval van staking beslist de voorzitter . 
Hij , die ten gevolge van eeu onvoldoend 

examen in het practische gedeelte is afgewezen, 

wordt niet tot een nader examen toegelaten dan 

na eene nieuwe zeereis te hebben afgelegd van 
ten minste zes maanden wat de Groote Vaart, 

van ten minste vier maanden wat de Kleine 

Vaart betreft . 
12 . Voor het examen als derde stuurman voor 

de Groote Vaart wordt door den candidaat eene 

som van vijf gulden betaald; voor dat als tweede 

stuurman voor de Groote Vaart zeven gulden 

vijftig cents; voor dat als eerste stuurm an voor 
de Groote Vaart tien gulden; voor dat als stn nr

man voor de Kleine Vaart vijf gulden; voor een 

afzonderlijk af te leggen aanv ullingsexamen voor 

de zeil - of voor de stoomvaart drie gulden, on

verschillig welke de uitslag zij. 
üeze betalingen geschieden vóór den aanvang 

van het examen. 
De opbrengst uer examengelden wordt door den 

voorzitter d_e r commissie in 's Rijks schatkist ge

stort en de kosten van het examen worden op 

de Staatsbegrooting verevend. 
13. De commissie zeudt vóór 31 December 

aan den Minister een beredeneerd verslag van 

de, in het jaar waarvoor zij is benoemd, ge

houden examens. 
14. Met afwijking van het bepaalde bij Ons 

besluit van 22 Febrnari 1851 (Staatsblad n°. 12), 
wordt aan den geneeskundige die belast wordt met 

het onderzoek naar de voldoende gezichtssch erpte 

en het onderscheidingsvermogen van pe1·sonen, 

die een st.uurmansexamen wenscben af te leggen, 

wanneer hij geene Rijksbetrekking bekleedt , waar
aan eene Rijksbeznldiging is verbonden , eene be

looning toegekend ten bedrage van één gulilen 

voor eiken te onderzoeken kandidaat. 
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Overgangsbepavingen 

Zij, il.ie volgens Ons besluit van 5 Mei 1877 
(Staatsblad n°. 98) een . diploma voor eersten 
stuurman hebben verkregen, zonder daarbij be
wijzen te hebben gegeven van hunne kennis 
omtrent het stoomwerktuig en het manoeuvreeren 
met stoomschepen , kunnen een aanvullingsexamen 
voor de stoomvaart afleggen. 

Voor hen, die in het bezit zijn van een diploma 
voor eersten stuurman, vóór 1878 afgegeven door 
eene gemeentelijke commissie, bestaat hiertoe de 
gelegenheid gedurende twee jaren na het in werking 

treden van dit besluit. 
Dit aanvullingsexamen omvat de vakken, in 

programma A voor derden stuurman onder n°. 9a 

en 18, voor tweeden stuurman onder n°. 12b, 
14a, en 19 en voor eersten stuurman onder 

n°. 11, 12 en 14 aangewezen. 
Bij voldoenden uitslag wordt daarvan door de 

commissie eene aanteekening op het diploma gesteld. 

Voor de toelating tot het examen voor het 
diploma voor tweeden of eersten stuurman voor 
de Groote Stoomvaart wordt het diploma voor 
derden of tweeden stuurman voor de Groote 
Vaart, door eene gemeentelijke commissie vóór 
I 8 7 8 afgegeven of volgens Ons bovengenoemd 
besluit verkregen, gelijkgesteld met het diploma 
voor derden of ( weed en tn urm an voor de Groote 
Stoomvaart in de gevallen, waarin het bezit van 
een der laatstgemelde diploma's volgens art. 9, 
3°., hierboven wordt gevorderd. 

Gedurende één jaar na het in werking treden 

van dit besluit kan voor de toelating tot de ver
schillende examens worden volstaan met de over

legging der bewijzen, bij Ons bovengenoemd be
sluit voor den betrokken rang gevorderd. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 18 Janu
ari 1886 (Staatsblad n°. 10). 

. Mij bekend, 

De ~fin. van Waterstaat, Handel en .Nijverheid, 

(get.) VAN DEN BERGH. 

GRO OTE VAA R T. 

PROGRAMMA A . 
EXAMEN VOOR DERDEr STUURMA . 

Groote Stoomvaart. 

1. Als zeilvaart. 

2. 

3. 

4. 

Groote Zeilvaart. 

1. De cand.idaat moet eene leesbare hand 
schrijven en zijne ge:lachten zonder grove fouten 
in de Nederlandsche taal kunnen uitdrukken. 

2. Rekenkunde: 

a. vaardigheid in het oplossen van vraag
stukken met geheele en decimale ~etallen en ge

wone breuken; 
b. evenredigheden en bekendheid met hare 

voornaamste eigenschappen ; 
c. toepassing van het metrieke stelsel ; 

d. tweedemachtsworteltreklöng 
3. Stelkunde: 

a. kennis van het stelkundig teekenschrift; 
b. herleiding van sommen, verschillen, pro

ducten en quotiënten van geheele vormen ; 
c. toepassing van de eigenschappen der verge

lijkingen van den eersten graad met één onbe

kende en vaardig beid in het oplossen daarvan; 
d. vaardigheid in het oplossen van eenvoudige 

vraagstukken door middel van logarithmen. 
4. Meetkunde : 

a. kennis van lijnen , hoeken, overstaande 

hoeken, hoeken ontstaan door de snijding van 
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5. Al, zeilvaart. 

6. 

7. 

8. 

9. Schip en tuig: 

a. naam en plaats: van ,de ~amenstellende deelen 

van het ijzeren stoomschip; 

1886 . 

twee evenwijdige lijnen door een derde, eigen
schappen van de loodlijn; 

b. verschillende soorten van driehoeken en 
hnnne voomaamste eigenschappen; de gelijk- en 
gelijkvormigheid der driehoeken, de gelijkvormig
heid der driehoeken, verschillende paralellogrammen 
en trapeziums en hunne voornaamste eigenschappen; 

c. de cirkel , lijuen in en aan den cirke), het 
meten vau hoeken door cirkelbogen, de beteekenis 

van het ~etnl 1r; 

d. bereket1ingen, die binnen deze grenzen vallen; 
e. berekeningen yan inhouden van eenvoudige 

vlakke figuren en lichamen voor zoover zij. aan 
boord te pas komen. 

5. Goniometrie: de goniometrische lijnen en de 

betrekking tusschen de lijnen van eenzelfden hoek. 

6. Platte en bolvormige trigonometrie: vaa.rdig 

heid in het berekenen der verschillende gevallen 

der rechte en scheve, platte en boldriehoeken, 
welke in de zeeraartknnde gebruikt worden. 

7. Zeevaartkunde: 

a. kennis van cirkels en bogen op aarde en 
aan den hemel ; 

b. kennis van de Jog en van het kom pas; 

c kennis van de inrichting en het gebruik 
der zeekaarten; 

d. verbeteren van koersen voor variatie en 

deviatie; 
e. koers- en verheidsrekening, stroom kaveling 

en peiliugen; 

f. dagelijksche en jaarlijksche beweging van 

de aarde; 

g. middelbare en ware tijd en tijd vereffening; 

h. gebruik van den zeemansalmanak (zonsop

gaven); 
i . het berekenen der breedte door middngs

hoogte, door hoogte dicht biJ den middag en 

door twee zonshoogten met verzeiling; 

k het berekenen der tijdmeterlengte door 

zonsuurhoek; 
l. het berekenen der miswijzing van het kompas 

door zousazimuth en amplitudo; 
· m. kennis rnn het sexlantbepaling en toepas-

sing van index-correctie, aflezen van hoeken; 
n. gebruik ,.-an den zeebarometer en thermometer. 

8 . Aardrijkskunde: 

a. ligging der voornaamste havens; 

b. kennis van de voornaamste vuren ,en banken 

in de Noordzee en het Engelsche kanaal. 

9. Schip en tuig: 

a. naam en plaats van de samenstellende deelen 

van het houten en ijzeren zeilschip; 

4 
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b. kennis van het staand en loopend tuig, rond 
houten, zeilen , ankers en kettingen voor het 
ijzeren stoomschip. 

10. Als zeilvaart. 

ll. 

12. Manoeuvres: 
a. het zetten , bergen en verwisselen van zeilen 

bij een stoomschip ; 
b. het volgen van rechte koersen, het wenden 

en bij draaien van zeilschepen ; 
c. Manoeuvreeren met een stoomschip bij ge-

woon weer; 

d. als zeil vaart ; 
e. 

f. 
13. 

14. 

15. 

16 . 

17. 

18. Stoom werktuigkunde; 
a. eigenschappen van den stoom; 
b. benaming en bestemming der verschillende 

deelen van de scheepsmachine en den hoogendruk 
scheepsstoomketel. 

b. kennis van het staand en loopend tuig, rond. 
houten, zeilen, ankers en kettinisen. 

10. Kennis van de voornaamste eischen bij · 

garneeren, stuwen en beladen, 
11. Kennis van het looden, de maten en het 

merken der lijnen. 
. J 2 . Ma noen vres : 
a. het zetten, bergen en verwisselen van zeilen ; 

b. het volgen van rechte koersen en bijdraaien ; 

c. het wenden en halzen bij gewoon weer ; 

d. het uitbrengen van werpen ; 
e. kennis en gebruik der redmiddelen ; 
/. behandeling v~n een boot in de branding. 

13. Kennis der wettelijke bepalingen op het 

voeren van seinen en seinlichten en der mist -

seinen, zoowel op zee als ten anker liggende , 

der bepalingen op het uitwijken van zeil- en stoom

schepen en toepassing dier bepalingen in ver

schillende gevallen van ontmoetingeH. 
14. Kennis en gebruik van het Internationaal 

seinboek. 
15. Kennis van de voornaamste bepalingen 

omtrent d~ huishouding en tucht op koopvaardij

schepen en de monsterrol. 
16. Kennis omtrent de verantwooding van 

scheepsproviciën. 

17. (Facultatief.) Kennis der Engelsche, Fratische 
en Duitsche talen, bestaande in het lezen dier 

talen en het zonder grove fouten vertalen van 
eenig onderwerp uit die taal in het N ederlandsch. 

EXAMEN VOOR TWEEDEN STUURMAN. 

Groote Stoomvaart. 

l. Als zeil vaart. 

2. 

3. 

Groote Zeilvaart. 

1. Al hetgeen vereisr.ht wordt voor een derden 

stuurman A. 
2. Kennis der maansbaan en der planeten en 

vaste sterren, die bij plaatsbepaling op zee in aan• 

merking komeP.. 
3. De zeemansalmanak (maans-, · plaileets- en 

stersopgaven). 
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4. Als zeilvaart. 

6. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10 . 

. ll. 

12. a. F,Iet op- en aftuigen van stoomschepen 
en de toebereiilselen tot - en het overnemen van 

~war-e lasten op stoomschepen ; 
b. kennis der brandbluschmiddelen, der ver

deeling in waterdichte afdeeliugen en der lensin
richtingen op stoomschepen en het gebruik hier
van in verschillende omstandigheden. 

13. Als zeilvaart. 
14. Manoeuvres : 
a. manoeuvreeren met een stoomschip onder 

ialle omstandigheden ; 
b. het ten anker komen en onder stoom gaan, 

,.k;laar anker houden , tuien en onttuien. 

16. 

17. 

18. 

4. Het berekenen der breedte door: 
a. maans- , planeets- en stershoogten iu den 

meridiaan; 
b. poolsterhoogten. 
5. Bepaling van den stand en gang eens tijd -

meters: 
a. door tijdseinen; 
ó. door zonshoogte en peiling. • 
ê. Het berekenen van tijd van hoogwater. 
7. a. Azimuthbepaling door pool- en equator-

sterren en gebruik van azimuthtafels; 
b. het berekenen van astronomische peiling. 
8. Bepaling van de afwijkingen van een kompas: 
a. door wederkeerige peilingen; 
ó. door peiling van een ver verwijderd voorwerp. 
9. Kaartpassen en bestek afzetten . 
l O. Vervoer van tijdmeters en barometers. 
ll. Kennis van heerschende winden en zee

stroomingen. 
12. Het op- en aftuigen en de toebereidselen 

tot- en het overnemen van zware lasten. 

13. Kennis van garneeren, stuwen en beladen. 
14. Manoeuvres; 
a. manoenvreeren met een zeilschip onder alle 

omstandigheden; 
b. het ten anker komen en onder zeil gaan, 

1 lçlaar anker houden, tuien en onttuien en ketting 
slippen; 

c. het uitbrengen van ankers. 
15 . . Kennis van het houden van een haven

en zeejournaal. 
16. Kennis van de wettelijke bepalingen, die 

betrekking hebben op de rechten en verplichtingen 
van scheeps-officieren en schepelingen. 

17. Kennis der Engelsche taal, in zoover zij 
noodig is voor het gebruik van de Engelsche 
zeekaarten en den Nautical Almanach. 

18. (Facultatief.) Kennis der Engelsche, Fransche 
en üuitsche talen, bestaande in: 

a. het vertalen van een eenvoudig stuk, bij 
voorkeur op het vak betrekking hebbende , van 
die talen in het N ederlandsch; 

b. het zonder grove fouten stellen van een brief 
in die taal over een eenvoudig in het zeemans
vak voorkomend onderwerp, waarvan de hoofd
punten zullen worden opgegeven; 

c. het zich verstaanbaar uitdrukken in die taal. 
4* 
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19. Stoomwerktuigkunde: 
a . beschrijving van eene compound-machine; 
b. voorzorgen bij stoom opstoken, aanzetten 

en stoppen der machine; 
c. kennis om zich te overtuigen van de goede 

werking van ketel en machine; 
d. kennis van stoomlieren en andere in gebruik 

zijnde kleinere vyerktnigen op stoomschepen. 

EXAME VOOR EERSTEN STUURMAN. 

Groote Stoomvaart . Groote Zeilvaart. 

l. Als zeilvaart. 

2. 
3. 

4 . 

5. 

6. 

7. 
8. 

9. 

10. 

11 a. Het dokken van stoomschepen , de hierbij 

te nemen voorzorgen en op welke zaken, in het 
dok zijnde, bijzonder moet worden gelet; 

b. het onderhoud van ijzeren stoomschepen ; 
c. het verwisselen van de schroef. 

12. Het beladen van een stoomschip met het 
oog op veilig varen en kennis van het gebruik 

der schaal van waterverplaatsing. 
13. Als zeilvaart. 

14. Behandeling van een stoomschip bij schade 

aan romp of machines, het maken van noodroeren 

en vlotten, het slepen en gesleept worden. 

15. Als zeilvaart 16. 
16. 17. 

1. Al hetgeen vereischt wordt voor een tweeden 
stuurman A. 

2. Het grootcirkelzeilen. 
3. Het vinden der lengte door maansafstanden. 
4. Het vinden van de standplaats van een schip 

door de Sumner's methode. 
5. Bepaling van den stand en gang eens tijd

meters door zonshoogten op den artificieelen horizon. 
6. Bekendheid met de verandering der afwijkingen 

van de kompassen aan boord bij koers- en bij 
'plaatsverannering. 

7. Regelen om orkanen te ontwijken. 
8. De routen in de verschillende jaargetijden 

tusschen de voornaamste zeehavens. 

9. Landverkennin~en en gevaarlijke banken in 
Noordzee en Kanaal, alsniede het aandoen der 
voornaamste N ederlandsche zeegaten. 

l 0. Het kappen en gereedmaken van nieuw 
tnig en het inzetten van masten. 

11. a Het dokken, kielen en op de sleephelling 
halen en hierbij te nemen voorzorgen; 

b. het onderhoud van ijzeren zeilschepen. 

12. Het beladen van een schip met het oog 
op veilig varen. 

13. Het opmeten van belaaµbare 'tnimten en 
van maatgoederen, en het berekenen van den in
houd ter bepaling van het aantal tonnen of lasten. 

14. Drijven op eeue rivier ·of op stroomend 
water. 

15. Behandelen van het schip bij schade aan 
tuig en romp, alsmede het maken van noodmas
tcn , noodroeren en vlotten. 

16. Voorzorgen bij het stranden. 
17. Rechten en verplichtingeu van gezagvoer

ders, officieren en equipage volgens het Wetboek 
van Koophandel . 



17. Als zeilvaart 18. 

18. 19. 

19. 20. 
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18. Kennis rnn bevrachtingen , chertepartij en , 
cognossementen , manifesten , averijen , bodeme
rijen , assurantiën en wissels. 

19. Kennis van : 
a. de administratie der lading; 
b. de verantwoording van inventaris; 
c. de administratie der scheepsontvangsten en 

uitgaven, rekeningcourant en gageboek der 
equipage. 

20. (Facultatief.) Kennis der Engelsche, Fran
sche en Duitsche talen, als voor tweeden stuurman. 

Behoort bij het Koni nklij k besluit van 18 J anuari 1886 (Staatsblad n°. 10) . 

Mij bekend , 
De Min. van Waterstaat , Handet m Nijverheid, (get.) VAN DEN BERGH. 

GR OOT E VAA RT. 

PROGRAMMA B. (Vrijwillig examen.) 

EXAME VOOR DERDEN STUURMAN . 

Groote Stoomvaart. (hoote Zeilvaa,·t: 

1. Als zeilvaart. 

2. 

3. 

4 . 

5. 
6. 

7. 

1. fle candidaat · moet eene leesbare hand 
schrij ven, en zijne gedachten zonder grove fouten 
in de N ede,·landsche taal kunnen uitdrn kken. 

2. Rekenkn nde : de beginselen tot en met de 
leer der evenredigheden. 

3. t:itelkunde: de beginselen tot en met de ver• 
gelij kingen van den eersten graad met één onbe
kende, eu kennis van de eigen chappen der loga
rithmen. 

4. Meetkunde : de beginselen tot en met de 
inhouden der vlakke fig uren, alsmede de voor
naamste eigenschappen van den bol, voor zoover 
de kennis daarvan onmisbaar is voor een goed 
begrip der zeevaartkunde en de lichaamsmeting. 

5. De goniometrie. 
6 . P latte en bolvormige trigonometrie: vaar

digheid in het berekenen der verschillende geval
len der rechte en scheve, platte en boldrie 
hoeken , welke in de zeevaartk unde gebruikt 
worden. 

7. Zeevaartkunde : 

a. kennis van de cirkels en bogen op aarde 
en aan den hemel ; 

b. kennis van de log en van het kompas ; 
c. kennis van de inrichting en het gebruik 

der zeekaarten ; 
d. verbeteren van koersen voor variatie en 

deviatie; 
e. koers- en verheidsrekening, stroomkaveling 

en peilingen ; 
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8. Als zeilvaart. 

9. 

10. 

11. Schip en tuig : 
a. naam en plaats van de samenstel1ende 

iteelen van het ijzeren, stoomschip. 

f. groot cirkel zeilen; 
g. sterrekunde, omvattende de kennis der 

voornaamste vaste sterren, van het zonnestelsel 
in het algemeen, van de aarde met hare dage
lijksche en jaarlijksche beweging, van waren en 
middelbaren tijd, van de maan en hare schijn
gestalten en haar invloed op het water; 

1,. kennis en gebruik van den zeemansalmanak ; 
i. kennis en gebruik van het sextant, den 

artificieelen horizon en tijdmeter; 
k. hoogteverbeteri ng van hemellichamen en 

herleiding eener hoogte tot een ander zenith; 

l . tijdsbepaling door zons-, maans- en sters
uurhoeken, door correspoodeerende hoogten en de 
methode vau Litthrow ; 

m. breedtebepaling door zons-, maans- en 
stershoogte in den meridiaan , door zonshoogte 
dicht bij den meridiaan, door de poolster, door 
twee zonshoogten , met verzeiling en door hoogten 
van twee hemellichamen ; 

n . bepaling van den stand en gang eens tijd
meters door tijtlseinen, door tijdsbepalingen en 
door zonshoo6ten en peiling ; 

o. lengtebepaling door tijdmeters en maans
afstanden; 

p. Sumner's methode; 
q. miswijz ing der kompassen, omvattende de 

bepaling hiervan door azimuth, amplitudo en 
astronomische peiling; 

i·. watergetijden ; 
s. uitcijferen van vraagstukken, op het voren

staande betrekking heb bende. 
8. Aardrijkskunde : 
a. kennis van ederland en zijne koloniën, 

benevens eenige kennis van de verschillende staten 
der wereld, in het bijzonder der kuststaten en 
havens; 

b. kennis der voornaamste vuren en banken in 
de Noordzee en het Kanaal. 

ll . Natuurkundige aardrijksbeschrijving in be
trekking tot de verschijnselen in den dampkring 
en op den oceaan. 

10.- Meteorologie: 
a. algemeene ueginselen der natuurkunde, voor 

zoover zij voor het goed begrip der meteorologie 
noodzakelijk zijn ; 

b. kennis der meteorologische instrumenten die 
aan boord worden gebruikt. 

ll . Schip en tuig; 
a. naam en plaats van de samenstellende dee

len van het houten, ijzeren en composite 
zeilschip; 
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b. kennis van het staand en loopend tuig, 
rondhouten, zeilen, ankers en kettingen voor het 
ijzeren stoomschip. 

12. Als zeilvaart. 

l::l. 

14. Manoeuvres: 
a. als zeil vaart ; 

b. de werking van het water en den stroom 
op den romp en op het roer bij zeil- en stoom
schepen; 

c. het zetten , bergen en verwisselen van zei
len bij een stoomschip ; 

d. het volgen van rechte koersen, het wenden 
en bijdraaien van zeilschepen; 

e. manoeuvreeren met een stoomschip bij ge-
woon weer; 

f. als zeilvaart; 
g . 
1,. 

·Jó, , 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. Stoom werktuigkunde: 
a. kennis van koppels, ontbiniling en samen

stelling van krachten en hefboomen, voor zoover 
ilie noodig is tot een goed begrip van de wer 0 

king eener machine ; 
b. eigenschappen van den stoom ; 
c. benaming en bestemming der verschillende 

deelen van de scheepsmachine en hoogendruk 
se heepsstoomketel. 

b. kennis van het staand en loopend tuig , 
rondhouten, zeilen, ankers en kettingen. 

12. Kennis der voornaamste eischen bij gar 
neeren, stuwen en belailen. 

13. Kennis van het looden, de maten en het 
merken der lijnen. 

14. Manoeuvres : 
a. kennis van de werking van den wind op 

de zeilen en hierdoor op den romp van een schip ; 
b. de werking van het water en den stroom 

op den romp en op het roer bij zeilschepen ; 

c. het zetten, bergen en verwisselen van 
zeilen; 

d. het volgen van rechte koersen en bijdraaien ; 

e. het wenden en halzen bij gewoon weer; 

f. het uitbrengen van werpen ; 
g. kennis en gebruik der l'Cdmiddelen ; 
k. behandeling van een boot in de branding. 
15. Kennis der wettelijke bepalingen op het 

voeren van seinen en seinljchten en der mistsei
nen, zoowel op zee als ten anker liggende , der 
bepalingen op het uitwijken van zeil - en stoom
schepen en toepassing ilier bepalingen in ver
schillende gevallen van ontmoetingen. 

16. Kennis en gebruik van het Internationaal 
seinboek. 

17. Kennis van de voornaamste bepalingen 
omtrent de huishouding en tucht op koopvaardij · 
schepen en de monsterrol. 

18. Kennis omtrent de verantwoording van 
scheepsprovisiën. 

19 . Kennis der Engelsche taal, bestaande in 
het lezen dier taal en het zonder grove fouten 
vertalen van eenig onderwerp uit het Engelsch in 
het N ederlandsch. 

(Facultatief.) Kennis der Fransche en Duitsche 
talen als boven. 
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EXAME VOOR. 'rWEEDEN STUURMA1. 

(J-,-oote Stoomvaart. Groote Zeilvaart. 

l. Als zeilvaart. 

2 . 

3. 
4 . 

5. 

6. 

7. a. Het op- en aftnigen van stoomschepen en 
de toebereidselen tot- en het overnemen van 
zware lasten op stoomschepen ; 

b. kennis der brandbluschmi<ldelen, der ver

deeling in waterdichte afdeelingen, der lensin
richtingen op stoomschepen, en het gebruik hier

van in verschillende omstandigheden. 
8. Als zeilvaart. 

!l. Manoe,1 vres : 
a. manoeuvreeren met een stoomschip ónder 

alle omstand;gheden ; 
b. het ten anker komen en onder stoom gaan, 

klaar anker houden, tuien en onttuien. 

10. Als zeilvaart. 

ll. 

12. 

13. Stoomwerktuigkunde: 
a. beschrijving van eene compound-machine; 

b. voorzorgen bij stoom opstoken, aanzetten 
en stoppen der machine ; 

c. kennis om zich te overtuigen van de 

goede werking van ketel en machine; 
d. kennis van stoomlieren en andere in gebruik 

zijnde kleinere werktuigen op stoomschepen ; 
e. een goed begrip van de werking der schroef; 
/ . berekenen van slip ; 
g. gebruik van den indicateur en berekenen 

van diagrammen. 

1. Al. hetgeen vereischt wordt voor een der

den stuurman B. 
2 . Kennis van den invloed .an het scheeps-

ijzer op de kompassen. 
3. Kaartpassen en bestek áfzetten. 
4. Vervoer van tijdmeters en barometers. 
5. Hunden van tijdmeters-, kompas- en meteo

rologisch journaal. 
6. Kennis van heerschende winden en zee ... 

stroomingen. 
7. Het op- en aftuigen en de toebereidselen 

tot- en het overnemen van zware lasten. 

8. Kennis van garneeren , stuwen en beladen. 

9. Manoeuvres : 
a. manoeuvreeren met een zeil~chip onder 

alle omstandigheàen ; 
b. het ten anker komen e,1 onder zeil gaan, 

klaar anker honden , tuien en onttuien en ketting 

slippen; 
c. het uitbrengen van ankers. 
10. Kennis van het honden van een haven

en zeejournaal. 
ll . Kennis van de wettelijke bepalingen die 

betrekking hebben op de rechten en verplichtin
gen van scheepsofficieren en schepelingen. 

12. Kennis der Engelsche taal, bestaande in : 

a. het vertalen van een eenvoudig stuk, bij 

v_oorkeur op het vak betrekking hebbende , van 
die taal in het N ederlandsch ; 

b. het zonder grove fouten stellen van een brief 
in die taal over een eenvoudig in het zeemans
vak voorkomend onderwerp , waarvan de hoofd

punten zullen worden opgegeven ; 
c. hel zich verstaanbaar uitdrukken in die taal. 

(Facultatief). Kennis der Fransche en Dnitsche 

talen als boven. 
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EXAMEN VOOR EERS'fEN STUURMAN. 

Groote Stoomvaart . 

l. Als zeil vaart. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. a. Het dokken van stoqmschepen , de hierbij 

te nemen voorzorgen, en op welke zaken , in het 
dok zijnde, bij zonder moet worden gelet; 

b. het onderhoud van ij zeren stoomschepen ; 
c. het verwisselen van de schroef. 

Groote Zeilvaart. 

1. Al hetgeen vereischt wordt voor, een twee• 
den stu nrman B. 

2. Regelen om orkanen te ontwijken. 

3. De routen in de verschiliende jaargetijden 
tusschel! de voorn.aamste zeehavens. 

4 . Landverkenning eo en gevaarlijke banken 

in Noordzee en Kanaal, alsmede het aandoen 
der voornaamste Nederl andsche zeegaten. 

5. Het kappen en gereedmaken van nieuw 

tuig P.n het inzetten van masten. 
6a. Het dokken, kielen en het op sleephel

ling halen , en hierbij te nemen voorzorgen ; 

b. het onderhoud van ijzeren zeilschepen. 

7. Beladen van een stoomschip met het oog 7. H et beladen van een schip met het oog 

op veilig varen en kennis van het gebruik der op veilig varen. 

schaal van waterverplaatsing. 
8. Als z~ilvaart. 8. Het opmeten van belaadbare ruimte, van 

9. Kennis van de te nemen maatregelen bij 
schade aan den romp van een stoomschip of aan 
de machines, het maken van noodroeren en vlot

ten , het slepen en gesleept worden. 

10. Als zeilvaart ll. 
ll. 12. 

12. UI . 

13. 14. 

14. 15 . 

maatgoederen en het berekenen van den inhoud 

ter bepaling van het aantal tonnen of lasten. 
9. Drijven op eene rivier of in stroomend 

water . 

10. Behandelen van het s'chip bij schade aan 

tuig en romp, alsmede het maken van nood mas

ten, noodroeren en vlotten. 
11 . Voorzon;en bij het stranden. 
12. Rechten en verplichtingen van gezagvoer

ders, officieren en equipage, volgens het Wetboek 
van Koophandel. 

13. Kennis van bevrachtingen, chertepàrtij en, 
cognossementen, manifesten , averijen, bodeme
rijen, assu, antiën en wi ssels. 

14 . Kennis van: 
a. de administratie der lading; 

b. de verantwoording van inventaris; 
c. de administratie der scheepsontvangsten en 

uitgaven, rekeningcourant en gageboek der equipage. 
15 . Kennis der .Engelsche taal als voor twee

den stuurman B . 
. (Facultatief.) Kennis der Fransche en Duitsche 

talen als voor tweeden stuurman B. 

Behoort bij het Koninklijk beslnit van 18 Januari 18ll6 (Staatsblad n°. 10 ). 
Mij bekend, 

De Min . van Waterstaat, Handel en Nijverheid , (get.) VAN DEN BERGH. 
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KLEI;NE VAART. 

P1t0GRAMMA c. 
EXAMEN VOOR STUURMAN. 

Kleine Stoomvaart. 

1. Als zeilvaart. 

2. 

a. 
4. 

5. 

6. Naam en plaats der verschillende deelen 
van het ijzeren stoomschip, rondhouten, zeilen, 
staand en loopend tuig, kennis der brandblusch
middelen, der verdeeling in waterdichte afdeelinc 

gen, der lensinrichtingen op stoomschepen en het 
gebruik hiervan in verschillende omstandigheden. 

7. Het op- en aftuigen van een stoomschip. 
8. Als zeilvaart. 
9. 

Kleine Zeilvaart. 

1. De candidaat moet eene leesbare hand 
schrijven, en zijne gedachten zonder grove fouten 
in de N ederlandsche taal kunnen uitdrukken. 

2 . Rekenen met geheele en met gebroken 
getallen . 

3. 'l'oepassing van het metrieke stelsel. 
4. Zeevaartkunde : · 
a. kennis van de cirkels en· bogen op •aarde' 

en aan den hemel ; 
à. kennis van de dagelijksche en jaarlijksèhe 

beweging der aarde; 

c. kennis van middel baren tijd, waren tljd 
en tijdvereffening; 

d. gebruik van den zeemans-a:lnianak (zo1i!ll 
opgaven); 

e. gebruik van zeekaarten, octant, kompas en 
barometer; 

f. het ·vinden der miswijzing • van het kompas 
door zonsazimuth en amplitudo; 

g. het verbeteren van koersen voor ·variatie' 
en deviatie ; 

1,. koers- en verheidsrekening, stroomkaveling 
en het opmaken van het gegist bestek ; 

•· het bepalen van de breedte door peilingen , 
middagshoogte, hoogte dicht bij den middag en 
poolstershoogte ; 

k. het bepalen van de lengte door tijdmeter 
en zonsunrhoek; 

l . het berekenen van den tijd van hoog-water. 
5. Aardrijkskunde: 

a. ligging der voornaamste zeehavens in dat 
gedeelte van Europa, waarover de kleine vaart 
zich uitstrekt ; 

à. kennis der voornaamste vuren en banken 
in de Noordzee en het Kanaal. 

6. Naam en plaats der verschillende deelen 
van het houten zeilschip, rondhouten, zeilen, 
staand en loopend tuig. 

7. Het op• en aftuigen van een zeilschip . 
8. Ken nis van garneeren en stuwen. 

9 Kenms v.an het looden en loggen, de ma-

ten en het merken der lijnen. 
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10. Als zei!Naart. 

ll. Het manoeuvreeren met een stoomschip op 
zee en binnengaats en kennis omtrent de manoeu
vres van een zeilschip. 

12. Als zeilvaart. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17 . 

18. 

_19. _Stoomwerktuigkunde : 
a. kennis van de inrichtingen, welke aan den 

ketel gevonden worden ; 
ó. benaming en bestemming der voornaamste 

deelen van de scheepsmachine ; 
c. voorzorgen bij stoom opstoken, aanzetten 

en stop.pen der machine . 

10. Het opmeten van belaadbare ruimh,; 
van maatgoederen, en het •berekenen van den in' 
houd ter bepaling van het aantal tonnen en lasten. 

11. Het manoeuvreeren met een zeilschip~ op 
zee en binnengaats. 

12. Voorzorgen bij stranding; kennis van de 
redmiddelen. 

13. Het aandoen der voornaamste Nederland
sche zeegaten. 

14. Kennis der wettelijke bepalingen op het 
voeren van seinen en seinlichten en der mistseinen, 
zoowel op zee als ter anker liggende ; de bepa
lingen op het uitwijken van zeil- en stoomschepen 
en toepassing dier bepalingen in versrhilleude 

gevallen van ontmoetin!(en. 
15. Kenuis van het Internationaal seinboek . 
16. Kennis van het houden van een haven

en zeejonrnaal. 
17. Kennis van de voornaamste bepalingen 

omtrent de huishoading en tucht op koopvaardij 
schepen en de monsterrol. 

18. Eenige kennis van chertepartij en, cog
nossementen, manifesten en averijen 

.Behoort bij het Koninklijk besluit van 18 Jannari 188 6 (Staatsblad n°. l 0). 
Mij bekend, 

De Mi11uter van Waterstaat, Ha11del en Nijverl,eid , (get.) VAN DEN BERGH . 

19 Januari l886. WET, houdende vaststelling 
der begrooting van het Fonds, voortspruitende 
uit de koopprijzen van domeinen voor het 
dierlitjaar 1886. S. 11. 

Bij Art. 1 wordt de begrooting der uitgaven 
vastgesteld op / 612,000, te weten: 

Onderart. l op / 12,000. - Onderart. 2 op 
/ 80,000. - Onderart. 3 op/ 40,000. - Onder
art. 4 op / 5,000. - Onderart. 5 op/ 475,000. 

Bij Art. ~ worden tot dekking der uitgaven, in 
het vorig artikel vermeld, aangewezen : 

1 °. de gelden van het Fonds , voortspruitende 
uit de koopprijzen van domeinen, op den 3lsten 
December 1885 in 's Rij ks schatkist aanwezig; 

2°, de in 1886 te doene ontvangsten voor ge
noemd Fonds. 

19 Januari 1886 . WET, tot voorziening in de 
dekking van het nadeelig slot der algemeene 
rekening wegens de Staats-ontvangsten en 
uitgaren over het dienstjaar 18S3. S. 12. 

Het nadeelig slot dei· algemeene rekening wegens 
de Staats-ontvangsten en uitgaven over het dienst
jaar 188:l , groot/ 22,570,476.49 ' , wordt gedekt 
door eene uitkeering van gelijk bedrag uit de 
opbrengst van de bij de wet van den i Osten Juli 
1884 (Staatsólad n°. ]46) vastgestelde geldleening. 

19 Januari 1886. WET, houdende vaststelling 
der begrooting van uitgaven wegens den 
arbeid der gevangenen voor 1886. S. 13. 

Art . 1 . De begrooting der uitgaven wegens den 
arbeid der gevangenen . en van jeu~dige overtreders, 
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bedoeld in art. 66 van het Wetboek van Straf
recht, voor 1886, wordt vastgesteld op de som 
van f 273,5a5. 

2 . Enz 

19 Januari 1886. W.i,:T, houdende vaststelling 
iier begrooting van uitgaven voor de Rijks
gestichten Ommerschans en P eenhuizen, dienst 
1886. s. 14. 

' Bij art. 1 wordt de begrooting vastgesteld op 
/ 64a,954. 

B(j artt. 2 , 3, 4 en 5 worden de gewone 

middelen ter dekking aangewezen. 

20 Januari 1886. WET, houdende goedkeuring 
der overeenkomst betrekkelijk den onderhand
schen verkoop van Staatsduingronden ten 

zuidwesten van Scheveningen aan de gemeente 
's Gravenhage. S. 15. 

20 Januari 1886. W t:T, tot regeling der ont

vangsten en uitgaven van het Pensioenfonds 

voor Burgerlijke Ambtenaren over het jaar 
1886. s. 16. 

Bij Art. 1 dezer wet worden de ui tgaven vast
gesteld als volgt : 

Art. l. Traktement van den secretaris en de 

ambtenaren van den Raad van Toezicht, benevens 
toelage van den verificateur . . f 12,000.

Árt. 2. Bureaubehoeften, druk-
werk en bodenloon . 

Árt. 3. Pensioenen. 
4. Aankoop van inschrij

vingen op de Grootboeken van 
nationale schuld . 

Árt. 5. Dekking van een te

kort op de rekening van ontvang 
en uitgaaf over 1883 

Àrt. 6. Onvoorziene uitgaven, 

daaronder begrepen vorderingen 

over de diensten van 1884 en 
vroeger. 

400.-
460,000.-

., 1,295,501.77 • 

2,398.22• 

1,200.-

/1,771,500.

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

20 Januari 1886. WE'l', tot verhooging van 
het zevende hoofdstuk B der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1885. S. 17. 

20 Januari 1886 . WET, tot wijziging der be
grooting van Neàerlanàsch-Indië vo~r het 
dienstj aar 188? (Hoofdstuk 11. Uitgaven 
in Nederlanàsch-lndië). S. 18. 

De WETTEN van 22, 23 , 24 en 25 Januari 1886, in S. N°' . 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
27, 29 en 31 bevatten de Hoofdstukken 2, a, 4, 5, 6, 7 B, 11, 8, 9 en 10 der begrootirtg 

van Staatsuitgaven voor 1886. Om plaats te winnen wordt slechts de hoofdinhoud medegedeeld: (1) 

22 Jan. S. 19. II• Hoofdstuk. De H ooge Colleges van Staat en !,et Kabinet des Konings . 
l ' Afd.: De Staten-Generaal f 312,965.-
2• " IJe Raad van State 
3' De Algemeene Rekenkamer . 
4• De Kanselarij der beide Orden 
5' Het Kabinet des Konings 
6• Pensioenen, wachtgelden en gratificatiën 

7• Onvoorziene uitgaven. 

22 Jan . S. 20. III' Hoofdstuk. Departement van B,,.itenlandsche Zaken. 
1 • Afd. : Kosten van het Departement . 
2' Kosten van buitenlandsche zendingen en consulaten 

3' Verschillende uitga ven 

4• Pensioenen en wachtgelden 
5e Onvoorziene uitgaven . 

(l) Staatsbladen N°'. 26, 28 en 30 zijn te vinden op bladz. 7 l en volg. hierna. 

f 

f 

f 

10 1,400.-
110,950-
17,550-
32,440.-
29,()29.-

5,400.-

610,634.-

79,500.-
541,500.-
26,100.-
30,590-
10,000.-

687,690.-
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22 J an. S. 21. IV• Hoofdstuk. Departement van J"stitie. 

l ' Afd.: Kosien ·van het Departement . 
2' Kosten van de rechterlijke macht. 
3• Kosten van het H oog Militair Gerechtshof en de auditiën in de militaire 

arrondissementen 
Gerechtskosten . 

61 

r 135,85_0.
., 1,650,162.-

6· 
7' 
8• 
9• 

Kosten van algemeene of Rijkspolitie en in zake van jacht en visscherij " 
Kosten der gevangenissen. 

5 1,300.-
340,000.-

534,625.-
813,788.-
202,894-

317,312.-
402,000.-

10• 

Gebouwen 

Pensioenen, wachtgelden, gratificatië11 enz. 

Verschillende uitgaven 

Onvoorziene uitg-aven . 

23 Januari. S. 22. V' Hoofdstuk. Depai·tement van B innenlandsche 

l• .Afd.: Kosten van het Depariement Art. 1-4 . 
Zaken. 

2• • a. Kosten van het bestnnr der provinciën: 
Árt. 5- 8. Noordbrabant 

9 -12. Gelderland . 
13-16. Zuidholland . 

17-2\. Noordholland 

" 22-25. Zeeland 

26-29. Utrecht 

30-33. Friesland. 

34-37. Overijssel. 

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

" 46-49. Limburg 
b. Armwezen. A rt. 50-52 
c. Verdere uitgaven betrekkelijk het binnenlandsch bestuur . 

.J.rt. 53-59 . 

;i• Afd. : Nationale militie en schutterijen. Árt. 60-62 
4' " Medische politie. .J.rt. 63- 81. 

5• " Onderwijs: 
H ooger onderwijs. 

Art. 82-8G. ltijks-Universiteit te Leiden 
86-88. R\iks-Universiteit te Utrecht . 

" 89-91. Rijks- Universiteit te Gronin!len 

fT erdei·e uitgaven betrekkelijk !tet hoog ei· onderw(is . 

.J.rt. 92. Uitgaven voor den dienst der Rijks-Universiteiten, niet 

begrepen in de art!. 82 tot en met 91 ,- van zoodanigen aard als , 

volgens beslissing van den Minister van Binnenlandsche Zaken , tot 

/ 61,900-
,. 67,625.

" 78,580.-
74,565.-
61,285 .-
52,535.-

" ûl,735.-: 
56,315.-

56,950.-

60,725.-
" 55,510.
,. 150,300.-

8,875 .-

f 651,774.
" 350,800.
• 264,620.-

en met het jaar l 878 gekweten zij n uit de opgeheven fondsen , be

doeld bij art. 1J 3 der wet van 28 April 1876 (Staatsbladn•. 102) " 6,000.-

25,400.-
.J.rt. 93. Kosten der opleiding van leeraren voor het Hervormd 

kerkgenootRchap vanwege dat genootschap . 
.J.rt. 94. Kweekscholen der· godgeleer-dheid . voor de Evangelisch

Lutherschen en Remonstranten!, mits~aders kosten van opleiding van 

studenten bij de Hersteld-Evangelisch -Lutherschen . 10,000.-

20,000.-

f 4,467,ll31.-

f 149,310.-

846,900.-
65,350.-

742,634.-

Transporteere f 1,308,594.- f 1,804,1 94.-
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Per transport 
ÁJ•t. 91>. Seminariën voor het, Roomsch- Katholiek kerkgenootschap 
Àrt. 96. Toelagen voor en verdere uitgaven in verband met 

godgeleerd en godsdienstonderwijs voor de , Israëlietische kerkge
nootschappen 

Àrt. 97. Kosten der gouden eerepenningen voor bekroonde prijs
vragen, uitgeschreven door de Rijks- Universiteiten . 

Ar~. 98. Beurzen voor studeerenden aan instellingen voor hooger 
onderwijs 

Àrt. 99 . Beurs ter begeving van den heer van Warmoud en 
uitkeering aan dezen · voor ue armeu dier gemeente, ten gevolge 

van destijds aan de hoogeschool te Leiden gekomen goederen, die 
later zijn te gelde gemaakt 

.d1·t. 1_00. J aarweddè van een inspecteur der gymnasia 
· Art. 101. Reis-, verblijf- en bureelkosten van den inspecteur 

der gymnasia 
Art 102. Subsidiën aan gemeenten ten behoeve van hare gym

nasia en pro- gymnasia . 
Árt. l 03. Reis- en verblijfkosten, vacatiegelden en verdere uit

gaven der gecommitteerden en der commissie, bedoeld in artt. l 1 

en 12 der wet van 28 April 1876 (Staatsblad n°. 102). 

Middelbaar onderwijs . 
.drt. l 04. Jaarwedden van twee inspecteurs van het middelbaar 

f 1,308,594.- f l,804,194.-
13,580.-

19,600.-

1,500.-

14,400.-

390.-
3,500.-

1,200.-

223,000.-

7,000.-

onderwijs 7,000.-
Àrt. 105. Reis-, verblijf- en bureelkosten vau de inspecteur, van 

het middelbaar onderwijs . 1,900.-
Art. 106. Jaarwedden, toelagen en belooningen der hoogleeraren, 

leeraren, beambten en bedienden b\i de Polytechnische school . 106,475.-
.drt. 107 . Aanbouw en onderhoud van gebouwen, vnur en licht, 

hulpmiddelen voor het on'derwijs, lokaalbehoeften, kleeding der be

dienden, reis- en verblijfkosten eil verdere uitgaven ten behoeve 

der Polytechnische school . 35,500.-
Ai·t. 108. Jaarwedden, toelagen en belooningen der leeraren, 

beambten en bedienden bij de Rijks-hoogere burgerscholen 422,230.-
.drt. 109. Aankoop van gronà en gebouwen, huur en lasten 

van gebouwen, aanbouw en onderhoud van gebonwen, vu ur en licht, 
hulpmiddelen voor het onderw\js, lokaalbehoeften, reis- en verblijf-
kosten en verdere uitgaven ten behoeve der Rijks-h oogere burgerscholen. 68,000.-

Art. 110. Jaarwedden, toelagen en belooningen der leeraren, 

beambten en bedienden bij de Rijkslandbouwschool en toelage aan 
den heer K. W. VAN GORKOM, tol vergoeding van kosten, door 

hem te maken tot het 1;even van onderwij_s aan die school . 61,300.-
.drt. 11 l. Kosten en subsidiën voor stichting, uitbreiding, aan

bouw, onderhoud, huur en lasten yan gebouwen, onderhand en 

aankoop van meubelen , vuur en licht, aanvulling en uitbreiding 
der verzamelingen eu hulpmiddelen voor het onderwijs, reis- en 
verblijfkosten; administratieve, huishoudelijke en verdere uitgaven 

ten behoeve der Rijkslandbouwschool 33,284.-
.drt. 112. Subsidiën en toelagen voor i'nrichtingen van middel-

baar onderwijs en ~oor het opleid!Jn van ll)nd):>onwonderwijzers . 267,534._-

J,Transporteere / 2,595,987 .- / 1,804,194 -
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Per transport f 2,595,987 .- f 1,804,194.-
Ai·t. 113. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden 

van de commissiën tot het afnemen der eindexamens voor de hoogere 
burgerscholen, de landbouwscholen en rle Polytechnische school, 
benevens verdere kosten van die examens . 33,000.-

Art. 114. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden van 
de commissiën tol het examineeren van hen, die eene akte van 
bekwaamheid voor het middelbaar onderwijs, eene der akten van 
bekwaamheid, vermelJ in a,·t. 6·5 of eene akte van bekwaam beid 
voor het handteekenen, vermeld in art. 65bis der wet tot regeling 
van het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die van ll Juli 
1884 (Staatsblad n°. 123), weoschen te ontvangen, benevens 
verdere kosten van die examens 26,000 .-

Lager onderwijs. 

Art. 115. Jaarwedrlen van drie.inspecteurs .van het lager onderwijs 
116. Reis-, verblijf- en ,bureelkosten der ir1specteurs van 

het lager onderwijs . 
Art. L 17. Jaarwedden van 

118. Reis-, verblijf• 
schoolopzieners . 

de districts-schoolopzieners . 
en bnreelkosten van de . districts-

Art. 119. Reis- en verblijfkosten vau de arrondissements-school
opzieners of abonnement deswege. 

Ai·t. 120. Kosten der vergaderingen van de ambtenaren, aan 
wie bij art. 67 der wet tot r~geling van het lager onderwijs, 
laatstelijk gewijzigd bij ,die van 11 Juli 1884 (Staatsblad n°. 123), 
het toezicht op het lager onderwijs is opgedragen . 

Art. 121. Jaarwedden, toelagen en belooningen der onderwijzers 
en bedienden bij de Rijkskweekscholen ter opleiding van onderwijzers 
en bij de daaraan verbonden leerscholen 

tJ.rt. 122. Toelagen voor huisvesti ng en verpleging van kwee
kelingen, opgeleid bij de Rijkskweekscholen . · . 

Art. 123. Aankoop en stichting van gebouwen; huur en onder
houd van gebouwen; vuur en licht; hulpmiddelen voor het onder
wijs; lokaalbehoeften en verdere uitgaven ten behoeve der Rijks
kweekscholen en daaraan verbonden leerscholen . 

Awt. 124. Subsidiën vqor .'kw:eekscholen tot ,opleiding van onder
wijzers ,e'n onderwijzeressen. 
- Art. 125.- Normaallessen tot opleiding van onderwijzers en 

onderwijzeressen 
Ai·t. 126. Subsidiën en toelagen aan de arrondissements-school

opzieners ten gevolge van art. 24 van het Koninklijk besluit van 
22 Januari 1880 (Staatsblad n°. ó) . 

Art. 127. Jaarwedden van onderwijzers bij de Rijks lagere 
scholen te Weststellingwerf, •te Steenwijkerwold en te Vledder . 

Art. 128. Onderhoud van gebouwen; vuur en licht; hulpmid
delen voor het onderwijs; lokaalbehoeften, buitengewopn opzicht en 
verdere uitgaven voor de Rijks lagere scholen te Weststellingwerf, 
te Steenwijkerwold en te Vledder 

.1frt. 129. Reis- en verblijfkosten, va<'atiegelden en verdere uit-

10,500.-

3,400.-
62,500.-

18,000.-

42,000.-

200.-

206,500.· -

168,000.-

66,502 .-

fl0,000.-

600,000.-

10,000.-

11,700.-

10,345.-

Transporteere · . f 3,924,634.- f 1,804,194. -
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Per transport /3,924,634.- f 1,804,194 •-· 
gaven ten gevolge van art. 28, 7de lid, der wet tot regeling van 
het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die van 11 Juli 1884 
(Staatsblad n°. 123) . 200.-

Art. 130. Subsidièn aan gemeenten tot bestrijding van jaar-
wedden van onderwijzers en onderwijzeressen bij de lagere scholen . 73,000.-

.drt. 131. Vergoeding door het Rijk aan de gemeenten voor de 
kosten van haar lager onderwijs, ten ge,•olge van art . 45 der wet 
tot regeling van het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die van 
11 Juli 1884 (Staatsblad n°. 123) . " 3,550,000.-

Árt. 132. Tijdelijk subsidie aan gemeenten, door de uitgaven 
tot eene behoorlijke inrichting van haar lager onderwijs vereischt , 
onbillijk bezwaarrl (art . 49 der wet tot regeling van het Jager 
onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die van 11 Juli 1884, Staats-

blad n•. 123) . 350,000.-
.d,·t. 133. Reis- en ,•erblijfkosten en vacatiegelden der leden van 

de commissiën tot het examineeren van hen , die eenc der akten 
van bekwaamheid, vermeld in art. 56 onder a en ó of eene akte 
van bekwaamheid voor de handwerken, vermeld in art. 65óiJ der 
wet tot regeling van het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij 
die van 11 Juli 1884 (Staatsblad n°. 123), wenschen te ontvangen, 
benevens verdere kosten van die examens . 

.drt. 134. Verschillende uitgaven voor speciale inrichtingen voor 
onderwijs; gratificatiën ; hulp- en aanmoedigingsmiddelen. 

Ári . 135. Kosten van vervaardiging, inpakking en verzending 
vH n pleisterafgietsels ten bchoe1'e van inrichtingen van onderwiJS 

Árt. 136. Jaarwedden en verdere belooningen van den bouw
kundii(e en van de opzichters , belast met het toezicht op de ge-
bouwen voor onderwijs en van het personeel bij het bureel van den 
bouwkundige . 

Àrt. 137. Reis- en verblijfkosten, buitengewoon toezicht, huis
houdelijke en verdere uitgaven betreffende het toezicht op de ge-
bouwen . 

f,e Afd.: Kunsten en wetenschappen. Àrt. 138-l 73 
7• r ederlandsche Staatscourant en Staatsblad. Àrt. 174-177 . 

70,000.-

20,900.-

1,000.-

19,000.-

5,500.-

8• Pensioenen, toelagen, gratificatiën, wachtgelden en snbsidiën. Árt.178-185 
9• Onvoorziene behoeften. Á rt. 186 . 

23 Jan. S. 23. VI• Hoofdstuk. Departement van JJ[arine. 

l • Afd : Kosten der administratie. 
2• Materieel der zeemacht en van 's R\jks maritieme etablissementen 
3• _ Personeel der zeemacht ·. 
4• Loodswezen, betonning, bebakening, verlichting en hydrographie 
5• Pensioenen, wacht!(elden, kosten van medailles enz., gratificatiën en 

onderstandeu . 
6• Onvoorziene uitgaven 

8,014,234.- --
549,687.-
82,920.-

401,550.-
40,000.-

f 10,892,585.-

/ 358,045.-
4,863,440.-
4,398,926.-
1,774,437.-

" 1,197,308.20 
60,000.-

f 12,652,156 20 
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24 Jan. S. 24. VII• Hoofdstuk B. Departement van Financiën. 
1 • Afd. : Kosten van het Departement . f 
2• Kosten van de Grootboeken der Nationale Schuld, van de rentebetaling 

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

8• 
9• 

10• 
11• 

Kosten van het Muntwezen . 
Kosten van administratie der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen, 

en van den waarborg en de belasting der gouden en zilveren werken. ,, 
Uitkeering aan de gemeenten, krachtens artikel] der wet van 26 Juli 1885 

(Staatsbtad n•. 169), van het gemiddeld zuiver bedrag van het vier 

vijfde gedeelte vau de opbrengst der personeele belasting over de 

dienstjaren 1882/3, 1883/4 en· 1884/5 . 
Kosten van administratie van het zegel, de registratie, de succes, ie, 

de hypotheken en het kadaster, de Staatsloterij , de domeinen, het 
geldelijk beheer ner groote wegen, vaarten en veren en der visscherijen 

op de Schelde en Zeeuwsche stroomen 

Kosten der Eerediensten . 
Verschillende uitgaven. 

Pensioenen, wachtgelden, anderstanden, gratificatiën, toelagen en restitutiën " 
Onvoorziene uitgaven . 

65 

316,395.-

110,625 .-
100,000.-

5,041,875.-

4,463,917.-

8,600,000.-

l,609,505.-

1,979,042.58' 
il2,700.

l,145,176 75 
36,000-

f 23,435,236.33• 

24 Jan. S. 25. XI• Hoofdstuk. Onvoorziene uitgaven . .f 50,000.-

24 Jan. S. 27. VIII• Hoofdstuk. Departement van Oorlog. 

1 • Afd : Kosten van het Departement 

2• Traktementen en toelagen , mitsgaders schadeloosstelling voor uniform
verandering, voor het aanschaffen van dienstpaarden en voor verhuis

kosten bij verplaatsing van den grooten staf, den generalen staf, de 
intendance en de provinciale en plaatselijke staven . 

Traktementen, toelagen en schadeloosstelling voor uniformverandering, 

voor het aanschaffen van dienstpaarden en voor verhuiskosten bij 
verplaatsi)lg van de staven der verschillende wapens en van de offi

cieren der wapenkorpsen, daaronder bep:repen de paardenartsen bij die 
korpsen, alsmede daggelden aan militaire wachters 

Soldijen en verdere kosten van de verschillende staven, diensten en 

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

deding omschreven, doch met inbegrip van de kosten van instruc
tenrs beneden den rang van officier bij de schutterijen en vereeni

gingen tot vrijwillige oefening in den wapenhandel 

Geneeskundige dienst . 

Studie en Onderwijs . 
Artillerie-inrichtingen, materieel der artillerie, draagbare wapenen en 

pyrotechnie, alsmede practische oefeningen en proeven bij het wapen 

der artillerie . 
Materieel der genie en kazerneering met hetgeen gerekend wordt daartoe 

te behooren . 
9• Kosten der Rij,ks-centrale magazijnen van kleeding, Ditrusting, hospi-

taalgoederen en kampementseJfecten en der garnizoensmagazijnen 

===== 
f 144,050.-

258,140.-

" 2,914,665.-

8,405,011.91 
923,090.-

302,892.-

934,050.-

645,710.-

Transporteere 

1886. 

. f 14,527,608.91 
5 
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P er transport 
van kleeding en uitrusting, benevens van vernieuwing en wijz1grng 
van ledergoed en paardentuig en van vernieuwing en onderhoud van 
nachtleger 

10• Afd.: Militaire verkenningen en Topographische inrichting . 
] l • Verplaatsing van · personen en goederen . 
] 2• Verschillende uitgaven 
l 3• Nonactiviteits-traktementen, pensioenen, gagementen, onderstanden, 

lij frenten en wachtgelden . 
14• Onvoorziene uitgaven . 
15• ,..,. apen der marechaussee . 

Boitengewone uitgaven 
Voltooiing van het vestingstelsel 

f 14,527,608.91 

344,900.-
40,550.-

225,500.-
52,150.-

1, 738,800.-
50,000.-

286,377.-
1,246,100 -

1,912,970.-

f 20,424,955.91 

25 Jan. S. 29. IX0 Hoofdstuk. Departement van Waterstaat , Handet en Nijverheid . 

1 • Afd. : Kosten van het Departement 
2° Waterstaat. 

Àrt. 5-9. Jaarwedden, reis -, verblijf- en bureelkosten enz. 
JO. Bezoldiging, enz. van een Rijkswerktuigkundige en van 

de machinisten en stokers bij de verschillende stoomwerktuigen . 
Àrt. 11. J aarwedden enz. voor het t ij delijk personeel voor den 

algemeenen dienst van den waterstaat . 

Àrt. 12. Waarneming van waterhoogten enz. met inbegrip van 
de kosten van het daarvoor gevorderde materieel 

Art. 13. Telegraphische berichten . 
14. Kosten der waterstaatskaart . 
15. liosten der rivierkaarten . 

16. Kosten van het onderzoek naar den waterstaatkundigen 
oestand des lands 

Art. 17. Herziening van het Amsterdamsche peil . 
18. Kosten voor het doen van opnemingen en peilingen 

enz. benevens aankoop en berging van instrumenten 
Art. J 9. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden van commissiën, 

benevens uitschotten daarvoor. 

Àrt. 20. Kosten van oeverconstateering der rivieren, van exploten, 
insinuatiën en proces koste□. 

Àrt. 21. Kosten van bestekken en biljetten en verder druk- en 
bindwerk ten behoeve van ·den waterstaat . 

Àrt. 22: Buitengewone correspondentie b\j \j sgang en hoog 
opperwater 

Àrt. 23. Kosten van ij sopruiming 
24. Oprichting van nieuwe peilschalen 
25 . Toelage aan den inspecteur voor de Rijn- en Maasvaart. 
26. Traktement van den klerk voor de Rijnvaart te Lobith. 
27. Kosten voor het meten en ijken van Rijnschepen . 

28 . Belooniog der commissiën van deskundigen voor de 
Rijnvaart te Amsterdam enz . . 

Art. 29. Verbetering der rivieren de Rijn en de Lek. 
30. Verbetering van de rivier de Waal . 

'l' ransporteere 

f 214,895.-

f 721,602. -

27,100.-

23,000-

18,000.-
4,500.-
7,000.-

15,500.-

5,000.-
9,000.-

3,000.-

1,000.-

1,000.-

16,800.-

8,000.-
15,000.-
15,000.-

500. -
900.-
300.-

3,000.-
137,500.-

" 294,500.-

f 1,327,202.- f 214,895.-
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Per transport 
Àrt. 31. Verbetering van ile rivier de IJssel 

32. Verbetering van de rivier de Merwede, van de Killen 
en het Hollandsch diep . 

Àrt. 33. Verbetering van de Dordtsche waterwegen 
34. Onderbond van den Amer. 
35. Verbetering en onderhoud van de rivier de Maas in 

/ 1,327,202.- / 
110,000.-

338,600.-
74,000.-
10,000.-

Limburg, Noordbrabant en Gelderland . 252,000.-
. Àrt. 36. Verlenging van de uitmonding der ri vier de "Maas, 

ingevolge de wet van 26 Januari 1883 (Staatsblad n°. 4) . " 1,500,000.-
Àrt. 37-40. Jaarwedden , bureel-. en lokaalbehoeften, reis- en 

verblijfkosten, alsmede kosten van de werkzaamheden voor het uit-
bakenen, waterpassen enz. ten behoeve van het werk, genoemd 
sub art. 36. 

Àrt. 40a. 
" 41. 

Kosten van den bouw eener brug te H eusden . 
Onderhoud enz. van de Nieuwe Maas, het Scheur 

en aan den Hoek van H olJand, verbetering van de ieuwe Maas, 
beneden de oostpunt van Rozen burg. 

Àrt. 42. Verbetering, ingevolge de wet van 24 Jannari 1863 
(StaatslJ°lad n•. 4) , van den Rotterdamschen waterweg 

Àrt. 43. Onderhoud enz van den Hollàndschen IJssel , met 
de verdieping van de rivier beneden Gouda . 

Àrt. 44. Verbetering van de Linge. 
45. Onderhoud van het Zwarte Water . 
46. Onderhoud enz. van het Zwolsche 0iep 
47. Onderhoud enz. Binnen- en Buiten-Aa in Groningen . 

" 48. Onderhoud der drie overlaten in den Waalwijk boven 
Dalem en in het Wijdscbild van de groote inundatie- of hulpsluis 
in den Waaldijk te Dalem, de sluizen, heulen en duikers te Gorinchem. 

Àrt. 49. Onderhoud enz. der duikersluis in den Krommen Rijn 
te Wijk-bij-Duurstede 

Art. 50. Onderhoud enz. van de peilschalen te Elburg, Nijkerk, 
Durgerdam, SchelJingwoude en IJmuiden . 

Àrt. 51. Onderhoud, herstel en verbetering der zee- en oever
werken, kosten van helm- en stroobeplantingen , onderhoud, ver
betering en vernieuwing van peilschalen, alsmede van ile havens 
te HelJevoetslnis en Goedereede, benevens daarmede in verband 
staande uitgaven in Zuidholland . 

Àrt. 52. Id. in N oordhoJJand, alsmede van de havens te Vlie

land, Urk en :Marken . 
Àrt. 5:l. Id. in Zeeland, alsmede van de havens te Veere, 

Vlissingen en de binnenreede van Brouwershaven enz. 

Àrt. 54. Id. in Friesland . 
5 5. Id. in Overijssel . 
56. Id. in Groningen. 
57. Bijdrage in het tekort der · uitgaven voor zeewering 

en oevervoorziening van de calamitense polders in de prov. Zeeland. 
Á.rt. 58. Herstel van buitengewone winter- en stormschade . 

59. Wegruimen en bergen van wrakken en hunne ladingen. 
60. Onderhoud, herstel en verbetering der havens en hare 

45,000.-
Memllrie. 

280,000.-

,, 1,500,000.-

14,000.-
5,317.-
6,400.-

30,000.-
7,980.-

10,000.-

130. -

1,000.-

76,200.-

237,696.-

40,000.-
57,084.-
29,850.-
12,950.-

240,000.-
50,000.-
30,000.-

Trausporteere . /6,285,409.- / 

6_7 

214,895 .-

214,895.-
5* 
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toegangen , daaronder begrepen de rivierwerken bij de havens te 
Moerdijk en Willemstad; onderhoud, herstel en vernieuwing van 
peilschalen in Noordbrabant . 

/6,285,409.- f 

Árt. 61. Id. in Noordholland, daaronder begrepen het Krabbersgat • 
62. Id. in Zeeland, daaronder begrepen de aanleg- en los

plaats bij de lsabellasluis en het posthaventje te Gorishoek 

12,500.-
67,467.-

ll,290.- -
26,645.-
3,300.-

Art. 63. Id. in Friesland . 
64. Id. in Overijssel . 
65. Aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam 

met de Merwede, voor zoover zij niet iu een of meer der vier 
volgende artikelen zijn begrepen . 

Art. 66-69. Jaarwedden, bureel- en lokaalbehoeften, reis- en 
verblijfkosten , kosten van uitbakenen, enz. bij den aanleg van het 
kanaal sub art. 65 genoemd . 

Àrt. 70 . Onderhoud enz. van de Zuid-Willemsvaart . 
71. Kosten van onderhoud van de telegrafische verbindingen 

voor den dienst van de kanalen, enz .. 
Árt. 72. Onderhoud enz . van het kanaal de Dieze 

73. Onderhoud enz. van het kanaal van Apeldoorn naar 

den IJssel 
Árt. 7 4. Onderhoud enz. van het Zederikkanaal 

75. Onderhoud enz . van het kanaal door Voorne 

76. Onderhoud, enz. van sluizen en bruggen op den water-

., 2,900,000.-

46,000.-
152,480.-

200.-

55,000.-

2, ,500.-

40,000.-

46,170.-

weg van Amsterdam naar Rotterdam 7,500.-
Árt. 77. Onderhoncl enz . van het Noord-Hollandsch kanaal. 155,000.-

78. Onderhoncl enz. van het kanaal van Amsterdam naar 

de Noordzee " 430,000.-
Árt. 79. Uitkeering aan de Am terdamsche Kanaalmaatschappij 

verschuldigd ingevolge de overeenkomst, op 31 October 1881 door 
de Ministers van Waterstaat, Handel en Nijverheid en van Finan-
ciën met de Amsterclamsche Kanaalmaatschappij gesloten, en goed
gekeurd bij de wet van 19 December 1882 (Staatsblad n°. 23 1). 

Árt: 80. Onderhoud enz. van het Tienhovensche kanaal . 
81. Onderhoucl van de vaart tnsschen Amsterdam en Vrees wijk 
82. Onderhoud enz. van het jaagpad langs het Spaarne 
83. Onderbond enz. van het kanaal van Neuzen. 
84. Onderhoncl enz. van het kanaal van Slui naar Brugge 
85. Onderhoud enz. van het kanaal door Zuid-Beveland 
8ö . Onderhoud enz. van het kanaal door Walcheren 
87. Onderhoud enz. van de kanalen van Dokkum naar 

Gerben-Allesverlaat en Kollum, de Nesserzijl; de draaibrug over 
de Boorne; de Kiestrazijl, de Bnrgwerderbrug in de Leegte ; het 
oostelijk kanaalboord van cle nieuwe M unnikezijlsterrijt . 

Art. 88. Kosten van onderhoucl en werking der stoomwerktuigen 
van het oord-Willemskanaal. 

Ái·t. 89. Onderhoud enz. van het kanaal het Meppelerdiep . 
90. Onderhand euz. van de Willemsvaart in Overijssel. 
91. Onderhoud enz. van het Veenhnizer-kanaal ter verbin

ding van de Drenthsche met de Friescne wateren . 

'l'ransporteere 

330,000. -
;J00.-

5,700.-
930.-

123,000.-

375.-
68,600.-
97,000.-

8;000.-

17,750.-
]6,400.-

10,460.-

9,000.-

/10,944,976.- f 

214,895.-

214,895.-
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Per transport /10,944,976.- f 
Art. 92. Onderhoud enz. van de Drenthsche hoofd- en Beiler-

vaarten . 
Art. 93. Onderhoud enz . van het Noorderkanaal of de Noor-

dervaart in Limburg en daartoe beboorende werken en uitgaven, 
zijkanaal naar de Maas in de richting tusschen Neer en Kessel 

Art. 94-104. Onderhoud, herstel en verbetering van wegen 
en bruggen en daarbij behoorende werken, beplantingen, benevens 
daarmede in verband staande uitgaven in de verschillende provincien 

Art. 105. Onderhoud enz. van veren en schipbruggen 
106. Snbsidiën voor onderwerpen waarvoor reeds bij de 

laa\stvoorgaande begrootingen bijdragen zijn toegestaan 
Árt. 107. Bijdrage in de kosten van verbetering der rivier de 

Dommel. 

Art. 108. Bijdrage in de kosten voor de verbetering van de 

Zuiderhaven te Enkhuizen . 
Art. 109. Nieuw te verleenen subsidiën 

110-112. J aarwedden, benevens reis-, verblijf- en bureel

kosten van de b.eide bouwmeesters en van het verder vaste per-
soneel , alsmede van het tijdelijk personeel voor den dienst van en 
het toezicht op Rijksgebouwen. 

Art. 113. Onderhoud enz. van de landsgebouwen en het Binnen
hof te 's Gravenhage . 

Art. 11 4. Algemeen brandweermaterieel. Duinwater voor de 

gebouwen bij het Rijk in gebruik en voor de fontein op het Binnen-
hof, verlichting van het Binnenhof en telephoon-abonµement voor 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal . 

Árt. 115. Verbouwingen in het gebo uw van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal . 
Árt. 11 J . Vergrooting van het photographisch atelier ,an het 

Departement van Oorlog 
.A.rt. ll 7. Huur en bewaking van gebouwen, tijdelijk bij het 

Rijk in gebruik . 
.A.rt. 118-120. J aarwedden benevens reis- en verblij f- en ver

plaatsingskosten van den Raad voor het toezicht op de spoorweg
diensten . 

.A.rt. 121. Kosten, voortvloeiende uit de toepasselijkverklaring 

van art. 25 der wet van 21 Augustus 1859 (Staatsblad n°. 98) 
of van art. 3:l der wet van 9 April 1875 (Staatsbtad n°. 67) op 
de diensten der Nederlandsche Rijn-, Aken-Maastrichtsche en Luik
Maastrichtsche spoorwegmaatschappijen . 

.Ai·t. 122 en 123. Jaarwedde, benevens reis-, verblijf- ·en bureel

kosten van den Rijkscommissaris bij de exploitatie van Staats

spoorwegen . 
.A.rt. 124. Advertentiën voor het ter visie leggen van liggers 

15,000.-

36,000.-

772,550.-
50,049 .--

507,722.21 

10,000.-

16,000.-
2,000.-

4 1,100.--

66,000.-

6,500.-

12,900 -

3,600.-

8,326.-

65,100 .-

3,604.-

3,800.-

van toegangswegen naar spoorwegstations . 100. -
.A.rt. 125. Bijdrage aan de Koninklijke ederlandsche Locaal -

spoorwegmaatschappij, gevestigd te Apeldoorn 400,000 -
.A.rt. 126. Dekking der uitgaven, begrepen in de begrooting 

voor den aanleg van Staa.tsspno.rwegen, dienst 1886 " 1,250,000 -

69 

214,895.-

'rransporteere 

" 14,215,327 21 

. f 14,430,222.21 



70 25 JANUARI 1886. 

Per trausport f 14,430,222.21 

3• Afd. Handel en Nijverheid. 
A. Koninklijk Nederlandsen lrleteorologisck Instit,mt. 

Árt. 127. Jaarwedden en toelagen van het personeel . / 15,ó00.-
128. Reis- en verblijfkosten, waarnemingen elders dan te 

Utrecht, huur, onderhoud van gebouwen en verder materieel enz. 9, 900.-
B. Zeevissckerijen . 

.drt. 129. Jaarwedden van den secretaris van het college voor 
de zeevisscherij en , de keurmeesters, den hoofdopzichter en verder 
personeel; maandgelden van vier onderopzichters en van de bemanning 

der Rijks-stoomboot 
Àrt. 130. Bureel- en lokaalbehoeften van genoemd collegie. 

Reis- en verblijfkosten 
Árt. 131. Verdere uitgaven voor het politietoezicht 

132. Onderzoek en navorschingen ten behoeve der visscherijen 
en ondersteuning van kunstmatige zalmteelt . 

Àrt. ] 33 . 

134. 
135. 

C. IJkwezen . 

Jaarwedden en toelagen rnn het personeel . 

Bureel -, reis-, verblijf-, verplaatsings- en examenkosten. " 
Gebouwen, werktuigen, verder materieel en arbeidsloon. 

D. Stoomwezen. 
Árt. 136. Jaarwedden van het personeel . 

137. Bureel-, reis- , verblijf•, verplaatsings- en examen
kosten. Werktuigen en gereedschappen. 

Árt. 138. Kosten van de commis~ie , ingesteld krachtens art. 3 

der wet van 28 Mei 1869 (Staat sblad n°. 97) 
E. JJ,fijnwezen. 

Árt. 139. Jaar wedde van den ingenieur . 

140. Reis-, verblijf- en opnemingskosten 

F . Versckiltende nitgaven. 
Ái·t. 141. Raad van tucht: bureel- en lokaalbehoeften, schade

loosstelling van getuigen, van den secretaris en den bode, vacatie

gelden, reis- en verblijfkosten. 
Árt. 142. Examen ter verkrijging van een diploma als stuurman 

aan boord van koopvaardijschepen 
Àrt. 143. Toezicht op den doortocht en het vervoer van land-

verhuizers . 

Árt. 144. Subsidie aan de Zuidhollandsche Maatschappij tot 

redding van schipbreukelingen. 
.drt. 145. Gebouw voor de strandvonderij op Terschelling 

146. Verslagen, berichten, verordeningen en advertentiën 

betreffende handel, scheepvaart, nijverheid en landbouw . 
Ll.rt. l47. Toezicht op wijngaarden, boomkweekerijen, tuinen en 

broeikassen, volgens art. 1 van het Koninklijk besluit van 24 De

cember 1883 (Staatsblad n°. 248) . 
.drt. 148. Jaarwedden en reis- en l'erblijfkosten der ambtenaren 

belast met het begeleiden van transporten van ontplofbare stoffen . 
Árt. 149. Subsidiën, toelagen en verdere uitgaven voor de 

nijverheid en den landbouw . 

13,485.-

1,900.--
12,195.-

15,500.-

69,600.-
30,500.--
16,000. ---

23,900.-

14,800.-

100.-

2,500.-
600.-

2,000-

3,500.-

5,700.-

3,000.-
200.-

10,000.-

1,000.-

4,000.-

::!,000.-

Transporteere 

, 258,880.-

f 14,689,102.21 
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Per transport 
4• Afd. : Posterijen en Telegraphie. 

A. Postdienst. .J.rt. 150-159 f 3,78 1,475 .,~ 
B. Telegraafdienst. Árt. 160-167 . " 1,443,920.-
C. Vereenigde post- en telegraafdienst. .1frt. 168-172 " 649,720.-
D. Vereenigde posten voor A, Ben C. Àrt. 173-175. 4,500.-
E. Rijkspostspaarbank. Àrt. 176-181 . 92,600 .-

Pensioenen, toelagen, gratificatiën en wachtgelden. Ll.rt. 182-184 
Onvoorziene behoeften. .J.rt. 185 . 

71 

f 14,689,102.21 

5,972,215.-
173,500.-

60,000.-

/ 20,894,817.21 

25 Jan. 

l • Afd.: 

S. 31. X• Hoofdstuk. Departement van Koloniën. 

Kosten van het Departement . 
Uitgaven ten behoeve van de kolonie Suriname • 
Uitgaven ten behoeve van de kolonie Curaçao . 
Pensioenen, wachtgelden en gagementen van gewezen landsdienaren in 

de voormalige N ~derlandsche bezittingen ter Kuste van Guinea en 
van hunne nagelate!) betrekkingen . 

Pensioenen, wachtgelden en gratificatiën. 

Onvoorziene uitgaven • 

f 188,675.-
668,202.62 
239,479 .20 

26,906.18 
25,081.-
40,000.-

f 1,188,344.-

24 Januari 1886. WFr, houdende vaststelling der begrooting 
voltooiing van het vestingstelsel voor den dienst van 1886. 

van uitgaven ten behoeve van de 

s. 26. 

WrJ WILLEM III, ENZ . ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, aat, ingevolge de wet van 3 December 1874 {Staats

blad n°. 193), houdeuae bepalingen omtrent het beheer der gelden, bestemd tot voltooiing van het 
vestingstelsel, eene afzonderlijke begrooting van cle uitgaven voor dit onderwerp, voor den dienst 

van 1886, bii de wet behoort te worden vastgesteld; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De begrooting van uitgaven ten behoeve van de voltooiing van het vestingstelsel, aange

wezen bij de wet van 18 April 1874 (Staatsblad n°. 64), wordt voor den dienst van 1886 vastge

steld als volgt: 
.J.rt. l. Jaarwedden , toelagen en daggelden voor tijdelijk in dienst zijnde civiele 

ingenieurs, opzichters en tcekenaars, toelagen voor oflicieren en opzichters der genie , 

reis- en verblijfkosten, bureel- en lokaalbehoeften, aankoop van instrumenten, kaarten 

en verdere benoodigdheden . / 80,000 

Àrt. 2. Nieuwe werken met al hetgeen kan geacht worden daartoe te behooren; 

herstellen, veranderen en verbeteren van bestaande 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 grondboringen, waterpassingen, opmetingen, enz. ; een en ander vo r de na ver-

melde werken ter verbetering van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie: 
1 °. Verbetering van de vesting Gorincltem; 
2°. Verbeteren van inundatiemiddelen bezuiden de Lek; 
3°. Verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang, aan werken in de geheele linie. 

Transporteere 

140,000 

f 220,000 
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P er transport , f 220,000 
Àrt. a. Nieuwe werken met al hetgeen kan geacht worden · daartoe te behooren; 

herstellen, veranderen en verbeteren van bestaande 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 
grondboringen, waterpassingen, opmetingen, enz. ; een en ander voor de navermelde 
werken ter verbetering van de stelling van den Helder: 

1°. Slechten van voorwerken van forten aan de landzijde van de stelling; 
2°. Verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang, aan werken in de ge

heele stelling. 

11.rt. 4. Nieuwe werken met al hetgeen kan geacht worden daartoe te behooren ; 
herstellen, veranderen en verbeteren van bestaande werken met den aankleve daarvan; 
aankoop en onteigening van perceel en; kosten van exploten en processen ; afkoop van 
rechten; kosten en ongelden betrekkelijk koop- en andere overeenkomsten; het doen 
van grondboringen, waterpassingen , opmetingen, enz ; een en ander voor de na ver
melde we,·ken ter verbetering van de stelling van Amsterdam: 

l•. Maken van een fort bij IJmuiden; 
2°. De eigenlijke stelling, als: 
a. Maken van een werk bij Abcoude, 
b. Maken van een werk bij Velzen, 
c. Voortzetting van het verbeteren der linie van Spaarndam en der positie aan de Liede, 
d. Onteigening van gronden en uitvoering vaii voorbereidende werkzaamheden voor 

verschillende werken in de stelling, 

e. Maken van zandophoogingen enz. voor verschillende werken in de stelling, 
f . faken van batterijen aan de Zuiderzeezijde, 
g. Inrichten en verbeteren van inundatiemiddelen. 

Àrt. 5. Nieuwe werken met al hetgeen kan geacht worden daartoe te behooren ; 
herstellen , veranderen en verbeteren van bestaande werken met den aankleve daarvan ; 
aankoop en onteigening van perceelen; kosten van exploten eu processen; afkoop van 
rechten; kosten en ongelden betrekkelijk koop- en audere overeenkomsten; het doen 
van grondboringen, waterpassingen, opmetingen, enz.; een en ander voor de na ver
melde werken ter verbetering van de stelling ·van het Hollandse!,, Diep en het P olkerak : 

1 •. Verbeteren van de positie van Wiltemstad; 
2°. Maken van eene inundatiesluis bij het fort de Ruyter; 
3°. Verbeteren van de positie van Ooltgensplaat. 

Àrt. 6 Nieuwe werken met al hetgeen kan geacht worden daartoe te behooren; 
herstellen, veranderen en verbeteren van bestaande 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 grondboringen, waterpassingen, opmetingen, enz ; een en ander 1•oor de na ver
melde werken ter verbetering van de stelling van de monden van de Maas en van het 
Haringvliet : 

1°. Maken van een werk aan den Nieuwen Maasmond; 
2°. Verachillende verbeteringen van ondergeschikt belang , aan werken in de stelling 

Hellevoetsluis-Brielle. 

Àrt. 7. Verbeteren van het fort op den Hoofddam bij Pannerden . 

Transporteere 

50,000 

" 1,294,270 

120,000 

210,000 
86,000 

f 1,980,270 
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Art. 8. 
9. 

P er transport 
Telegraphische verbinding van verdedigingswerken en posten 

Inkomende rechten van het ijzerwerk tot pantseringen , als: 

/ 1,980,270 
Memorie. 

a. voor het fort bij IJmuiden , 
b. voor het fort aan den Nieuwen Maasmond, 
c. voor het fort op den Hoofddam bij Pannerden. 

30,000 
Àrt. 10. Doen van opmetingen, waterpassingen, grondboringen, enz. in de ver

schillende liniën en vestingen, alwaar, ingevolge de wet van 18 April 1874 (Staatsblad 

n°. 64), werken tot voltooiing van het vestingstelsel aangelegd of verbeterd moeten 
worden en voor welke in de voorgaande artikels geen gelden zijn uitgetrokken 5,000 

50,000 Árt. 11. Onvoorziene nitgaven . 

Totaal f 2,065,270 

Art. 2. 'l'ot dekking der uitgaven, begrepen in de bij art. 1 dezer wet vastgestelde begrooting, 

wordt aangewezen: 

a. de som van een millioen negenhonderd twaalf d11izend negenhonderd zeventig g11lden, beschik

baar gesteld bij het VIIIste hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 1886 ; 
b. het vermoedelijk batig slot der rekening van ontvang en uitgaaf wegens de begrooting ten be

hoeve van de voltooiing van het vestingstelsel voor den dienst van 1885; 
c. de toevallige baten , welke gedurende het jaar 1886 uit den aanleg der vestingwerken knnnen 

v<iortv loeien. · 

Art. 3. Wanneer het bedrag, uitgetrokkeu bij een det· artikelen 2, 3, 4, 5, o, 7, 8, 9 en 10 
van art. 1 dezer wet, ontoereikend wordt bevonden, kan het, met inachtneming van het voorschrift 

van het tweede lid van artikel 24 der wet rnn den 5den October 184 l (Staatsblad n°. 40), do~r 

overschrijving uit artikel 11 van hetzelfde art. l worden aangevuld. 
Art. 4 . Op artikel 11 van art. l dezer wet worden aangewezen de tot het dienstjaar 1886 

behoorende uitgaven, de voltooiing van het vestingstelsel betreffende, die hare omschrijving niet vinden 

in een der andere àrtikelen van genoemd art 1. 
Die uitgaven worden, voor elke soort afzonderlijk, in de rekening gebracht en omschreven. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 24sten Januari 1886. 

(geteekend) WILLE M. 

De Minister van Oo"log, (get.) WEtTZlsL. 

24 .Januari 1886. BESLUIT, tot herziening van 

het Koninklijk besluit van 18 Maart 1882 

(Staatsblad n°. 46), tot regeling van beloo

nir,g en vergoeding voor de leden en plaats
vervangende leden der commissië11 en der 

hoofdcommissie voor de herziening der be

lastbare opbrengst van de ongebouwde eigen

dommen en van de kosten van herschatting. 
S 28. 

Wu WILLEM III, ENz. 

Op de voordracht van Onzen Minister van l<'i

nauciën, van den 14den November 1885, n°. 58, 

Gen. Secr. ; 
Herzien Ons besluit ,·an den 18den Maart. 1882 

· (Staatsblad n°. 46); 

(Uitgeg . 29 Jan. 1886.) 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
l sten December 1885 , u0 • 9) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister, van den 2lsten Januari 1886, 
n°. 41, Gen. Secr.; 

H êbben besloten en besluiten: 

Eeni.q artikel. 

Artikel 7 van Ons voormeld beslnit wordt ge
wijzigd als volgt: 

In de tweede en in de vierde zinsnede wordt 
iu plaats van "Art. 22" gelezen •Art. ) 9". 

De laatste zinsnede wordt gelezen: 

•Op voordracht van de hoofdcommissie kan 
Onze Minister van Financiën een gedeelte der 
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vergoeding, onder n°. 2 van artikel 1 en van de 
belooning onder artikel 4 van dit besluit bepaald, 
reeds vroeger uitbetalen, hoogstens tot een bedmg, 
in verhouding tot den stand der werkzaamheden 
vast te stellen" . 

blad geplaatst en waarvan afschrift aan de Alge
meene Rekenkamer gezonden zal worden. 

's Gravenhage , den 24sten Januari 1886. 

(get.) WILLEM. 

De Minister van Financiën, (get .) B LOEM. 
Onze Minister van Financiën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats- (Uitgeg. 1 Febr. 1886.) 

25 Januari 1886. WET, houdende vaststelling der begrooting van uitgaven voor den aanleg van 
Staatsspoorwegen, dienst 1886. S. ao. 

W1;, WILLEM lll, ENZ. 

Árt . 1 . De begrooting van uitgaven ten behoeve van den aanleg van Staatsspoorwegen voor den 
dienst van 1886 wordt vastgesteld als volgt: 

l • Afd. : Eerste aanleg. 
Árt. 1. Jaarwedde van den directeur voor de spoorwegen, als zoodarug belast 

met de leiding van de aan te leggen Staatsspoorwegwerken; jaarwedde en toe
lagen van ambtenaren van den waterstaat, enz.; jaarwedden, toelagen, maand
en daggelden van het personeel bij den aanleg van Staatsspoorwegen (daaronder 
niet begrepen de buitengewone opzichters bij de werken en leveringen), mitsgaders 
schrijfloonen . f 237,300 

Árt . 2. Bureel-, lokaalbehoeften en drukwerken, huur van lokalen, 

aankoop van boeken, kaarten, instrumenten en verdere benoodigd
heden • 

Art. 3. Reis- en verblijfkosten en schadeloosstelling voor kosten 
van veldwerk. Toelagen aan buitenslands gedetacheerde bouw- en 
werktuigkundigen en opzichters 

Árt. 4. Kosten aan de werkzaamheden voor het uitbakenen, 
waterpassen en het opmaken en a,ankoopen van grondteekeningen en 
plans, met inbegrip van arbeidsloon; daggelden wegens buitengewone 
adsistentie, belooningen van landmeters; uittreksels van kadastrale 
plans en leggers, aanschaffen van _werktuigen, piketten en verdere 
benoodigdheden . 

Árt. 5. Aankoop van materialen, zoover de aanschaffing er van 
plaats heeft zonder bepaalde bestemming voor eenige lijn, als: 
spoorstaven, haakbouten, houten dwarsliggers, ijzeren dwars- en 
lengteliggers, wissels, draaischijven, waterkranen en meer benoodigd-
heden; kosten van bewaren, opstapelen en bewaken; huur en aan-
koop van terrein; kosten van bereiden van hout tegen bederf en 
verdere uitgaven te dier zake . 

Árt. 6. Kosten van de brug over de Oude Maas te Dordrecht , 
met alle daarmede in verband staande uitgaven . 

Árt. 7. Idem brug over de Maas te Venl-0 . 
8. Idem brug over de Merwede bij Baanhoek 
9. Idem brug over cJ.en Neder-Rijn bij Rhenen 

10. Idem brug over de Maas bij Heumen . 
ll. Aanleg van den spoorweg van Nieuwediep naar Amster

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

Árt. 12. Inem spoorweg van Arnhem naar Nijmegen . 

Transporteere 

45,000 

30,000 

10,000 

100,000 

10,000 
17,000 
55,000 
1,000 

10,000 

728,000 

150,000 

f 1,393,300 



Art. 13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
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Per transport 

Idem spoorweg van Zwolle naar Almelo . 
Idem spoorweg van Dordrecht naar Elst . · 
Idem spoorweg van Àmersfoort naar Nijmegen 
Idem spoorweg van Zaanstreek naar Enkhuizen . 
Idem spoorweg van Stavoren naar Leeuwarden . 

Idem spoorweg van Nijmegen naar Venlo . 
Idem spoorweg van Rotterdam naar den Hoek van Holland 
Idem spoorweg van Zwaluwe naar 's Hertogenboscl, . 

Idem spoorweg van Groningen naar Delfzijl . 

2• Afd. : Uitbreiding. 
Art. 22. Uitbreiding van den spoorweg van Arnhem naar 

Leeuwarden 
Art. 23. 

24. 
25. 

3• Afd.: 

Art. 26. 

27. 

Idem spoorweg van Maastricld naar Breda . 
Idem spoorweg van Roosendaal naar Vlissingen . 

Idem spoorweg van Zwolle naar Almelo 

Werken en uitgaven, door de bestaande exploitatie
contracten met kosten van aanleg gelijkgesteld. 

Kosten van de overbrugging van het Hollan°iuch Diep 
Kosten tot herstel van schade, ontstaan door over-

strooming, dijkbreuk, ijsgang , oorlog en oproer, en tot herstel van 

beschàdiging door aanvarinµ;. 

4• Afd. : Aankoop van spoorwegen , wat de kosten betreft met 

aanleg geliJ kgesteld. 
Art. 28. Vergoeding aan 's Rijks schatkist van ile inge1·olge 

art. 2 der wet van 22 April 1880 (Staatsblad n°. 63) in het jaar 
1886 gedane betalingen in minilering van het door Nederland ver• 
schuldigde aandeel in het totaal bedrag van den prijs van naasting 
der spoorwegen van Antwerpen naar den Jlfoerdijk en van Roosen-

f 1,393,300 
72,000 
42,000 

250,000 
205,000 
225,000 

13,000 

" 1,536,000 
695,000 
170,000 

f 

f 

180,000 
200,000 
850,000 

11,000 

65,000 

Mt!morie. 

daal naar Breda . f 26,700 
Art. 29. Renten over het jaar 1886 aau België uit te keeren , 

ingevolge het bij de wet van 22 April 1880 (Staatsblad n°. 63) 
bekrachtigde art. 16 van de overeenkomst van 31 October 1879 183,000 

Art. 30. Renten uver het jaar 1886 aan België uit te keeren, 

van de kosten van werken tot uitbreiding van het station Esse/ten, 

ingevolge regeling met de Belgische Regeerine: getroffen, ter uitvoering 
van art. 17 der voor zooveel noodig bij de wet van 22 April 1880 
(Staatsblad n°. 63) bekrachtigde overeenkomst van 31 October 1879 

5• Afd.: Onvoorziene uitgaven. 

2,400 

Art. 3 l. Onvoorziene uitgaven, daaronder begrepen vorderingen van afgesloten 
dienstjaren 

f 4,601,3( 

212,100.-

630,600.-

f 6,750,000.
Art. 2 . 'rot dekking der uitgaven, begrepen in de bij art. 1 dezer wet vastgestelde begrooting, 

worden aangewezen: 

a. de som van f 1,250,000, beschikbaar gesteld bij het IXde hoofdstuk der begrooting van 
Staatsuitgaven voor het dienstjaar 1886; 

b. het vermoedelijk batig slot der rekening van ontvangsten en uitgaven wegens den aanleg van 
Staatsspoorwegen voor het dienstjaar 1885; 
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25 JANUARI 1886. 

Heike gedurende het jaar 1886 uit den aanleg van Staatsspoorwegen 

uitgetrokken bij een der artikelen 2, 3, 4,, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 en ao van de bij deze 

, ontoereikend wordt bevonden, kan het, met inachtnemin1,1 van het voor
it van 5 October 1841 (Staatabtad n•. 40), door overschrijving uit artikel 

,vorden aanrevnld. 

H kan mede wor,len overgeschreven op artikel 27. 

van de bij deze wet vastgestelde begrooting worden aangewezeu de tot het 
Jrende uitgaven, de Staatsspoorwegen betreffende, die hare omschrij vi ng niet 

1ere artikelen dezer begrooti ng. 

en voor elke soort afzonderlijk in de rekening 1tebracbt en omschreven. 
den, enz. 

Gravenhage, den 25s ten .Januari 1886. 

(geteekend) W IL LE M. 
De illinister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, (get.) VAN DEN B ERGH. 

(Uitgeg . 30 Jan. 1886.) 

T van 25 Januari 1886, S. 11°. 32, betreft de definitieve vaststelling van de ko!,oniale huis -
tjke begrooti,,g van uri,zame voor het dienst,jaar 1886. (Om plaats te winnen wordt slechts 

.oofdi,z/wud medegedeeld.) 

S. 32. uriname. 

Afdeeliug: Gouvernements- secretarie, Koloniale taten en algemeene dienst 
Ju titie en politie 

f 13a, l 6.75 
383,87 3.50 

Administratie van Finauciën 102,180.-
Immigratie en koloni atie . 75,0 ó.-

Eeredienst, onderwij s, armenzorg en burgerlijk geneeskn ndig-e clienst. 
Bon wdepartemcnt . 

354,632.60 
161,755.-

s• 
Koloniale vaartuigen, betonning , bebakening en sein wezen 
P ensioenen , wachtgelden, toelagen en onderstanden 

99,88 5.50 
182,423.20 

Onvoorziene uitgaven 20,000.-

f l,óla,021.55 

Artt. 2 en 3 handelen over af- en overschrijvingen van - en betalingen uit de onvoorziene uitgaven. 

Bij Art. 4 worden tot goedmaking der ni~aven aangewezen: 
A. Directe en indirecte belastingen. C. Bijdrage uit 's Rijks schatkist. 
B. Inkomsten vau onderscheiden aard_ 

25 Januari 1886. MISSIVE van den Minister van 
Staat, Minister van Binnenland ·che Zaken, 
houdende mededeeling van een verbeterd 

model voor de nationaliteitsbewijzen. (1) 

(l ) Ten vervolge op deze m1ss1ve , heeft de 
Minister van Staat , Minister van Binnenlandsche 
Zaken, bij missive van 23 Februari 1886, n°. 791, 
afdeeli ng B. B. , te kennen geaeven dat voor koste
looze afgifte van nationaliteitsbewijzen aan in het 
buitenland woonachtige Nederlanders, genoegen 
kan worden genomen met een bewij s van ouver
mo1,1en afgegeven door een ederlandsch cousnlair 
ambtenaar, in wiens ressort die Nederlanders wonen. 

Ik heb de eer UHEG. hierbij te doen toekomen 
een verbeterd model voor nationaliteitsbewijzen, 
met verzoek voortaan dit model te gebruiken in 
plaats van dat, behoorende bij het schrijven van 
mijn ambtsvoorganger van 4 Juni 18î5 , n°. 8, 
2• afdeeli ng. 

De iJllin. van Staat, Min . van B innenl. Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

MODBL. 

De Commissaris des Kouings in de provincie 

Gezien het verzoek van X. ; 
Gelet op de ingewonnen berichten, waaruit blijkt, 



28 JANUARI 1 886. 77 

dat X., geboren te N., wonende teM.,isNeder
lander door (geboorte, vestiging, huwelijk, natu
ralisatie); 

Verklaart dat X. naar de Nederlandsche wet 
is Nederlander en als zoodanig (met echtgenoot 
en kinderen) weder hier te lande moet worden 
toegelaten, zoodra (zij, bij) het verlangt. 

Deze verklaring is geldif! voor één jaar 

Gegeven te . . . , den 

28 Januari 1886. BESLU.T, bepalende, dat voor
loopig buiten uitvoering zullen blijven al. 2 
van art. l · van het Koninklijk besluit van 

19 September 186"/ (Staatsbtad n°. 100) en 
de Koninklijke. besluiten van 4 Augustus en 
7 September 1885 (Staatsblad n°'. 172 en 

179) , betreffende de Schutterijen. S. 33. 
W1.r WILLEM ITI, ENZ 

Op de voordracht van Onzen Minister v3:n Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken, van 24 De
cember 1885 , n°. 1694, S, afdeeliug Militie en 
Schutterijen. 

Den Raad van State gehoord (ad vies van 

19 Januari 1886, n°. 15); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Mini~ter, van 26 Januari 1886, n°. 107, 
S. , afdeeling Militie en Schutterijen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen, 

dat voorloopig en totdat daaTomtrent door -Ons 

nader zal zijn beschikt, geen verdere uitvoering 
zal worden gegeven ·aan de tweede zinsnede van 

art. 1 van Ons besluit vnn 19 September 1867 
(Staatsblad n°. 100) en aan Ons besluit van 

4 Augustus 1'885 (Staatsblad n°. 172), en dat 

'Ons besluit van 7 September 1885 (Staatsbtad 
n°. 179) voorloopig buiten uitvoering en mitsdien 
de bestaande dienstdoende en rustende schutterijen 

voor'shands op den tegeuwoordigen voet zullen 

blijven. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is · 
belast met de uitvoering van dit besluit , dat in 

het Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 

afschriften zullen worden gezonden aan Onzen 
Minister van Oorlog en aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 28sten Januari 1886. 

(get .) WILLEM. 

De .lfinister van Staat, jjfin. van Binnenl. Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. l Febr. 1886.) 

28 Jamtari 1886. MISSlVll van den Commissaris des 
Konings in Overij ssel, betreffende telegrammen 
in zaken van politie. 

·Naar aanleiding ·van een schrijven van een der 
burgemeesters in deze provincie - waarbij de 
wenschelijkheid werd betoogd dat telegrammen 
van burgemeesters, in plaatseq. waar geen com

missaris . van politie is !(evestigd, in zaken van 
politie, op gelijke w\jze worden behandeld als 

die welke gewisseld worden tus3chen de com

mis3ar.issen van politie en de officieren van jus
titie - verleende ik in die zaak mijne tusschen
komst bij het betrokken departement. 

. Het hiernevens gevoegd afschrift der missive 
van Zijne Excellentie den Minister van Justitie, 

van 7 J a11uari 1886, 5• nfdeeling, n°. 172, 
gericht aan diens ambtgenoot van Binnenlandsche 

Zaken, is daarvan het gevolg. 

Met het oog op bet slot dier missive, heb ik 

gemeend U van den inhond er van mededeeling 

te moeten doen. 

De Gomm. des Konings in de prov. 
(get.) GEERTSEMA. 

0e bedoelde mi~sive luidt als volgt: 

's Gravenhage, 7 Januari 1886. 

Onder terugzending der stukken, gevoegd 
geweest b\j Uwer Excellentie·s schrijven van 

30 December ll . , 11°. 5764, heb ik de eer te 
melden dat mijnerzijds bedenking bestaat tegen 

uitbreiding van den vroeger genomen maatregel, 

waa:·bij aan sommige ambtenaren vergunning is 
verleend om, zonder voorafgaande betaling ge

bruik te maken van den telegraaf tot verzen

iling van berichten den dienst van mijn departement 
betreffende. 

De talrijke terugvorderingen toch van door het 

bestuur van den rijkstelegraaf aan mijn departe

ment in rekening gebrachte kosten voor berichten, 

die bij nader onderzoek blijken door anderen te 

moeten worden gedragen, zouden door bedoelde 

uitbreiding aanmerkelijk vermeerderen, terwijl 
ook te verwachten zou zijn, zooals de ondervin

ding reeds heeft geleerd, het gebruik van den 
telegraaf voor aangelegenheden die anders bij ge

wone briefwisseling worden behandeld. 
Kosten van telegrammen voor den dienst van 

mijn departement kunnen door de burgemeesters 

worden iil rekenin!( gebracht bij een declaratie 
in duplo · op ongezegeld papier · in te di enen na 
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afloop van elk kwartaal elk halfjaar of elk jaar hetwelk in het Staatsblad en in de Staatsco,want 
naar keuze. zal worden opgeuomen. 

De Minister van Justitie, 's Gravenh age , den :lden Februari 188 6. 
(get .) DU TOUR VAN BELLINCHA-VE. (get.) WILLEM. 

3 Februari 1886. BESLUIT, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 23 Februari 1882 
(Staatsblad n°. 39), houdende bepalingen ter 
uitvoering van art. 9 der wel van 21 Juni 1881 
(Staatsblad n°. 70), tot inrichting van eenen 
dienst ter verzending met de post van pakketten, 
een gewicht van 5 kilogram niet te boven 
gaande. S. 34. 

WrJ WILLEM 111 , ENZ. 

Gelet op art. 9 der wet van 21 Juni 1881 
(Staatsblad n°. 70); 

Gelet op Ons besluit van 23 Februari 1882 
(Staatsblad n°. 89), tot uitvoering van boven
vermeld wetsartikel ; 

Gezien de akte van Lissabon, van 21 Maart 
1885 , tot aanvulling vau het verdrag van Parijs 
van 3 November 1880 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat , Handel en ij verheid, van 30 J anu
ari 1886 , n°. 11, afdeeling Posterijen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan hetgeen volgt : 
Art. 1. Ons voormeld besluit van 23 Februari 

1882 (Staatsblad n°. 39) wordt in di en zin aan
gevuld , dat: 

l O • in het ver keer met de landen , die weder
keerig zullen blijken daartoe bereid te zijn, kunnen 
verzonden worden pakketten: 

a. tot een gewicht van vijf kilogram; , 
b. met eene aangegeven waarde, het bedrag van 

f 500.- niet te boven gaande; 
c. met een te verrekenen bedrag van niet meer 

dan/ 150.- ; 
2°. de afzentler van een pakket, tegen een 

vooruit te betalen port van 10 cent, daarvan een 
bericht van ontvang kan bekomen ; 

3°. de schadeloosstelling wegens verloren ge
raakte of beschadigde pakketten: 

a. wordt verhoogd tot een maximum van/ 12.50, 
in het verkeer met die landen, die pakketten tot 
een gewicht van vijf kilogram toelaten; 

b. bij aangifte van waarde het bedrag der aan
gegeven waarde niet kan te boven gaan. 

2. Dit besluit treedt in werking den l sten 
April l 886. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van uit besluit, 

De Min . van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) VAN DEN BERGH. 

(Uitgeg. lll Febr. l 886.) 

9 Februari 1886. M JSSIVE van den Minister 
van Oorlog , betreffende opkomst met spoed 
van militien-verlofgangers. 

Bij mijne beschikking van 10 Januari 1885, 
VII• afdeeling, militie en schutterij, n°. 44, 

werd art 26 van het voorschrift, behoorende 
bij mijne beschikking van 16 Juni l 883 , VII• 
afdeeling , militie en schutterij , n°. 43 , in dier 
voege gewijzigd, dat het telegram, bevattende 
de ui tnoodiging tot oproeping iu werkelijken 
dienst van militien-verlofgangers die met spoed 
onder de wapenen moeten komen , door het 
departe~ent van oorlog ,·eclttstreeks aan de burge
meesters in de onderscheidene gemeenten van het 
rijk zal worden toegezonden. 

Van beide beschikkingen is U indertijd een 

exemplaar geworden , met verzoek, de onder U 
ressorteerende burgemeesters met den inhoud daar
van voor zoo1·eel noodig, in kennis te stellen. 

De wijziging van het aangehaalde artikel 26 
had kennel\ik ten doel, te bevorderen dat be
doelde uitnoodiging tot oproeping op de snelste 
en zekerste wijze ter kennis kome van den amb
tenaar door wien de oproeping moet geschieden. 
Werd reeds daardoor eene spoedige oproeping 
onder de wapenen van de aangewezen militien
verlofgangers in de hand gewerkt, nog meer is 
zulks het geval nu de voor de oproeping bestemde 
openbare kennisgevingen in gereedheid zijn gebracht, 
zóó, dat daarin alleen nog behoeft te worden 
vermeld het uur van oproeping. 

De exemplaren dier kennisgeving, welke voor de 
onderscheidene gemeenten d,er provincie noodig 
zijn, worden U hierbij toegezonden , ten einde 
ieder van de burgemeesters in het bezit te kunnen 
stellen van het door hem verlangde aantal 
exemplaren . 

.Bereids is met de toeze~ding dezer exemplaren 
rekening gehouden bij mijne beschikking van 29 
December 1885, VII• afdeeling, militie en schutterij, 
n°. 23, waarbij o. a. is bepaald, dat aan het 
meer bedoeld art. 26, zooals het luidt na de 
vroeger daarin gebrachte wij ziging, als laatste 
alinea's worden bijgevoegd de twee volgende: 
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"De openbare kennisgevingen, waarvan a~n de 
,burgemeesters door het departement van oorlog 

"een voldoend aantal exemplaren is verstrekt 

•worden ingevuld overeenkomstig het militie
,, telegram." 

"A]s nnr van oproeping wordt in de openbare 
,, kennisgeving aangegeven het in · het militie
•telegram aangeduide uur , waarop dit telegram 
•te 's Gravenkage aan het rijkstelegraafkantoor 

"is aangeboden." 

Bij laatstgenoemde beschikking is tevens wij;i

ging gebracht in andere daarbij genoemde voor

schriften, met name ook in het voorschrift be

treffende dienstreizen van manschappen der nationale 

militie, en "het betalen en verrekenen van de 

"kosten daarvan," va_stgesteld bij de beschikking 

van 16 Mei 1883 , VI• afdeeling, intendance, 

n°. 34, (Recueil Militair , beknopte uitgave , 

bladz. 2261) , van welk voorschrift U indertijd 

een exemplaar is gezonden. Van de thans daarin 

gebrachte wijziging wordt U hierbij almede een 

exemplaar toegezonden. 

Deze wijzigingen beoogen allen eene spoedige 

opkomst onder de wapenen van de daartoe opge

roepen verlofgangers der militie . 

Na het in werking treden dezer gewijzigde 

regeling zullen bij een_e opkomst in werkelijken 

dienst van de militie met spoed de militien-ver

lofgangers niet meer door de burgemeesters der 

gemeenten h unner inwoning op de korpsen worden 

gedirigeerd, maar zich rechtstreeks op reis of 

op marsch moeten begeven. 
Hiertoe zullen vóór het vertrek van de militien s 

met onbepaald verlof, achter in hunne zakboekjes 

de bij eene opkomst met spoed door hen te volgen 

reisroute, alsmede het vereischte getal bons en 

passagebiljetten voor het vervoer , nadat deze 

door de compai,nies-, eskadrons- en batterij com

mandanten zijn ingevuld, worden ingeplakt, enz. 

H et opvragen en het terugzenden van de zak• 

boekjes aan den man moet geschieden vanwege het 

korps door tusschenkomst van den burgemeester 

der gemeente , waar de verlofganger gevestigd is. 

Door mij is bepaald , dat de nieuwe regeling 

eener opkomst met spoed geacht moet worden in 

te gaan op 1 Mei aanstaande en dat dus vóór 

dien datum de zakboekjes der militien-verlof

gangers - hiervan uitgezonàerd die, welke om

streeks Mei aanstaande gepasporteerd worden -

moeten zijn opgevraagd, ingev nld en teruggezonden. 

In verband hiermede worden de commanueerende 

officieren van korpsen . welke gedeeltelijk nit 

militie zijn samengesteld, door mij aangeschreven, 
bij het opvragen en terugzenden dier zakboekj es 
te werk te gaan op gelijke wij ze , als vermeld in 

mijne aanschrijving van 11 April 1885, VII• 

afdeeling, n° . 48 en U lij sten als daarin bedoeld 

uiterlijk op 25 Februari aanstaande te zenden, 

terwijl ik onder verwij zing naar den verderen 

inhoud van die aanschrij vi ug U verzoek , eene 
spoedige invulling van die zakboekje• zooveel doen

lijk te willen bevorderen. 

Wijders heb ik de eer U uit te noodigen het 

vorenstaande, voor zooveel noodig, ter kennis te 

brengen van de onder U ressorteerende burge

meesters, hun te verzoeken in deze, waar noodig, 

hunne tnsschenkomst en medewerking te willen 

verleenen en hun mede te deelen, dat de thans 

n og in werking zijnde regeling eener opkomst 

met spoed op 1 Mei aanstaande komt te vervallen. 

De Minister van Oorwg, (get.) W EITZllL. 

VERANDERING ,,. ket voorscln'ift, 
betreffende dienstreizen van mansckappen 
de-~ nationale militie en het betalen en 
verrekenen der kosten daarvan, vastgesteld 
bij de beschikking van 16 J[ei 1883, 
VI• afd. , n°. 34. 

J 9 wordt ingetrokken en vervangen doo,•: 

§ 19. Hij eene opkomst met spoed is het be

paalde bij § 18 niet van toepassing en worden 

de vervoerbewijzen en het daggeld, bedoeld bij 

16, niet door den burgemeester verstrekt . 

Bij die opkomst wordt gehandeld als volgt: 

a. De militiens, die in de plaats voor de op

komst bestemd wonen, handelen zooals bij § 15 

is voorgeschreven. 

b. JJe militiens, die - om de plaats, voor de. 

opkomst bestemd, te bereiken - een afstand van 

15 kilometer of minder hebben af te leggen, be

geven zich rechtstreeks daarheen . Zij hebben geen 

recht op vervoer voor rijks rekening; zoo noodig 

maken zij evenwel gebruik ~an het passagebiljet 

of de passagebiljetten, daartoe in hun zakboekje 

voorkomende. 

c. De militiens , die - om de plaats voor de 

opkomst bestemd, te bereiken - een afstand van 

meer dan 15 kilometer hebben af te leggen, be

geven zich eveneens rechtstreeks daarheen , over

eenkom~tig de rei sroute in hun zakboekje aange

wezen. Zij maken voor de reis gebruik van de 

bons of passagebiljetten, daartoe in hnn zakboekje 

voorhanden. 
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d. Kan daardoor vertraging in de opkomst der 
· militiens voorkomen en dns spoed bevorderd wor
den, dan kunnen de burgemeesters zich voor ge
machtigd honden, de onder c bedoelde militiens 
hunner gemeente met bijzonde1·e vervoermiddelen 
(rijtuigen, karren of wagens, vaartuigen, enz.) te 
doen overbrengen naar ile spoorweg- of tramstations 
of naar de aanlegplaatsen der stoombooten. De 
daardoor veroorzaakt e kosten worden gestaafd door 
bewijzen model n°. 4 en komen ten laste van 

het rijk. 
e. Het daggeld, waarop de militiens rnlgens 

§ 16 recht hebben, wordt hun , onmiddellijk na 
aankomst bij het korps, betaald door de zorg van 
den commandant van de compagnie, het eskadron 

of de batterij 
Daarvan worden staten opgemaakt volgens het 

hierbij gevoegde model n°. 5a, (1) terwijl van de 
bedragen der staten door de hoofdadministratie 
van het korps eeae declaratie in tweevoud opge
maakt en ter verevening aan het departement van 

oorlog gezonden wordt. _ 
/ De bons en passagebiljetten, bedoeld onder 

b en c , worden opgemaakt volgens de hierbij ge
voegde modellen n°_ 9 en 10 (1) en zijn uitslui
tend bestemd voor de reizeµ bij opkomst met spoed 

12 Februari 1886 . BEsLlTIT, tot vaststelling van 
het model, waarnaar de loten der Staatsloterij 

vervaardigd worden. S. 35. 
w IJ" w ILLEM III' ENZ. 

In aanmerking nemende, dat volgens art . 2 yan 
Ons besluit van den 14den December 1885 (Staats
blad n°. 256) de loten der Staatsloterij worden 
vervaardigd naar een . door Ons vast te stellen 
model; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Fi
;nanciën, van den 8sten Februari 1886, n°. 42, 
Registratie; 

Hebben besloten en besluiten: 

'I'ot va tstelling van het model, waarnaar de 
loten der Staatsloterij worden vervaardigd, te be
palen hetgeen volgt: 

De loten der Staatsloterij worden gedrukt op 
papier van ongeveer 39 bij 51l,4 centimeter,, waarin 
nis watermerk voorkomt, op de grootste breedte. 
aan de bovenzijde het woord " ederlandsche" en 
aan de benedenzijde het woord ,Staatsloterij " en 

tusschen die twee woorden het Rijkswapen , vast
gehouden door twee gekroonde leeuwen, boven • 
een lint met de spreuk ,Je Maintiendrai". 

Elk lot vertoont twintig rechthoeken, ieder met 
inbegrip van den zwarten rand, die hem omsluit, 
breed 11 ,4 en hoog 6,5 centimeter, in vier rijen 
naast elkander, iedere rij van vijf stuks. 

Elke rechthoek heeft een gekleurden onderdruk, 
waarin voorkomen de letters N. S. L . Van de 
letter S zij n alleen zichtbaar de bovenste en be
nedenste gedeelten, waartusschen een medaillon, 
waarin de gekrooude leeuw uit het Rijkswapen 
afgebeeld is 

De loten geldig voor alle klassen en drn geldig 
voor elke klasse afzonderlijk zijn onderling, wat 
den onderdruk betreft, verschillend van kleur. 

Over dien onderdruk is in zwarte letters gedrukt: 

Nederlandsche Staatsloterij, vastgesteld .... 
... . .. ingevolge de wet van 23 .Juli 1885 

(Staatsblad n°. 142). 
1 

Bewijs van 20 aandeel in het Lot Nommer 

. . . geldig voor alle klassen. 
Uitgegeven aan den /Je Directeur der 

collecteur Staatslcterij, 

Onder de woorden "De Directeur der Staats
loterij" wordt gedrukt de handteekening van dien 

ambtenaar, terwijl onder de woorden "Uitgegeven 
aan den collecteur" w~rden gedrukt de naam en 
standplaats van den collecteur, aan wien het lot 
wordt uitgegeven.. Indien het lot wordt uitgegeven 
aan een der personen in art. 24 der voormelde 
wet bedoeld, dan wordt in plaats van het woord 
"collecteur" gedrukt uvoormaligen ~edelegeerde 
der eerste klasse" en daaronder de naam en de 
standplaats van dien persoon . 

Tusschen de woorden •, N ederlandsche" en "Staats

loterij" is gedrukt het Rijkswapen, op dezelfde 
wijze vastgehpuden en boven een lint als in het 
watermerk. 

De loten, die slechts voor ééne klasse geldig 
zijn, wijzen in iederen rechthoek de klasse waar
voor zij geldig zijn aan, doo!· in plaats van de 
woorden uvoor alle klassen", te vermelden •voor 
de eerste klasse", .. voor de tweede klasse", •voor 
de derde klasse", ,voor de vierde kla,se", of uvoor 

' de vijfde klasse". (1) Deze modellen zijn hierna niet opgenomen, 
omdat zij tot de militaire administratie behooren Bovendien behelzen die loten in iederen recht-
en bij deze steeils voorhanden zijn . hoek aan de linkerzijde in cijferschrift het nommer 
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der klasse waarvoor zij geldig zijn en onderaan 
de vermelding: 

"De verwisseling voor de volgende klasse moet 
uiterlijk drie dagen v66r de trekking geschieden." 

De rand in zwarten druk, die iederen recht
hoek omsluit, is aan de bovenzijde in het midden 
afgebroken. In de afgebroken ruimte staat in 
zwarten drnk het volgnommer der loterij vermeld 
in cijferschrift, terwijl in den rechter benedenhoek 
boven den rand in zwarten druk het volgnommer 

van ieder der twintig rechthoeken van het lot in 
cijfers uitgedrukt is. 

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 de Algemeene Reken

kamer. 
's Gravenhage, den l2den Februari 1886. 

(fjet.) WILLEM. 

De Ä1ini&ter van Financiën, (fjtit.) BLOEM . 

(Uitgeg. J 6 Febr. l 886.) 

12 Februari ·18S6. BESLUIT, bepalende de plaat

sing in het Staatsblad van de op 31 Oc
tober 1885 te 's Gravenhage gesloten over

eenkomst, houdende wijziging, voor zooveel 
het Belgisch grondgebied betreft , van het 

internationaal politie- en scheepvaarLreglement 

op de 'Afaas, den 20steu Mei 1843 tnsschen 
Nederland en België vastgesteld, ter uit

voering van art. 9 van h et tractaat van 

19 April 1839 en van Hoofdstuk II, Sectie IV, 
van dat van 5 November l 842. S. 36 . 

WIJ' WILLEM III, ENZ. 

Gezien de op 31 October 1885 te 's Graven
hage gesloten overeenkomst, houdende wijziging, 

voor zooveel het Belgisch grondgebied betreft, 
van het internationaal politie- en scheepvaart

reglement op de Maas, den 20sten Mei 1843 
tusschen Nederland en België vastgesteld, ter 
uitvoering van art. 9 van het tractaat van 19 April 
1839 en van Hoofdstuk II, Sectie IV, van dat 

van 5 November 1842, van welke overeenkomst 

de inhoud en de vertaling luiden: 

1886. 

VERTALING. 

OVEREENKOMST tz<sschen Nederland en 
België ter goedkeuring van het reglement 
van politie e,i scheepvaart voor het gedeelte 
der Äfaas gelegen op B el,giscl, grondgebied 
en te,· wijziging van het internationaal 
reglement van den 20sten J1ei 1843, be
trej/ènde de scheepvaart op de Jfaas . 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen , het 
nuttig geacht hebbende de bepalingen · vuu het 

Koninklijk besluiL van den 30sten April 1881, 
houdende een algemeen reglement van politie en 
scheepvaart voor de bevaarbare wateren onder 

bestuur van den Staat van toepassing te maken 
op het Belgisch gedeelte der Maas en die bepa

lingen door een b(izonder reglement van politie 
en scheepvaart aan te vullen; en 

Zijne Majesteit de Koning der ederlanden 

met Zijne Majesteit den Koning der Belgen van 
oordeel zijnde , dnt het voP.gzaam is ten opzichte 

van het gedeelte der Maas gelegen op Belgisch 

grondgebied, zekere bepalingen van het internatio
naal reglement van den 20sten Mei l 843 in te 
trekken; 

Hebben te dien einde tot Hunne gevolmach

tigden benoemd , te weten : 
Zijn e Majesteit de Koning der Nedel'landen: 
Jonkheer PIBTER JOSJ.;Pll AUGUST MARIE VAN 

DER DOES D1l W1LLEJJOlS, ridder l ste klasse der 

Luxemburgsche orde van den Gouden Leeuw ~·an 
het Huis van Nassau , commandeur det· orde van 
den N ederlandschen Leeuw, groot-officier der orde 
van de Eikenkroon van Luxemburg, gl'Ootkruis 
der Belgische Leopoldsorde, enz., enz , Hoogst

deszelfs Minister van Buitenlandsche Zaken; 
Zijne J\fojesteit de Koning der Belgen: 

Baron AUGUST n'ANETHAN, groot-officier van 
Hoogstdeszelfs orde van Leopold, ridder der orde 
van den Nederlandschen Leeuw, grootkruis der 
orde van de Eikenkroon van Luxemburg, enz., 
enz., Hoogstdeszelfs buitengewoon gezant en ge

volmachtigd Minister te 's Gravenhage ; 

dewelke-, na uitwisseling hunner volmachten 

die in goeden en behoorlijken vorm zijn bevonden, 
omtrent het navolgende zijn overeengekomen: 

Art. 1. Wordt goedgekeurd het reglement ge

hecht aan deze overeenkomst, en be~temd om de 

politie en de scheepvaart van het gedeelte der 

Maas gelegen op Belgisch grondgebied te beheer
schen. De bepalingen van het Koninklijk besluit 

van den 30sten April 1881, houdende een algemeen 1 

6 
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reglement van politie en scheepvaart voor de be

vaarbare wateren onder bestuur vnn den Belgischen 

Staat, worden op dat gedeelte der Maas van 

toepassing gemaakt. 
2. Worden ingetrokken, voor zooveel betreft 

het gedeelte der Maas gelegen op Belgisch grond

gebied, de bepali ngen van het internationaal regle

ment van den 20sten Mei l 843, die niet in 
overeenstemming zijn met de bepalingen dier twee 

reglementen. 
3. De Belgische Regeering zal de bevoegdheid 

hebben om het aantal der kantoren tot helling 

der scheepvaartrechten eenzijdig te beperken of 

te vermeerderen. Zij zal bovendien de andere 

bepalingen der reglementen, na ,oorafgaande over

eenstemming met de Nederlandsche Regeering, 

kunnen wijzigen. 
Deze overeenkomst zal worden bekrachtigd en 

de acten van bekrachtiging zullen worden uitge

wisseld te 's Gravenhage binnen den tijd van 

3 maanden of, zoo mogelijk, vroeger. 

Ten blijke waarvan de wederzijdsche gevolmach

t igden deze overeenkomst geteekend en daarop 

hun zegel gesteld hebben. 
Gedaan te 's Gravenhage , in dubbel , den een 

en dertigsten dag der maand October van het jaar 

acht.tien honderd vijf en tachtig. 

(get.) VAN DER DOES DE WJLLEBOIS. 

Baron A. D'ANETHAN. 

ANNEXE à la Convention, signée à La 

Haye Ie 3t ème Octobre 1885 , ent re 

les Pays-Bas et la Belgique. 

MlN!S'l'ÈRES DES •FINANCES" ET 

DE •L'AGRICULTURE, DE"L"JNUUSTlUE ET 

DES TRAVAUX PUBLI CS". 

ADMINlSTltATION DF.S PONTS ET CHAUSSfEs. 

Me u se. 

Règlement parti<:ulier de police et de navigation, 

complétant Ze règlement yénéral du 

30 Àvril 1881. 

La partie navigable de la Meuse, située en 

Belgique, se divi,e en deux sections: la première, 

entièrement canalisée , qui s'éteud de la frontière 

française sous Agimont jusq u'à Liège (fonderie de 

canons), soit sur un parcours de 112 K. 920 m ; 

la deuxième, partiellement canalisée, comprise 

entre ce dernier point et la frontière néerlandaise 

à Eysden, soit sur une longueur de 16 K. 749 m. 

Art. 1. Les dimensions maxima des bateaux 

et des radeaux sont renseignées dans Ie tableau 

ei-après: 

Tirant d 'eau sur Hauteur des 
MODE parties fixes au-

DE Longuenr. Largeur. 
la partie dessus du niveau ObservationJJ. 

enti èrement de flottaison 
NAVIGATlON. canalisée. normale. 

ateaux . B 

R adeaux 

50 m 

40m 

ö,50 • 1,80 

ö 1,50 

Néanmoins la circulation des bateaux et radeaux 

ayant des dimensions plus grandes et susceptibles 

de naviguer sur certaines parties de la Meuse 

sans en tra ver la navigation orilinaire, sera tolérée 

par l'Ingénieu r en Chef dn service de cette rivière 

sous telles conditions qne l'intérêt générnl pourrait 

exiger. 
En temps de fortes eaux, la hauteur libre pour 

Ie passage des bateanx diminne avec l'importance 

de la crne. 

• 
* 

4,80 * Dans la deuxième sec-
tion de la Meuse, à l 'aval 
du barrage de la fonderie 
de canons, Ie tirant d 'eau 
varie avec la hanteur des 
eaux. 

2. Le halage, laissé entièrement libre, se fait 

sur la rive ganche entre la frontière française et 

Ie vieux pont de Meuse à Namur, snr la rivc 

droite en aval de ce pont jusqu'à 50 mètres en 

amont du pont du cbemin de fer Hesbaye-Condroz 

à Huy, et sur la rive gauche depuis ce dernier 

point jusqu'à la frontière néerlandaise. 

3. A l'approche des éclnses , à partir d'un point 

situé à 500 mètres en amont de l'ouvrage, les 

bateaux descendants doivent serrer la rive. 
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4. Les bateaux marchant eu convois doivent 
opérer leu r passage aux écluses et ponls mobiles 
successivement sans interposition d'autre bateaux; 
toutefois les bateaux d'un convoi, y compris, Ie 
cas échéant, Ie remorq ueur, doi vent franchir, 
antant que possible , les écluses de 100 m. en 
nne même éclusée, de manière à éviter toute 
fausse manoeuvre et la difficulté de reconstituer 
Ie cunvoi à la sortie de ces écluses. Les bateliers 
doivent se conformer à eet -égard aux ordres des 
éclusiers et des pontonniers. 

Au point de vue du trématage, il est stipulé 
que Ie remorqueur ou Ie bateau qui se trouve à 
la tête du convoi commande la marche et l'ordre 
du passage pour tous les bateaux du convoi. 

5. Les bateaux à vapeur qui ne jaugent pas 
plus de 80 tonnes, charge comprise, et qui font 
un service régnlier de voyageurs 0,1 un service 

mixte de voyageurs et de marchandises, peuvent 
être admis à marcher à one vitesse de plus de 
180 m. fixée à !'art. 83 du règlement général, 
et ce moyennant une autorisation fixant les con
ditions spéciales anxquelles la marche des baleanx 

est subordonnée. 
6. 'föutes les embarcatious légères· non utilisées 

au transport des marchandises, de même que les 
embarcations d'ag,·ément, doivent porter à leur 
poupe une plaque de métal sur laquelle doivent 
être peints, en caractères de 2. centimètres de 
hauteur, Je nom, les initiales des prénoms et Ie 

domicile du propriétai re. 
A l'approche des crues, toutes ces embarcations 

doivent être garées sur la terre ferme ou amarrées 

solidement aux riv es . 
7. Les droits de navigation sont fixés à 0.0016 

par tonneau de chargement de l 000 kilogr. et 

par kilomètre. 
8. Outre les cas d'exemption prévus par !'art . 57 

dn règlement général du 30 Avril 1881, sont 
également affranchis des droits de navigation et 

du permis de circulation à vide les bateaux qui 
sont déplacés en cas de baisse d'eau ou de toute 
autre circonstance, par suite des ordres de l'ad
ministration des ponts et chaussées, et qui revien
nent à leur point de dé part lorsq ue la cause qui 
a nécessité leur déplacement a cessé d'exister. 

Pour jonir de cette exemption, les patrons doivent 
être munis d'nne déclaration signée par Ie con
ducteur des ponts et chaussées ou par les agents 
préposés à la police de la ri vière. Cette déclara
tiim est rédigée conformément au modèle annexé 
au présent arrêté, sous Ie n°. 2. 

9. Les <listances indiq uées au tableau annexé 
au présent arrêté sous Ie n°. 1 serviront de base 
au calc,ü des droits. 

10. Les bureanx de perception sont établis à 

Agimont et aux écluses n°. 4 à Dinant, 7 à 

Rivière, 9 à La Plante (Namur), 10 aux Grands
Malades (Namur), 11 à Maizeret, l;l à AndenelJe, 
14 à Ben-Ahin, 15 à Hny, 19 à Jemeppe, 1 à 
Angleur (canal de l'Ourthe), 21J à Avroy (Liége), 
l!l à Coronmeuse (Liége) et 23 à Visé. 

Il sera, de plus, établi un bureau de controle 
à l'écluse n°. 3 , à Anseremme. 

11 . Les bateaux serout jaugés à Liége, Huy, 
Namur ou Dinant, par des experts commissionnés 
par l' Ingéuieur en Chef chargé du service spécial 
de la Meuse, à moins qu'ils ne l'aient été sur 
quelque autre ligne de navigation suivant les 

prescriptions du règlement général appronvé par 
arrêté R.oyal du 30 Avril 1881. 

12. Lorsqu'un bateau ayant payé Je droit en 
vue d'un parcours snr la Meuse entre Liége (Saint: 
Léonard) et la frontière néerlandaise, empruntera 
Ie canal de Liége à Maestricht, soit à Liége, soit 

à Visé , Ie droit payé à raison de ce parcours 
sera déduit, sur la production de Ja qt1ittauce, 
de la taxe à percevoir su r Ie canal , soit au bureau 
St. Léonard, soit à cel ui de Visé. 

Gelet, dat de uitwisseling der akten van be
krachtiging der genoemde overeenkomst, door Ons 
den 2l sten Januari 1886 en door Zijne Majesteit 
den Koning der Belgen den 25sten Januari d. a . ,·. 
onderteekend, den :l0sten J anuari 1886 te 's Graven
hage heeft plaats gehad; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken, van den 9den Februari 1886, 
n° . 1289, A. S.; 

Hebben goedgevonden en ve,·staau de bekend
making der bovenstaande overeenkomst, met de 
vertaling, te bevelen door plaatsing van dit besluit 
in het Staatsbl,ad. 

Onze Ministers, Hoofden der Departementen 

van Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voor 
zooveel hem betreft, met de uitvoering der bepa•· 
lingen, in voorschreven ovel'Cenkomst vervat. 

's Gravenhage, den 12den Februari 1886. 

(get.) WILLEM. 

De Minister van B11itenlandsche Zaken, 
(get.) V. KARNEBt:EK. 

(Uitgeg. 22 Febr. 1886.) 

6* 
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12 Feb;-uari 1S86. M1ss1vE van den Minister 

van Staat , Minister van Binnenlandsche 

Zaken, betreffende gedenkteekenen van ge

schiedenis en kunst. 
Het is meermalen gebleken , dat van t ij d tot 

tijd wordt overgegaan tot slooping of herstelliug van 

gerlenkteekeneu van vaderlandsche geschiedenis 
en kunst , zonder dat mij vooraf de mededeeling 
wordt gezonden, bedoeld aan het slot mijner 
circulaire van 18 September 1883, n°. 2672 , 

afdeeling K. W. 
Dit geeft mij aanleiding U te verzoeken de 

gemeentebesturen Uwer provincie deze aangelegen

heid in herinnering te brengen , met nitnoodiging 

aan de juiste nakoming der deswege door U 
gegeven voorschriften de hand te houden. 

De Minister van Staat, 1lfin . van B innenl. Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

17 Februari 1886. BESLUIT, houdende aanvulling 
van het tarief van brnggcld aan de br ug 

over d; Donge onder Raamsdonk, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 5 Maart 1876 
(Staatsblad n°. 46). S. 137. 

Wu WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van Fi

nanciën en van Waterstaat, Handel en -Nijverheid , 

van den 28sten November 1885, n°. 87, Dom . , 
en van den 4den December 1885 , n°. 25 , af

deeli ng Waterstaat A; 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

2den Februari 1886 , n°. 17) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze genoemde 
Ministers, van den 8sten Februari 1886 , n°. 16, 
Domeinen, en van den 15den Februari 1886, 

litt. C, afdeeling Waterstaat A ; 
Hebben besloten en besluiten : 

Art. 1. Met intrekking · van Ons besluit van 

29 October 158 1 (Staatsblad n°. 172) het tarief 

van bruggeld aan de brug over de Donge onder 
Raamsdonk, vastgesteld bij Ons besluit van 5 Maart 
1876 (Staatsblad n°. 46), aan te vullen met 

het volgende : 
"voor elke stoomtramlocomotief, vijf c_ent/ 0,05 

voor eiken door stoomkracht bewogen 
ledigen goederenwagen, één cent. , 0,01 

voor eiken anderen door stoomkracht 
bewogen tramwagen, drie cent • " 0,03" 

2. Dit besluit treedt in werking den vijfden 

dag na dien der dagteekening van het Staatsblad 

en van de Staatscourant, waarin het gelijktijdig 
zal worden opgenomen. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit , dat in het Staatsb!,ad 
zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den l 7den Februari 1886. 

(get.) WILLEM. 

De .ilfinister van Financiën, (get.) BLOEM. 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get) VAN DEN BERGH. 

(Uitgeg . 25 Fehr. 1886.) 

18 Febntari 1886. RESOLUTIE van den Minister 
van Oorlog, betreffende de verstrekking en 
verantwoording van munitiën tot draagbare 
vuurwapenen aan en door de korpsen van het 
leger en de dienstdoende schutterijen. 

De .M:inistP.r van Oorlog , 

Overwegende , dat het P oor schrift op de ver
strekking en verantwoording van munitiën tot 
draagbare vuurwapenen aan en door de korpsen van 
het lege,· en de wienstdoende sclmtterijen her
ziening vereischt; 

Heeft goedgevonden : 
Á. 1 n te trekken : 

de beschikking van 10 Maart 1879, I V• Afd. 

Art . , n°. 68, met het daarbij behoorende voor
schrift en de bijlagen, en de beschikking van 
19 Juli 1883, IV • Afd. Art., n°. 133; 

B. Vast te stellen: 

het hierbij gevoegde f' oorsclwift op de ver
strekking en de verantwoording van munitiën tot 
draagbare vuurwapenen aan en door de korpsen 
van het leger en de dienstdoende sclmtterijen. 

(get.) WE[TZEL. 

VOORSCHRIFT op de verstrekking en de 
verantwoorwing van munitiën tot wraag
bare viturwapenen aan en door de korpsen 
van !,et leger en de dienstdoend~ schutte
rijen. 

Art. 1. a. Voor alle korpsen en inrichtingen 

van het leger knnncn worden aangevraagd zoo
veel scherpe en losse patronen en patronen tot 

kamerschietcylinders als voor den dienst en de 

oefeningen vereischt worden , alsmede de benoodigde 
bestanddeelen tot het vetten of opnieuw inpakken 
van patronen ; 

b. Voor de dienstdoende schutterijen kunnen 

jaarlijks voor ieder officier en voor ieder afge-



18 FEBRUARI 1886. 85 

ezerceeràen onderofficier en mindere worden aan
gevraagd: 

1 °. Zestig scherpe pa tronen tot achter laad
geweren; 

2°. Tien losse patronen tot achterlaadgeweren; 
3°. Dertig scherpe patronen tot kamerschiet

cylinders. 
Voor schutterijen, die geene schietbaan ter 

beschikking hebben, kunnen, in plaats van de 

patronen bedoeld onder punt 1 , worden aange

vraagd: zestig patronen van de soort onder punt 

3 genoemd. 
De commandanten der schutterijen moeten , 

bij hunne aanvragen om munitiën, de sterkte 

aan officieren en aan afgeëxerceerde onderofliciernn 

en mindei-en door eene schriftelijke verklaring 

opgeven, zoo noodig onder bijvoeging, dat over 
geene schietbaan kan worden beschikt. 

2 . De munitiën kunnen achtereenvolgens en 

naar gelang der behoefte door den korps- of 
detachementscommandant en door den comman

dant der dienstdoende schutterij worden aange

vraagd. 
De verstrekking der munitiën zal in den regel 

plaats hebben voor ieder garnizoen of dienst
doende schutterij, uit de artillerie-magazijnen, 

vermeld op de hierachter gevoegde staten, Litt. 

A en B; de aanvragen om losse patronen tot 
re vol vers moeten echter voor alle garnizoenen 

worden gericht aan den directeur der artillede

stapel- en constructie-magazijnen. 
De aanvragen 1noeten ingericht zijn overeen

komstig het hierbij gevoegde model n°. 1. 
De magazijnmeesters der artillerie bepalen zich, 

overeenkomstig hunne instructie, tot het afgeven 

van de aangevraagde munitiën; de verzending dezer 

munitiën moet geschieden door de zorg van hem, 

die de aanvrage doet. 
Wanneer in de standplaats van het artillerie

maa;azijn of in het garnizoen, waar de munitie 
benoodigd is, -trein bespanningen beschikbaar zijn, 

zullen de munitiën, bestanddeelen, enz. ten be

hoeve van de korpsen van het leger, door bespannen 

transportwagens of patrooncaissons moeten over
gebracht worden, indien de af te leggen afstand 

niet zoo groot is, dat de bespanning daartoe buiten 

haar garnizoen nachtverblijf zo u moeten houden. 
In alle andere gevallen behoort de wijze van 

verzending door den commandant van het korps 
of onderdeel, waarvoor de munitie bestemd is, 

in verband met de bestaande voorschriften te 

worden bepaald. 

Mocht de verzending per spoorweg geschieden, 
dan zal hiervan door hem, die de aanvraag doet, 
kennis worden gegeven aan den betrokken magazijn
meester der artillerie , die alsdan zorg moet dragen, 

dat de inpakking plaats heeft volgens de daar
omtrent bestaande voorschriften. 

Kan het vervoer der patronen om de eene of 
andere reden niet per spoorweg geschieden , en 
is dit te water ook niet mogelijk, dan zullen, 

voor de korpsen van het leger, door den com

mandant der vesting-artillerie de noodige trans

portwagens of patrooncaisso ns uit 's Rijks magazijnen 

beschikbaar worden gesteld, voor welke voertuigen 

dan de noodige bespanningen aan de gemeente

besturen knnnen worden gevraagd. Deze voertuigen 
moeten, na gemaakt gebruik, worden ingele

verd in de artillerie-magazijnen, waaruit zij zijn 

verstrekt. 
De aanvragen om munitiën voor de dienstdoende 

schutter.ij en moeten door den burgemeester. der 

gemeente , waartoe de schutterij behoort, voor 

,,gezien" geteekend worden. 

Het reçu aan den voet der aanvrage gesteld, 

dat geteekend moet worden door den persoon met 

het overnemen der mnnitiën belast, dient tot 
verantwoording van den daarbij betrokken magazijn

meester der artillerie. 

3 . Omtrent de kogels en hulzen, afkomstig van 

de gebruikte patronen , gelden voor de korpsen 

van het leger de navolgende bepalingen: 
1 °. De looden kogels moeten na het schieten 

zooveel doenlijk teruggezocht, en de hulzen, zoowel 

van scherpe als van losse patronen, moeten 

verzameld en zoQveel mogelijk ongeschonden be

waard worden. 

2°. De teruggevonden kogels moeten bij de 

korpsen op de meest voo rdeelige wijze te gelde 
gemaakt worden. 

3°. De teruggebrachte hnlzen moeten bij het 

korps met petroleum worden gezuiverd, hetgeeu 
da<lelijk na den afloop der schietoefeningen behoort 

te geschieden , omdat alsdan het kruitslijm, vet, 
enz. gemakkelijk verwijderd wordt. 'a het was

schen moeten de hulzen, \'erzameld in ki sten of 
paktonuen, in de artillerie-magazijnen worden 

ingeleverd, zullende voor elke ] 0 hulzen van 
patronen tot geweren en karabij nen of 1 5 hulzen 

van patronen tot revolvers 1 cent worden vergoed. 

De noodige petroleum behoort bij de korpsen 

aangeschaft, en uit de opbrengst van de ingeleverde 
hulzen en den verkoop der teruggevonden kogels 

bestreden te worden. 
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4°. Op de kisten en tonnen, waarin hulzen 
zijn gepakt, moet, vó6r het inleveren, eene etiquette 
worden geplakt. , aanduidende het aantal en de 
soort van hulzen, het korps en c. q. het onder
deel of de onderàeel~n waarvan zij afkomstig zijn, 
alsmede den datum, waarop de inlevering geschiedt. 
Het inpakken der hulzen moet steeds geschieden 
in tegenwoordigheid van een officier, bij voorkeur 
den officier van wapening, die nauwlettend moet 

toezien, dat in dezelfde kist of ton alléén hulzen 
van verschoten scherpe of wel alléén hul zen van 
verscl1oten losse patronen '""''orden gepakt. Tevens 

moet er ten strengste voor worden gewaakt, dat 

geen scherpe of losse patronen, en geheel of ge
deeltelijk gevulde hulzen , alsmede hztlzen met 
slaghoedjes onder de in te leveren hulzen worden 

gemengd. Bijaldien de hulzen bij de inlevering 

niet voldoende gezu iverd worden bevonden, moeten 

zij door de zorg van den betrokken magazijn

meester opnieuw met petroleum worden gewasschen, 
en de daarop vallende kosten door hem van het 

bedrag der vergoeding afgetrokken worden. 
G0 • De inlevering der van de verbruikte patronen 

afkomstige hulzen moet geschieden: 
a . door de garnizoenen, waar artillerie -maga• 

zij nen gevestigd zijn, in die magazijnen, zooveel 
mogelijk in de eerste maand van _elk kwartaal ; 

b. door de garnizoenen, waar geen artillerie

magazijnen gevestigd zijn, in de artillerie-magazijnen 

te Delft, zooveel . mogelijk in de eerste maand 

van elk half jaar. 
6°. De betalingen voor de inlevering van hulzen 

geschieden door de magazijnmeesters der artillerie 

aan de korps- of detachementscommandanten. 

7°. De inlevering van patrool!bulzen moeten op 
de muniti e-livretten worden aangeteekend. 

8°. De opbrengst van die inleveringen, alsmeile 
, de gelden, voortgekomen van den verkoop der 

terugge1·onden kogels , moeten, na aftrek van de 

kosten der voor het zuiveren van rle hulzen ge

bezigde materialen, besteed worden op de wijze, 

in de voorschriften betreffende de wapenen en 

schietoefeningen aangewezen. 
!J 0 • Ledige kisten en tonnen worden, op aan

vrage van de korps- of detachementscomm an
danten, door de magazijnmeesters der artillerie 

verstrekt . 
4. De patroonhulzen, afkomstig van de schiet

oefeningen der dienstdoende schutterijen, kunnen 

desverkiezende eveneens in de artillerie-magazijnen 
ter plaatse of in die te Delft worden ingeleverd; 

het gestelde in de punten 3-, 4, 5 en 9 van 

art. 3 is alsdan ook voor de dienstdoende schut
terijen van toepassing. 

5. Voor de inlevering van beschadigde munitiën 
en bestanddeelen, zal, op aa~vrage van den korps
of detachementscommandant door den comman
dant der vesting-artillerie, bijaldien de munitiën 
niet uit de magazijnen te Delft worden ontvangen, 

en anders door den directeur der artillerie- stapel
en constructie-"magazijnen, machtiging tot inlevering 
worden verleend. Op gelijke wijze zal machtiging 
worden verstrekt voor de inlevering van munit'iën, 
die niet voegzaam medegevoerd kunnen worden, 

wanneer een korps, wegens garnizoensverandering 

of tot het betrekken van kampementen, zijn garni

zoen verlaat. Zoodanige munitiën zullen , zoo zij 

nog in bekwamen staat zijn, het eerst moeten 

worden uitgegeven, 

6. Bij alle korpsen of afzonderlijke detache

menten daarvan, alsmede bij de dienstdoende 
schutterij van elke gemeente moet een munitie

livret ,·an het hierbij onder n°. 2 overgelegde 
model worden aangehouden, waarin de uit 's Rijks 

magazijnen ontvangen munitiën, met uitzondering 

van de losse patronen tot revolvers, waarvan 
geene aanteekening behoeft te geschieden, worden 
verantwooril. Deze munitie-livretten moeten door 

den commandant der vesting-artillerie ' en, voor 

zooveel betreft de korpsen en schutterijen, die 

hunne munitiën uit de magazijnen te Delft ont

vangen, door den directeur der artillerie- stapel
en constructie-magazijnen aan de commandanten 

der korpsen en aan die van de dienstdoende schut

terij en worden toegezonden. 
De munitie -livretten moeten op het titelblad, 

de bandteekening van den commandant der vesting
artillerie of van den laatstgenoemden directeur 
dragen, terwijl al de folio 's door dien comman

dant of directeur geparafeerd moeten zijn. 

Op de eerste bladzijde moet in de livretten 

der schutterijen op den 3lsten December van elk 

jaar worden ingevuld de sterkte der schutterij op 

dien datum en het grootste aantal officieren, onder
officieren en minderen, dat in het afgeloopen 

jaar aan de schietoefeningen beeft deelgenomen. 
Deze invulling wordt door den commandant der 

dienstdoende schutterij met zijnt bandteekening 
bevestigd. 

7. Op de tweede en verder op alle · evene blad
zijden van het munitie-livret moeten de hoeveel

heden der ontvangen munitiën en bestanddeelen 

en de datums van ontvangst worden vermeld, 

gewaarmerkt door de bandteekening van den 
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magazijnmeester der artillerie of door die van den 
korps- of detachementscommandant, die ile muni
tiën heeft afgegeven. Ook moeten op deze bladzijden 
de hoeveelheden der van de schietoefeningen 
afkomstige ledige hulzen worden ingevuld. 

8. Op de derde en op elke verdere onevene 
bladzijde van het munitie-livret moet van alle 
inleveringen en afgiften melding gemaakt worden. 
De inleveringen moeten worden gewaannerkt door 

de handteekening van den magazijnmeester; de 
afgiften door de handteekening van den comman
dant van het korps of detachement , waaraan de 
afgift.e plaats heeft. 

9. Jaarlijks, en wel vóór den l0den Januari, 
zendt de commandant van het korps of van de 
dienstdoende schutterij het afgesloten munitie · 
livret aan den commandant der vesting-artillerie 
en, voor zooveel betreft de korpsen en schutterijen, 
die hunne munitiën uit de magazijnen te Delft 
ontvangen, aan den directeur der artillerie
stapel- en constructie-magazijnen. De opzending 
van het livret moet ook geschieden wanneer bij 
het korps of de dienstdoende schutterij gedurende 
het afgeloopen jaar geene munitie is ontvangen of 
verbruikt. 

10. I\ a akkoordbevinding, voor zoover betreft 
de ontvangsten uit of de inleveringen in de maga
zijnen onder hun beheer, zendt genoemde com
mandant of directeur de_ livretten geteekend aan 
de commandanten der korpsen of schutterijen 
terug. 

11 . Bij elk korps en bij elke dienstdoende 
schutterij moet, behalve het meerbedoeld munitie
livret, een dagboek aangehouden wordèn, waarin 
aan de eene zijde aanteeken ing zal moeten worden 
gedaan van alle ontvangen munitiën en bestand
deelen en aan de andere zijde vermeld behoort 
te worden , wanneer en tot welk einde een en 
ander is uitgegeven of waarom het is ingeleverd, 
terwijl het munitie -füret ten alle tijde dient tot 
staving der ontvangsten en inleveringen, welke 
i u dit dagboek worden vermeld. · 

De folio's rnn meergenoemd boek moeten ge
parafeerd worden door de commandanten der 

korpsen of dienstdoende schutterijen. 
Mij bekend, 

De Secr.- Generaal van het Departement van Oorlog, 

(J;et.) KRAM Ell. 

STAAT L!TT. A. 

STA.AT, aand1tidende de artillei·ie-maga
zijnen , waar11it de garnizoene" de noodige 
m11nitië" tot rliraagbare vuurwapenen moeten 

ontvangen. (1) 

ARTILLERIE• 
GAlt~IZOENEN. 

:MAGAZIJNEN. 

Amersfoort Amsterdam. 
Amsterdam idem. 
Arnhem Gorinchem. 
Assen . Amsterdam. 
Bergen• op-Zoom Willemstad. 
Breda. Geertruidenberg. 
Delft Amsterdam. 
Deventer. idem. 
Doesburg. idem. 
Geertruidenberg . Geertruidenberg. 
Gorinchem Gorinchem. 
Gouda Amsterdam. 
Grave. H eusden. 
's Gravenhage Amsterdam. 
Groningen idem. 
Haarlem. idem. 
Harderwijk id.im. 
den Helder idem. 
Hellevoetsluis Willemstad. 
's Hertogenbosch H eusden. 
Hoorn Amsterdam. 
Kampen idem. 
Leeuwarden idem. 
Leiden idem. 
Maastricht Heusden. 
Middelburg Willemstad . 
Naarden . Amsterdam. 
Nieuwersluis. idem. 
Nijmegen Gorinchem. 
Roermond Heusden. 
Schoonhoven Amsterdam. 
Utrecht idem. 
Venlo. Heusden. 

Vlissingen Willemstad. 

Willemstad idem. 

Zutphen Amsterdam. 

Zwolle idem. 

(1) Is geldig voor alle koq1sen en inrichtingen 
van het leger, die in de vermelde garnizoenen 
verblijf houden of gevestigd zijn, met uitzondering 
van het wapen der Koninklijke Maréchanssee, 
dat de benoodigde patronen steeds uit de artillerie
magazijnen te Delft moet ontvangen. 
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STAAT LITT . B. 

STAAT, aanwuidende de artillerie-maga
zijnen, waaruit de dienstdoende 1ch11tterijen 

de noodige munitiën tot di-aagbare vimr
wapenen moeten r>ntvang111•. 

sen UTTERI.TEN. 

Zitidholtand. 

Brielle 
Delft . 

Dordrecht 

Gorinchem 

Gouda 

's Gravenhage 

Hellevoetsluis 
Katwijk 
Leiden 
Maasslnis 
Middelharnis 
Oud-Beijel'land . 

Rotterdam 
Schiedam 
Schoonhoven 

Vlaa1·dingen . 

Woerden . 

Noordlwlland. 

Alkmaar . 
Amsterdam 
Beverwijk 
Edam . 

Enkhuizen 

Haarlem . 

den Helder 
Hilversum 

Hoorn 
Huizen 

Purmerend 
Weesp 
Wormerveer . 
Zaandam. 

Utrecht. 

Amersfoort 
Utrecht 

Zeist 

Noordbrabant. 

Bergen-op-Zoom 
Breda . 

ARTILLERIE· 

MAGAZIJNEN, 

Amsterdam. 
idem. 

Gorinchem. 
idem. 

Amsterdam. 

idem. 
Willemstad. 
Amsterdam . 

idem. 
idem . 

Willemstad. 
idem. 

Amsterdam. 

idem. 
idem. 

idem. 

idem. 

Amsterdam. 
idem. 

idem. 

idem. 
idem. 

idem. 

idem. 

idem. 

idem. 
idem. 

idem. 

idem. 
idem. 

idem . 

Amsterdam. 
idem. 

idem . 

Willemstad. 

Geertrnidenberg. 

SCHUTTERIJEN. 

Eindhoven 
Grave. 
Helmond. 
's Hertogenbosch 
Oosterhout 

Rosendaal 
Tilburg 
Waalwij_k . 
Zeven bergen . 

Zeeland. 

Goes 

Middelburg 
Vlissingen 

Zierikzee 

Ldmburg. 

Maastricht 
Roermond 
Sittard 
Venlo. 

Gelderland. 

Arnhem 

Culenborg 

Doesburg. 
Harderwijk 

Nijkerk 
Nijmegen 
Tiel 

Znlt-Bommel 

Zutphen 

Overijssel. 

Deventer . 

Enschede. 

Kampen 
Oldenzaal 
Rijssen 

Stad-Almelo . 

Steenwijk. 
Zwartsluis 

Zwolle 

F,·iesland. 

Bolsward. 
Dokkum 

Franeker. 

ARTILLERIE· 

MAGAZI.TNEN. 

Heusden. 
idem. 

idem. 

idem. 

Geertruidenberg. 
Willemstad. 
Heusden. 

idem. 
Willemstad. 

Willemstad. 

idem. 

idem. 

idem. 

H eusden. 
idem. 

idem. 

idem. 

Gorinchem. 
idem. 

Amsterdam. 

idem. 
idem. 

Gorinchem. 
idem. 

idem. 

Amsterdam. 

Amsterdam. 
idem. 

idem. 

idem. 

idem. 
idem. 

idem. 
idem. 

idem. 

Amsterdam. 

idem. 
idem. 



SCHUTTERIJEN. 

Harlingen 
Haskerland 
Leeuwarden . 
Lemsterlapd . 
Sneek. 

Groningen. 

Groningen 
Nieuwe-Pekela 
Oude-Pekela 
Veendam. 
Wildervank 
Winschoten 

Drenthe. 

Assen . 
' 

Hoogeveen 

Meppel 

MODEL N•. 1. 
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ARTILLERIE· 
MAGAZIJNEN. 

Amsterdam. 

idem. 
id_em. 

idem. 
idem. 

Amsterdam. 
idem. 

idem. 

idem. 

idem: 
idem. 

Amsterdam. 

idem. 
iuem. 

of d~tachement tot het houden van schietoefeningen. 
se 1uLterij 

enz. voor den dienst van 18 . . , bij artikel 1 

van het Voorschrift van 18 Februari 1886 , 
IV• afd. Art. , n•. 7 , toegestaan. 

2000, zegge twee ditizend patronen scherpe n°. 2 
tot KL Kal. geweren , 

2000, zegge twee duizend patronen losse n°. 5 
tot KL Kal. geweren en karabijnen, enz. 

Aldus op!(emaakt te . . .. , den . . . . . . . 

zijnde (a) gemachtigd tot het in ontvangst nemen 
van het aangevraagde. 

De commandant van het korps, het detachement, 
de dienstdoende schutterij, 

Gezien door mij , 
burgemeester, (b) 

RE ÇU. 

Ik ondergeteekende, daartoe gemachtigd door 
bovengemeld en commandant, verklaar ontvangen 

te hebben van den . . . . . . magazijnmeester 
der artillerie , N .N. , te 

hierboven omschreve~. 

. , den 
N.N. 

de munitiën 

(Benaming van het korps en detachement of 
van de dienstdoende schutterij). 

(a) Invullen den naam en rang van 
den persoon met de inontvangst
neming belast . Aanvraag tot het bekomen van munitiën en 

bestanddeelen ten behoeve van bovengenoemd korps 
bovengenoemde 

(b) Alleen voor dienstdoende schut
terijen. 

MODEL N°. 2. 
MUNITIE - LIVRET 

VAN 

(Benaming van het korps en detachement of van de dienstdoende schutterij.) 

Afgegeven en geparafeerd ten getale van: 
Te .. ... . . , den . . ...... 18 

D commandant der vesting•arlillerie. 
e directeur dor artillerie- stapel- en constructie-magazijnen. 

Dienstdoende schutterij te • . . ..... . 

Sterkte op den 31sten December. 
Het grootste aantal, dat aan de oefoninO'en 

in liet schieten naar de schijf heeft 
0 

deelgenomen , bedroeg: 

Van het lom . I jaar eieren. 
Geweerdragende 

onderofficieren en 
minderen. 

In het /ofti . 1 Onderofficieren en 
jaar . eteren. minderen. 

Handteekening 

van den 

commandant. 

18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 

18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
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0 N TV AN G STEN. 

PA T RONEN . Bestanddeelen en behoeften. Naam van he 
artillerie-magaz 

- -----------------! waaruit, of va 

DATUM Scherpe Losse het korps waarv 
is ontvangen, e 
handteekenin9 van den maga 
zijnmeester of 

VAN 

ON TVANGS T. 

Voorhandeu op: 
1 J anuari J.886 

10 

20 Maart 

20 

17 Juli 

l O November • 

'L'otaal 

Uitgegeven 

Blijft op den 31 en 

December 1886 

Gezien 

12500 

5000 

5000 

---

22500 

22000 

500 

200 1000 

2000 

• 2000 

-- ----- -

. 2200 3000 " 

. 1200 2800 " 

• 1000 200 

13570 , 

120 

480 

5209 • 

" . 

--- --
120 

18779 
480 

120 
18779 

480 

1 

--
1 

120 

480 

360 

480 

200 

--
200 

150 

50 

-- --
. ll 

. " 

commandantj 
van het korps 

detachement, 
heeft afgegeve 

1 

: l 
· l 
• 1 

· 1 

" { 
--

. 

" 

Heusden, 
De magazijn

meester. 
( Handteeken. 

Heusden , 
De magazijn-

meester . 
(Handteeken. 
Van schiet
oefeningen. 

l ste bataljon 
4de regimen1 

infanterie. 
De majoor. 

(Handteeken. 
Heusden, 

De magazijn 
meester. 

(Handteeken 

en akkoord bevonden ,·oor zoover betreft de ontva.ngst uit en de inlevering in de artilleriemagazijnen 

's Gravenhage d 16den Januari 1887. 
Delft ' en 

De commandant der Yesting-artillerie 
directeur der artillerie- stapel- on constructie-magazl)nen' 

(Handteelcening .) 
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U IT GA VEN. 

PATllON EN. Bestanddeel en en behoeften. Aanmerkingen 

•·· en hand teekening 
van den 

DATUM Scherpe Losse ...; " "" 
magazijnmeester 

=~ 0 der magazijnen " ~ é é 0 :.::,;, 
" 

0 " = ::i:: waarin, of van A e 0 E~ VAN -' "' " den commandant ~ ,,; .à X d ., " .,..,. 
~ é " è2 ~ ~J .; 

" "~ :.:: " 
..,. 

-"' van het korps 
AFGIFTE. - " " é -~ """ :2 .s " -"' of detachement 
f 

~ 

~ ..,. " " " :.: Ji ~ Ji .E .s -·- i:= ~ 

" ~";.. e;>;:::;'I " "" "., 00 waaraan de .... " ·- 0 · - 0 

"" "" " .s ~Ê ~ ., """" ~~ afgifte heeft . Cd) " ~ -; ~ p.,~ c.." ,-d 
0 . "2 ~:g .,, ., " 

~ " ;,< " plaats gehad. 

1 
oo.;,: . z;,.:: 0 ., " z"' z bt ~ 

1 
1 

1 Januari { 
De magazijn-

" . . " 
,, 135711 , . ,, 

" . ., meester. 

1 (Handteeken.) 

f 
120 120 

{ 
Opnieuw . ,, 

" " . . . -- 150 " . " inpakken van 
480 480 patronen .. . 

! (a ) 200 onbe-
(al l kwaam . 

April 6000 ,, ,. 1000 . . . . . . ,, 
" De ma~azijn-

meester. 
(Handteeken.) 

1 

{ 
De magazijn-

Juli " ,, ,. . ,, 5209 " " " 
. " " meester. 

(Handteeken. ) 

1 De majoor 
commandant 

vnn het 
October 1000 . 200 " " 

,. 
" " 

., " . ,, 2de bataljon 
:!de regiment 

infanterie. 

1 

(Handteeken.) 

{ 
Verschoten eR 

December 15000 " 1000 1800 . .. , . . " . . " verbruikt 
voor oefening. 

- - - -- - - --- - --- - - -- -- -- ----
otaal 18779 

120 120 

1 

22000 . 1200 2800 . 150 " " " 480 480 

De ondergeteekende verklaart, dat de invulling van het bovenstuanile overeenkomt met het dagboek 

dat het overblijvende werkelijk bij het . . . voorhanden is. 

. . ., den l sten Januari 1887 . 

De commandant 

van . . 

(Handteekening) 
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19 l'ebi-zea,·i 1886. l-lEsLUlT, waarbij is verstaan 
dat de beslissing omtrent polderplichtigheid 
van landen waar die wordt ontkend , niet 
behoort bij het administratief gezag , maar 
bij den burgerlijken rechter. 

W1J WILLEM III, ENZ. 

Beschikkende op het verzoek van CAREL MARINUS 
FRIJLlNCK, oud-notaris te Lith , om vernietiging 
der beschikking van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland van 15 September 1885, n°. 85 , en 
bepnling dat zekere lauden van den verzoeker 

niet bebooren te worden aangeslagen in de lasten 
van den buitenpolder van Heerewaarden; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van den 
3 Februari 1886, n•. l ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 16 Febru
ari 1886, n°. 38, afd. Wat. A ; 

Overwegende, dat adressant, zooals hij te kennen 
geeft, als eigenaar van eenige perceelen onder 
de gemeente Heerewaarden aan den linker-Maas
oever gelegen, over het dienstjaar 1885-1886 
is aangeslagen in de polderlasten van den polder 
van Heerewaarden; 

dat hij , bewerende dat die perceelen niet ver

plicht zijn die lasten te dragen, zicli tot Gede
puteerde Staten van Gelderland heeft gewend, 
met verzoek, dat deze mochten bepalen, dat zijne 

, bedoelde landerijen niet behoeven bij te dragen 
in, en gevolgelijk niet behooren te worden aan
geslagen voor genoemde polderlasten; 

dat Gedeputeerde Staten bij hunne bovenver
melde beschikking aan adressant hebben te kennen 

gegeven, dat er geen termen waren gevonden om 
aan zijn verzoek te voldoen; 

dat adressant zich daarop tot Ons heeft. gewend 
met verviek, dat het Ons behage, die beschik
king van Gedeputeerde Staten te vernietigen en 
te bepalen, dat de bedoelde landen, van den 
verzoeker niet in de lasten van den buitenpolder 
van Heerewaarden behooren aangeslagen te worden; 

Overwegende, dat _ de beslissing omtrent polder
plichtigheid van landen, waar die wordt ontkend, 
niet is opgedragen aan het administratief gezag; 
maar hij die zich met zijnen aanslag in polcler

lasten bezwaard voelt, omdat hij zijne polder
plichtigheid ontkent, volgen~ art . 15 der wet van 
9 October 1841 (Staatsblad n°. 42) zijn verzet 
moet aanbrengen bij den burgerlijken rechter, aan 
wien de wet de uitspraak opdraagt; 

dat hieruit volgt , dat Gedeputeerde Staten 
zich in hunne beschikking niet met eene beoor
deeling van de juistheid van adressants beweringen 
hadden moeten inlaten en bepaaldelijk zich er 
van hadden moeten onthouden om aan te nemen 
dat het bezwaar van adressant ongegrond is; maar 
clat het dictum van het besluit niet onjuist is, 
omdat werkelijk aan het door adressant aan hun 
college gedaan verzoek niet kon worden voldaan; 
evenmin als hetzelfde verzoek, thans door adres
sant aan Ons gedaan, om bovenstaande reden 
door Ons kan worden iugewilligcl; 

Gezien de voormelde wet van 1841 (Staats 
blad n°. 42); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te verklaren, dat het door adressant aan Ons 

gedaan verzoek niet voor inwilliging vatbaar is. 
Onze Minister van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid · is belast met de uitvoering van dit 
besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State, afdeeling voor de ge
geschillen van bestuur. 

's Gravenhage , den 19 l!,ebrnari 1886. 

(get.) WILLEM. 

De J,fin. van Waterstaat , Handel en Nijve;-heid, 
(get.) VAN DEN BERGH. 

19 Februari 1886. M1ss1vE van den Minister 
rnn Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken, betreffende zeemilitie. 

De Minister van Marine wenscht bekend te zijn 
met het beroep van hen, die zich overeenk?mstig 
art. 150 der · militiewet hebben aangemeld om 
vrijwillig bij de zeemilitie te dienen. 

Ik heb de eer UH.Ed.G. te verzoeken den 
militie-commissaris in Uwe provincie aan te 

schrijven voortaan de hem door burgemeester en 
wethouders , ter voldoening aan de circulaire van 
mijn departement van 5 Maart 1862, n°. 147, 
4• afd. "M., toegezonden naamlij sten , voor zooveel 
noodig aangevuld met het ,beroep van ieder der 
daarop voorkomende personen volgens het lotings
register, te zenden aan mijn voormelden ambt
genoot, nadat de 19• kolom van dat register door 
hem is ingevuld. 

De JJfinister van Staat, Min . van Binnent. Zaken, 

Voor den Minister, 

De Secretaris-Genei·aat , (get .) HunRECHT. 
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22 Februari 1886. ARREST van den Hoogcn 
Raad der N ederlanàen, houdende beslissing 
dat overtreding van de verordeningen op de 
heffing van tollen op de groote Rijkswegen, 
zoo Jang geen wet die tolheffiug als belasting 
regelt, niet als eene overtreding, ter "zake 

van belasting moet worden aangemerkt. 
De Hooge Raad, enz. 
Overwe{lende, dat de gerequireenle heeft terecht 

gestaan ter zake dat hij op 29 Juli 1885 met 
zijn jaagpaard hetwelk een schip tl'Ok, komende 

van Groningen den tolboom op den Rijksweg te 

Oo terhoogebrug, gemeente Noorddijk, is doorge

trokken zonder den verschuldigden tol te betalen, 

welk feit bij het beklaagde vonnis als wettig en 
overtoigeud bewezen aangenomen is; 

dat zoowel de kantonrechter als <l e rechtbank 
dit feit hebben aangemerkt als eene belastingover

t reding, welke volgens art. 44 der wet op de 
rechterlijke organisatie door de rechtbank moest 

worden berecht, terwijl het uitgesproken ontslag 
van rechtsvervolging berust op de overweging dat 

om dezelfde reilen noch het Koninklijk besluit van 

1833 (Staatsblad n°. 59) noch dat van 1834 
(Staatsblad n°. 28) in overeenstemming is met 
art. 197 der Grond wet van l 815. 

0 . , dat tot staving der uitgesproken onbevoegd

heid door den kantonrechter is aangevoerd: • dat 
de tol op een Rijksweg is te beschouwen als eene 
helling van Rijkswege voor het genot of gebruik 
van een openbaar Rijkswerk mitsdien als belasting, 
en het doortrekken van een tolboom zonder be

taling als overtreding ter zake van belasting in 

den zin van art. 146 der grondwet, en art. 44, 
a,linea 3, der wet op de rechterlijke organisatie"; 

en dat de rechtbank zich in het bevesti~ende 

vonnis met deze begripsbepaling van belasting 

heeft vereenigd; 

0., dat in de memorie tot staving van het 
aangehaalde middel van cassatie is aangevoerd, 
dat deze begripsbepaling onjuist was , in zoover 

daaronder werden gebracht dé vergoedingen voor 

diensten door het Rijksbestuur bewezen, vermits 

deze volgens <le grondwetten van 1815 en 1848 
van de belastingen onderscheiden waren; 

0. dienaangaande, dat tollen voor het gebruik 

van wateren en wegen in het algemeen oudtijds 

bij ons te lande werden beschonwd als dominiale 
rechten, die , voor zoover zij aan den Staat be

hoorden, tot het Staatsdomein werden gerekend, 

en dat in deze opvatting geene verandering werd 
gebracht door de invoering van het Fransche recht, 

waarin oudtijds hetzelfde rechtsbegrip omtrent 
tollen bestond, zoodat, na de ophcfting der Rijks 
tollen op de grootc Rijkswegen h\j art . 4 van het 
Decreet van 21 October 1811, dan ook omtrent 
de lollen op dezelfde soort van wateren én wegen 
ten koste nm particulieren of gemeenten volgens 
datzelfde beginsel bij art. 2 en l O van het ge 
noemde Decreet werd vastgesteld, dat deze 1 allen 
alleen zourlen kunnen worden gehC\·en volgens een 

besluit van het. Rijksbestuur, nis opperbestunrder 
der groote Rijkswegen; 

0., _dat overeenkomstig dat genoemde art. 10 

aan particulieren en publiekrechtelijke lichamen 
later herhaaldelijk doo r het Rijksbestuur bijwege 

van concessie voor het onderhoud en verbetering 

van wateren en wegen tolheffing is toegestaan, en 

dat met deze lolhelling geheel van gelijken aard 
zijn de tolheffingen op dezelfde soort rnn wateren 

en wegen in onderhoud bij den Staat, als ver
goeding voor dat onderhoud door den Staat zelf 

geheven, terwijl na de herstelling der onafhankelijk

heid de landsregeering terstond op de afschaffing 
der Rijkstollen is temggekomen , wat cle tollen 

op kanalen en wateren betreft, bij art. 42 en 43 
van het besluit van den Sonvereinen Vorst van 

23 December 181:l (Staatsblad n°. 17) en _wat 
<le tollen op de Rijkswegen betreft, bij onder

scheiden speciale besluiten, zooals voor den weg 

van Amsterdam over Uti-ec!tt naar Vreeswijk (voor 
zoover deze weg niet in onderhoud was bij ge 

meenten, collel(iën of partic ulieren) bij besluit van 

den Souvereinen Vorst van den 8sten Juni 1814, 

n°. 62, voor den Rijksweg van 's H ertogenbosch 

naar de lA1ijksc!te grenzen bij besluit van den 
Souvereinen Vorst van 9 Juli 1814 , no. 54; voor 

den Rijksweg van Go,-inc!tem naar Vianen bij 

besluit van den Sonvereinen Vorst van 9 Juli 1814 

n°. 55, van welke besluiten de uitvoering werd 
opgedragen aan den directeur-generaal van den 

Water taat, die alzoo ook voor de locale pnblicatie 
naar de destijds geldende verordeningen had te 
zorgen; 

0., dat op grond dezer handelingen en ver
ordeningen der Rijksregeering in m·t. 2 der wet 

van den 2~ Februari 1815 (Staatsbtad n°. 18) 

waarbij tot bestrating en verbetering val! eenige 
groote Rijkswegen eene negotiatie werd gesloten, 

werden genoemd de reeds aanwezige en nog op 
te richten tollen, die voor die leening verbonden 

werden (ongepraejudicieerd het verband wegens 
vroege~e negotiatiën op het provenu der tollen 

op de straatwegen rnn den Haag naar Haarlem 
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en van Utrecht naar Devente;• gelegd) en bij de 
g.-ondwet van 1815 werd bepa"ld, dat de opbrengst 
van de weg-, brng- en sluisgelden uitsluitend zon 
worden bestemd tot het onderhoud der wegen, 
bruggen, wateren en bevaarbare stroomen, waarop 
dezelve betaalJ. worden, terwijl hetgeen van de 
opbrengst der Rijkstollen mocht Ol'erschieten vol
gens hetzelfde artikel voor de verbetering en het 
onderhoud van i!e groote communicatiën zou 
blijven; 

0 . , dat derhalve volgens de Grondwet van 18 l ö 
de kosten van onderhoud van de groote Rijks
wegen niet meer gelijk art. 4 van het Decreet 
van 21 Oct. 1811 en art. 5 van het Decreet van 
16 December 1811 rnorschreven, uitsluitend uit 

de opbrengst der Rijksbelastingen moesten worden 
gedekt, maar dat daarvoor ook de opbreagst der 
Rijkstollen, zooals zij oudtijds bestonden, als 
dominiale tollen, gelijk het Souverein besluit van 
23 December 1813 het uitdrukt, als heffing voor 
den dienst, aan de passanten bewezen, in rekening 
kon worden gebracht; waaruit volgt, dat deze 
tolheffingen niet kunnen gerekeud worden tot de 
belastingen, waarover de grondwetgever van 1816 
in het zevende hoofdstuk handelt, en in art. 197 
heeft bepaald, dat zij niet anders dan uit kracht 

. rnn de wet kunnen worden geheven; 
0., dat dit laatste artikel onveranderd in de 

grondwet van 1848 is overgegaan, en dat hieruit 
volgt, dat het woord heltutingen in dat artikel 
niet in dien ruimen zin moet worden opgevat, 
die door sommige staathuishoudkundigen daaraan 
gegeven wod.t, dat het behalve cle bijdragen die 
van dengenen die zich op het grondgebied van 
den Staat bevincleu, publiekrechtelijk worden ge
vorderd tot bekostiging van de algemeene kosten 
van den Staatsdienst, ook bevat de heffing, die 

door den Staat wordt gevot·derd als betaling van 
een bij zonderen dienst door den geen , die er ge
bruik rnn maakt, zooals dit voor de tol betaling 

bij art. 225 der grondwet van 1815 was voor
geschreven. 

0., dat ook in de beteekenis van het woord 
belasting in art. 171 der tegenwoordige grondwet 
geene verandering is gebracht, d~ordat daarin 
art. 225 is weggelaten, omdat die weglating niet 
de beteekenis had, dat men voortaan de tolgelden 
niet meer zou beschouwen als eene directe betaling 
van den bewezen dienst van onderhoud of ver
betering van den weg, maar alleen zijne oorzaak 
vond in de door de vertegenwoordiging gedeelde 

overtuiging der regeering, in de memorie van 

toelirhting uitgesproken, dat onderscheiden bepa
lingen uit het hoofdstuk over den waterstaat in 
de vorige grondwet, waaronder die van art. 225 
over de Rijkstollen behoorden, aan eene algemeene 
Rijkswet wuden moeten worden o,·ergelaten, zoodat 
de gewone wet, bij art. 191 bedoeld, een derge
lijke bepaling als art. 225 der grondwet bevatte, 
weder zou kunnen invoeren, teneinde mogel\jk 
misbruik van tolheffing, als vergoeding van dienst, 
te voorkomen, of daaromtrent zou kunnen waken 
door eene andere regeling, die de Rijkstollen 
zoowel als de geconcessioneerde , meer tot belas
tingen, zou doen naderen of daarmede doen gelijk· 
stellen; 

0., dat zoolang voor de Rijkstollen eene der
gelijke regelirig, gelijk dit voor onderscheiilen 

pro\"Înciale tollen heeft plaats gehad , door den 
wetgever niet is gemaakt, de Rijkstollen op de 
groote Rijkswegen, het karakter van belasting nog 
niet verkregen en haar oude karakter van heffingen 
voor diensten behouden hebben; 

0. , dat. hiernit volgt dat eene o,•ertrediog van 
de verordeningen op de heffing van tollen op de 
groote Rijkswegen, zoolang geene wet die tolheffing 
als belasting regelt, volgens art. 146 der grond
wet en art. 44 der wet op de rechterlijke organi
satie niet als eene overtreding ter zake van be
lastingen moet worden aangemerkt, en dat het 
middel alzoo gegrond is; 

Vernietigt het vonnis op den 12den November 
1885 door de arrondissements-rechtbank te Gro
ningen in hooger beroep in de zaak tegen den 
gereq uireerde gewezen; 

Krachtens art. 105 en 44 der wet op de 
rechterlijke organisatie rechtdoende ten principale ; 

Vernietigt het rnnnis in de zaak van het open
baar ministerie tegen den gereq uireerde op ilen 
22 September 1885 door den kantonrechter te 
G-roningen gewezen; 

Verklaart, dat het feit , waarvoor de gerequi
reerde voor het kantongerecht is gedagvaard, niet 
moet worden aangemerkt als eene overtreding ter 
zake van belastingen waaromtrent de kantonrechter 
onbevoegd is; 

Wijst de zaak naar dien kantonrechter terug, 
teneinde met inachtneming van dit arrest , op de 
bestaande dagvaarding te worden berecht en af
gedaan; 

Bepaalt , dat de kosten, in cassatie gevallen, 
zullen zijn verbonden aan die van het eindvonnis. 
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24 Februari 1886. M 1ss1vE van den Minister van 23 Februari 1886 , n°. 254, afdeeling Militie 
van Staat, Minister van fünnenlandscbe Zaken, 
betreffende toepassing van het Koninklijk 
besluit van 9 Juni 1885 (Staatsblad n°. 125). 

Ik heb de eer UH.Ed.G. mede te deelen, dat 
mij uit ingekomen ambtsberi chten is gebleken, 
dat door de burgemeesters niet altij d het bij 
§ 4, l • lid van de voorschriften, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van den 9 Juni 188 5 (Staats 
blad n°. 125), voorgeschreven overleg wordt p;e

bouden. 
Dientengevolge worden bedoelde voorscbrifte n 

niet altijd op de meest noodzakelijke wijze toe
gepast en worden o. a. vaak runàeren, die aan 
miltvuur hebben geleden, begraven, daar waar 
verbranding zeer wel mogelijk zou geweest zijn 
en ook overeenkomstig § l a 1 • lid der bedoelde 

voorschriften zou zijn toegepast, ware de districts
veearts omtrent de wijze van vernietiging gehoord, 

aangezien de ondervinding onze veeartsen heeft 
geleerd, dat door begraving van miltvuur-cadavers 
de smetstof niet wordt vernietigd, maar integen
deel in vele gevallen later besmetting optreedt 
bij dieren, grazende op de begraafplaatsen. 

Mitsdien heb ik de eer U te verzoeken de 
burgemeesters voor zooveel noodig uit te noodigen 
bedoeld overleg zoo min mogelijk na te laten. 

De J[inister van Staat, Min. van Binnent. Zaken, 

(get.) HEEMSKERK. 

25 Februari 1886. B ESLUIT , betreffende de 
lichting der nationale militie van het jaar 
1886. s. 38. 

WIJ WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van Oorlog, 
van Binneulandsche Zaken en van Marine, van 
20 Februari 1886, VIide afdeeling, n°. 78, 

en Schutterijen, en litt. B, n°, 39; 
Gelet op de wei van 19 Augustus 1861 (Staats

blad n°. 72), betrekkelijk de nationale militie ; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 
Art. 1. De liçhting der militie van het jaar 

1886 bedraagt 11 ,000 man, waarvan 600 man 
voor den dienst ter zee bestemd worden. 

2. De hoegrootheid van het aandeel, door elke 
provincie in die lichting te dragen , wordt aan
gewezen in de 4de kolom van den staat, bij dit 
besluit behoorende. 

3. De lotelingen, voor den dienst ter zee te 
bestemmen, worden daartoe gekozen uit degenen 
die zich, overeenkomstig art. 150 van bovenbe
doelde wet, aangemeld hebben om bij de zee
militie te dieneu. 

H et aantal, door elke provi ncie te leveren in 
het voor den dienst ter zee bestemde deel der 
lichting, wordt bepaald, immers voor zoover moge
lijk, naar de verhouding, welke bestaat tnsschen 
het getal dergenen, die zich in de provincie voor 
den dienst bij de zeemilitie hebben aangemeld , 
en het gezamenlijk getal van hen, die in het 
geheele Rijk zich daarvoor hebben opgegeven. 

4. Dit bt&lnit treedt in werking op den vijfden 
dag na de dagteekening van het Staatsblad , 
waarin het :,replaatst is. 

Onze Ministers van Oorlog, van Binnenlaudsche 
Zaken en · van Marine zijn, ieder "oor zooveel 
hem betreft , belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 25sten Februari 1886. 
(get.) WILLEM. 

De Jfinister van Oorlog, (get.) WEITZEL. 

De Jti,iister van Staat, Min. van B innmt. Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

De Jfinister van .ilfarine, (get.) W. G ERICK11. 

(Uitgeg . 4 Maart 1886.) 
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.Belwoi·t hij het Koninklijk besheit 
van 25 Februari 1886, S. 38. 

PROVINCiltN • 

oordbrabant . 

Gelderland 

nidholland . z 

N oordholland . 

Zeeland . 

Utrecht. 

Friesland 

Overijssel . 

Groningen. 

renthe. D 

J Jimburg. 

TOTAAL . 

STAAT, aanwijzende het door elke provincie te dragen aandeel 
in de lichting der nationale militie van 1886, ten bedrage van 
11,000 man. 

Aantal 
in gesc hreven en, 

waarn aar UITSLAG DER GLOBALE OPGELEGD 
het aandeel der Áanmerkinge1t. 

provinciën, 
BEREKF.NI:'<G. AANDEEL. 

volgen s art. 2 
der wet, is 
berekend. 

4367 1262~ 1262 * Deze breuken 
38057 zijn, als de hoogste, 874 

4560 131838057 1318 elk voor een geheel 

19440 gerekend, tot het 
7198 208038057 * 2081 vinden van de bij 

28954 de globale bereke-
6500 187838057 * 1879 ning tè kort komen-

1882 
37049 

5433805/ 544 
de manschappen. 

1723 498~ 
38057 

498 

3;!22 960 7280 
38057 

960 

2658 :771 6053 
38067 771 

2412 
6271 

697 38057 697 

1219 35212936 
38057 352 

2206 63723691 638 
38057 

38057 10996152228 
38057 

11000 

Ons bekend, 
De JJfinistei- van Ooi-Zog, (get.) WElTZEL. 

De Jlinister van Staat, JJfinister van B innenlandscl,,e Zaken , HEEMSKERK . 

W. G~:RICKE. De JJJ inis ter van JJfarine , 

27 Februari 1886. RESOLUTIE 1•an den Minister 
van Financien, betreffende de nitkeering van 
gemeenteopcenten op de directe bèlastingen. 

De Minister van Financiën, 
"Gelet op de bij Koninklijk besluit van 16 No

vember 1881, n°. 13, vastgestelde lijst, houdende 
o. a. vrijstelling van port voor de briefwisseling tus

schen de rijksontvangers en de gemeenteontvangers. 

Gezien de resolutiën van 3 October 1866, 
n°. 68, 6 November 1867, n°, 186, en 8 Sep

tember 1877, n°. 51. 

Heeft goedgevonden en verstaan, met intrek
king der aangehaalde resolutiën van 6 November 
1867 en 8 September 1877 te bepalen als volgt: 

Art. 2 der resolutie van 3 October 1866, 
n°. 68, luidt voortaan: 

• De uitkeeringen geschieden tegen voldaan

teekening op staten, die de rijksontvangers, wegens 
elke dienst afzonderlijk, opmaken en rechtstreeks 

aan de gemeente-ontvangers il.oen toekomen. 

• De rijks_ontvanger zendt tegelijkertijd aan den 

daarbij betrokken burgemeester een afschrift van 
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eiken staat, door den controleur te viseeren 
indien de burgemeester dit verlangt." 

Art. 3, laatste zinsnede, van genoemde resolutie 
is vervallen. 

Art. 8, laatste zinsnede, lnidt : 
"Het bepaalde bij art. 2, tweede zinsnede, is 

op dezen staat van toepassing." 
Accordeert met het orgineel, 

De Secret.-Generaat, (get.) BARTSTRA. 

1 Maart 1886. MISSIVE van den Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
betreffende mededeeling van het overlijden 
van burgemeesters. 

Uit eenige provinciën ontving ik van het over

lijden van burgemeesters geenerlei bericht ; uit 

andere bereikt het mij somtijds eerst vele dagen 
na hun dood 

Ik heb de eer UH_Ed.G. te verzoeken de ge
meentebesturen in Uwe provincie, namens mij nit 
te noodigen, U in voorkomende gevallen onverwijld 

met zoodanig sterfgeval in kennis te stellen . 
De !,fin. van Staat, Min. van B innenl. Zaken, 

(get.) HEEMSKERK. 

2 l,Jaart 1886. Bi,;sLUlT, houdende vergunning 
tot inrichting van een gedeelte van het St. 
Antoniz,sgesticht, aan den nienwen Binnenweg 

te llotterrla,n gelegen, tot verpleging van 
vrouwelijke idioten en lijderessen aan epilepsie, 

die in hare verstandelijke vermogens gestoord 
zijn, alsmede van kinderen van beide kunne 
beneden d~n leeftijd van tien jaren, 1 ijdende 

aan idiotisme of epilepsie, die in hunne ver
standelijke vermogens gestoord zijn. S. 39 . 

WI;r WILLEM IlI, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken, van 27 Fe
bruari 1886, n°. 668, afcleeling Medische Politie; 

Gelet op de artt. 7 en 8 der wet van 2 7 April 
1884 (Staatsblad n• . 96); 

Gedeputeerde Staten van Zuidholland en de 
inspecteu rs voor het Staatstoez icht op krankzinnigen 

gehoord; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

Aan het bestu ur der vereeniging van Roomsch

Katholieke ongeneeslijken en blinden te llotterda,n 
vergunning te verleenen, om een gedeelte van het 
St. Antoniusg'esticht, aan den nieuwen Binnenweg 

aldaar gelegen, in te richten tot verpleging van 

vrouwelijke iclioten en . lijderessen aan epilepsie, 

die· iii hare verstandelijke vermogens gestoord zijn, 

1886. 

alsmede van kinderen van beide kunne beneden 
den leeftijd van tien jaren, lij dende aan· idiotisme 
of e1iilepsie, die in hunne verstandelijke vermogens 
gestoord zijn, edoch onder voorbehoud eener nader 
door Ons vast te stellen bepaling omtrent het bij 
art. 8, 4°. , der aangehaalde wet bedoelde aantal 

van verpleegden en geneeskundigen in bedoeld 

gedeelte van het gesticht, zoodra aan het eerste 
gedeelte sub 1°. , 2° . eu 3°. van dat ar'tikel zal 
zijn voldaan. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 

het Staatsblad zal worden geplaatst. 
's Gravenhage, den 2den Maart 1886. 

(get .) WILLEM. 
De _Minister van Staat, Min. van B innenl. Zaken, 

(get.) HEEMSKERK. 
( Uitgeg . 4 l,Jaart 1886 .) 

7 l,Jaart 1886. BESLUIT, houdende vaststelling 
van een nieuw tarief van kaaigeld voor het 

gebruik van de Rijkskaai langs de zuidwest

zijde der Spoorweghaven en de zuidzijde der 
Koningshaven te Rotterdam. S. 40. 

WIJ WILLEM III, ENZ. 
Op de voordracht rnn Onze Ministers van Fi

nanciën en van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
van 20 Januari 1886, n° . 81, Domeinen, en van 

25 J anuari 1886, litt ]) , afcleeling Waterataat A; 
Den Ra~d van State gehoord J_advies van den 

23sten Februari 1886, n° . 5); 
Gelet op het nader rapport van Onze genoemde 

Ministers, van den 27sten Febrnari 1886, n°. 59, 
Domeinen , en 4 Maart 1886, Jitt. J), afdeeling 
Waterstaat A; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1 . Van alle schepen, die als los•, laad

of ligplaats gebruik maken van de Rijkskaaien 

langs de zuidweslzijde der Spoorweghaven en de 
zuidzijde ,ler Koningshaven te Rotterdam , is kaai
geld verschuldigd naar het volgend tarief: 

1°. Zeestoo,nschepen: 
a. roetende 650 M• : of minder . / 0,03 
b. roetende bove1, 650 tot 1000 1\1 3 

" 0,03• 
c. roetende boven 1000 M 3 • 

alles. per gemeten M' . en per reis. 

2°. Zeezeilschepen: 

" 0,03 71 

a. roetende 600 M'. of minder. f 0,05 

b. boven 600 tot 700 M 3 
" 0,06 

c. 700 " 800 M • ., 0,07 

d. 800 " 900 M'. ,, 0,08 
e. ·900 " 1000 M'. " 0,09 

7 
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f. roetende boven 1000 tot 1100 M'. 
g. 1100 " 1200 M'. 
k. 1200 " 1300 M'. 
i. 1300 1400 M' . 

"· 1400 " 1500 M'. 
t. 1500 M' 
alles per gemeten M' . en per reis. 
3°. Rivierstoomsckepen: 

f 0,10 

" 0,11 
" 0,12 

0,13 
" 0,14 
" 0,15 

per M'. elke reis _ . f 0,02 
4°. Alle andere rivierschepen: 
a. metende 10 M '. of minder, per reis in eens 

af . . f 0,10 
b. roetende boven 10 M• . , per reis en 

per M'. . . ,, 0,02 
2. De betaling voor de stoom- en andere rivier

schepen geldt slechts voor een verblijf van hoogstens 
zeventien dagen na dien der aankomst. Bij langer 
verblijf is voor iedere volgende zeventien dagen 
of gedeelte daarvan, op nieuw hetzelfde bedrag 
verschuldigd. 

3. Vau de betaling van kaaigeld ziju 1-rijgesteld: 
a. alle Rijksschepen; 
b. vreemde oorlogsschepen, de vereischte onder

scheidingsteekenen voerende; 
c. schepen voor den dienst der invoerrechten 

eu accijnzen of van 's Rijks loodswezen; 

d. ederlandsche of vreemde schepen , die uit
sluitend voor de kustvisscherij gebezigd worden; 

e. schepen die niets anders bevatten dan bouw
stoffen voor ,de tot de haven behoorende Rijks
werken, of die op eeuige andere wijze uitsluitend 
voor die werken gebezigd worden; 

f. de booten tot een schip behoorende; 
g. schepen waarvoor, volgens vertoond bewijs, 

het gemeeutelijk havengeld voor dezelfde reis is 
voldaan ; die onder 3°. en 4°. van artikel l be
doeld, echter slechts voor zooveel dagen als nog 
niet verloopen zijn van de zeventien, waarvoor 
het g-emeenschappelijk havengeld voldaan is; 

1,,. de onder 3°. en 4°. van artikel l bedoelde 
schepen waarvoor, volgens vertoond bewijs, het 
gemeentelijk havengeld voor het loopend kalender
jaar in eens af voldaan is. 

4. Het kaaigeld wordt berekend: 
a. voor de zeeschepen naar den bruto-inhoud, 

uitgedrukt in den N ederlandschen meetbrief, af
gegeven sedert 1°. ,J anuari 1876 of, bij gebreke 

daarvan, in den buitenlandschen natioualen meet
brief, indien die aanspraak geeft op vrijstelling 

van meting hier te lande; 
b. voor de rivierschepen naar den inhoud volgens 

den Neder landschen meetbrief. 

Wanneer zoodanige meetbrief niet vertoond wordt, 
begroot de met de heffing van het kaaigeld be
laste ambtenaar ilen inhoud van het zee- of rivier
schip naar de regelen die hier te lande voor de 
bepaling nn den bruto-inhoud of voor rle heffing 
van het patentrecht gelden, behoudens teruggaaf 
van hetgeen blijkt te veel te zijn betaald, wanneer 
binnen zes weken he! ontbrekende stuk vertoond 
wordt. 

5. De schippers moeten het kaaigeld voldoen 
ten kantore van den met de heffing belasten 
ambtenaar vóórdat met de lading of lossing wordt 
begonnen en in ·elk geval binnen 24 uren na de 

komst van het schip aan de kaai, Zon- en algemeen 
erkende feestdagen uitgezonderd. 

De voor de betaling afgegeven quitantie moet, 
zoolang het schip aan de kaai ligt of zich in de 
haven ophoudt, ten allen tijde op de eerste uit

noodiging worden vertoond aan de havenbeambten, 
die van de directe belastingen, invoerrechten en 
accijnzen of die van de politie. 

6. Dit besluit treedt in werking den vijfden 
dag na dien der dagteekening van het Staatsblad 
en van de Staatscourant, waarin het gelijktijdig 
zal worden opgenomen. 

Met dat tijdstip vervalt het tarief, vastgesteld 

bij Ons besluit van 7 Februari 1879, n°. 15. 
Onze Minister van Financiën is belast met de 

Nitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 7den Maart 1886. 
(get.) WILLEM. 

De Minister van Financiën, (get.) BLOEM. 

De !,fin. van Waterstaat, Handel en Nijve,·keid, 

(get.) VAN DEN BERGH . 

(Uitgeg. 1G l,faart 1886.) 

12 Maad 1886. BESLUIT, ,tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 1 Juni 1878 (Staats
blad n°. 79), betrekkelijk de regeling van de 
bevoegdheid der consulaire ambtenaren tot 
het opmaken van burgerlijke akten en van 
de consulaire rechtsmacht. · S. 41. 

W1J WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Buitenlandsche Zaken, van den 2den Maart 1886, 
lste afdeeling, n°. 10712 en van Justitie, van 

den 9den Maart 1886, n°. 84, lste afdeeling; 
Overwegende, dat nadere wijziging van Ons 

besluit van 1 Juni 1878 (Staatsblad n°. 79), ter 
uitvoering van art. 14, 2de lid der wet van 
25 Juli 187l (Staatsblad n°. 91), noodig is; 
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Hebben goedgevonden en verslaan te bepalen : 
Art. 1. Jle 2ile en 3de zinsneden van art. 4 

van Ons besluit van 27 April 1876 (Staatsblad 
n°. 100), zooals zij gelezen worden volgens Ons 
besluit van 1 Juni 1878 (Staatsblad n°. 79), 
worden gewijzigd als volgt : 

Voor de consulaten , vermeld in art. 3, onder 
litt c, no. 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 
en 2S van Ons besluit van 9 Maart 1876 (Staats
blad n°. 50), te weten die te Havana , Cardenas, 
Sant Jago da Cnba, Gienfuegos, Porto-Rico , St. 
Thomas, Kingston, St . Kitts en Caracas, als
mede voor de consulaten, vermeld in art. 1 , 
nos. 26, 27 en 2.9 en in art. 2, . onder litt. b, 

i:i0 • l van Ons besluit van 7 Mei 1878 (Staats
blad n°. 42) , te weten die te Port au Prince, 
St. Domingo, La Paz en Lima, wordt tot het

zelfde doel aangewezen het hoofd van Ons gezant
schap te Washington. 

Voor de consulaten, genoemd in art. 1 , nos. öO 

en öl van Ons besluit van 7 Mei 1878 (Staats
blad n°. 42), te weten die te Buenos-Áyres en 
te Alontevideo, wordt tot hetzelfde doel aange
wezen het hoofd van het consulaat-generaal der 

N eder!anden in Brazilië. 
Onze Ministers van .Bnitenlandsche Zaken en 

van Justitie zijn belast met de uitvoering van dit 

besluit, dat in het Staatsblad en de Nderlanikche 
Staatscoumnt zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 12den Maart 1886. 
(get.) WILLEM. 

De :Minister van Buitenlanikcl,e Zaken, 
(get.) V. KA.RNEBEEK. 

De Minister van Justitie , 
(get .) DU Tou1i VA.N BELLINCHA.VE. 

(Uitgeg. 24 Jlfaart 1886.) 

19 Maai't 1886. BESLUIT, tot vermindering van 
het bij art. 14 der wet van 21 Jnni 1881 

( Staatsblad n°. 70) vastgestelde port der 
brieven, die rechtstreeks over zee tusschen 
het Rijk en zijne koloniën of bezittingen in 

andere werelddeelen worden gewisseld. S. 42. 
WIJ WILLEM 111, ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van Onze 
Ministers van Waterstaat , Handel en Nijverheid 

en van Koloniën, van 21 Januari 1886, litt. D, 
afdeeling Posterijen, en van 27 Januari 1886, 
lit.t. A' en B, n°. 11; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
2den Maart 1886, n°. 5); 

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde 

Ministet·s, van 16 Maart 1886, litt. D, afdeeling 
Posterije11, en van 17 Maart 1886, litt. A' en B, 
n°. 17; 

Hebben besloten en besluiten: 

Eenig artiket. 

Ingevolge de Ons bij het laatste lid van artikel 14 
der wet van 21 Juni 1881 (Staatsblad n°. 70) 
voorbehouden bevoegdheid, wordt het bij dat 
artikel vastgestelde, bij vooruitbetaling verschul

digde port der brieven, welke rechtstreeks over 
zee (dat is met de zoogeuaamde "zeepost") tusschen 
het Rijk eu zijne koloniën of bezittingen in andere 

werelddeelen worden gewisseld, nader vastgesteld 

op 12~ cent voor elk gewicht van 15 grammen 
of geilcelte van 15 grammen , en het van de ge

adresseerden te heffen port der ongefrankeerde 
brieven op het dub bel van genoemd bedrag. 

Echter kunnen brieven gericht aan mili tairen 

beneden den rang van officier, biJ de zee- of 
landmacht in Nederland of in de Nederlandsche 
koloniën en bezittingen in Oost- en lfTest-Indiè 
dienende, mits zij het gewicht van 15 grammen 

niet te boven gaan en geen voor andere bestemde 

brieven bevatten, als tot dusver voor een port 

van slechts 5 cent gefrankeerd worden ter ver
zending per "zeepost". 

Het bepaalde bij het tegenwoordig besluit zal 
in Nederland van kracht zijn te rekenen van den 
l sten April 1886 eu in de Nederlandsch e koloniën 
en bezittingen in Oost- en West-Indië te rekenen 
van den l sten Juni 1886. 

Onze Ministers van Waterstaat , Handel en 
Nijverheid en van Koloniën zijn belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
en in de Staatsco,want zal worden opgeuomen en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan dea 
Raad van State. 

's Gravenhage, den l 9den Maart 188fi. 
(get.) WILLEM. 

De Min. van Watei·staat, Handel en Nijverheid, 
(get.) VA.N DEN BERGH. 

De Min. van Koloniën , (get.) SPRENGER VA.N EYK. 

( Uitgeg. 25 Maart 1886 ) 

20 Jfaart 1886. .8EsLurr, tot wijziging van het 

Koninklijk besluit van 17 Februari 1870 
(Staatsblad n°. 32), houdende regeling van 

eenige punten betrekkelijk de vereeniging in 

sommige plaatsen van den post- en telegraaf
dienst onder het beheer van denzelfden ambte
naar. S. 43. 

7* 
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W1J WILLEM III, ENZ. 

Gelet op het rapport van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, van 17 Maart 
1883 , n°. 7 , afdeeling Posterijen; 

H ebben besloten en besluiten: 
Ons besluit van 17 Februari 1870 (Staatsblad 

n°. :32) met ingang van 1 April aanstaande in 
zooverre te wijzigen, dat de directeuren in plaatsen, 
alwaar de post- en telegraafkantoren zijn of worden 
vereenigd, voortaan door Ons tot directeur van 
het betrokken post- en telegraafkantoor zullen 
worden benoemd; dat hun tractement nis zoodnnig 
in 't vervolg door Ons zal worden vastgesteld en 
dit, behalve het genot van nije woning, zal 

bedragen van / 1000 tot f 2500. 
Het bedrag der abonnementen voor bureel- en 

lokaalbehoeften wordt door Onzen genoemden 

Minister geregeld. 
Onze Minister van Waterstaat, Handel en Nij

verheid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waa:·van afschrift zal worden gezonden aan de 

Algemeene Rekenkamer. 
's G,ra'"enhage, den 20sten Maart 1886 . 

(qet .) WILLEM. 
De Min. van TfTaterstaat, Handel en N ijverl,eid, 

(get.) VAN DEN BERGH. 

(Uitgeg . 24 lJfaa>'t 1886.) 

20 JJlaart 1886. RESOLUTIE van den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid, hou
dende vaststelling van het in art 2 der wet 
van 21 J uni 188 1 S. 76, bedoeld letter
teeken enz. voor vaartuigen, bestemd voor 
de zeevisscherijen. 

De Mini ter van Waterstaat, Handel en Nij 

verheid; 
Gelet op de artikelen 2 , 3, 4 en 5 der wet 

van 21 Juni 1881 (Staatsblad n°. 76) , houdende 

bepalingen omtrent de zeevisscherijen; 
Herzien de beschikking van 23 Juli 1885, n°. 64, 

nfdeeling Handel en NiJverheid; 
Heeft goedgevonden: 

ter all(emeene kenn is te brengen, dat het in 
art. 2 der aangehaalde wet bedoelde letterteeken 
voor de onderstaande gemeenten is bepaald als volgt: 

Amclud . . A. ~ 
Amsterdam 
Arnemuiden . 
Avenhorn 
Bergen-op-Zoom 
Berkhout. 

. A. M. 
. A.R.M. 
. A.V. 

B. Z. 

. B. K.H. 

Blankenham· 
Blokzijl . 
Boschkapelle 
Breskens. 
Brielle 
Broek in Waterland 
Brouwershaven . 
Bruinisse 
Bunschoten . 
Deventer . 
Eenrum 
Egmond aan Zee 

Elburg 
Enkhuizen .. 
J<,insterwolde 

Gaaslerland . 
Geertrui den berg 
Genemuiden. 

Goedereede • 
's Gravendeel 
Haamstede . 

Harderwijk . 
Hardinxveld. 
Harlingen 
Heenvliet 
Helder . 

. B.L. 
B. L. 0 . 

. B. K. 
B. R. 
B. I. 
B. I. W. 
B. H . 
B. R .U. 
B. U. 
n. v. 
E. E. 
E.G. 
E. B. 
E. H. 
F. L. 
G. A. 
G.G. 
G. M. 
G. 0 . 
G. D. 
H.S. 
H. K. 

. H . D. 
H . A. 
H.T. 
H. D. 

Hellevoetsluis ll. V. 
Hemelumer Oldephaerten Noordwolde. H. L. 
H et Bildt . . H. B. 
Hindeloopen . H. I. 
Hoofdplaat · . H . p 
Hoogvliet . I-I. V. L. 
Hoorn H. N. 
Huizen H. z. 
Ilpendam. I . L. 
Kampen . K. P . 
Katwijk K. W. 

Kolhoru (Barsingerhorn) . K. H. 
Koog aan de Zaan K. 0. 
Kuinre K. U. 
Landsmeer . L. 'M. 
Leen warden . . L . W. 
Lemsterland L. E. 
Loppersum . L. P. 
Maasland . M.L. 
Maassluis M. A. 
Marken . M. K . 
Medemblik M. E . 
Meppel . M. P . 
Middelburg • . M.G. 
Middelharnis • M.D. 
Monnickendam . • M. 0 . 
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Muiden . 
Nieuwendam 

Nieuw-Vossemeer 

Noordwijk 

Oosth uizen 

Oostzaan. 

Ouddorp . 

Pernis. 
Ransdorp 

Rotterdam 

de Rijp . 

8chellinkhout 

Scheveningen ('s Gravenhage) 
Schiedam. 

Stavoren . · . 

Stellendam . 

Terschelling . 

Texel. 

Tholen 

Urk . 

Veen . 

Veere. 

Vlaardingen . 

Vlieland . 

Vlissingen 

Volendam (Edam). 

Vollenboven . 

Westdongeradeel 

Wieringen 

Wieringerwaard 

Willemstad . 

Wonseradeel. 

Workum . 

Yerseke . 

I J muiden (Velzen) . 

Zaandam. 
z·andvoort 

Zoutkamp (Ulrum) 

Zwaluwe . 

Zwartewaal . 

's Gravenhage, 20 Maart 1886. 

M. U. 
N. I. 
N . V. 

N . W. 

0. H. 
0. z. 
0 . D. 
P. R. 
R. D. 

R. 0, 
. R. P. 

S.H. 

S. C. H. 
S. D. M. 
S T. 
S. L. 
T. S. 

. T. X. 
T.H. 

U. K. 
v. 
V. E. 
V. L. 
V. L. L. 
V. L.I. 
V D. 
V. N. 
W. L. 
W. R. 
\V . R . W. 

W. M. 
W.O. N . 

W. K. 
Y. E. 
IJ. M. 

Z.A. 

z. v. 
. Z. K. 

Z. L. 
. Z.W. 

Voor den M inister, 

De Secretaris-Gen//'i·aat, (get.) DE BoscH KEMPEit. 

23 JJfaart 1886 . BESLUIT , waarbij met ver

nietiginµ: van het besluit van Gedeputeerde 

Staten van Gelderland van 1 December 1885, 

n°. 29 , het besluit van den gemeenteraad 

van Hattem van 7 November 1885, tot toe

lating van F . A. SCH!PHORST als lid van 

den raad dier gemeente , wordt gehand

haafd . S. 44. 

W1;r WILLEM III, ENZ. 

Beschikkende op het beroep door den raad 

der gemeente Hattem bij Ons iugesteld tegen het 

besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
van 1 December 1885 , n°. 29 , tot vernietiging 

van de beslissiuµ: van genoemden rnad, waarbij F . .A.. 
ScHIPHORST als lid van dien raad is toegelaten; 

Den Raad van State , afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord (advies van 24 

Februari 1886, 11° 8); 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandscbe Zaken, van 19 Maart 1886, 
n°. 1242, afdee ling Biunenlandsch bestuur; 

Overwegende, dat na een eerste stemming tot 

benoeming van twee lede11 van den raad van 

Hattem , waarbij PH. J. bal'On VAN HEEMS'rRA 

met volstrekte meerderheid van stemmen is ver

kozen en voorts de meeste stemmen hebben ver

kregen F. A. ScmrHORST en J. RAn: WzN. , 

op 4 Augustus 1885 tusschen de twee laatstge

noemden eene herstemming heeft plaats gehad; 

dat bij het openen der stembriefjes op den 

volgenden dag ile bns bevonden is 102 stem

bri~fjes te bevatten ; 

dat voorts omtrent deze stemopneming het 

volgende in het procesverbaal vermeld staat: 

"Het bureau heeft· van onwaarde verklaard twee 

en vijftig briefjes als uitgebracht op J. RAVE WzN., 

die overleden is en derhalve geen persoon is 

aangewezen (art. 6 l der Kieswet). 

H et getal der geldig uitgebrachte stemmen is 

mitsclien µeweest vij ft ig. 

Van dit getal zijn uitgebracht op den heer 

F . A. ScmPHORSl' vijftig stemmen, zoodat de 

heer FREDERIK Aoou· ScmPHORS'l' met algemeene 

stemmen is verkozen. En is derhalve verkozen 

tot lid van den gemeenteraad van Hattem de 

beer FRJ,;DERIK A D0U' SCHIPHORST. 

E n zijn tegen deze opening van 3tembriefjcs 

door de in de zaal aanwezige kiezers geen be

zwaren ingebracht"; 

clat de raad van Hattem op 7 November 1885 
beeft besloten F . A. ScmPHORST al s lid van den 

raad toe te laten; 

dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij 

besluit van l December 1885, n°. 29 ambtshalve 

uitspraak doende , die beslissing van den raad 

hebben vernietigd , op groncl, dat met de eenige 

uitzondering , vermeld in art. 61, laatste lid der 

Kieswet, de werkkring van het stembureau zich 

bepaalt tot het · conslateeren van clen uitslag der 

stemming , en zich niet uitstrekt tot het onder-
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zoek, of door een stembriefje iemand aangewezen 
wordt, die de vereischten bezit om te kunnen 
worden gekozen; dat mitsdien het stembureau te 
Hattem ten onrechte zich heeft bezig gehouden 
met de vraag of J. RA.VE WzN. , van wiens over
lijden het gerucht tot de ooren van het stem
burean was gekomen, al dan niet opgehouden 

zoude hebben persoon te zijn; tot welke vraag 
te minder aanleiding bestond, daar al badde 

J. RAVE W ZN. opgehonden persoon te zijn , de 
stembriefj es, waarop zijn naam voorkwam, niet 
in de termen konden vallen van onwaarde te 
worden verklaard, vermits toch de betrokken 
woorden van art 61 der Kieswet geenszins be

doelen de uitsluiting van hen, die geen persoon 
zijn, maar alleen bevatten het voorschrift om bij 
ond11idelijkheid van de aanwijzing van het briefje, 

dat briefje van ouwaarde te verklaren; dat alzoo 

het stembureau J. HAVE, die de meeste stemmen 
had bekomen, als verkozen had moeten procla
meeren en ten onrechte F. A. CHIPHOHST ver

kozen heeft verklaard en mitsdien de raad van 

Hattem door tot de toelating van F. A. Sca:P
HORST te besluiten, gehandeld heeft in strijd 
met de wet; 

dat de raad van Hattem van deze uitspraak 

van Gedeputeerd.e Staten bij Ons in beroep ge
komen is, in hoofdzaak aanvoerende, dat de 
hoofdgrond van Gedeputeerde Staten, daarin be

staande dat een stembnrean niet mag treden in 
het onderzoek of iemand op wien stemmen zijn 

uitgebracht, verkiesbaar is, op zich zelf volkomen 
juist is, maar in casu niet ter zake afdoet; 

dat immers het stembureau te Hattem in zoo
danig onderzoek niet is getreden, maar alleen 
heeft onderzocht de materiëele waarde van de 

stembriefjes ingevuld met J. RAVE, een onder
zoek waartoe het stembureau volgens art. 62 

der Kieswet bevoegd en verplicht was; 
dat de slotsom van dat onderzoek is geweest, 

dat vermits J. R,1. VE tijdens de stemopneming 
reeds was overleden - van welk overlijden het 
bureau zich overtuigd had - hij had opgehouden 

een persoon te zijn , omdat èn wet èn spraakge
bruik aan het woord •persoon" het denkbeeld 

hechten van een levend wezen ; 
dat mitsdien de stembriefjes met J. RA.VE 

ingevuld van onwaarde moesten worden verklaard, 
omdat tij geen 11 per oon" aanwezen; 

dat toch de woorden van art. 6] der Kieswet 

•geen persoon duidelijk aanwijzen" niet zoo als 

door Gedeputeerde Staten in de tweede plaats 

wordt aangevoerd, enkel beteekenen , dat bij 
onduidelijkheid van aanwijzing het briefje van 
onwaarde moet worden verklaard , maar tweeërlei 
vorderen, namelijk : 1 °. dat er "persoon" zij aan
gewezen, 20. dat die aanwijzing duidelijk zij ; 
dat de opvatting van Gedeputeerde Staten, mede
brengende dat elke duidelijke aanwij iing voldoende 
is, al betreft zij geen "persoon'.', tot zonderlinge 
resultaten leidt ; 

dat zij toch bijvoorbeeld zou kunnen ten gevolge 

hebben, dat de kiezers werden opgeroepen tot 
herstemming tusschen een levende en een doode 
(hetgeen hier niet heeft plaats gehad, daar 
J . RAVE WzN. wel vóór de inlevering der briefjes 
bij de herstemminis overleden is, maar tijdens de 
oproeping tot de herstemming nog in leven was) 
of wel dat iemand op wien gestemd was door de 

volstrekte meerderheid der kiezers, die ernstig 

hun ne wil rerklaard hadden, toch niet verkozen 

zon zijn , omdat de volstrekte meerderheid één 
hooger moest gesteld worden dan het isetal der 
op den bedoelden persoon uitgebrachte stemmen, 

wegens het als geldig mederekenen van een stem
briefje bij wijze van geestigheid met een bekenden 
naam uit de oudheid ingevuld; 

dat indien een overledene verkozen verklaard 

werd, aan art. 12 en volgende der gemeentewet 
niet zon kunnen worden voldaan; 

Overwegende , dat art. 62 der Kieswet aan het 

bureau van stemopneming de verplichting oplegt, 

te beslissen over de waarde van het briefje, welks 

geldigheid wordt betwijfeld, terstond nadat het 
is geopend; 

dat bij bovenbedoelde herstemming twijfel rees 
omtrent de geldigheid van de briefjes, waarop de 

naam van J. RAVE WzN. voorkwam, omdat het 
bureau van stemopneming wist, dat J. RAVE WzN . 

eenige dagen vóór de inlevering der stembriefjes 
was overleden; 

dat het bureau in deze te beslissen had over
eenkomstig de bepalingen van art. 61 van ge
noemde wet; 

dat volgens dit artikel die briefjes van onwaarde 

zijn, die •geen persoon duidelijk aanwijzen"; 
dat dus een briefje om geldig te zijn, niet 

alleen d11ideUjk moet wezen, maar ook een persoon 
moet aanwijzen; 

dat wanneer in den tegenwoordigen tijd wordt 
gesproken, het woord persoon wettelijk alleen 
kan gebruikt worden van een levend menschelijk 

wezen, aangezien een overledene wel een persoon 
is geweest, maar het niet meer is;. 
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dat een briefje, ingevuld met den naam van 
een overledene, geeu persoon aanwijst; 

dat al mocht er reden vau twijfel zijn, indien 
de kiezers oo bekend: waren of kondeu zijn met 
het overlijden van den persoon, wiens naam zij 
op hun briefje schreven, het zeker geen twijfel leed 
in het geval van bedoelde herstemming te Hattem ; 

dat toch J . RAVE Wzii. op 30 Juli overleden 
en op 3 Augustus begraven was en het volkomen 
zeker is dat in eene kleine gemeente als I-1.attem 
alle kiezers op den dag der herstemming, n . 1. 
4 Augustns, wel wisten, dat bedoelde RAVE niet 
1ueer in leven was; 

dat dus he_t bureau van stemopneming terecht 

heeft beslist, dat de briefjes, waarop de naam vnn 

J _ RAVE WzN. voorkwam, van onwaarde waren; 
dat F. A . SCHIPHORST dus ook lerecht door 

den raad der gemeente Hattem als Jid is toegelaten; 

Gezien de wet rnn 29 Jnni 1851 (Staatsblad 
n°. 85) en de wet van 4 Juli 1S50 (Staatsblad n°. 37); 

Hebben goedgevonden en verstaan, met ver

nietiging van het besluit van Gedepnteerde Staten 
van Gelderland van 1 December 1885, het besluit 

van den gemeenteraed van Hattem \fan 7 Novem

ber 1885 , tot toelating van F. A. SCHIPHORST 
als lid van den raad der gemeente, te handhaven. 

Onze .Minister vnu Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit , hetwelk 

in het Staatsblad zal geplaatst en tegelijk met 
de in hoofde dezes genoemde voordracht van 
Onzen voornoemden Minister 10 de Ned~landscl,e 
Staatscourant zal worden opgenomen , en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den .Raad van 

State, afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

's Gravenhage, den 23sten Maart 1886. 

(get) WILLEM. 
De Minister van Staat, !,fin. van Binnenl. Zaken , 

(get.) HEEMSKERK. 
(Uitgeg. l April 1886.) 

23 !,[aart 1886. BissLUlT, bepalende de plaatsing 
in het Staatsblad van de op 21 Maart 1885 

te Lissabon onderteekcnde overeenkomst, 
strekkende tot aanvulling der op l en 4 Juni 
1878 en 3 November 1880 te Parijs gesloten 

postverdragen , en de bij die overeenkomsten 
behoorende slotprotocollen. S. 45. 

WIJ" WILLEM III, ENZ. 

Gezien de op 21 Maart 1885 te Lissabon 
onderleekendc overee!'komsten, strekkende tot 
aanvulling der op 1 en 4 Juni 1878 en op 
3 November 1880 te Parijs gesloten posherdragen, 

en de bij die overeenkomsten behoorende beide 
slotprotocollen, van welke overeenkomsten en slot
protocollen de inhoud en vertaling luiden als volgt: 

VERTALING. 

ALGE.MEE E POSTVEREENIGING. 

Akte 

van Lissabon, tot aanvulling van het verdrag 
van den lsten Juni 1878, gesloten tnsschen 

ederland en de Nederlandsche koloniën, Duitsch
land, de Vereenigde Staten van Amerika, de 
Argeotijnsche Republi ek , Oostenrijk-Hongarije, 

België, Bolivia, Brazilië, Bulgarije, Chili; de 

Vereenigde Staten van Columbia, de Republiek 

Costa-Rica, Denemarken en de Deensche koloniën, 

de Dominicaansche Repnbliek, Egypte, Ecuador, 
Spanje en de Spaansche koloniën, F'raukrijk en de 

Fransche koloniën, Groot-Brittannië en verschil

lende Engelsche koloniën, Canada, Britsch-Indië, 
Gri~kenland, Gnatema)a, de Republiek Haïti, 
het Koninkrijk Hawaï, de Republiek Honduras, 
Italië, Japan, de Republiek Liberia, Luxemburg, 

Mexico, Montenegro, Nicaragua, Paraguay, Peru, 

Perzië , Portugal en de Portugeesche koloniën, 
Roumanië, Rusland, Salvador, Serviè, het Konink
rijk Siam, Zweden en Noorwegen, Zwitserland, 
Turkije, Uruguay en de Vereenigde Staten van 

Venezuela. 

De ondergeteekenden., gevolmachtigden van de 
hierboven vermelde landen, in congres te Lissa
bon bijeengekomen , hebben, krachtens artikel 19 
van• het den lsten Jnni 1878 te Parijs gesloten 
Verdrag, in gemeen overleg en onder voorbehoud 

van nadere bekra.chtigi ng, de volgende aanvullings

akte vastgesteld; 
Art. l. Het verdrag van den 1 sten Juni 1878 (1) 

wordt gewijzigd als volgt: 
I. Artikel 2 zal voortaan lniden nl volii;t: 
Art. 2. De bepalingen van dit Verdrag betreffen. 

de brieven, de enkele briefknarien en die met 
betaald antwoord, de gedrukte stukken, van 
allerlei aard, de akten en geschreven bescheiden 
en de stalen van koopwaren, afkomstig uit een 
der landen van de Verceniging en bestemd voor 

een ander dezer landen. Zij zijn eveneens van 
toepassing wat betreft het vervoer binnen het· 

gebied der Vereeniging, op de uitwisseling per 
post van de hierboven genoemde voorwerpen, zoo 

(1) Zie het besluit van 12 Maart 1879, S. 41. 
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dikwijls deze uitwisseling de tusschenkomst vau ten 

minste twee der contracteerende partijen vereischt. 
De contracteerende landen zijn niet gehouden 

briefkaarten met betaald antwoord uit te geven, 
maar zij aanvaarden de verplichting tot terug
zending van de kaarten met het antwoord uit 

andere landen der Vereeniging ontvangen. 
Il. Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 
De 8ste alinea wordt door de volgende bepaling 

vervangen: 
2°. dat, overal waar de kosten van ,·ervoer 

over sec thans op 5 francs per kilogram voor 
brieven of briefkaarten en op 50 centimes per 

kilogram voor andere voorwerpen bepaald zijn, 

deze prijzen gehandhaafd worden. 

De 13de alinea wordt gewijzigd als volgt : 
De algemeene verrekening dezer kosten geschiedt 

naar den grondslag van opnamen, die in de drie 

jaar, gedurende een tijdvak van 28 dagen, in 
het bij artikel 14 hierachter bedoelde Reglement 

van uitvoering te bepalen, zullen plaats hebben. 
De 14de alinea wordt vervangen door de volge~de 

bepaling: 
Van alle kosten van vervoer over land of over 

zee zijn vrijgesteld de briefwisseling lusschen de 

postaclministratiën onderling, de antwoordbrief
kaarten die naar het land van oorsprong terug

gezonden worden, de nagezonden of verkeerd 

gezonden stukken, de rebuten, de berichten van 

ontvang, de postwissels of de berichten van afgifte 
wegens postwissels en alle andere stukken op den 
postdienst betrekking hebbende. 

III. Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt: 
De 3de alinea zal voortaan luiden: 
2°. Voor de briefkaarten, op 10 centimes voor 

de enkele kaart of voor elk iler twee deelen van 
de briefkaart met betaald antwoord. 

De 2de zinsnede van de 7de alinea, beginnende 
met de woorden: ,,Als maatregel van overgang", 

wordt ingetrokken. 

De 14ile alinea zal voortaan luiden:. 
4°. Eindelijk van akten of geschreven bescheiden 

en van drnkwerken van allerlei aard, waarvan 
het gewicht 2 kilogram te boven gaat of die langs 
een der zijden eene grootere afmeting hebben dan 

45 centimeters. 

I V. Tusschen de artikelen 5 en 6 wordt een 

nieuw artikel_ ingevoegd van den volgenden inhoud: 
Art. 5bis. De afzender van een brief of eenig 

ander stnk kan dit terugvorderen of het adres 

doen wijzigen, zoolang daarvan geene uitreiking 

aan den geadresseerde is geschied. 

Het te dien einde in te dienen verzoek wordt 
per post of per telegraaf overgebracht, op kosten 
van den afzencler, die daarvoor heeft te betalen: 

1°. Voor elk verzoek per -post, het port voor 
een aangeteekenden brief van enkel gewicht; 

2°. Voor elk verzoek per telegraaf, het port 
van he( telegram volgens het gewone tarief. 

De bepalingen van dit artikel zijn niet verplich
tend voor die landen, wier wetgeving den afzender 
niet toelaat over een reeds verzonden brief of ander 
stnk te beschikken. 

V. De vijf laatste alinea's van artikel 6, te 
beginnen met de woorden: "Wanneer een aange
teekend stak verloren gaat", vervallen. Voorts 
wordt na dit artikel een nieuw artikel ingelascht 

van den volgenden inhoud: 
Art. 6bis. Wanneer een aangeteekend stuk ver

loren gaat, het geval van overmacht uitgezonderd, 

heeft de afzender of, op diens vet·zoek, de ge
aclresseerde recht op eene schadeloosstelling van 

50 francs. 
De verplichting tot betaling der schadeloosstelling 

rust op de administratie, waaronder het afzendend 
kantoor behoort. Deze administratie heeft verbaal 
op de verantwoordelijke administratie, namelijk 

die op het grondgebied of in den dienst waarvan 
het verlies beeft plaats gehail.. 

Tot het tegendeel is bewezen, rust de verant

woordelijkheid op de administratie, die het stuk 

zonder aanmerking te maken ontvangen heeft , en 
noch de uitreiking . aan den geadresseerde noch, 
indien hiertoe aanleiding bestaat, de regelmatige 

,verzending aan de verder gelegen administratie 

kan bewijzen. 
De betaling van de schadeloosstelling door het 

afzendend offirie moet zoo spoedig mogelijk ge
scbieclen en niterlijk binnen een jaar te rekenen 

van den dag waarop de aanvrage is ingediend. 
Het verantwoordelijk officie is gehouden aan het 

afzendend officie onmiJdellijk het bedrag van de 
door dit officie betaalde schadeloosstelling terug 

te betalen. 
Er is overeengekomen dat de aanvraag alleen 

geinig is, indien zij binnen een jaar , te rekenen 

van den dag waarop het aangeteekenJ stuk ter 
post is bezorgd, wordt ingediend; is die tijd ver

loopen, dan beeft de aanvrager geen recht op 
eenige schadeloosstelling:. 

Indien het verlies heeft plaats gehad tusscben 
de kantoren van uitwis eling van twee aangrenzende 
landen, zonder dat het mogelijk is te bepalen op 

welk grondgebied het feit heeft plaats gehad, 
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dragen de beide .,cl.miubtratiën de schade ieder 
voor de helft. 

De verantwoordelijkheid der administratiën houdt 
op zoodra de ·rechthebbenden de aangeteekende 
stukken tegen ontvangbewijs hebben in ontvang 
genomen. 

Als maatregel van overgang wordt aan· de 
administratiëu der landen buiten Europa, in wier 
wetgeving het beginsel der aansprakelijkheid nog 

niet is opgenomen, toegestaan om de toepassing 

der voorafgaande bepaling uit te stellen, tot dat 

zij van de Wetgevende Macht de machtiging zullen 

hebben verkregen tot die bepaling toe te treden. 
Tot zoolang zijn de andere admini$tratiën der 

Vereeniging niet gehouden eene schadeloosstelling 

te betalen voor het vedies, in hunnen dienst, 

van aangeteekende stukken bestemd naar of af
komstig van de bedoelde landen. 

VI. Tusschen de artikelen 9 en 10 wordt een 

nieuw artikel gevoegd van den volgenLlen inhoud : 

Art. 9bis. De brieven en alle andere stukken 
worden in die landen der Vereenigiug welke zich 

in hun onderling verkeer met dien dienst wenschen 

te belasten op verzoek der afzenders door een bij

zonderen bode onmiddellijk na aankomst ten huize 

van de geadresseerden uitgereikt. 
Deze , expresse zendingen" zijn onderworpen aan 

een bijzonder port voor de bezorging ten hnfae 
van den geadresseerde. Het zal :l0 centimes be
dragen en moet door den afzender boven het 
gewone port, ten volle en vooraf betaald worden. 
Het blijft ten voordeele van de administratie van 

het land van oorsprong. 
Indien de zending bestemd is voor eene lokaliteit 

waar geen postkantoor bestaat, kan de administratie 

van het land van bestemming een aanvnllini;sport 
heffen, tot een bedrag gelijk aan het port dat in 

het binnenlandsch verkeer voor expresbestellingen 

is vastgesteld, na aftrek van het recht dat door 
den afzender betaald is of van het daarmede over

eenstemmend 1/edrag in de mnnt van het lancl 

dat aanvullingsport heft. 

De expresse brieven en andere stukken waarvan 

het vooruit te betalen port en recht niet volledig 

voldaan is, worden door de gewone middelen besteld. 
VIL Artikel 10 zal voortaan al,lus luiden: 

Art. 10. Wegens de binnen het gebied der 

Vereeniging met nader adres verzonden voorwerpen 

wordt geen nieuw port geheven. 

Wegens de in rebuut gevallen stukken kan geen 
teruggaaf worden gevorderd van de koste'n van 
vervoer, die voor de vroegere verzending der be-

doelde stnkken aan de betrokken administratiën 

zijn vergoed. 
VIII. De drie eerste alinea's van het artikel 11 

worden ingetrokken en vervangen door de volgende 
bepalingen ·, 

Het is aan het publiek verboden door middel 

der post te verzenden : 
1°. Brieven of pakketten, muntstukken be

vattende ; 
2°. Voorwerpen welke aan in- of uitvoerrechten 

onderworpen zijn; 

3°. Gouden of zilveren voorwerpen, edelgesteen

ten, juweclen of andere kostbaarheden, doch alleen 
in het. geval dat de insluitiug of verzending der 
genoemde voorwerpen volgens de wetgeving der 

betrokken landen verboden is. 

IX. Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd: 

Art. n. De uitwisseling van brieven met aan

gegeven geldswaarde, alsmede van 11ostwissels , 
voorwerpen der pakketpost, van in te vorderen 

waarden, van identiteitsboekjes, maakt het onder
werp nit van bijzondere schikkingen tusschen de 
verschillende landen of groepen van landen der 

Vereeniging. 

X. Het slot van de laatste alinea van artikel 14, 

te beginnen met de woorden: •omtrent de voor

waarden voor de bestelling van expresse-brieven", 
wordt ingetrokken, ,uil ende die alinea luiden: 

Het slaat nochtans aan de belanghebbende ad
ministratiën vrij zich onderling te verstaan omtrent 
het heffen van een verlaagd port binnen eenen 

kring van 30 kilometers. 

XI. De eerste alinea van artikel 15 wordt 

aldus gewijzigd: 

Het tegenwoordig Verdrag laat de wetgeving in 

elk lal\d onaangernerd, voor zoover betreft de 
onderwerpen waarin door dit Verdrag niet is 

voorzien. 
XII. Het artikel 17 wordt nis volgt veranderd : 
Art. 17. Ingeval van verschil tnsschen twee of 

meer leden der Vereeniging omtrent de nitlegging 

van het tegenwoordig Verdrag of omtrent de ver

antwoordelijkheid van eene administratie bij verlies 
van ecnc aangetetkende zending, wordt het punt 

in geschil door scheidsrechters uitgemaakt. 'l'ot 
dat einde kiest ieder der betrokken administratiën 

een ander lid der Vereeniging, dat bij dr. zaak 
geen rechtstreeksch belang heeft. 

De scheidsrechters beslissen bij volstrekte meer
derheid van stenimen. 

Wanneer de stemmen staken kiezen de scheids

rechters tot oplossing van het geschil eene andere 
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administratie, die insgelijks bij de zaak geen belang 
heeft. 

De bepalingen van dit artikel z\jn insgelijks 

van toepassing op alle overeenkomsten, krachtens 
artikel 13 van het Verdrag van 1 Jnni 1878, 

gewijzigd bij artikel 1, n°. IX van de tegenwoor

dige aanvullingsakte gesloten. 

xnr. De 2de en 3de alinea's van artikel 20 · 
zu llen voortaan I niden: 

1°. Alle stemmen, wanneer zij eeoe wijziging 
betreffen van dit artikel en van de voprafgaan<le 
artikelen 2, 3, 4, 5, 5bis, 6, 6bis, 9 en 9bis. 

2°. Twee derden der stemmen, wanneer zij eene 

wijziging betreffen van andere· bepalingen van het 

Verdrag, dan die van de artikelen 2, 13, 4, 5 , 

5bis, fi, 6bis, 9, 9bis en 20. 

Art. 2. 1 °. De tegenwoordige aanvullingsaktc 

zal in werking treden den l sten April 1886, en 

blijft gedurende denzelfden tijd van kracht als 

het Verdrag dat den l sten J uni I SïS te Parijs 

gesloten is. 

2°. Zij zal zoo spoedig mogelijk bekrachtigd 

worden. De akten van bekrachtiging zullen te 

Lissabon worden uitgewisseld. 

ln oirkonde hiervan hebben de gevolmachtigden 

der hierboven genoemde landen de tegenwoordige 

aanvullingsakte te Lissabon den een en twintigsten 

Maart achttien honderd vijf en tachtig onderteekend . 

Was geteekend : 

Voor Nederland en de Voor Bolivia: 
Nedertantl,3che koloniën: J OAQ,UlN CASO. 

I-loFSTEDE. Voor B ,·a::ilië: 
Bn . SwEERTS DE LA NDAS- L u1z C. P. GutMAitAES. 

WYBOIWH. 

Voor D11itschland : 

SACHSE. 

FRtTSCH. 

Voor de Vereenigde Statm 
van Àmerika : 

WILLIAM: J . ÜTTO. 

JAS 8. CRAWFORD. 

Voor de Àrgentijnsche 
Republiek: 

F. P . HA NSEN. 

T7 oor Oos teiwij k : 
DEWEZ. 

VARGEZ. 

Vooi· Honga:dje: 
GE!WAY. 

Voor B e!,gië: 

F. GiFE. 

Voor Bulgarije: 
R. lVA NOFF. 

Voor Chili: 
M. MARTlNEZ. 

P oor de P ereenigde 
Stflteii van {}olumbia: 

CÉSAR CONTO. 

Voo;· de Republiek Costa
Rica : 

Voor Denemarken en de 
Deensche koloniën: 

LUND. 

Voor de Dominicaanscl,e 
Republiek: 

P. GOMES DA StLVA. 

Poor Egypte: 
W. F. liALTON. 

Voor Ec11ado,·: 
ANTONlO FIORES. 

Voor Spanje en de 
Spaansche koloniën : 

S. ALVAltEZ B UGALLAL. 

A. HERCE. 

Voor F,·ankrijk: 
LAIJOULAYE. 

A. BI::SNIER. 

Voor de Fransche 
Koloniën : 

LA BOULAYB. 

P oor Groot- Brittannië 

Voor :Afonte11egro : 
DEWEZ . 

VARGEZ. 

Voor Nicaragua: 
MANUEL J. A.LVES 

D tNIZ. 

Voor Pa,·aguay: 
F . A. REB ELLO. 

Voor Perlt: 

Voo,· Perzië : 
N. S t!:M [NO. 

1'001· Portugal: 
en verschillende Engelsche G uu,HE RMT NO AuousTo 

koloniën: DE B ARllOZ. 

S. A . llLACKWOOD. ERNESTO MAD E lllO PINTO. 

H. B uxTON FoRMAN. 

/Tooi· Canada: 
S. A. BLACKWOOO. 

H . B uxTON FoRMAN. 

Voor Britsch-Indië: 
H. E. M. JAM ES. 

Voor Griekenland: 
EuoÈNE BOREL. 

P oor Guatemala: 
J. CAltRERA. 

Voor de 11.epubliek Haïti: 

LAJJOULAYE. 

ANSAULT. 

Voor J,et Koninkrijk 
Hawaï: 

Euo È~E BoREL. 

P oor de Republiek 
Honduras: 

J . CAttltERA. 

Voor It ,zliiJ : 

J . B. TANTESlO. 

Voor Japan: 
YAS USlll NoMURA. 

Voor de Republiek Libéria: 
Comt.e SENMARTL 

Voor l,uxemburr; : 

CH. R!SCHARD. 

Voor !lfexico: 

L . BRETON Y V KDRA. 

VERTALING. 

Voor de Poi"lugeesche 
koloniën: 

G U!LllERMINO A uousTO 

DE BAmtoz. 

Poor lwumanië: 
J ON G HIKA. 

r oor Rusland : 
N. DE B ESAK. 

G EORGES DE PoaGEN

POHL. 

Voor Salvador: 

f1 oor Servië: 

Jloor l,et Koninkrijk 
Siam: 

PRISDANG. 

/Toor Zwedm : 
W . Roos. 

JToor Noorwegen: 
HARALD A sem ;. 

P oor Zwitserland: 
Eo. I-IöHN. 

T7 oor 1'1'rkije : 

J7 oor Uruguay: 
ENRlQ,UE K unLY. 

Voor Vme::ueta : 

J. L. PER' . CRESPO . 

ALGNMEE E POSTVEREENIGING. 

Akte 

van Lissabon tot aanvulling van de Overeenkomst, 

betreffende de uitwisseling van brieven met aan• 
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gegeven geldswaarde, gesloten tusschen Nederland, 

Duitschland, Oostenrijk-Hongarije , Belp;ië, Bul

garije, Denemarken, de Deensche Koloniën, de 

Dominicaausche Republiek, Egypte, Spanje, Frank

rijk, de Fransche koloniën, Italië , Luxemburg, 

Portugal, de Portugeesche koloniën, Roumanië, 

Rusland, Zweden en Noorwegen, Zwitserland en 

Venezuela. 

lJe ondergeteekenden, gevolmachtigden van de 

Regeeringen der hierboven vermelde landen, in 

congres te Lissabon vereenigd , hebben , krachtens 

art. 16 van de den l sten Juni 18'78 te Parijs 

gesloten overeenkomst, betreffende de uitwisseling 

van brieven met aangegeven geldswaarde, in gemeen 

overleg en onder voorbehoud van nadere bekrachti-

6ring , de volgend e aanvullingsakte vastgesteld: 

Art. 1 De overeenkomst van den l sten Juni 

1878, ( 1) betreffende de uitwisseling van brieven 

met aangegeven geldswaarde, wordt gewijzigd als 

volgt: 

1. Artikel J wordt in dien zi n gewij zigd, dat 

in de 2de alinea het cijfer 10,000 francs in de 

plaats treedt van h et cijfer 5000 francs. 

IL Artikel 6 wordt aa·ngev nld met de volgende 

bepaling , die van dat artikel de tweede alinea 

,al ui tmaken: 

Bij valsche aangifte in bovenbed_oelden zi n , ver 

liest de afzender alle recht op de schadeloosstelling, 

onverrninderd de rechterlijke vervolging, door de 

wetgeving van h~t land van oorsprong voorge

schreven. 

III. Artikel 8 wordt als volgt gewijz igd: 

De tweede alinea van de eerste paragraaf zal 

luiden als volgt: 

Indien slech ts een gedeelte der aanp;egeven 

waarde is verloren gegaan of ontvreemd, wordt 

echter all een dat gedeelte vergoed 

De slotzinsnede van de 5de alinea van dezelfde 

paragraaf zal voortaan aldus luiden : 

H et verantwoordelijk officie is gehouden zonder 

uitstel door middel van een wissel of postwissel, 

aan het afzendend officie het door dit laatste uit

gekeerde bed rag terug te betalen. 

§ 2 wordt aldus g-ewij zigd : 

De aclministratie voor wier rekening het bedrag 

der aangegeven waarde, dat niet in handen van 

den geadresseerde is gekomen, wordt terugbetaald, 

treedt in al de rechten van den eigenaar. 

§ 4 is aldns gewijzigd : 

(l) Zie het besluit van 12 Maart 1879, S. 41 . 

De drie laatste woorrlen vau den Franschen 

tekst vervall en. 
IV. De tweede alinea van ar tikel 13 wordt als 

volgt gewijzigd: 

1°. Alle stemmen , wanneer zij eene w1.1z1g10g 
der bepalingen van dit artikel en van de vooraf

gaande artikelen l , 2 , 3 , 4 en 8 betreffen ; 

Art. 2. 1. De tegenwoordige aan-1ullingsakte 
zal den J sten April 1886 in werki ng treden. 

2. Zij zal zoo spoedig mogelijk bekrachtigd 

worden. De akten van bekrach tiging zullen te 

Lissabon worden nit6ewisseld . 

In oirkonde waarvan de gevolmachtigden der 

hierboven genoemde landen de tegenwoordige aan 

vullinl(sakte te Lissabon den 2lsten Maart hebben 

onderteekend. 

Was geteekend: 

Voot Nederland : 
HOFSTEDE . 

B 0
• SWEE l<TS DE LA:\'DAS

WYBORG . 

VoO)· /;uitschland: 
SACHSE . 

FR11'SCH. 

Voor Oostenrijk: 
ÜEW!sZ. 

VA!tGES. 

Voor Jlongai·ije: 
G ERVAY. 

Voor België: 
F. G, i,,E 

Vooi· B 1tlgai·ijè: 
R. I VANOFF. 

Vooi· de Fransche kolo
niën : 

LABOULAY~:. 

Voor Italië : 
J. 1:1. 'rANTESlO. 

Vooi· Luxemburg: 
CH. R1sCHAitu 

Voor Portugal : 
Gun,HERMINO A UGUSTO 

DE B AHROS 

ERNESTO MADEIRA 

l:'INTO . 

Voo;· de Pod11geesche 
koloniën : 

Gu1LHERMINO Au0usTo 

DE BAHROS. 

Vow /)enemarken en de 
neensche koloniën : 

Voor Roumanië : 

L UND. Voor Rusland: 
Voor de Dominicaansche N . DE BESAK. 

Republiek: GEOltGES DE POGGEN-

Vow J!-'gypte: 
W . F . HAI,TON . 

Voor Spanje: 
S. ALVAltEZ BUGALLAL. 

A. H llRCE . 

Voor Fi-ankrijk: 
L ABOULAYE. 

A. BllSNIER. 

POHL. 

Voor Zweden : 
W. Roos. 

Voor Noorwegen: 
HAltALD AscHE. 

Voor Zwitserland: 
Eo. llöHN. 

Voor Venezuela: 
J. L . PEit". ÜRESPO .. 
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VERTALING. 

ALGEMEENE POSTVEREEN CGING: 

Akte 

van Lissabon tot aanvulling van de Overeenkomst, 

betreffende de uitwisseling van postwissels, gesloten 

tusschen Nederlancl, Dnitscbland, de Argentijnsche 

Republiek, Oostenrijk-Hongarije, België, Brazilië, 
Bulgarije, Chili, Denemm·ken, de Deensche An

tillen, de Dominicaansche R epnbliek, Egypte, 

Frankrijk, de Frnnsche kolouiën, Italië, Japan, 
de Republiek Liberia, Luxemburg, Perzië, Por• 

tugal, de Portugeesche koloniën , Ronmanië, 

Zweden en Noorwegen, Zwitserland, Uruguay en 
Venezuela. 

De ondergeteekenden, gevolmachtigden der hiet· · 

boven genoemde landen, in congres te Lissabon 

vereenigd, hebben, krachtens de artikelen 13 en 

19 .van het den l sten Juni 1S78 te Parijs gesloten 

Verdrag, in gemeen overleg en ouder vonrbehoud 

van bekrachtiging, de volgende aanvullingsakte 

vastgesteld: 

Art. 1. De volgende wijzigingen worden gebracht 

in de Overeenkomst van 4 Juui 1878 , (l) be

treffende de uitwisseling van postwissels: 

I. Artikel 3 wordt gewijzigd, door opneming 

tusschen paragraaf 3 en 4 van eene nieuwe be

paling aldus luidende: 

3 bis. 0e afzender van een postwissel kan een 

bericht van uitbetaling van dien postwissel ver

krijgen door vooruitbetaling van een recht, dat 

geheel ten voordeele van de admin istratie van het 

land van oorsprong komt, gelijk aan dat, hetwelk 

in bedoeld land wordt geheven voor de 1Je1·ichten 

van outvang wegens aangeteckende stukken. 

IL Tusschen de artikelen 3 en 4 wordt een 

nieuw artikel opgenomen, van den volg~nden inhoud: 

Art. 3 bis . 1. In het verkeer der ofliciën, die 

eene dergelijke wijze van overbrenging weuschen 

toe te laten, kunnen pGstwissels door miadel van 

de telegraaf worden overgebracht; zij worden in 

dat geval telegrafische postwissels genoemd. 

2. De afzender van een ielegrafischen wissel 

heeft te voldoen : 

1°. Het gewone re.cht der postwissels; 

2°. Het recht van het telegram. 

3. Voor de telegrafische wi ssels kan , evenals 

voor de gewone telegrammen en op dezelfde voor-

(1) Zie het besluit van 12 Maart 1879, S. 4 1. 

waarden worden verlangd dringende overbrenging, 

collationnement en bestelling per bode of per post. 

Er kan eveneens bericht van ontvang van ge
vraagd worden. 

De telegrafische wissels knnnen met geene andere 

kosten belast worden dan die bij het tegenwoordig 

artikel zijn vastgesteld of die overeenkomstig de 

internationale telegraafreglementen kunnen geheven 
worden. · 

III. In de eerste paragraaf van a1·tikel 4 zijn 

de woorden: •in speciemunt" vervangen door de 

woorden: •in gouden munt." 
IV. Art. 6 wordt als volgt gewijzigd: 

De bepalingen van de tegenwoordige overeen

komst laten onverkort het recht der contracteerende 

partijen om bijzondere overeenkomsten in stand 

te houden of te sluiten, alsmede om mee,· beperkte 
vereeniginl(en in stand te houden e11 in het leven 

te roepen, met het oog om verbetering te brengen 

in den dienst <ler internationale postwissels. 

V. 0 e Zde en 3de alinea's van artikel 10 

worden als volgt gewijzigd: 

1°. Alle stemmen , wanneer zij eene wijziging 

van de artikelen 1, 2, 3, 3 bis, 4, 10 

en 11 van de tegenwoordige overeenkomst 

betreffen; 

2°. •rwee derden der stemmen, wanneer zij 

eene wijziging van andere artikelen, dan 

die van artt. 1 , 2, 3, 3 bis, 4, 10 en 11 
betreffen. 

Art. 2. I. De tegenwoordige aanvullingsakte zal 

den lsten April 188 6 in werking treclen. 

Zij zal zoo spoedig mogelijk bekrachtigd worden. 

De akten van bekrachtiging zullen te Lissabon 

worden uitgewisseld. 

In oirkonde waarvan de gevolmachtigrlen_ der 

hierboven genoemde landen de tegenwoordige aan• 

vullingsakte onderteekend hebben te Lissabon den 

2lsten Maart 1885. 

( Was geteekend.) 

Voo;- Neder/,and, : 

HOFSTEDE. 

8°. SWEERTS DE LANDAS · 

WYBORGH. 

Voor Duitscl,land : 

SACHSE. 

FRITSCH. 

Tl oor de Àrgentijnsche 

Republiek: 

F. P. HANSEN. 

Vooi· Oosten;-ijk : 
ll EWEZ. 

VARGfä . 

Voo;- Hongarije: 
G~RVAY. 

Voor B elgië: 
F. GtFE. 

Voor B;-azilië: 

Lmz C. P . Gurn.1.RAES. 

Voor Bu!,garije: 

R. lVANOFF. 
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Voor Chili: 

Jl'L . Jl'LARTINEZ. 

Voor Denemarken en 

Deensc1te Antillen : 

LUND. 

Voor Portugal: 

GUILHERMINO AUGUSTO 
de DE BARROS. 

ERNESTO MADEIRA 

PINTO. 
Voor de Dominicaansc1te Voor de Portugeesc1te 

koloniën: Republiek: 

Vo01· ~Egypte: 
W . F. HALTON. 

Voor Frankrijk: 

LADOULAYE. 

A. BESNIEIL 

Voor de Fransc1te kolo

niën: 
LABOULAYE. 

// oor Italië: 

J. B. TAN1'ESIO. 
11ooi- Japan: 

YAsusm NoMUJtA. 

Voor Lua:embiwg: 

CH. RtSCUARD. 

f7 oor Perzië : 

VERTALING. 

GUILHERMlNO AUGUSTO 
DE BARROS . 

Voor Roumanië: 

Jo:-i GmKA. 
T'oor Zwede1i: 

W. Roos . 

Voor Noorwegen : 

HARALD ASCHE. 

P oor Zwitserland: 

En. Höu:-i. 
P oor r enez11ela : 

Voor Urng1tay : 

Poor de Republiek 

Liberia: 

Comte SENMARTI. 

ALGEM.EENE POSTVEREE 1IGING. 

Akt e 

van Lissabon tot aanvulling van het Verdrag 

van den 3den November 1880, betrekkelijk de 

uitwisseling per post van pakketten zonder aan

gifte van waarde, gesloten tusschen Nederland, 

Duitschland, de Argentijnsche Republiek, Oosten

rijk-Hongarije, België, Brazilië , Bulgarije, Chili, 

Denemarken, de Deensche Antillen, de Domini 

caansche Republiek, Egypte, Spanje, Frankrijk, 

de Fransche Koloniën , Griekenland, Italië, Luxem

burg, Montenegro , Paraguay, Perzië, Portugal, 

de Pclrtngeesche Koloniën, Roumanië , Servië, 

Zweden en Noorwegen, Zwitserland , Turkije, 

Uruguay en Venezuela. 

De ondergeteekenden , gevolmachtigden der hier 

boven genoemde landen, in congres te Lissabon 

vereenigd, hebben, krachtens artikel 16 van het 

den 3den November 1880 gesloten Verdrag, be

trekkeltjk de uitwisseling per post van pakketten 

zonder aangifte van waarde , in gemeen overleg 

en onder voorbehoud van bekrachtiging, de vol

gende aanvullingsakte vastgesteld: 

Eer5te artikel. Het verdrag ,•an 3 November 

188() (1) betreffende de uitwisseling per post van 

pakketten zonder aangifte van waarde, wordt als 

volgt gewijzigd: 

I . Artikel 1 wordt ingetrokken en vervangen 

door de volgende bepalingen: 
Art. 1. 1. Onder de benaming van voorwerpen 

der pakketpost kunnen van het eene naar het 
andere der bovenvermelde landen worden ver
zonden pakketten met en zonder aangifte van 

waarde , het gewicht van 5 kilogrammen niet te 

boven gaande Deze pakketten kunnen met een 

van den geadresseerde in te vorderen bedrag van 

hoogstens 500 fran cs worden belast. 

Ieder land is echter bevoegd om : 

a. het gewicht der in zijnen dienst toe te 

laten pakketten te beperken tot 3 kilogrammen ; 

b. zich niet te belasten met pakketten met 

aangegeven waarde, verrekenpakketten of hinder

lijke pakketten. 

I eder land bepaalt voor zich zelf welk bedrag 

hoogstens zal mogen worden aangegeven. Het 

zal echter in geen geval minder dan 500 francs 

mogen bedragen. 
In het verkeer tusschen twee of meer landen, 

die verschillende maxima hebben aangenomen, 

moet het laagste bedrag over en weder worden 

in acht genomen. 

2. Bij het Reglement tot uitvoering worden 

de overige voorwaarden vastgesteld, waarop de 

pakketten voor de verzending zijn toegelaten en 

wordt mede bepaaldelijk omschreven welke pak

ketten als hinderlijk behooren te worden beschouwd. 

II. De volgende bepalingen worden, als para

grafen 3 en 4 , aan artikel 3 toegevoegd: 

3. Voor de pakketten die hinderlijk zijn worden 

de bij de voorafgaande paragrafen I en 2 vastge

stelde vergoedingen vermeerderd met 50 ten honderd. 

4. Behalve deze kosten van 'ler voer is door de 

administratie van het land van oorsprong, als 

recht van verzekering voor de pakketten met aan 

gegeven waarde, aan elk der administratiën die 

aan het vervoer over land of over zee onder 

verantwoordelijkheid deelnemen, een evenredig 

recht te vergoeden, gelijk aan dat hetwelk voor 

de brieven met aangegeven waarde bepaald is . 

III. a. De volgende bepalingen worden als 

paragrafen 2, 3 en 4 aan artikel 5 toegevoegd : 

2. De hinderlijke pakketten zijn onderworpen 

aan een aanvullingsport van 50 ten honderd, zoo 

noodig af te ronden tot 5 centimes. 

(1) Zie het besluit van 29 J uli 1881, S. 144. 
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3. De 1iakketten met aangegeven waarile zijn 
boven het port aan een recht van verzekering 
onderworpen gelijk anu dat, hetwelk voor de 
brieven met aangegeven waarde geheven wordt. 

4. Van den afze11der vau een verrekenpakket 
wordt een bijzonder recht geheven, dat 2 ten 
honderd van het in le vorderen bedrag niet kan 

te boven gaan. 
De administratie van het land van oorsprong 

is bevoegd een minimum van 20 centimes te 
heffen en de breuken tot 5 centimes af te ronden. 

Dit recht wordt tusschen het laud ,,an oor
sprong en dat van bestemming, ieder voor de 
helft, verdeeld. 

b. De paragrafen 2 en 3 van h~tzelfde artikel 
worden ingetrokken en vervangen door de volgende 

paragrafen 5 en 6 : 
5. Als maatregel van overgang is elk der con

tracteerende landen bevoegd om de pakketten, 

afkomstig van of bestemd voor zijne kantoren , 
met een verhoqgd port van 25 centimes per pakket 

te belasten. 

Bij uitzondering mag dat verhoogde port, wat 
de Argentijnsche Republiek, Brazilië, Chili, Para

guay, Perzië, Zweden en Venezuela betreft, 7 5 

centimes bedragen. 
6. Voor het vervoer tusschen het vasteland van 

Frankrijk, ter eene, en Algerië en Corsica ter 

andere zijde, wordt eveneens een verhoo~d port 

van 25 centimes per pakket geheven. 
c. De volgende bepaling wordt, als paragraaf 

7 , aan artikel 5 toegevoegd : 

7. Door vooruitbetaling van een recht van ten 
hoogste 25 centimes, kan de afzender van een 

pakket daarvan een bericht van ontvang erlangen. 

Dit recht blijft geheel ten voordeele van de 
administratie van het land van oorsprong. 

IV. Artikel 6 vervalt en wordt door de volf(ende 

bepali ngen vervangen: 
6. Het officie van afzending vergoedt mor elk 

pakket : 
a. Aan het officie van bestemming 50 centimes, 

met bijvoeging voor zooveel het te pas komt, van 

de verhoogde porten, bedoeld bij de § § 2, 5 en 6 
van het voorafgaand artikel 5, van de helft van het 
recht van verrekening, bedoeld bij § 4 van dit artikel 
en van een recht van 5 centimes voor iedere 200 
francs of gedeelte van 200 francs aangegeven waarde. 

b. Jn voorkomende gevallen aan elk tusschen 
beid e lif(gend officie, de bij artikel 3 bepaalde 

rechten . 
V. Artikel 9 wordt aangevuld als volgt : 

9. Wegens de verzending der pakketten, met 
nader adres van het eene land naar het andere, 
ten gevolge van verande1-ing van woonplaats der 
geadresseerden, alsmede wegens de terugzending 

der in rebu nt gevallen pakketten, geschiedt op 
nieuw eene helling van de porten bedoeld bij 
art. 5, ten laste der geadresseerden of, in voor
komende gevallen, ten laste van de afzende1·s , 
behoudens de teruggave der betaalde invoer- of 

andere rechten. 
VI. Artikel 1 0 wordt ingetrokken en door de 

volgende bepalingen vervangen: 
Art. 10. 1. H et Ïs verboden met de post pak

ketten te verzenden, bevattende hetzij brieven of 
schrifturen, die het kenmerk van briefwisseling 
dragen, hetzij voorwerpen, niet bij de wetten en ' 

reglementen betreffende den in- en uitvoer of andere 
toegelaten. Eveneens is het verboden om munt
stukken, gouden en zilveren werken of andere 
kostbaarheden te verzenden in pakketten zonder 

aangegeven waarde, met bestemming naar landen, 
welke aangifte van waarde toelaten. 

2. Indien een pakket, waarop een dezer ver
bodsbepalingen van toepassing is, door een der 

administratiën van de Vereeniging aan eeue andere 

wordt uitgeleverd , handelt deze op de wijze en 
in den vorm door hare wetgeving en binnenlandsche 
reglementen voorgeschreven. 

VII. § § 1 en 2 van artikel 11 worden door 
de volgende bepalingen vervangen: 

1 Wanneer een pakket verloren geraakt of 

beschadigd, het geval van overmacht uitgezonderd, 
heeft de afzender en , bij geb reke of op het ver

zoek van dezen , de geadresseerde, recht op eene 

schadeloosstelling, gelijkstaande aan het werkelijke 
bedrag van het verlies of de schade; die schade
loosstelling kan echter voor de gewone pakketten, 
25 francs en voor die met aangegeven waarde, 

het bedrag dier waarde niet te boven gaan. Voor 
de administratiën, die het maximum van a kilo

grammen hebben aangenomen , kan de schade
loosstelling voor de pakketten zonder aangegeven 
waarde echter 15 francs niet te boven i;aan. 

lle afzender van een verloren pakket heeft 
daarenboven recht op de terugbetaling van de 
kosten van verzending. 

2. De verplichting tot het uitbetalen de schade

loosstelling rust op de administratie, waartoe het 
kantoor van afzendin~ behoort. Aan deze blijft 

het verhaal op de verantwoordelijke administratie 

voorbehouden, dat wil zeggen, op die administratie, 

binnen het grondgebied of in den dienst waarvan 
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het verlies , de berooving of de beschadiging heeft 
plaats gehad. 

VIII. De volgende bepalingen worden als arti
kelen 11 bis en ll ter tnsschen de artikelen 11 
en 12 gevoegd. 

Art. llbis. Elke valsche aangifte van waa~de, 
die de werkelijke waarde van den inhoud van 

een pakket te boven gaat, is verboden. In geval 
van valsche aangifte van dezen anrd verlie:st de 

afzender alle recht op eene scharleloosstell ing , 
onverminderd de rechterlijke vervolging, die de 
wetgev in g va n het land van oorsprong mocht 
vorderen. 

Art. ll tei' . Elke administratie kan in buiten

gewone gevallen, die de toepassing van dien maat

regel rechtvaardigen, den dienst tot verzendi ng 

van pakketten tijdelijk, geheel of gedeeltelijk 
staken, onder voorwaarde daarvan onmiddellijk, 

zoo noodig door middel van de telegraaf, aan de 

belanghebbende administratie of administratiën 
kennis te geven. 

IX. In § 2 van artikel 14 wordt het tijdvak van 
4 maanden vervangen door dat van zes maanden. 

X. De nienwe artikelen llbis en ll ter worden 

in paragraaf 2, letter a van het tegenwoordige 
artikel 17, tusschen de cijfers 11 en 16 gevoegd. 

Art. 2. 1 °. De tegenwoordige aanvullingsakte 
zal ten uitvoer worden gelegd den l sten April J 886. 

2°. Zij zal zoo spoedig mogelijk bekrachtigd 
worden. De akten van bekrachtiging zullen te 

Lissabon worden uitgewisseld. 

In oirkonde waarvan de onderscheidene ge
machtigden de tegenwoordige aanvnllingsakte onder

teekend hebben te Lissabon den 2 l sten Maart 1885. 
Was geteekend: 

P'oo;· Nederland: P'oor Brazilie: 

HoFsT1mi:. L u1z C. P. GumARAEs. 

Bn. SWEERTS DE LANDAS

WYJJORCH. 

Voo;- Duitschland: 

SACHSE. 

FRCTSCH . 

Voo;- de Á;•gentijnsche 

R ep ubliek: 

F. P. HANSEN. 

Voor Oostenrijk: 

DEWEZ. 

VARGES. 

P'oor Hongarije: 

GERVAY. 

P'oor B elgië: 

F . G!FE. 

Voor Bulgarije : 

R. lvANOFF. 

P' ooi· Chili: 

M. MARTINEZ. 

'floor Denemarken en de 

Deensche koloniën: 

L UND. 

P'oor de Dominicaansche 

R epubliek: 

T'oor Egypte: 

W. F. HALTON . 

'floor Spanje: 

S. ÀLVARES BUGALLAL. 

A. HEROE. 

'fl ooi' Frankrijk : 

LABOULAYE . 

À . B ESN!llR. 

P' oor de Fransche kolo

niën: 
LABOULAYE . 

Voor Griekenland: 

EuGÈNE BoREL. 

Voo1· Italië: 

J . 8 'L'ANTllSIO. 

'fl oor Luxembw·g : 

Cmt R1scnARD. 

P' oor 1lfontenegro: 

D E WF.Z . 

VARQF.S. 

P'oo;- Paraguay: 

F . A. REm;LLO. 

Voo;- P erzië : 

Voor Portugal : 

G U!LHERMINO ÀUGvSTO 

DE BARROS . 

ERNESTO MA DEJRAPJNTO. 

VERTALING . 

P'oo;· de Poi·tugeesche 

koloniën: 

G u 1LnER~llNO A UGUSTO 

DE BARROS. 

P' ooi' Roumanië : 

Voor Servië: 

Vooi· Zweden: 

W. Roos. 

/7 oor Noo;-zoege,i: 

ÀRALD Asem,;. 

Voo;- Zwitserland: 

Eu HönN. 

/7 oor Tiir~ije : 

Voor 1' enez11e la : 

J. L. PERa. CRESPO. 

r· oor U,·ieguay : 

ENRIQUE K uJJ LY . 

ALGEMEENE POSTVEREEN"IGING. 

Akte 
van Lissabon tot aanvulling van het Verdrag 

van 3 November 1880, betreffende deuitwisseling 
per post van pakketten. 

SLOT-PROTOCOL. 

Alvorens over te gaan tot de onderteekening 
van de aanvnllingsakt.e op den datum van heden 

gesloten, betrekkelijk de uitwisseling van post
pakketten , zijn de ondergetcekenden gevolmach
tigden overeengekomen hetgeen volgt: · 

Elk land , waar de po~t op dit oogenbl ik niet 

is belast met het vervoer van kleine pakketten en 
dat tot de bovenge.melcle aanvullingsakte toetreedt, 
is bevoegd om de uitvoering van de bepalingen 
daarvan op te dragen aan de spoorwegondernemingen 

en aan de ondernemingen wegens vervoer te water. 
Het kan dien dienst ook beperken tot de pakketten, 

afkomstig van of bestemd naar plaatsen, welke 
door di e ondernemingen bediend worden. 

De postadministratie van dat land moet zich 
met de spoorwegondernemingen en met de onder

nemingen voor het vervoer te water verstaan , ter 
verzekering van de volledige nakoming door die 

ondernemingen van alle bepalingen van bov,enge-
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meld Verdrag en van de akte tot aanvulling 
daarvan, in het bijzonder wat betreft de regeling 
van den dienst aan de grenzen. 

Zij verleent hare t.usschenkomst rnm· de behan• 
deling van alle zaken met de postadministratiën 
van de andere contracteerende landen en met het 
internationaal Bureel. 

In oirkonde hiervan hebben de hierna genoemde 
gevolmachtigden het tegenwoordig slot-protocol 
opgemaakt, dat d~zelfde kracht en dezelfde waarde 
heeft alsof de bepalingen daarvan iu het Verdrag 
en in de akte tot aanvulling daarvan waren opge

no~en, en hebben zij het in simplo onderteekend, 
zullende dit stuk in de archieven van de Portu
geesche Regeering worden nedergelegd en in afschrift 
aan ieder der betrokken partijen worden ter hand 
gesteld. 

Gedaan te Lissabon, den 2lsten Maart 1800 
vijf en tachtig. 

(Was geteekend.) 

Voor Nederland: 
Hm'STE DE. 

11". SWEERTS DE LANDAS · 

WYBORGH. 

Voor Dnitsc!tland: 

SACHSE. 

F1t1TSCH. 

Voor de tfrgentijnsche 

Republiek: 

F. P. HAN SEN. 

Voor Oostenrijk: 
DEWEZ. 

VARGES. 

Voor Honqarije: 

GERVAY. 

Tl OO't B elgië : 
F. GIFE. 

Voor Brazilië : 
Luiz C. P. Gurn:ARAES. 

Voor B" lgarije: 
R. lVANOFF. 

Poor Chili : 

M. MARl'INEZ. 

Voor Denemarken en de 

Deensche koloniën : 

LuNn. 

Voor de JJominicaansche 

R epubliek: 

Voor Egypte: 
W. F . fuLTON. 

J/ oor Spanje: 

S. ALVA.REZ B UGALLAL. 

A. HERCE. 

Tl oor r,·ank>-ij k : 

LA JJOULAYE. 

A. IlESNIER. 

Voor de Fransche kol-0-

niën: 
LABOUYALE. 

Poor Griekenland : 
EuoÈN}: Boit~L . 

Voor I talië: 

J. B. 'rANTESIO. 

Voor lilt:i:emózwg : 

CH. RISCHARD. 

Voor J,Jontenegro : 
DEWEZ. 

VARGES. 

.Voor Paraguay: . 
F. A. REBELLO. 

Poor Perzië : 

Voor Portngal: 
G UILHERMINO Á.UGUSTO 

DE BARROS. 

ERNESTO MADEIUA 

PINTO . 

Voor de Portugeesche 
koloniën : 

G U!LHERMINO ÁUGUSTO 

Dl!: BARROS. 

P oor .Ro11manie: //oor Zwitserland : 
En. Hö!fN. 

Voor Servië: Poor Turkije : 

Voor Zweddn : TToor Venez1<ela : 

W. Roos. J. L. P ER'. CRESPO. 

Voor Noo;•wegen: Poor Uruguay: 

A RALn Asc1rn. ENllLQUE KunLY. 

VERTALING . 

ALGEMEENE POSTVEREENIGING. 

SLOT·PROTOCOL. 

De ondergeteekende gevolmachtigilen zijn, op 
het oogenblik dat zij overgaan tot het onderteekenen 
van de verslagen die door het congres van Lissabon 

. zijn vastgesteld, omtrent het volgende overeen

gekomen: 
I. Voor Peru, Sa] vador, Servië en Turkije, 

die deel uitmaken van de Postvereeniging, doch 

zich niet op het congres hebben doen vertegen
woordigen, blijft het protocol open, ten einde 
zich alsnog bij de Verdragen ilie er gesloten zijn 
of alleen bij de eene of andere dier Verdragen 
aan te sluiten. Dit is eve,,eens het geval ten 
aanzien van de Republiek Costa-Rica, wiens ver• 
tegenwoordiger de zitting, waarin deze akten ge• 
teekend worden, hiet bijwoont. 

II. De Britsche koloniën van A nstralië en de 
Britsche . koloniën van de Kanp en Nat.al zullen 

toegelaten worden om zich bij deze Verdragen of 
bij de eene of andere dier Verdragen aan te sluiten, 
en het protocol blijft te dien einde voor hen open. 

III. H et protocol blijft open ten behoe,è dier 
lal\ilen , wier vertegenwoordigers heden alleen het 
hoofdverdrag of slechts een zeker aantal der door 
het congres vastgestelde Verdragen hebben onder
teekend, ten einde hun toe te staan zich bij de 
andere heden onderteekende Verdi-agen of bij het 

eene of andere dier Verdragen aan te sluiten. 
IV. De bij de artikelen 1, II en III hier

boven bedoelde toetredingen zullen langs diploma
tieken weg door de betrokken Regeeringen aan 
de Portugeesche Regeering behooren te worden 
medegedeeld. Het uitstel dat haar voor deze 
mededeeling wordt toegestaan, zal den l sten Fe
bruari 1886 vervallen. 

V. De vertegenwoordigers der landen, die tot 
nog toe niet zijn toegetreden tot eenige der hierna
genoemde Verdragen , te weten : 

het verdrag van den l sten Juni 1878 ; 
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de overeenkomst van 1 J uni 187S, betreffende Poorde !'ereenigdeStatm fToor de Rep1iuliek 
de uitwisseling van brieven met aangegeven gelds

waarde; 

de overeenko1n_;•t van 4 J nni 1878, heb-effende 
de uitwisseliug van postwissels; 

het Verdrag van 3 ovember 1880, betreffende 
de uitwisseling met de post van pakketten, zonder 

aangifte van waarde; 
toegelaten zijnde om deel te nemen aan de aan

vulli ngsnkten , die tot wijz iging strekken van die 

verdragen en overeenkomsten , sl uit van hunne 

zijde in zich, dat zij, onder voorbehond van 
ratificatie, namens hun land toetreden tot het 

Verdrag of de Overeenkomst , waarop die aan

vullingsakte betrekking h eeft, en wel te rekenen 

van den dag van inwerkingtreding dier nkte. 

VI. Voor het gevnl dat de eene of andere 

der partijen, die tot de vaststelling van de heden 

te Lissabon onàertcekende postverdragen hebben 

111edegewerkt, de eene of audere dier Verdragen 

niet. zon ratificeeren, zal dat Verdrag niettemin 

geldig blijven voor de Stateu die het gerat.if\ceerd 

hebben. 

In oirkonde hiervan hebben de bicrnnder ver

melde gevolmachtigden het tegenwoordig eind

protocol opgemaakt, dat dezelfde kracht en waarde 

zal hebben, alsof de bepalingen daari n vervat , in 

den tekst zel ven van de Verdragen waarnp zij 

betrekking hebben , waren opgenomen, en hebben 

zij het iu simplo ondcrteekend, zullende dit stuk 

in de archieven der Portugeesche Regeering be

waard blij ven en in afschrift aan ieder der con

tracteerende partijen worden ter hand gesteld. 

Lissabon, den een en twintigsteu Maa rt achttien 

honderd vij f en tachtig. 

(//Tas geteekend.) 

/"oor Nederland en de 
Nederlandsche koloniën : 

H OFSTEDE·. 

Bn. SwEKltTS DE LANDAS 

W Y BORGH. 

ïoor Duitschland: 
SACHSJ(. 

FmTSCH . 

Voorde Vereenigde Staten 
van Ámerika : 

W ILLIAM J. ÜTTO. 

J AS . S. C1UWFORD. 

I' oor de Árgentijnsche 
Republiek: 

F. P. HANSEN. 

1886. 

Pom· Oostenrijk : 
ÜE WEZ. 

VARGES. 

1' oor Jloiigar{Je: 
G ERVAY. 

l7 oor België: 

F . Gin. 

1-'oor B olivia: 
J OAQUlN CASO . 

Voor Brazilië: 
Lu1z C. P. GumARAES. 

'JI oor Bulgal"ije: 
R. lvANOl'F. 

Voor Chili: 

M. MART!NEZ . 

van Columbia: 
Cf:sA1t Cono. 

Tool" de Republiek Costa
Rica: 

Liberia: 
Co m te S t NMaR'l'l. 

Voor Lu.-,:embm-g : 
CH. RlSCHARD. 

Voor Jlle.i·ico : 
f'oor Denemarken en de L . B1tETON Y VEDltA. 

Deensche koloniën : rooi" Montenegro: 
LUND. 

Voor de Doininicaansche 
Republiek: 

D E W>:Z. 

VArtGES. 

Voor Nicaragua: 
P.• GOMES DA S!LVA. MANUEL J . AI,VES DINIZ. 

Voor E;ypte: 
W. F . HALTON 

l1 oor Ecuador: 
ANTONlO FLO!tES. 

Poor Spanje en de Spaan-
sche Koloniën: 

S. ALVARES ll UGALLAL. 

A. II ERCE. 

P oor Franki"ijk: 
LABOULAYE. 

A. ll ES'IIER. 

Vool" deFi-ansrhe koloniën: 
LABOIJLAYE. 

Voor Groot- B,·ittannië 
en verschillende Engelsche 

kolonien : 
S A. BLACKWOOD. 

H. BUXl'ON FORMAN. 

P oor Canada : 

S . A BLACKWOOD. 

H . l3UXTON F OllMAN. 

/?oor Britsch-Indië: 
H . E. M. JAMES. 

Voor Griekenland: 
EuGÈNE Bott EL. 

1' oor Guatemala: 
J . CARRERA. 

l1 oor de Republiek Haïti: 
L ,1.BOULAYE. 

ANSAULT. 

l7oor het Koninkrijk 
Hawaii: 

EuoÈNE B oaEL. 

P oor de Republiek 
Honduras: 

J . CAR REltA. 

Voor I talië : 
J , B. TANTES IQ . 

Voor Japan: 
ÎASUSHI NOM URA . 

Voor Paraguay: 
F. A. REBELLO. 

Voor Pem: 

Voor Perzië : 
1 • SEMINO. 

Voo,- Portugal: 
GUILHERMINO A UGUSTO 

DE BA l<ROS. 

ERNESTO MADEIRA 

P1NTO 

Voor de Portugeesche 
koloniè1t: 

GU!LEIERM!NO AuoUSTO 

DE B,umos. 
P' oor 1/omnanië: 

JON GH!KA. 

17001· Rusland: 
N. DE BESAK. 

GEOHGKS DE P OGGE!I"· 

POH L. 

Voor Salvador: 

T'oo;- Servië: 

P oor het Koninkrijk 
·siain: 

PRlSDANG . 

Voor Zweden: 

W. Roos. 
Voor Noorwegen: 
HARAL D Asem,:. 

Voor Zwitserland: 
E n. H öHN. 

Voor Turkije : 

Voor Uruguay: 
E NRl ~UE K UBLY. 

Voo,- Venezuela: 

J. L. P ~:na. C aESPO. 

8 



11 4 25-31 MAART 1 886. 

Gelet, dat de akten van bekrachtiging der ge
noemde ovel'eenkomsten en slotprotocollen den 
19den Maart 1886 te Lissabon zijn uitgewisseld 
geworden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Bnitenlandsr.he Zaken, van den 20sten Maart 1886, 
n°. 2520, Algemeen Secretariaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan de bekend
making del' bovenstaande overeenkomsten en slot
protocollen, met de vertalingen daarvan, te bevelen 
door 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 voorschreven stukken vervat. 
's Gravenhage, den 23sten Maart 1886. 

(.get.) WILLEM:. 

De Jfinister van B 11itenlandsche Zaken, 

(get.) V. KARNEDEEK. 

(Uitgeg. 2 Àpril 1886.) 

25 Jlfaart 1886. BESLUIT , tot schorsing van het 

besluit van den raad cler gemeente Hoofdplaat 
van 10 Maart 1886, waarbij aan mejuffrouw 

P. STEENMETSER ontslag is verleend als 
onderwijzeres in de nuttige handwerken aan 
de openbare lagere school n°. 2 in die ge

meente. S. 46. 

(Geschorst tot 1 Juli l 886.) 

25 ;Jfaart 1886. MrssrvE van den Minister van 

Oorlog , gericht aan een der Commissarissen 
des Konings in de provinciën, betreffende 

opzending der door milicien~-grootverlofgangers 
medegenomen kleeding. 

'fer beantwoording van Uw schrijven , dd. 16 
dezer , 4' afdeeling, n°. 854/696 en met terug
zending van de daarbij overgelegde bijlage, heb 
ik de eer UHóogEdelGestr. mecle te deelen, dat 
door mij aan de betrokken militaire autoriteiten 

last is gegeven om geen verder gevolg te geven 
aan de bepaling , betrekkelijk het door tusschen
komst van de burgemeesters op,ragen van de 

medegenomen kleeding der milicien-grootverlof
gangers, indien deze laatsten met een saldoschuld 

uit den dienst geraken. 
De Jl,'linister van Oorlog, (get.) WE!TZEL. 

31 .lfaai·t 1886. BESLUIT, tot aanvulling van 
h et Koninklijk besluit van 14 Maart 1880 
(Staatsblad n°. 31), waarbij nader wordt 

bepaald, welke ziekten van het vee voor 

besmettelijk worden gehouden en welke maat
regelen bij het heerschen of dreigen van elke 
dier ziekten moeten worden toegepast. S. 47. 

W1J WILLEM III, i,;Nz 

Overwegend e, dat aanvulling van Ous besluit 
van 14 Maart 1880 (Staatsblad n°. 31) nood
zakelijk is; 

Gezien de artt. 28, 20, :l l , :!2 en 34 der 
wet van 20 Juni 1870 (Staatsblad n°. 131), 
§ 1 a en § 2b 1 der voorschriften, vastgesteld bij 
Ons besluit vau 9 Juni 1885 (Staatsblad n°. 125) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken, van 24 Fe

bruari 1886, n°. 577, afdeeling Medische Politie; 
Den Raad van State gehoorcl (advies van den 

16 Maart 1886, n°. 12); 

Gelet op het nader rapport 1•an Onzen genoem

den Minister, van 26 Maart 1886, n° . 960, 
afdeelinf( Medisrhe Politie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. 1. § 7 van art. 3 van het Koninklijk 

besluit van 14 Maart 1880 (Staatsblad n°. 31) 

wordt gelezen als volgt:_ 

"B ij het miltvzmr. 

Het aan miltvuur lijdende dier moet van het 

overige vee worden afgezonderd gehouden. De 

stal of het gebouw, waarin zich door miltvuur 
aangetast vee heeft bevonden, moet worden ontsmet. 

In bijzondere gevallen, ter beoordeeling van 

den districts-veearts, kan afmaking van zieke of 

verdachte dieren worden bevolen. Ten aanzien 
van de uitoefening van deze bevoegdheid volgt ile 
districts-veearts de bevelen van Onzen Minisier 
van Binnenlandsche Zaken." 

2. De tweede zinsnede van art. 4 van genoemd 
besluit wordt gelezen als volgt: 

"De brandstoffen en andere benoodigdheden, 
voor het verbranden te bezige·n, en de bij het 

begraven te gebruiken ontsmettingsmiddelen worden 
hem door den burgemeester op Rijks kosten ver
strekt." 

3. Aan art. 6 van genoemd besluit wordt een 
nieuw lid als slot-alinea toegevoegd, luidende: 

,, voor miltvuur op acht dagen." 

4. Aan art. 7 g van genoemd besluit achter de 
woorden "van vee" wordt gevoegd: 

"alsmede uitvoer uit dien kring van melk, dáár 
waar en zoolang als àit door den districts-veearts 
noodzakelijk wordt geacht." 

5 . . Ons tegenwoordig besluit treedt in, werking 
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op den vijfrlen dag na de afkondiging in het 

Staatsblad en in de Staatscozwanl. 
Onzrl Minister vau Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoe,·ing van dit besluit, dat in 

het 8t<1atsblad en gelijktijdig in de Staatscourant 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 

worden gezonden aan den Raad va11 State. 
's Gravenhage, den 3 lsten Maart 1886. 

0d-) WILLEM. 
De Minister van Staal, ilfin. van BinnenZ. Zaken, 

(get.) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 7 April 1886.) 

5 Áprit 1886. BESLUIT, betreffende de betaling 

van zegel- en regi;tratierechten op de akte 

eener benoeming vall ende. 

WIJ WILLEM III, ENZ. 

Beschikkeude op het door burgemeester en wet

houders der ·gemeente Hontenisse bij Ons ingesteld 

beroep van de beslissing van Gedeputeerde Staten 

van Zeeland van 30 December 1885, n•. 49a, 

omtrent de rekening <ler gemeente over 1884; 
Den Raad van State enz. ; 

Overwegende dat op 6 Sept. 1884 C. C. M. 

TASSAERT is benoemd tot wethouder van Honte

nisse, aan welke betrekking eene jaarwedde is 

verbonden van /25; dat het extract uit de notulen, 

de benoeming inhoudende, geschreven op een 

zegel van 50 cent (met de opcenten 75 cent) 

door den secretaris der gemeente ingevolge art. 20 
der wet van 11 Juli !S82 (Staatsblad n°. 92) 
ter registratie aangeboden , is geregistreerd tegen 

een recht van 30 cent; dat de benoemde, hoewel 

de benoeming aannemende, heeft geweigerd de 

gezegde kosten van zegel en registratie te betalen; 

dat daarop burgemeester en wethouders van Hon

tenisse, oordeel ende dat de bedoeling der wet 

zeker niet kan zijn, dat die kosten ten laste van 

den secretaris zonden komen, de teruggave daar

van aan genoemden ambtenaar uit den post der 

gemeente-begrooting •zegelkosten van gemeente
registers en stukken" hebben bevolen en dat de 

gemeenteraad bij de voorloopige vaststelling cler 

gemeenterekening over 1884 die uitgave heeft 

goedgekeurd; 
dat echter Gedeputeerde Staten van Zeeland bij 

hun be luit tot vaststelling dier rekening van 

30 December 1885, n°. 49a, art. 11 der uitga~en 

met het bedrag der genoemde uitgaven (/ 1.05) 
hebben verminderd, ,,omdat de kosten van zegel 

en registratie der aanstdling van een wethnuder 

niet voor rekening der gemeente zijn" , terwij l 

laatstgenoemd college late,· heeft aangevoerd dat 

de secretaris de regi5tratierechten van den wet 

houder kan terugvorderen op de wijze genoemd 
in art . 30 der wet van 22 Frim. an VII, en de 

zegelkosten door eene burgel'lijke actie, en dat 
de ongemoti \'eerde weigering van den benoemde 
om de op de akte van aanstell ing verschnldigde 
kosten te betalen , er niet toe mag leiden dat 
die kosten voor rekening van de gemeente wo,·den 

genomen; 

dat burgemeester en wethouder, van Hontenisse 

tegeu het besluit van Gedeputeerde Staten voor

ziening heb beu gevraagd; 

O\'erwegende dat bet niet vrijwillig voldoen 

door den benoemde van de kosten van zegel en 

registratie op de akte van benoeming vallende, 

geene verandering heeft gemaakt ten aanzien van 

de verplichting tot betaling dier kosten en er 

voor de gemeente geen reden is om voor hare 
reken ing te nemen wat ten laste is van den be

noemde; 

dat Gedeputeerde Staten dus terecht geweigerd 

hebben , de boven vermelde ko ten van zegel en 

registrntie in de gemeente-rekening over 1884 al~ 

eene uitgave der gemeente toe te laten; 

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

Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van het besluit van Gedepu

teerde Staten van Zeeland van 30 December 1885, 

n•. 49a, het daartegen ingesteld beroep ongegrond 

te verklaren. 

8 .April 1886. BESLUIT, betreffende klassificatie 
vau vestingwcrkeo. S. 48. 

WIJ' WILLEM III, Em. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Oorlog, van 19 Maart 1886, Vde afdeeling, n•. 20; 
Gelet op de artikelen 3, 4 en 5 der wet van 

21 December 1853 (Staatsblad n•. 128); 
Gelet op Onze besluiten van 25 Januari 1 54 

(Staatsblad n°. 8), 16 September 1859 (Staats
blad n•. 100), l 3 November 1861 (Staatsblad 
n•. 98), 9 November 1864 (Staatsblad n°. 103), 
11 October 1869 (Staatsblad n•. 157) en 30 No
vember 1875 (Staatsblad 11°. 212) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
30 Maart 1886, n•. 11); 

Gezien het nader rapport van Onzi.n voornoem
den Minister, van 5 April 1886, Vde nfdeeling, 

n°. 43; 

8* 



11 6 8 APRIL 1886. 

H ebben besloten en besluiten : 
Art. 1. Met wij ziging van Onze hierboven ge

noemde besluiten, zullen de vestingwerken, ver
meld in de bij het tegenwoo rdig besluit gevoegde 
1 ijst, voortaan behooren tot de vestingwerken van 

de derde of van geene klasse, als in deze lijst 
is aangeduid; en worden de lij sten , vastgesteld 
bij de hierbo ven genoemde besluiten , voor zooveel 
deze vestingwerken betreft , vervangen door de 
evenbedoeld e lijst. 

rangschikt tot de vestingwerken , die tot geene 
klasse behooren. 

Dit besluit komt in werking op den vijfden dag 
na de dagteekening van het Staatsblad en van 
de Staatscourant, waarin het besluit is geplaatst. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk tegelijkertijd 
in het Staatsblad en in de Staatscourant zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State . 

. 2 . De werken bij het zuidelij k landhoofd der 
spoorwegbrug over de 111aas bij Hedel . en de 

werken bij het noordelijk landboofd der spoorweg
brug over de Waal bij Nijmegen, mede vermeld 
in de bij dit besluit gevoegde lijst, worden ge- -

's Gravenhage, den 8sten April 1886. 

(get.) WILLEM. 

De JJfinister van Oorlog, (get .) W ElTZEL. 

(Uitgeg. 21 April 1886.) 

Gemeente of 
gemeenten, 
waarin het 
vestingwerk 

en de 
verboden 

kringen lig~en . 

's Basel,. 

Empel. 
Empel. 

A lem. 

H ee;-ewaarden, 
Rossum. en 
Alem.. 

V11ghl . 

Rosmalen. 

Lithoijen. 

's Bosch en 
Vught. 

's B osch . 

Hediklmizen. 

Hedikhuizeii. 

Hedikhuizen. 

Oud-Heusde,,. 

LIJ S T. 
. 1; ~(J~ Vestrngwerken of gedeelten van Vestingwerken of > ~ ~ 

vest.i ngwerken, behoorende tot- gedeelten van vesting-

1

.S] ] § 
> ·- s::J 

d d werken, behoorende 'E' t: t: ;.:;> 
e e ..c "' " 

eerste \ tweede I de derde klasse. tot geene klasse. ~ .::; 1;:; 
klasse.. klasse. co. ,.g eo 

Het fortNieztw 
St . Andries . 

H et fort ter rechter
zijde van den grind
weg van 's Basel,, 
naar G1·evecoeur. 

Het fo rt Crevecoeur. 
De werken bij het zui

del ijk landhoofd der 
spoorwegbrng: over 
de JJ1aas bij Hedel. 

Het werk aan de 
Blauwe Sluis. 

IJe verschanste leger
plaats bij 1,·uyht. 

Ue rnrschanste leger
plaats bij Hintham. 

Ue stell ing mor het 
dorp Lil hoijen. 

Ue forten St. Anthonie 
en Isab;lla. 

Het werk mor den 
Maasdijk bij Herven. 

Het werk achter de 
H edikhuizensche 
Sassluis. 

Het werk achter den 
hoogen :Afaasdijk bij 
Hedikhuizen. 

Het werk tegenover 
de Bernsche hoeven. 

Het werk op den 
straatweg vanHeus
de,1 naar Etshu11t. 

PERCEELEN 
of perceelsgedeelten, binnen 
een verboden kring liggende, 

ten aanzien van welke de 
wet niet van toepassing is. 



Gemeente of 
gemeenten, 
waarin bet 
vestingwerk 

en de 
verboden 

kringen liggen. 

O1td-Ile11sden. 

Drongelen. 
Drongelen. 

-~fade en Drim-
melen. 

Steenbergen. 

Oud- enNie11w
Gastel en 
Steenbergen. 

Nijmegen. 
Etst (Lent) . 

Elst (Lent) en 
Valburg 

(Slijk-Ewijk) 

Elst (Lent). 

9 APRIL 1 886. 

Vestingwerken of gedeelten van Vestingwel"ken of 

vestingwerken, beboorende tot gedeelten van vesting

de I de 1 eerste tweede de derde klasse. 
klasse. klasse. 

Oe batterij bij 
de TJrimmel
sche Slttis. 

Het werk op 
den rechter 

lfTaaloeve,· be
neden Lent. 

werken, behoorende 

tot geene klasse. 

Het werk achter den 
E/,ahoutschen dijk. 

H et werk te Doeveren. 
De batterij op den 

Pruimendij k. 

De batterijen aan de11 
mond van den Roo• 
sendaalschen 'fl liet 

H et werk_ aan het 
Lindenbergsche Veer 

H et fot-t K..aijenho.f/: 
Het werk op den rech

tet· Tf7 aaloever boven 
Lent. 

De werken bij het 
noordelijk landhoofcl 
der spoorwegbrug 
or er de Waal bij 
Nijmegen. 
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PERCEELEN 
of perceelsgedeelten, binnen 

een verboden kring liggende, 
ten aanzien van welke de 

wet niet van toepassing is. 

De perceelen gelegen op den 
rech terboord van de haven, 
van de Breeàe vaart en 
van het tnsschen beide ge 
legen kanaal waarin zirh 
de sluis bevindt. De per
ceelen op den recl1teroever 
van den Amer en van den 
arm van deze rivier ge 
naamd de Ilam. 

Behoort bij het besluit des Koning van 8 April 1886 (Staatsblad n°. 48). 

M.ij beken.:. , 

De Jlfiniste,• van Oorlog, (get.) WELT"lEL. 

9 April 1886. BESLUlT, honclende voorziening Financiën, van clen 6den Maart 1886 , n°. 66 , 
in de nitvoering der wet van den 3lsten 

December 188ó (Staatsblad n°. 264), tot 

verhooging en uitbreiding van bet zegelrecht 

op effecten . S. 49. 

WIJ WILLEM III, ENZ. 

Gelet op cle artikelen 6 en 7 der wet van clen 

3lsten December 1885 (Staatsblad n°. 264) , tot

verhooging en uitbreicling van het zegelrecht op 

effecten; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Registratie; 
Willende voorzien in de uit\'Oering dier wet; 

Den Raad van St,ate gehoord (advies van den 

30sten Maart 1886, n°. 13); 

Gezien het nader rapport van Or;zen voornoemden 

Minister, van den 6deu April 1886 , n°. 42, 

Registratie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. 1. De zegeling der binnen het Rijk opge

maakte effecten, bedoeld in het tweede Jid van 

art. 5 der wet van 31 December 1885 (Staats-
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blad n°, 264), geschiedt door de ontvangers der 
registratie en van het zegel, die van de betaling 
van het recht op het reeds gebruikte papier doen 

blijken door de volgende quitantie op de stukken 
te stellen: 

,,-N°. . . Ontvangen voor zegelrecht 
en voor . opcenten . . 

te .... ,den ..... 
De ontvanger, 

(onderteekening)" 
2. De zegeling der buiten het Rijk of in de 

Overzeescbe bezittingen van het Rijk opgemaakte 
effecten tegen verminderd recht, overeenkomstig 

art. 6 derzelfder wet, geschiedt: 

1 °. met den natten zegelstempel aan alle kan
toren van het buitengewoon zegel; 

2°. met het in art. 4 van dit besluit bedoelde 
plakzegel, aan alle kantol'Cn van regi stratie of 
successierechten of ()Ok door de belanghebbenden 
zelf, mits de stukken , 01•ereenkomstig het laatste 

lid van voormeld art. 4, door of namens een ont
vanger der registratie of successierechten afge

stempeld worden. 
Op schriftelijk verzoek der belan~hebbenden en, 

voor zoover de dienst dit toelaat, kunnen de ont 
vangers de,· registratie of successierechten, tegen 

voornitbetaling der kosten van verplaatsing, de 

opplakking en afstempeling van het plakzegel doen 

of, onder hunne verantwoordelijkheid, laten doen 
ten huize van de belanghebbenden, aan wie voor 

de betaalde kosten van verplaatsing quitantie wordt 

gegeven. 
3 . .De zegeling met den natten zegelstempel ge

schiedt overeenkomstig de daarvoor bestaande 

voorschriften. 
De zegelstempel ,•ermeldt het volle bedrag van 

het zegelrecht, al is daarvoor slechts een vijfde 
of de helft betaald. 

4. Het plakzegel, bestemd voor de zegeling van 
effecten, is zwart en wordt overigens vervaardigd 

naar het model, vastgesteld bij Oos besluit van 

den 7den llccember 1885 (Staatsblad n°. 229). 
Het volle bedrag van het recht wordt op het 

plakzegel vermeld, met aanwijzing echter, in roode 
letters, dat slechts ½ of-} van dat bedrag betaald is. 

De plakzegels zijn verkrijgbaar aan al de kan

toren van registratie of successierechten en slechts 

geldig voor het in art. 2 bedoelde gebruik, mits 
zij , na volgens de voorschriften van art. 5, eerste 

alinea, te zijn vastgeplakt, door of namens een 

ontvanger der registratie of successierechten afge

stempeld zijn: de met } van het recht betaalde, 

binnen zes maanden nà het in werking t reden der 
voormelde wet; de met } van het recht betaalde, 
binnen de daaropvolgende drie maanden. 

!I . Het plakzegel wordt in zijn geheel, gaaf 
en ongeschonden, zooals het van Rijkswege wordt 
uitgegeven , op de eerste bladzijde van het effect 
zooveel mogelijk bovenaan vastgeplakt , zonder dat 

papier of eenige andere stof tusschen het effect 
en het plakzegel aanwezig zij . 

.De iu het derde lid van het vo1~g artikel be
doelde afstempeling geschiedt door middel van een 

()p of over het zegel af te drukken stempel, hou
tiende aanwij zing van de qualiteit en standplaats 
van den ontvanger door of namens wien, wanneer 

het stuk van voldoend zegel voorzien is , de afstem
peling geschiedt. 

6. Zljn de bij dit besluit betrekkelijk het ge
bruik van het plakzegel vastgestelde voorschriften 
niet alle nagekomen, dan wordt het stuk be
schouwd als of het niet gezegeld ware. 

7. Ten aanzien van de zegeling van het papier 
bestemd v.oor effecten , die na het in werking treden 

der voormelde wet, binneu het Rijk opgemaakt 
worden, blijven de thans bestaande voorschriften 
van kracht. 

Bniten het Rijk of in de Overzeesche bezit

tingen van het Rijk opgemaakte effecten, die uiet 
behoorlijk gezegeld zijn binnen negen maanden ua 
het in werking treden der voormelde wet, kun
nen, welke dagteekening zij ook dragen, alleen 
gezegeld worden aan alle kantoren van het buiten

gewoon zegel met den natten of den drogen zegel
stempel. 

8. Dit besluit zal in werking treden op het 
tijdstip , voor het in werking treden der wet van 

den :l i sten December 1885 (Staatsblad u0 • 2ö4) 
door Ons vast te stellen. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad en in de Staatscourant zal worden geplaatst 
en waan•an afschrift zal worden gezooden aan 
den Raad van State. 

's Gravenhage, den 9den April 1886. 

(get.) · WILLEM. 
De Ministe;· van Financim, (get.) BLOEM. 

(Uitgeg. 18 April 1886.) 

9 April 1886. B ESLUIT , houdende bepaling van 
den dag, waarop de wet van den 3lsten 
December 1885 (Staatsblad n°. 264), tot 
verhooging en uitbreiding van het zegelrecht 
op effecten, in werking zal treden. S. 50. 
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WrJ WILLEM: III, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Fi
nanciën, van den 6den April )886, n° . 43, 
Regi tra tie; 

Gelet op art. 7 der wet van den 8 l sten De
cember 1885 (Staatsblad n°. 264), tot verhooging 
en uitbreiding vac het zegelrecht op effecten; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen, 
dat die wet zal in werking treden op 1 Juni 1886, 
en dat de plakzegels, bestemd voor de zegeling 
der buiten het Rijk of in de Overzeesche bezit
tingen van het Rijk opgemaakte effecten tegen 
verminderd recht, overeenkomstig art. 6 der ge
melde wet, te rekenen van 24 Mei 1886 ver
kr~gbaar znllen worden gesteld. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering rnn dit besluit, dat in het Staatsblad 
en in de Staatscourant zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan de 
Algemeene Rekenkamer . 

's Gravenhage, den 9den April 1886. 

(get.) WILLEM. 
De 'Ali,iister van F'inanciim, (get.) BLO :t:M. 

(Uitgeg. 18 Ápi-il 1886.) 

13 April 1886 . BEsLurT, tot wijziging van het 
Algemeen Reglement van politie voor de Rijks
kanalen, vas1gesteld bij Koninklijk besluit van 
5 F ebruari 1879 (Staatsblad n°. 30). S. 51. 

WIJ WILLEM III, F.NZ. 

Op de voordracht vau Onzen Minister van 
Waterstaat , Handel en Nijverheid, van 22 
Februal"ij 1886, n°. 16 , afdeeling Waterstaat A; 

Gelet op art. 190 der Grondwet en art. 577 
Burgerlijk Wetboek ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
30 Maart 1886 , n°. J 4) ; 

Gelet op de nadere voordracht van Onzen 
Minister van Waterstaat , Handel en ij verheid, 
van 9 April 1886, n°. 34, afdeeling Waterstaat A ; 

Hebben goedgel'onden en verstaan : 
Art. 1. Art. 30, 2de lid van Ons besluit 

van 5 Februari 1879 (Staatsblad n°. 30) , tot 
rnststelling van een Algemeen Reglement van 
politie voor de Rijkskanalen, wordt gewijzigd 
als volgt : 

•Geschiedt de verwijdering van drijvende voorwer
pen van Rijkswege, dan worden die voorwerpen door 
de kanaalbeambten tegen voldoening der gemaakte 
kosten aan den rechthebbende teruggegel'en." 

2. In art. 31, l ste lid van gezegd besluit 
vervallen de woorden : 

"Bij nalatigheid voorzien de kanaalbeambte u 
hierin op zijne kosten." 

3. Art. 32 van gezegd besluit wordt vervangen 
door de volgende bepalingen: 

• De bevelvoerder van een gezonken schip geeft 
van het ongeval terstond kennis aan den naast
bijzijnden kanaalbeambte, die den ingenieur van 
het ongeval ve.rwittigt. Terstond na het ongeval 
plaatst de bevelvoerdet· op of bij het gezonken 
vaartuig eene steeds zichtbare baak , des daags 
van eene witte vlag, des nachts van een wit licht 
voorzien . 

Zoolang niet l'an o,•erheidswege krachtens de 
wet van 23 J uli 1885 (Staat.sblad n°. 151) tot 

opruimin" is overgegaan,- duurt de verplichting 
van den bevelvoerder om het gezonken vaartuig 
aan te duiden of kenbaar te maken voort, tenzij 
belanghebbenden inmiddels het vaartuig mochten 
hebben gelicht , waartoe zij steeds bevoegd blijven 
tot het oogenblik , waarop tot het opruimen van 
overheidswege wordt overgegaan." 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad geplaatst en aan 
den Rand van State zal worden medegedeeld . 

's Gra,·enhage, den 13den April 1886. 
!get.) WILLE [. 

De ll1in. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) VAN DEN B ERGH. 

( Uitgeg. 28 Ápril ] 886.) 

13 Ápril J 886. BESLUlT, tot wijziging van het 
reglement van politie voor de scheepvaart 
door de Koningshaven en op de Nieuwe 
Maas, onder de gemeente Rotterdam , vast
gesteld hij Koninklijk besluit van 25 Maart 
1879 (Staatsblad n°. 51 ). S. 52. 

WIJ WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handd en Nijverheid, van 22 Fe
hruarij 1886, n°. 16, afdeeling Waterstaat A; 

Gelet op art. 190 der Grondwet en art. 5 77 
Burgerlijk Wetboek ; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
30 Maart 1886, n°. 14) ; 

Gelet op de nadere voordracht van Onzen 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
van 9 April 1886, n°. 34 , afdeeling Waterstaat A; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Het eerste en tweede lid van art. 9 

van het reglement van politie voor de scheep
vaart door de Koningshaven en op de Nie-zewe 
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Maas, onder de gemeente Rotterdam, vastgesteld 
bij Ons besluit van 25 Maart 1879 (Staatsblad 
n°. 5 1 ), vervallen. 

2. Art. 10 van gezegd reglement wordt ver
vangen door de volgende bepalingen : 

"De schipper van een gezonken schip moet 
daarop een steeds boven water blijvende baak 
plaatsen en onderhoaden, des daags van eene 
roode vlag en van zonsondergang tot zonsopgang 
van een rood li cht gevende lantaarn voorzien. 

Zoolang niet van overheidswege krachtens de 
wet van 23 Juli 1885 (Staatsblad n°. 151) tot 
opruiming is overgegaan, · duurt ile verplichting 
van den schipper om het gezonken vaartuig aan 

te duiden of kenbaar te maken voort, tenzij 

belanghebbeuden inmiddels het vaartuig mochten 
hebben ielicht, waartoe zij steeds bevoegil blijven 

tot het oogenhlik, waarop tot het opruimen van 
overheidswege wordt overgegaan." 

3. De laatste zinsnede van art. 24 vnn gezegd 

reglement vervalt. 

Onze Minister van Waterstaat, Han del en 

Nijverheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad geplaatst en aan 
den Raad van State zal worden medegedeeld. 

's Graver.hage , den 13den April 1886. 

(get.) WILLEM. 

n e Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) VAN OEN BERGH. 

(Uitgeg. 28 .Aprit 1886.) 

13 ÁJJril 1886 . BKSLUIT, tot WDz,grng der bij 
Koninklijk besluit van 27 December 1880 
(Staatsblad n°. 233) vastgestelde bepalingen 
van politie op de Nieiewe Jlerwede , de 
Oude Jfaas, het Jfallegat , de Dordtscke _ 
Kil, het Krabbe, het Spui , het Hollandsclt 
Diep , den Ámer , de Maas, den Gelderscken 
IJssel , het Zwartewater en het Zwouche 
Diep. S. 51!. 

W1.r WILLEM III ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, van 22 Febrnari 
1886, n°. lö, Afdeeling Waterstaat A; 

Gelet op art. l!JO der Grondwet en art. 577 
Burgerlijk Wetboek; 

Den Raau van State gehoorcl (advies van den 

30 Maart 1886, n°. 14); 
Gelet op de nadere voordracht van Onzen 

Minister van Waterstaat, H andel en Nijverheid, 
van 9 April 1886, n°. 34, Afdeeling Waterstaat A; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 2 van Ons besluit van 27 December 1880 

(Staatsl-lad n°. 233), tot vaststelling van bepalingeu 
van politie op de Nieuwe ,lferwede, de Oude 
JJfaas, het Jfallegat, de Doi-dtsche Kit, het 
Krabbe , het Spui, het Hollandse!, Diep , den 
Áiner, de Maas, den· Gelderschen IJssel , het 
Zwarte Water en het Zwotsche Diep, wordt Yer
vangen door de volgende bepaling: 

"Zoolang niet van overheidswege krachtens de 
wet van 23 Juli 1885 (Staatsblad no. 151 ) tot 
opruiming is overgegaan , duurt de verplichting 

van den bevelvoerder van het vaartuig of van 
den vlotvoerder, om het aan den grond zittend 
of gezonken vaartuig of vlot aan te duiden of 
kenbaar te maken voort, tenzij belanghebbenden 
inmiddels het gezonken vaartuig of vlot gelicht 
of het aan den grond zittend vaartuig of vlot 
weder vlot gemaakt mochten hebben, waartoe zij 
steeds bevoegd blijven tot het oogenblik, waarop 

tot het opruimen van overheidswege wordt over

gegaah" 
Onze Minister van Waterstaat, Handel en 

ijverheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad geplaatst en aan 

den Raad van State zal worilen medegedeeld. 
's Gravenhage, den 13den A pri 1 1886. 

(get .) WILLEM. 
De ]fin. van Waterstaat, Handel en Nijve;-lteid, 

(get.) . VAN DEN BERGH. 

(Uitgeg. 28 Ápril 1886.) 

13 Àpril 1886. BESLUIT, tot wijziging van het 
bij Koninklijk besluit van 13 Juni 1882 
(Staatsblad n°. 74) vastgesteld reglement van 
politie voor ile Rijkssluizen en Rijksbruggen 
in den waterweg van Àmsterdain naar Rot
terdam. S. 54. 

W1.r WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen 1inister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid, van 22 Fe
bruari 1886, n°. 16, afdeeling Waterstaat A; 

Gelet op art. 190 der Grondwet en art. 577 
Burgerlijk Wetboek; 

Den Raad van State gehoord (a:lvies van den 

30 Maart 1886, n°. 14); 
Gelet op de nadere voordracht van Onzen 

Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

van 9 April 1886, n°. 34, afdeeling Waterstaat A ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

Art. 1. Het 2de en 3de lid van art. 2:l van 

Ons besluit van 13 Jnni 1882 (Staatsblad n°. 74), 
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tot vaststelling van een reglement van politie voor 
de Rijkssluizen en Rijksbruggen in den waterweg 
vnn Amsterdam naar Rotterdam, worden vervangen 
door de volgende bepaling: 

•Geschiedt de verwijdering van drijvende voor
werpen van Rijkswege, dan worden die voor
werpen door de kanaalbeambten tegen voldoening 
der gemaakte kosten aan den rechthebbende terug
gegeven. 

2. Het laatste lid van art. 24 van gezegd 

besluit vervalt. 
3 Art. 25 van gezegd besluit wordt vervangen 

door de volgende bepalingen : 

• De bevelvoerder van een gezonken schip geeft 

vnn het ongeval ter~tond kennis aan den naastbij 
zijnden kanaalbeambte, die den ingenieur van het 
ongeval verwittigt. Terstond na het ongeval plaatst 
de bevelvoerder, op of bij het gezonken vaartuig 

eene steeds zichtbare baak, des daags van eene 
witte vlag, des nachts van een wit licht voorzien. 

Zoolang niet van overheidswege krachtens de 

wet van 23 .Tuli 1885 (Staatsblad n°. 15 l) tot 
opruiming is overgegaan , duurt de verplichting 

van den bevelvoerder om het gezonken vaartuig 
aan te duiden of ken baar te makea voort, tenzij 
belanghebbenden inmiddels het vaartuig mochten 
hebben gelicht, waartoe zij steeds bevoegd blijven 

fot het oogenblik, waarop tot het opruimen van 
overheidswege wordt overgegaan . 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit.besluit, 

dat in het Staatsblad geplaatst en aan den Raai! 
van State zal worden medegedeeld. 

's Gravenhage, den l 3den April 1886. 

(get.) WILLEM. 
De llfin. van Waltrtstaat, Handel eitNijverheid, 

{get .) VAN DEN BERGH. 

(Uitgeg. 28 Llp1·il 1886.) 

13 April 1886. BESLUIT , tot wijziging van het 
algemeen reglement van politie voor de 
sluizen en beweegbare bruggen in de provin
cie Fi·iesland, die bij het Rijk in beheer en 

onderhoud zijn, vastgesteld bij Koninklijk 

besluit van 15 April 1885 (Staatsbladn° . 77). 
S. 55. 

w IJ WILLEM III, ENZ . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Jij verheid, van 22 Fe
bruari 1886 , n°. 16, afdeeling Waterstaat A; 

Gelet op art. 190 der Gronclwet en art. 577 
Burgerlijk Wetboek; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
30 Maart 1886, n°. 14); 

Gelet op de nadere voordracb t van Onzen 
Minister van Waterstaat, Haudcl en Nijverheid, 

van. 9 April 1886 , n°. 34, afdeeling Waterstaat A, 
Hebben goedge,onden en verstaan : 

Art. 1. Het 2de en 3de lid van art. 20 van 
het algemeen reglement van politie voo1· àe sluizen 
en beweegbare bruggen in de provincie Friesland, 

die bij het Rijk in beheer en onderbond zijn, 
vastgesteld · bij Ons besluit vun 15 April 1885 
(Staatsblad n°. 77), worden vervangen door de 

volgende bepaling: 
• Geschiedt de verwijdering van drijvende voor

werpen van R ijkswege, dan worden die voor
werpen door de kanaalbeambten . tegen betaling 

der kosten aan den rechthebbende teruggegeven." 
2. Het laatste lid van art. 21 van gezegd 

reglement vervalt . 
3. Art. 22 van gezegd reglement wordt \'er

vangen door de volgende bepalingen : 
, De bevelvoerder van een in eene sluis of in 

eene brug gezonken schip plaatst terstond na hei 
onl!eval op of bij het gezonken vaartuig eene steeds 
zichtbare baak, des daags van eene witte vlag, 

des nachts van een wit licht voorzien. 
Zoolang niet van overheidswege krachtens de 

wet van 23 J uli 1885 (Staatsblad n°. 151) tot 
opruiming is overgegaan, duurt de verplichting 

van den bevelvoerder om het gezonken vaartuig 
aan te duiden of kenbaar te maken voort, tenzij 

belanghebbenden inmiddels hei vaartuig mochten 

hebben gelicht, waartoe zij steeds bevoegd blijven 
tot het oogenblik, waarop lot het opruimen van 

overheidswege wordt overgegaan." 
Onze Minister v,m Waterstaat, Handel en 

Nij,·erheid is belast met de uitvoering van dit 

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

's Gravenhage, den 13den April 1886. 

(get.) WILLEM. 
De Min . van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

(get.) VAN DEN BERGH . 

(Uitgeg. 28 Ápril 1886.) 

13 Ápi·il 1886. BESLHIT, tot wijziging van het 

reglement van politie mor de schutsluizen 
. in de afgesloten killen van het Bergsche 

Veld, ten zuiilen van de rivier de JJ1erwede, 
met hare havens en verdere werken , vast

gesteld bij Koni nklijk besluit van 8 November 
1878 (Staatsblad n°. 166). S. 56. 

.. 
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WIJ WILLEM: nr, ENZ. 

Op de voordracht van Qnzi:n Minister van 
Waterstaat, Handel en ij verheid. van 22 Fe
bruarij l 886, n°, 15 , afdeeling Waterstaat A ; 

Gelet op art. 190 der Grondwet en art. 577 
Bnrgerlijk Wetboek ; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van 30 
Maart 1886, n°. 14); 

Gelet op de nadere voordracht van Onzen 
M.inister van Waterstaat, Handel en I ij verheid, 
van 9 April 1886, n°. 34, afdeeling Waterstaat A; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 22 van het regl ement van politie voor de 

schutsluizen in de afgesloten killen van het 
B e'i'gsche /7 eld, ten zuiden van de rivier de flff!1'wede, 
met hare havens en verdere werken, vastgesteld 
bij Ons besluit van 8 ' ovember 1878 (Staats
btad n°. l 66), wordt vervangen door de volgende 

bepalingen : 
"De schipper of be\"elvoerrler van een in de 

voorhavens, schutkolken of tocleidingskanalen ge• 
,anken of aan den grond ger,iakt vaartuig plaatst 
onverwijld na het ongeval op of bij het vaartuig 
cene steeds zichtbare baak, des daa~s van eene 
witte vlag, des nachts van een wit li cht voorzien. 

Zoolang niet van overheidswege krachtens de 

wet van 23 Jnli 1885 (Staatsblad n°. 151) tot 
opruiming is overgegaan, duurt de verplichting 
van den schipper of bevelvoerder om het gezonken 
of aan den grond geraakt vaartuig aan te duiden 
of keu baar te maken voort, tenz ij inmiddels 
belanghebbenden het gezonken of aan den grond 
geraakt vaartuig gelicht of weder vlot gemaakt 
mochten hebben, waartoe zij st~eds bevoegd 
blijven tot het oogenblik, waarop tot het opruimen 
van overheidswege wordt overgegaan." 

Onze Minister van Waterstaat , Handel en 

Nijverheid is bela, t met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad geplaatst en aan 
den Raad van State zal worden medegedeeld. 

's Gravenhage, den J3den April 1886. 
(get. ) WILLEM. 

De Min. van Waterstaat , Handel eit Nijverheid, 
(get .) VAN JJEN BERGH. 

(Uitgeg. 28 Ap,·il 1886 .) 

13 April 1886 . BESLUIT, tot wijziging van het 
reglement van politie voor de haven te B res 
kens, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 

27 Oetober 1866 (Staatsblad n°. 170). S. 57. 
WIJ WILLEM III, ENZ . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid, van 22 Fe
bruari 1886, n• . 16, afdeeling Wate,·staat A ; 

Gelet op art. 190 der Grond wet en art. 5 77 
Burgerlijk Wetboek; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
30 Maart 1886, n°. 14) ; 

Gelet op de nadere voordracht van Onzen 
Minister van Waterstaat, Handel en Nij verheid / 
van 9 .April 1886 , n°. 34, afdeeling Waterstaat A ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 10 van het reglement van politie voor de 

haven te B reskens , vastgesteld bij Ons besluit 
van 2'i October 1866 (Staatsblad n°. J.70), wordt 
vervangen door de volgende bepalingen : 

• De schipper van een in de haven gezonken 

schip plaatst onverwijld na het ongeval op of bij 
het vaartuig eene steeds zichtbare baak, des daags 
van eene witte vlag, des nachts van een ,tit licht 

voorzien. 
Zoolang niet van overheidswege krachtens de 

wet van 23 Juli 1885 (Staatsblad n°. 151) tot 
opruiming is overgegaan, duurt de verplichting 
van den schipper om het gezonken vaartuig aan 
te duiden of kenbaar te maken voort, tenzij belang
hebbenden inmiddels het vaartuig mochten hebben 
gelicht, waartoe zij steeds bevoegd blijven tot het 

oogenblik, waarop tot het opruimen van overheids

wege wordt overgegaan." 
Onze Minister van Waterstaat, Handel en ij

verheid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad geplaatst en aan den Raad 

van State zal worden meilegedeeld. 
's Gravenhage, den 13deu .April 1886. 

(get.) WILLEM. 
De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

([Jet) VAN JJEN BllRGH. 

( Uitgeg. 28 April 1886.) 

13 April 1886. BESLUIT, tot wijziging van het 
reglement van politie voor de haven te //ef!1'e, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 2 Maart 
1885 (Staatsblad n°. 70). S. 58. 

WtJ WIJ.LE 1 III, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, van 22 Fe
bruari 1886, n°. 16, afdeeling Waterstaat A; 

Gelet op art. 190 der Grondwet en art. 577 

Burgerlijk Wetboek ; 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

30 Maart 1886, n°. 14); 
Gelet op de nadere voordracht l'an Onzen 

Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
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van 9 April 1886, n•. 34, afdeeling Water• 
staat A; 

Hebben goedgevonJen en verstaan : 

Art, l O van het reglement van politie voor de 
haven te 11eere, vastgesteld bij Ons besluit van 
2 Maart 1885 (Staatshlad n•, 70), wordt ver
vangen door de volgende bepalingen : 

"De gezagvoerder van een in de haven ge
zonken schip plaatst onverwijld qa het ongeval 

op of bij het vaartuig eene steeds zichtbare baak, 

des daags van eene witte vlag, des nachts van 
een wit licht voorzien , 

Zoolang niet van o,·erheidswege krachtens de 
wet van 23 Juli 1885 (Staatsblad n•, 151) tot 

oprniming is overgegaan, duurt de verplichting 

van den gezagvoerder om het gezonken vaartuig 
aan te duiden of kenbaar te maken voort, tenzij 

belanghebbenden inmiddels het vaartuig mochten 

hebben gelicht, waartoe zij steeds bevoegd blij ven 

tot het oogen blik, waarop tot het opruimen van 

overheidswege worclt overgegaan." 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid is belast -met de uitvoering van dit 

besluit, dat in het Staatsblad geplaatst en aan 

den Raad van State zal wordrn medegedeeld. 
's Gravenhage, den 13den April 18S6. 

WIJ,LEM, 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) VAN DEN BERGH. 

(Ui~geg . 28 Ápril 1886.) 

13 April 1886. B ESLUIT, tot wijziging van het 

reglement van politie voor de haven te l'rfoer
dijk, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
11 Juni 1870 (Staatsblad n°. 91). S. 59. 

W1.r WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en r ijverheid, v3n 22 l<'e• 
bruari 1886, n•. 16, afdeeling Waterstaat A; 

Gelet op art. 190 der Grondwet en art 577 
Burgerlijk Wetboek; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 

30 Maart 1886 , n•. 14); 

Gelet op de nadere voordracht van Onzen 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

van 9 April 1886, n°. 34, afdeeling Waterstaat A ; 
Heb ben goedgevonden en verstaan : 

Art. 1. In art. 8 van het reglement van politie 

voor de haven te Moerdijk, vastgesteld bij Ons 
besluit van 11 Juni 1870 (Staatsblad n•. 91), 

vervallen de slotwoorden: "bij weigering geschiedt 

dit door de zorg -der havenmeesters, ten koste 

van den schipper." 
2. Art. 14 ,·an gezegd reglement wordt ver

vangen door de volgencle bepalingen: 
• De schipper van een in de haven gezonken 

schip plaatst onverwij ld na het ongeval op of bij het 
vaartuig eene steeds zichtbare baak, cles daags van 
eene witte vlag, des nachts van een wit licht voorzien . 

Zoolang niet van overheidswege krachtens de 
wet van 2:l Juli 1885 (Staatsblad n•. 151) tot 

opruimiug is overgegaan, duurt de verplichting 

van den schipper om het gezonken rnartuig aan 
te duiden of kenbaar te maken voort, tenzij 

belanghebbenden inmiddels het vaartuig mochten 

hebben gelicht , waartoe zij steeds bevoegd blijven 

tot het oogenblik, waarop tot het opruimen van 
overheidswege wordt overge~aan". 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en ij

verheid is belast met de uitvoering van dit beslnit, 

dat in het Staatsblad geplaatst en aan den Raad 

van State zal worden medegedeeld. 

's Gravenhage, den 13den Apri l 1886. 
(get .) \\' ILLEM, 

De Jlfin. van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
(get.) VAN DEN J3ERGH. 

(Uitgeg. 28 April 1886.) 

14 Àpril 1886. WET, houdencle goeclkeuring 
van sommige bepalingen der op 30 Juni 

1885 te Berlijn tusschen de i;evolmachtigden 
van Nededancl , Dnitsc!tland en Zwitsei·land 
gesloten overeenkomst tot re~eling rler zalm

visscherij in het stroomgebied van den Rijn. 
S, 60. 

B ijl, Hanilel. 2• Kamer 1885/86, n•. 76, 1-22. 
Handel. id. J 885/86, bladz 1146-1152, 

11 54-1166. 

Handel. l • Kamei· 1885/S6, bladz.298, 303-307. 
Wr.r WILLEM III ENZ •••. doen te weten: 
Alzoo 'Wij in overweging hebben genomen, dat 

sommige bepalingen cler op 30 Juni 1885 te 

Bei·lijn tusschen de gevolmachtigden van Neder
land, Duitschland en Zwitserland gesloten over

eenkomst tot regeling der zalmvisscherij in het 

stroomgebied van den Rijn, de goedkeuring der 
Staten-Generaal vorderen; 

Gelet op het laatste gedeelte van artikel 57 
der Grondwet; 

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

Art. 1 . Worden goedgekeurd de artikelen 1, 
2, a, 4, 7, 2°., 8, 9, 10 en 11 der overeenkomst 

en de artikelen 1 en 2 van het daarbij behoorend 



12-! 14 APRIL 1886. 

slotprotocol, den 30sten J uni 1885 te Bedijn 
tusschen de gevolmachtigden van Nederland , 
Duitschland en Zwitserland onderteekend, en in 

ederlandschen en Duitschen tekst luidende als 
volgt: 

Zijne Majesteit de Koning der Jederlanden en 

Zijne Majesteit de Dnitsche Keizer , Koning 

van Pruissen, met toestemming van: 

Zijne Majesteit den Koning van Beijeren, 
Zijne Majesteit den Koning van Wurtemberg, 

Zijne Kouinklijke Hool(heid den Groothertog 
van Baden, 

Zijne Koninklijke Hoogheid den Groothertog 

van H essen and bei Rhei n , en 

Zijne Koninklijke Hoogheicl den Groothertog 

van Oldenbnrg , evenzeer als 

de Bondsraad van het. Zwitser ch Eedgenootschap, 

Geleid door den wensch om ter vermeerdering 

van den zalmstapel de zalmvisscherij in het 

stroomgebied van den Rijn gelij kel ijk te regelen , 

hebben voor het sluiten van een daartoe strekkend 

verdrag tot gevolmachtigden benoemd: 

Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden: 

jonkheer mr. 1'' REOERIK P HILIPPE VAN DER 

HOEVEN, H oogstdeszelfs Buitengewoon Gezant 

en Gevolmachtigden Minister bij Zijne Majesteit 

den Duitschen Keizer, Koning van Pruissen ; 

den heer mr. EDUARD NICOLAAS RAHUSEN' 

President van het College voor d~ zeevisscherij en, en 

den heer mr. PHILI P A DltlAAN HoLsnoE1t , 

Administrateu r der domeinen bij het Departement 

van Financiën: 

Z\inc Majesteit de Duitsche Keizer, Koning 

van Pruissen : 

H oogstdeszelfs Onderstaatssecretaris en werke• 

lijken Geheimraacl , den hee r EDUAKD MA RCA ltn, 

en de Bondsraad van het Zwitsersch F.eclge

nootschap : 

den heer dr. ARNOLD R oTH, Zijnen Buitenge

wonen Gezant en Gevolmach tigden Minister, en 

den heer dr. ALFRED DE CLAPARiDE, Gezant

schapsraacl, 

clie, na mededeeling en weclerkeerige erkenning 

hunne!' volmachten, zijn overeengekomen als volgt : 

Art. I. In den Rijn van den val bij Sehaff

hausen afwaarts en in alle zij ne uitmondingen , 

waardoor water van den bij Lobith onverdeelden 

Rijn in zee afvloeien kan, is het verboden bij de 

vischvangst den stroom over meer dan de helft 

zijner breedte, bij gewoon lang water over de 

kortste rechte lijn van oever tot oever gemeten, 

hetzij door vaststaande inrichtingen (vischweer , 

schutting, zalmateek), hetz ij door aan tl.en oever 

of in het stroombed bevestigde of verankerde 

visscherijinrichtingen (fuiken, spernetten) voor den 

doortocht der t l'ekvisschen te versperren . 

Deze bepaling is ook op cle zijrivieren van den 

Rijn toepasselijk, doch op die gedeelten dier zij
rivieren, welke de grens uitmaken van eenen 

Staat, clie geene partij is bij cleze overeenkomst , 
slech ts voor zooverre in het naburig land eene 

gelijke hanclelwijze wordt gevolgd. 

De op sommige zijrivieren bestaande vaste 
visscherijinrichtingen waaraan een voor dit bijzoucler 
visehtuig geldencl vischrecht verbonden is, zijn 

aan de bepaling van dit artikel niet ondel'worpen . 

II. In de in artikel I , eerste alinea , aange

wezen gedeelten van den Rijn en in de bij ali

nea 2 aangewezen zijrivieren van den Rijn, voor 

zooverre deze aan zalm en el ft toegang naar de 

paaiplaatsen verleenen, mogen d t·ijfnctten bij de 

vischvar,gst slech ts l(ebruikt worclen , wanneer zij 

tu,schen den hovemeep en den onclerreep niet 

meer clàn 2 5 meter breed zijn . Netten zonder 

laddermazen, die slechts voor de steurvangst 

bestemd en geschikt zijn, zijn niet aan deze be

perking onderworpen. 

Drijfnetten mogen slechts op een afst.ncl van 

elkander worden uitgeworpen, van minstens het 

dubbele der lengte van het grootste net. 

III. In den Rijn van den val bij Schaffhausen 

afwaarts, in al zijne uitmondingen, waardoor 

water van den bij Lobith ouverdeelclen Rijn in 

zee kan afvloeien en in al zijne zijl'ivieren, is 

elke zalmvisscherij met zegens jaarlijks gedurende 

den tijd van twee maanden verbo<len. 

Dit verbod omvat: 

1°. Op Neclerlandsch gebied den tijd van 

16 A ugustns tot en met 15 Octo her ; 

2°. Op het gebiecl boven de Nederlanclsch

Pruissische grens den tijd van 27 Aug~stus tot 

en met 26 October. 

De Regeeringen van de daarbij betrokken oever

staten zullen ieder voo r haar gebied vaststellen, 

welke visscherijen aan dit voorsch rift moeten onder

worpen worden, en daarbij zorgen, dat niet onder 

voorgeven van te visschen op andere vischsoorten, 

werkelijk zalmvisscherij wordt uitgeoefend. 

De Rege~riugen zullen elkander de gemaakte 

bepalingen mededeelen. 

IV. Van Basel afwaarts in den Rijn en die 

gedeelten van zijne zijrivieren, die aan zalm en 

elft toegang naar de paaiplaatsen verleenen, alsmede 
· in zij oe in artikel I genoemde uitmondingen moet 
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de visscherij op zalm en elft met vischtuig van 

welke soort ook gedurende 24 uren in elke week, 

en dat wel van Zaterdagavond 6 uur tot Zondag

avond 6 uur, geschorst worden. 
Het blijft der Koninklijk ederlundsche Regee

ring voorbehonden voor de zalm vissc herij met 
fuiken (steekvisscherij) op het gebied van den 
vloed, het begin van den wekelijkschen gesloten 
tijd vast te stellen op het eerste laag water na 

Zaterdagavond ·5 uur en den duur op twee getijden. 

V. In die deelen vnn de zijrivieren van den 

Rijn waarin zich geschikte paaiplaatsen voor den 

zalm bevinden en in den Boven-Rijn zeli van 

Mannheim (Lurlwigshafen) opwaarts tot den waterval 

van Schaff hausen mag de zalmvisscherij gedurende 

den tijd van minstens 6 weken, vall ende tusschen 

den 15den October en den 3 1 sten December 

slechts met uitdrukkelijke vergunning van de over

heid plaats hebben, en deze vergunning slechts 

gegeven worden, wanneer het gebruik der ele

menten van voortplanting (kuit en hom) van de 

gevangen paairijpe of der rijpheid nabijzijnde 

zalmen voor de kunstmatige vischteelt verzekerd 

is. Onder deze voorwaarde mag de zalmvisscherij 

ook gedurende den wekelijkschen gesloten tijd 

van overheidswege toegestaan ·worden . 

VI. De bepalingen van de artikelen I lot V 
mu dit verdrag Yinde11 geene toepa ing op de 

Moezel van hel punt af waarop zij Elzas-Lotha

ringen verlaat tot 'l'rier en op alle linker zijrivieren 

van de Moezel, di e langs Pruissisch en Luxem

bnrgsch gebied loopen . 
Het blijft aan de Koninklijk Prui,siscl1 e Regee

ring voorbehouden om de aangelegenheden der 

visscherij op deze wateren door overeenkomst met 

de Groothertogelijke Lnxemburgsche Regeering in 

den zin van dit verdrag te regelen . 

VII. Tot vermeerdering van den zalmstapel in 

het Rijn gebied zal daarop gelet worden, dat: 
1. de natuurlijke paaiplaatsen in de zijrivieren 

voor de opzwem mende zalmen weder zoo veel 

mogelijk geopend en toe1;ankeliJk gemaakt worden; 

2. de elementen van voortplanting (kuit en 

hom) van de gevangen zalmen zooveel mogelijk 

voor de kunstmatige vischteelt worden gebruikt. 

VIU . .De Regeeringen van de daarbij betrok ken 

oeverstaten zullen ieder voor haar gebied een 

minimum rnn maat vaststellen, beneden welke 

zalmen evenmin mogen worden gevangen als in 
den handel gebracht. 

lX. De Regeeringen van de daarbij betrokken 

oeverstaten zullen de voor de _uitvoering van dit 

verdrag noodige voorschriften uitvaardigen , op de 

overtreding daarvan gepaste straffen stellen, en 

het personeel aanstellen, dat voor de handhaving 

dezer bepalingen noodig is. 

Door dit verdrag wordt de bevoegdheid van de 

verschillende Staten niet uitgesloten om voor hun 

gebied strengere bepalingeu ter bescherming van 
den v isch te treffen. 

X. Elke Regeering der daarb ij betrokken oever

staten zal mor haar gebied een gevolmachtigde 
aanstellen. 

Deze gevolmachtigden zullen elkander de door 

hunne Regeeringen getroffene maatregelen, be
treffende de visscherij in het Rijngebied, weder

keerig mededeeleu en van tijd tot tijd te zamen 

komen, om over de te nemen maatregelen ter 

bevordering der zalmvisscherij in het H.ijngebied 

te beraadslagen. 

XI. Deze overeenkomst treedt onmiddellijk na 

hare bekrachtiging in werking, blijft van dien 

dag af gedurende 10 jaren van kracht en, indien 

zij niet 12 maanden vóór dit tijdstip door eene 

der contracteerende ltegeerin_g-en is opgezegd, 

verder van jaar tot jaar, tot na verloop van een 

jaar van den dag af gerekend waarop eene der 

contracteerende Regeeringen de overeen komst heeft 

opgezegd. 

XII. Dit verdrag zal bekrachtigd worden en 

de uitwisseling der akten van bekrachtiging zal 

zoo spoedig mogelijk te Berlijn plaats hebben. 

Ter oorkonde claarvnn hebben de gevolmachtig

den de overeenkomst onderteekend en rnn hun 
zegel voorzien. 

Aldus gedaan te Berlijn, den 30 Juni 1885. 

rL. S.) (get. ) F. P. VAN om H o11vrn. 

E. N. llAH USEN. 

PH A. HOLSJJOEll. 

MARCARD. 

A. ROTH. 

A Ll!'ltED !JE CLAPAl<t:DE. 

SLOTPROTOCOL. 

Bij de heden plaats gehad hebbende ondertee

keniug rnn de overeenkomst tusschen het Konink

rijk der Nederlanden en het Duitsche Rijk en 

Zwitserland over de regeling van de zalmvisscherij 

in het stroomgebied van den Rijn werd de over

eenstemming van de gevolmachtigden der gezamen

lijke betrokken oeYerstaten over de volgende punten 

geconstateerd: 

1. Ten aanzien der visscherij en, van welken 
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aard ook, in de vedaten zijarrnen van ,l en Rijn, 

zullen de bepalingen deze,· orercenkomst niet 

gelden, voor zooverre deze zij armen niet van beide 

zijden met den hoofdstroom zóó rerbonden zijn, 

dat de trekvisscl,en voortdurend vrij door kunnen 

zwemmen. 

II. Aan Je beperke11de bepalingen van de artt. 

II en lil dezer overeenkomst zullen die zegen

en dr[jfuetvisscherij en onderworpen worden, die 

bij voorkeur de vangst van zalmen ten doel hebben; 

in het bijzonder ook 
a. de op bepaalde plaatsen geclreveu visscherijen 

met drijfnetten (netten met laddermazen); 

b. de in de Nederlanden met groote zegens 

(netten zonder laddermazen) met aanwenJ.ing van 

stoom- of paardeukrnr.ht gedreven groote zegen

visscherijen ; 

c. de voornamelijk op Nede.rlandsch en Pruis

sisch grondgebied met zegens (netten zonder ladder

mazen) doel, zonder aanwending van stoom- of 

paardenkracht 15edreven, zoogenauméle banilzegen

visscherijen. 

III. Naar aanleidiug van het voorlaatste lid 

van artikel UI van het verdrag zal in het bijzonder 

daarroor gezorgd moeten worden, dat gedurende 

den najaars gesloten tijd de rnngst van andere 

trekvisschen, speciaal die van houting (coregonus 

oxyrynchus) , niet tot voorwendsel genomen wordt 

om iu werkelijkheid de zalmvisscherij uit te oefenen. 

IV. Zoodra de toetrecling van het Groot-Her

togdom Luxemburg tot deze overeenkomst is ge

volgd, zal de bepaling van art. VI der overeenkomst 

vervallen. 

V. Bij de uitvoering der bepalingen van artikel V 

en Vll der overeenkomst zullen de Regeeringen 

der betrokken oeverstaten zich ten doel stellen het 

behoud en de vermeerdering van den zalmstapel 

op den Rijn met de ruimste aanwendi ng van de 

kunstmatige vischteelt. 

VI. Vóó,· de onderteekening der overeeukomst 

en van het slotprotocol, hebben de Nederlandsche 

gevolmachtigden uitdrukkelijk verklaard, dat de 
overeenkomst eerst dan aan de bekrachtiging van 

Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden zal 

worJ.en onderworpen, wanneer zij door de Staten · 

Generaal zal zijn goedgekeurd. 
Ter oorkonde hiervan hebben de ondergeteekende 

gevolmachtigden dit protocol vastgesteld en van 

hunne onderteekening voorzien. Het zal zonder uit

drukkelijke bekrachtiging, door het enkele feit 

der uitwisseling van de akten van bekrachtiging 

der overeenkomst waarop het betrekking heeft , 

gelden als door de betrokken R egeeringen aan

genomen en bekrachtigd. 
Aldus gedaan te Berl ijn, den 30sten Juni 1885 . 

(L. S.) (get .) F. P. VAN DER HOEVEN. 

E. N RAIWSEN. 

PH. A. HoLsnOEit. 

MARCAllD. 

A . Ro1•u . 

ALFRliD o;; CLAPAHÈDi,; . 

2. Deze wet treedt in we,·king den ! sten 
Juni 1886. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den l4den April 1886. 

(get. ) WILLE ~1. 
De JYiinister van Bieitenlandsche Zakm 

(get.) V. KAR.NEDF.EK. 

De Jlfinister van J ustitie , 
(get .) DU TO UR. VAN B E LL INCHAVF.. 

De Jlfinister va,, Waterstaat, Handel en Nijvei"heid; 
(get.) VAN DEN J-IER.GII 

(Uit_qeg. 15 ·Jlfei 1886.) 

l4 April 1886. WET, hondende wijziging van 

eenige bP.palingen der wet van 13 Juni 1857 
(Staatsblad n°. 87) , tot regeling der jacht 

en visscherij. S. 6 l. 

Bijl. Handel. 2• Kamer 1885/86 n°. 112, 1-7. 
Handel. 2• Kamer 1885/86 bladz. 1435. 
Handel. l • Kamer 1885/86 bladz 1101, 307. 

W1, WILLEM Il I ENZ . .•• doen te weten: 

Alzoo Wij i::i overweging genomen hebben, dat 

naar nanleiding van de op 30 Juni 1885 te 

B erlij1t tnsschen de gevolmachtigden van Nede,·
land, Duitscliland en Zwitserla11d gesloten over

eenkomst tot regeling van de zalmvisscherij in 

het stroomgebied van den Rijn, enkele bepalingen 

der wet van la Juni 1857 (Staa tsblad n°. 87) 

behooren te worden gewijzigd; 

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

Art. 1. Artikel 10 der wet van 13 Juni 1857 

(Staatsblad n°. 87) wordt gelezen: 
,, De wijze van uitoefening der zalm- en elft

visscherij wordt door Ons, na Gedeputeerde Staten 

gehoord te hebben, bij algemeenen maatregel van 

inwendig bestuur geregeld." 
2. Met wijziging clier wet worden de straffen 

gesteld op de overtredingen van de verordening, 

bedoeld in artikel 10, in de gevallen bij artikel 

40 voorzien, bepaald op eene boete van ten 

minste vijf tig cents en ten hoogste tweehonderd 
g11lden; in de ge-rallen van artikel 41 op eene 
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boet.e van ten minste vijftig cents en ten l1 oogste 

vier honderd gulden of gevangenisstraf van ten 

minste één dag en ten hoogste drie maanden ; 

in <le gevallen van artikel 42 op ceue boete van 

ten minste oijftig cents en ten hoogste zeshonderd 
gulden of gevangenisstraf van ten minste één dag 

en ten hoogste vier maanden, met verdubbeling 
overeenkomstig het laatste litl van artikel 42. 

Van den eersten September 1886 af worden 

de in dit artikel be loeide feiten beschouwd als 

overtredingen en wordt de daarop gestelde ·gevange

nisstraf vervangen door hechtenis van gelijken dunr. 

3. Deze wet treedt in werking op I Juni 1886. 
Lasten en bevelen , enz . 

Gegeven te 's Gravenhage, den 14dcn April 1886. 

(get.) WILLEM. 

(get) 
De Minister van J ustitie , 

DU TOUR VAN BELLINCHAVE 

De JJlin . van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
([/et) VAN DEN BERGH. 

(Uitr;eg. 14 Àpril 1886 .) 

14 Ap,·il 1836 . WET, tot vaststelling der begin

selen van het gevangeniswezen. S. 62. 

Bijl. Handel. 2• Kamer 1883/84 n°. 190, 

2; 1884/85 tweede zitting n°. 38, 1, 2; 1885/86 

n°. 27, 1-7 ; 

Handel. id. 1885/86 bladz. · 1011-1030, 

1032-1070; 

Handel, l • Kamer 1885/86 bladz. 279-281 ; 
296, 297, 307-309. 

W 1.r WILLEM III, ENZ. • • . doen te weten : 

Alzoo Wij in overweg ing genomen hebben, dat 

volgens art . 22 van het Wetboek van Strafrecht, 

de wet de beginselen stelt waarnaar de inrichting 

en het beheer der gevangenissen, de verdeeling 

der gevangenen in klassen , de arbeid , de be

stemming van de opbrengst van den verplichten 

arbeid, het onderwijs, de godsdienstoefeningen 

en de tucht bij algemeenen maatregel van inwendig 

bestuur znllen worden geregeld ; dat art. 32 van 

dat - Wetboek dezelfde voorziening eischt ten aan

zien van de Rijkswerkinrichtingen, terwijl zij ten 

aanzien van de Rijksopvoedingsgestichten mede 

wenschelij k is; 

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

TITEL I. 

lnricltting en beheer. 

Art. 1 . Het opperbeheer der gevangenissen en 

Rijkswerkinrichtingen berust bij Onzen Minister 

van Justitie. 

2. Het beheer van de in het vorig artikel 

genoemde gestichten wordt gevoerd door een 

directeur of door een cipier onder de bevelen van 

colleges van regenten. 

De leden worden door Ons benoemd en ont

slagen. 

Bij tijdelijke ontstenteni s van colleges van 
regenten wordt in <le vervulling lurnner werk• 

zanmhcden door Ons op andere wijr.e voorzien. 

Ten opzichte van het college van regenten 

orer de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen worden 

door Ons afzonderlijke regelen gesteld. 

3. De directeuren worden door Ons benoemd 

en ontslagen ; de cipiers en overige beambten 

door Onzen Minister van Justitie, na de colleges 

van regcuten te hebben p;ehoord. 

4. De gevangenen , bedoeld in art. 3 , 2° en 

3°, van de wet van 3 J anuari 1884 (Staa tsblad 
n°. 3), worden aan geene a11clere beperkingen 

onderworpen dan die voor het doel hunner op

sluiting of in het belang der orde volstrekt nood
zakelijk zijn. 

5. In de verschillende gestichten worden mannen 

en vrouwen te allen tij rle van elkander gescheiden. 

6. Zij, die in gemeenschap geplaatst zijn, 

worden gedurende den nacht onderling afgezonderd . 

In buitengewone gevallen staat het college van 

regenten uitzonderingen op dien regel toe. 

7. Bij de regeling van <len werktijd, van het 

arbeidsloon en van de kantine staau de veroor

deelden in de strafgevangenissen ten achter bij de 

veroordeelden in de huizrn va□ bewaring en in 

de Rijkswerkinrichtingen . 

8. De veroordeelden in de strafgevangenissen 

en in de huizen van bewaring ontvangen in den 

rel(el gedurende de ti,•ee eerste etmalen van hun 

straft.ijd niet anders dan water en brood. 

9. De pistole bestaat alleen in de huizen van 
bewaring. 

·10. Aan gevangenen en verpleegden kan van 

Rijkswege bij hun ontslag reisgeld of. reisgelegen

h eid worden verstrekt. 

Onder gevangenen wordt verstaan de bevolking 

der gevangenissen; onder verpleegden die der Rijks

werkinri chtingen. 

TI'l.'EL Il. 

Indeeling in klassen. 

11 . Bij de klassenindeeling der gevangenen en 

der verpleegden wordt hoofdzakelijk gelet op het 

verleden, het gedrag en het feit, waarvoor de 
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veroordeeling heeft plaats gehad, en daarbij tevens 
zooveel mogelijk rekening gehouden met den leef. 
tijd en de mate van ontwikkeling alsmede met 

den duur der straf, alles in onderling verband. 

De indeeling in klassen geschiedt door het col• 

lege van regenten, met dien verstande, dat de 

tot levenslange gevangenisstraf veroordeelden steeds 

van de andere gevangenen gescheiden bl\j ven. 

'l' 1 TEL lll. 

Arbeid en arbeid~loon. 

12. De ve,·plichte arbeid zal zich bij voorkeur 

uit trekken tot den huisdienst en over voorwerpen 
voor 's Rijks dienst. 

13 . Het door den gevangene of verpleegde 

verdiend arbeidsloon is zijn eigendom. 

Dit loon wordt in ile strafgevangenissen, behalve 

voor hen die tot levenslange gevangenisstraf ver• 

oor<leeld · zijn, en in de Rijkswerkinrichtingen 

verdeeld in uitgaanskas en zakgeld . 

Het laatste blijft onder bewaring van het be• 

stuur van het ge~ticl.t, doch is ter beschikking 

van den gevangene 0f verpleegde , volgens daar• 
omtrent te stell en regelen. 

14. l\loedwillig door den gevangene of ver• 

pleegde tijilens zij n straft ij d toegebrachte schade 

kan zoowel op de uitgaanskas als op het zakgeld 

worden verhaald. 

De uitgaan, kas is ove1·igens onvervreemdbaar 

en niet vatbaar voor beslag. 

Zij wordt ileu gevangene of rnrpleegde bij of 

na zijne in vrijheidstelling uitgekeerd. De nit

keering kau ook in termijnen geschieden. 

15 . In strafgevangenissen geldt als regel, dat 

de gevangenen eiken werkdag gedurende ten minste 

10 uur arbeiJen. 

16. .Aan eiken gevangene en verpleegde worrlt 

minstens één etmaal per week als rustdag gegund. 

TITEL IV. 

Onderwijs en godsdie-n:Jtoefeningen . 

17. In de gevangeni ssen en Rijkswerkinrichtingen 
wordt onderwijs in lezen, schrij ,en en rekenen 

als regel, behoudens persoonlijke uitzonderingen, 

gegeven aau de veroordeelden voor meer dan drie 

maanden, die den leeftijd van 40 jaar nog niet 
hebben bereikt . 

Voortgezet en vakonderwijs kan naar de be

hoefte, in verband met den persoon lijken aanleg 

der gevangenen en verpleegden, worden verstrekt. 

18. In de gevangenissen en Rijkswerkinrich• 
tingen wordt gelegenheid gegeven om goJsdien t
onderwijs te ontvangen . 

19. Behoudens uitd_rukkelijke vrijstelling nemen 

de gevangenen en verpleegden aa~ de godsdienst

oefeningen, die te hunnen behoeve worden ge• 

houden , deel. 

TITEL V. 

'l'uchl. 

20. In de gevangenissen en llijksw erkinrich
tingen is de oplegging der navolgende disciplinaire 

straffen geoorloofd : 

1°. opsluiting in eene volstrekt donkere strafcel; 

2°. gewone sluiting in de boeien; 

3°. opsluiting in eene gewone strafcel ; 

4°. opsluiting in eene gewone cel; 

5°. verstrekking van water en brood in plaats 

van het gewone voedsel ; 

6°. onthouding van arbeid, van het genot der 

vrije lucht, van lectuur, van bezoek, van het 

schrijven of ontvangen van brieven, van het ge• 

bruik maken der kantine of van andere voorrechten. 

Meerdere dezer straffen kunnen gelijktijdig 

worden opgelegd. 

De straf sub 1° wordt opgelegd voor ten hoogste 

45 nren . 

De straffen snb 2°, 3° en 5° worden opge• 

legd voor ten hoogste 4 weken. 

De straf sub 4° wordt opgelegd mor ten hoogste 

6 maanden . 

De straf sub 5° wordt, ingeval zij langer duurt 

dan 2 dagen, slechts om den anderen dag tocge1,ast. 

Het genot der vrije lucht kari voor niet langer 

dan 7 dagen worden onthouden. 

21. Behalve de straffen , in het vorig artikel 

genoemd , kan in de Rijkswerkinrichtingen te 

Veenhuizen n°. 2 en te Veenhuizen n°. 3 ook 

verplaatsing naar de Rijkswerkinrichting te Hoom 
als straf worden opgelegd. 

22. Beha! ve de straffen in artikel 20 genoemd , 

kan in de bijzonclere strafgevangenis te Leeuwarden 
ook de lijfstraf worden opgelegd. 

23 . Geen straf wordt 011gelegd, dan nadat de 

overtreder door hem, die de straf geeft, is gehoord. 

TITEL VI. 

Rijksopvoedingsgestichten. 

24. Op de Rijksopvoed.ingsgestichten zijn toe• 

passelijk artikel l , artikel 2, artikel 8 , artikel 6·, 
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artikel 10 alinea 1, artikel 13 alinea 1, artikel 
14, artikel 16 en artikel 19 dezer wet. 

25 . De daarin geplaatste minderjarigen worden 
als verpleegden aangemerkt. 

26. Het gehecle bedrag van het verdiend arbeirls
. loon wordt in de Rijksopvoedingsgestichten als 

regel tot uitgaanskas bewaard. 

27 . Aan de verpleegden in de Rijksopvoedings
gestichten wordt gegeven gewoon lager onderwijs 

en am bachtsonderwtjs, alsmede, behoudens de 

uitzonderingen door het college van regenton aan 
te wijzen , godsdienstonderwijs. 

28. In de Rijksopvoedingsgestichten is de op

legging geoorloofd der disciplinai re straffen in 

artikel 20 dezer wet vermeld sub 2°, 3° , 50 en Go. 

De sti-nf sub 2° wordt opgelegd voor ten hoogste 
3 dagen; 

de straf sub :Jo voor hoogste 7 dagen: 

de straf sub 5° voor ten hoogste l 4 dagen en, 
ingeval zij langer duurt dan 2 dagen, slechts om 

den anderen dag. 

H et genot der vrije lucht kan voor niet langer 

clan 3 dagen worden onthouden. 

29. Deze wet treedt in werking te gelijk mèt 

het Wetboek van Strafrecht. 

Lasten en bevelen , enz . 

Gegeven te 's Gravenhage, den 14dcn April 1886. 

(!Jet. ) WILLEM. 

De Jlfinister van Justdie , 

(get. ) DU 'l'ouR. VAN B E LLINCHAVE. 

(Uitgeg. 16 À.pril 1886.) 

15 Àpril 1886. WET, tot nadere w1Jz1gmg der 

wet van 25 Juli 1871 (Staatsblad n°. 91 ), 

houdende regeling van de bevo.egdheid der 

consulaire ambtenaren tot het opmaken van 

burgerlijke akten, en van de consulaire 

regtsmagt. S. 63 

B ijt. Handel. 2° Kamer l 883184 n° . J 46 ; 

1884/85 n°. 58; 1884/85 2• zitting n°.35; 1885/86 
n°. 24, 1-4. 

Handel. idem 1885/86 bladz . 1072-1075. 

Handel. l• Kamer 1885/86 ó1adz . 297-315. 

WIJ WILLEM IlI ENZ. . .. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het noodzakelijk is bij de invoering van het 

"Wetboek van Strafrecht" eenige wijzigingen te 

brengen in de wet van 25 Juli 187 1 (Staatsblad 

n°. 91), houdende regeling van de bevoegdheid 

der consulaire ambtenaren tot het opmaken van 

1886. 

burgerlijke akten, en van de consulaire regtsmagt, 
zooals die is gewijzigd en aangevuld bij de wet 

van 9 November 1875 (Staatsó lad n°. 201); 

Zoo is het, dat Wij den Raad van State enz. 
Art. 1 . In art. 22 van de wet houdende 

regeling van de bevoegdheid der consulaire amb

tenaren tot het opmaken van burgerlijke akten , 
en van de consulaire regtsmagt worclt. het woord 

,,misdrijven" vervangen door •strafbare feiten". 

In de artikelen 83 en 93 van gemelde wet 

wordt het woord "misdrijven" vervangen door 
• strafbare feiten ." 

In artikel 92 wordt het woord ,,misdrijf" 
vervangen door "feit". 

In artikel 90, eerste lid, wordt het woord 

"misdrijf" vervangen door -,strafbaar feit". In 
het derde lid van dat artikel wordt het woord 

•misdrijf" vervangen door "een strafbaar feit". 

In artikel 120 worden de woorden "geen misdrijf 
oplevert" vervangen door de woorden ,,niet valt 

in de bepaling van eenig strafbaar feit". 

2. In artikel 134 worden de woorden "het 

misdrijf ' vervangen door "de qualificatie van het 
strafbaar feit" . 

Achter het woord "gevangenisstraf" in de 

artikelen 24, 26 , en 155 van gem elde wet 

worden ingevoegd de woorden "of hechtenis". 

In ile artikel en 120, vierde lid, 135, 146, 

en 147 wordt het woord "hechtenis" vervangen 

door "verzekerde bewaring". 
In de artikelen 93 en 149 . wordt het woord 

,,jnhechtenisneming" vervangen door "gevangen

neming" . 

In artikel J 46 wordt ,·ócfr het woord "arre t" 
gevoegd "bewaring of van". 

3. Artikel 11 van gemelde wet wordt gelezen: 

"Ue oHrtreding dezer reglementen wordt gestraft 

met hechtenis van ten hoogste zes dagen of met 

geldboete van ten hoogste vijf en twinti!( gulden. 

De feiten strafbaar gesteld bij deze reglementen 

worden beschouwd als overtredingen in den zin 

van het Wetboek van Strafrecht." 

4 Artikel 23 van gemelde wet wordt gelezen: 

"Wanneer de bij artikel 22 bedoelde feiten in 

de bepaling van een misdrijf vallen, waarop, als 

maximum, eene gevangenisstraf van vier jaren of 

meer is gesteld , met uitzondering van de mis 

drijven, genoemd in de artikelen 181, ] 0., 310 

en 322 van het Wetboek van Strafrecht, behoort 

de kennisneming daarvan aan de arrondissements

regtbank te Àmste't'dam of aan den raad van 

justitie te Batavia, naarmate zij zijn gepleegd in 
9 
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landen, gelegen aan deze of gene zijde van de 
Kaap de Goede Hoop en van Kaap Hoorn." 

5. Het eerste lid van artikel 25 van gemelde 
wet wordt gelezen : 

•Schippers van Nederlandsche schepen, op weg 
naar Nederland of Nederlandsch-Indië, zijn, 
tenzij zij geldige reden voor weigering hebben, 
verpligt te voldoen aan de vorderin~ der consulaire 
ambtenaren om veroordeelden of beklaagden, be
nevens de stukken van overtuiging of tot de 
zaak betrekkelijk, tegen behoorlijke vergoeding 
aan boord te nemen." 

5a. Het laatste lid van artikel 26 van gemelde 
wet Yervalt. 

5b. Aan artikel 27 van gemelde wet worden 
de twee volgende leden toegevoegd : 

"De langste duur van den lijfsdwang wordt 
bij het vonnis bepaald. Deze kan in geen geval 
langer dan zes maanden duren . 

De lijfsdwang kan niet meer worden toegepast 
wanneer vijf jaren na de geheele uitvoering der 
straf zijn verloopen, of wanneer het regt tot uit
voering der straf door verjaring is vervallen." 

6. Het eerste lid van artikel 34 van gemelde 
wet wordt gelezen: 

• H ij neemt kennis, alléén en zonder hooger 
bero~p, van alle overtredingen door Nederlanders 
binnen zijn ressort gepleegd, waarop geen zwaardere 
straf is gesteld dan hechtenis van zes dagen en 
eene geldboete van ze tig gulden, alternatief of 
afzonderlijk." 

7. Het eerste lid van artikel 43 van gemelde 
wet wordt vervangen door de navolgende bepaling: 

"zij neemt in eersten aanle!, kennis van alle 

misdrij ven door Nederlanders binnen haar ressort 
gepleegd, waarvan de kennisnem inµ; niet, ingevolge 
artikel 2-3, aan de anondi sements-regtbank te 
Ámstei·dam of den raad van justitie te Batavia 
is opgedragen. Zij neemt in het hoogste ressort 
kennis van alle overtredingen door Nederlanders 
binnen haar ressort gepleegd, behalve van die 
vermehl in artikel 34." 

Het derrie lid van voormeld artikel vervalt. 
8. In de artikelen 46, 77, eerste en tweede lid, 

79, 80 , tweede lid, 123, 12ö, 126, 143, 144, 
145, 147 en 148 worden de woorden •,provin
ciaal geregtshof in N oordholland" of • hof in 
Noordholland" vervangen door •geregtshof te 
Amsterdam" of "hof te .Amsterdam.'' 

In artikel 125, tweede lid, vervalt het woord 
11 provinciaal'' . 

In de artikelen 152 en 153, 2de lid, worden 

de woorden "het provinciaal geregtshof in oord
holland" of uhet hof" vervangen door ude arrondis
sements-regtbank te Amsterdam" of ude regtbank". 

•In artikel 152 wordt het woord "procureur
generaal" vervangen door "officier van justitie" . . 

In artikel 153, eerste lid, vervallen de woorden· 
,, procureur-generaal of de". 

Iu artikel 154 worden de woorden uarron 
dissements-regtbank te Amsterda~ of naar den 
raad . van justitie te Batavia" vervangen door 
11openbare teregtzitting". 

9. In het eerste lid van artikel 65 van gemelde 
wet worden achter het woord "kunnen" ingevoegd 
de woorden uonverminderd het bepaalde bij de 
artikelen 192 en 444 van het Wetboek van 
Strafrecht." 

In hetzelfde Jid van gemeld artikel vervallen 
de slotwoorden "en tot eene boete van vijf en 
twintig tot vijftig gulden". 

I n het tweede lid van artikel 106 vervallen 
de woorden: ,, Bij nietverschijning kunnen zij 
worden verwezen in de geldboete, bij artikel 6 5 
bepaald." 

Het derde Jid van gemeld artikel wordt gelezen : 
,Bij niet-verschijning worden zij op nieuw ge
dagvaard.'' 

10. De artikelen 84, 85 en 86 van gemelde 
wet vervallen. 

Als nieuw artikel 84 wordt gelezen: 
• De klagte en de intrekking daarvan geschieden 

bij de consulaire ambtenaren, binnen het ressort 
van het consulaat, waarin het misdr ij f is gepleegd, 
op de wijze en in de vormen bij het Nederlandsche 
Wetboek van Strafvordering vastgesteld." 

Als nieuw artikel 85 wordt gelezen: 
uDe klagte kan slechts worden inged iend ge

durende drie maanden nadat de tot klagte ge
regtigde kennis heeft bekomen van het misdrijf, 
indien hij binnen het ressort van het consulaat 
waarin het is gepleegd, of gedurende negen maanden 
nadat hij daarvan kennis heeft bekomen, indien 

hij daarbuiten verblijf houdt." 
11 . In artikel 87 van gemelde wet ·worden 

de woorden •ter zake van mis~ijf waarop geene 
zwaardere straf dan gevangenisstraf is gesteld" 
vervangen door de woorden uter zake van een 
misdrijf waarrnn de kennisneming in eersten aanleg 
tot de bevoegdheid van de consulaire regtbank 
behoort." 

12. Het eerste Jid van artikel 89 van gemelde 
wet wordt vervangen door de volgende bepaling : 

"Het voorloopig onderzoek, bij deze paragraaph 
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voorgeschreven, moet plaats hebben ter zake van 
de misdrijven ingevolge artikel 23 tot de kennis• 
neming van de arroudissements-regtbank te Àm• 
stei'dam of den raad van justitie te Batavia be• 
hoorende." 

13. Artikel 91 van gemelde wet wordt ge
lezen: 

"De consulaire ambtenaar zal, indien hij het 
noodjg oordeelt, zich behalve door den griffier, 

doen vergezellen van of b\jstaan door een of meer 

deskundigen, ten einde zich door hen te doen 
voorlichten en van hen zoodanige verslagen te 

vragen als in het belang van het onderzoek worden 

vereischt. 
Het derde lid van artikel 60 is_ op deze des

knniligen van toepassing. 
Hunne verslagen worden opgenomen in het 

proces-verbaal door den consulairen ambtenaar, 

den griffier en de deskundigen te onderteekenen." 
14. In het voorlaatste Jid van artikel 94 

worden de woorden "misdrijf, waarvan de con• 

sulaire ambtenaar alleen kennis neemt" vermogen 

door •overtreding". 
15. In de artikelen 103, n•. 3, en 156, 

eerste lid, van gemelde wet worden de woorden 
,,waartegen eene zwaardere straf dan gevange• 
nisstraf is bedreigd" vervangen door • ingevol~e 
artikel 23 tot de kennisneming van de arrondisse• 

ments-re~tbank te Àmsterdam of van den raad 
van justitie te Batavia behoorende." 

16. De woorden in het opschrift van § 3 van de 
vijfde irfdeeling van het derde hoofdstuk van 

gemelde wet "waartegen eene zwaardere straf 
dan gevangenisstraf is bedreigd" en die in het 
opschrift van § .6 van dezelfde afdeeling "waarop 
eene zwaardere straf dan gevangenisstraf is ge• 

stelu" worden vervangen door de woorden "waar• 
van de kennisneming in eersten aanleg de be· 
voegdheid van de consulaire regtbank te boven 
gaat." 

17. In artikel 122 van gemelde wet worden 
de woo1:den: ,,fodien tegen het feit eene zwaardere 

straf dan gevangenisstraf is bedreigd" vervangen 

door: "Indien het feit ingevolge artikel 23 tot 
de kennisneming van de arrondissements-regtbank 

te .Jmstei'dam of van den raad van justitie te 
Batavia behoort." 

In artikel li:18 worden de woorden "dat tegen 
het den beklaagde ten laste. gele~de feit eene 
zwaardere straf dan gevangenisstraf is bedreigd" 
vervangen door de woorden "dat het den be

klaagde ten laste gelegcle feit tot de kennisne• 

miug van de arrondissements-regtbank te ..dm• 

stei'dam of den raad van justitie te Batavia, 
behoort." 

In artikel 151 worden de woorden uwaarop 
eene zwaardere straf dan gevangenisstraf is ge• 

steld" vervangen door de woorden utot de ken• 
nisneming van de arrondissements-regtbank te Àm
sterdam of den raad vnn justitie te Batavia be• 
boorende." 

18. In het eerste lid van artikel ' 130 van 

gemelde wet worden de woorden • wanneer het 
hem ten laste gelegde feit met gevnngeni ,straf 
is bedreigd" vervangen door de woorden "wanneer 

het hem ten Jaste gelegde feit een misdl"ijf op • 
levert." 

19. Artikel 150· van gemelde wet vervalt. 
20. In artikel 156 van· gemelde wet wordt 

in het eerste Jid vóór de woor<len "akte van be
schuldiging" gevoegd "dagvaarding of". 

In het eerste en tweede lid van gemeld artikel 
vervallen de woorJen "arrest of". 

21 . In artikel 158 worden de woorden "de 

beschuldigde" vervangen door "de beklaagde". 

22 . Achter artikel 22 van gemelde wet worden 
de volgende bepalingen ingevoegd: 

··.drtikel 22a. In de gevallen waarin in Ne• 
derlandsch-Indiè gevangennisstraf moet worden 
ondergaan, wordt deze ondergaan overeenkomstig de 

aldaar geldende voorschriften, als gevangenisstraf. 

Wanneer de veroordeelde behoort tot de in• 
lanJsche of daarmede gelijkgestelde bevolking van 
Nederlandsch-Indië, wordt de straf, overeen

komstig de bepalingen van het Wetboek van 
Strafrecht voor inlanders in Neder!andsch-Indië, 
,ervangen door dwangarbeid buiten de ketting 

of wegzending naar een oord van ballingschap." 
•Ài·tikel 22b. In de gevallen waarin in Necler

Jandsch-Indië hechtenis moet worden ondergaan, 

wordt deze ondergaan overeenkomstig de aldaar 
geldende voorschriften, als gevangenisstraf. 

Wanneer de veroordeelde behoort tot de in

landsche of daarmede gelijkgestelde bevolking van 
Nederlandsch-Indië, wordt de hechtenis vervangen 
door de straffen, vermeld in de artikelen 5, 7°, 
l l en 8 van het Wetboek van Strafrecht voor 

inlanders in Nederlandsch-Indië , volgens de 
aldaar gemaakte onderscheidingen. 

23 . Deze wet treedt in werking op hetzelfde 
tijdstip waarop, ingevolge artikel 32 van de 
wet houdende regeling van de bernegdheid der 

consulaire ambtenaren tot het opmaken van bnr• 

gerlijke akten, en van de comulaire regtsmagt, 

9* 
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het Wetboek van Strafrecht binnen het r essort 

der Nederlandsche consulaten verbindend wordt. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den l 5den April 18 86. 

(get .) WILLE M. 
De J[inister van Justitie, 

(get.) DU 'fO UR VAN B ELLINCHAVE • 

.De Minister van B uitenlandscl,.e Zalcm, 
(get.) V. KARNEBEEK. 

(Uitgeg. 22 April 1886.) 

15 Ap,·il 1886. W:E.--r, houdende bepali □gen, 

regelende het in werki □g treden van het bij 
de wet van 3 Maart 1881 (Staatsblad n°. 35) 
vastgestelde Wetboek van Strafrecht en den 
overgang van de oude tot de nieuwe straf

wetgevini(, alsmede om overeenstemming te 
brengen tusschen de bestaande wet ten en het 

nieuwe wetboek. S. 64. 
B ijl. Handel. 2• Kamer 1883/84 n°. 220, 

1-3; 1884/85 tweede zitting n°. 40, 1-2; 
1885/86 n°. 29, 1-11. 

Handel. 2• Kamer 1885/86 bladz. 1086-1091, 
1093-ll06, 1110-1113 , ll l 5-11 36. 

Handel. 1 • Kamer 1885/86 bladz. 281-291, 
297 , 316. 

W 1J WILLEM III, ENZ •. . doen te weten: 

Alzoo Wij in overwegiug genomen hebben, dat 
volgens art. 475 van het bij de wet van 3 Maart 1881 
(Staatsb lad n°. 35) vastg:estelde " Wetboek van 
Strafrecht" het in- werking treden. van dat Wet
boek bij de wet moet worden geregeld , terwijl 

het tevens noodzakelijk is zoowel om bepalingen 

vast te stellen omtrent den overgang van de oude 
tot Je nieuwe strafwetgeving, als om overeen

stemming te brengen tusschen de bestaande wetten 

en het ni euwe wetboek; 
Zoo is !,et, dat Wij, den Raad van State enz. 

§ 1. .d.lgemeene bepalingen. 

Art. 1. De wetten van 10 Juni 1840 (Staats
blad n°. 20-26) zijn ingetrokken. 

2. H et bij de wet van 3 Maart 1881 (Staats
blad n°. 35) vastgestelde Wetboek van Strafrecht 
treedt in werking op den l sten September 1886. 

II. Bepalingeii , 1,.oudende afschaffing, hand-
1taving of wijziging van wetten die thans 

in werking zijn. 

3. Op het in art. 2 vermelde tijdstip zijn af

geecbaft: 
a. het Fransche Wetboek van Strafrecht (Code 

Pénal), voor zoo ver het thans nog J,ier te lande 
van kracht is ; 

b. het besluit van den Souvereinen Vorst van 
24 J anuari 1814 (Staatsblad n°. 17) ,. omtrent 
den boekhandel en den eigendom van letterkundige 

werken, voor zooverre dit besluit nog niet is 
afgeschaft ; 

c. de wetten van : 
6 October 1791, concernant les biens et nsages 

rnraux et la police rurale; 
28 September 1816 (Staatsblad n°. 51) , ,,tot 

vaststelling van straffen voor hen, die vreemde 
Mogendheden beleedigen"; 

12 December 1817 (Staatsbladn°. 33), ,houdende 

straffen tegen degenen, die, niet aan den militairen 
rechtsdwang onderworpen, de desertie van het 

krijgsvolk begunstigen"; 

20 November l8l8 (Staatsbladn°. 39), ,, houdende 
strafbepalingen om den slavenhandel te betengelen"; 

23 December 1824 (Staatsblad n°. 75), ,,houuende 

daarstelling van nadere maatregelen tot wering 
en nitroeijing van den slavenbaudel"; 

16 Mei 1829 (Staa tsblad n°. 34), •houdende 

aanvulling van eenige gapingen in het Wetboek 
van Straftrecht"; 

19 Mei 1829 (Staatsblad n°. 35), ,,strekkende 
om de vermenging van vergiftigeofanderescb~delijke 
zelfstandigheden in eet- en drinkwaren te be
teugelen"; 

1 Juni 1830 (Staatsblad n°. 15), ,tot be

tengeling van hoon en laster en andere vergrijpen 
tegen het openbaar gezag en de algemeene rust"; 

24 April J 836 (Staatsblad n°. 13), ,,betrekkelijk 
de misdaden van valsche munt en muntschennis"; 

10 Mei 1837 (Staatsblad n°. 21), •houdende 
tijdelijke aanvulling der bepalingen omtrent de 
enkele en bedriegelijke bankbreuk" ; 

3 Mei 1851 (Staatsblad n°. 44) , ,, regelende 

de verjaring der straffen , uitgesproken wegens de 
misdrijven, vermeld iu de wetten van 16 Mei 1829 
(Staatsblad n°. 34) en 1 Juni 1830 (Staatsblad 
no. 15)"; 

28 Juni 1851 (Staatsblad n°. 68), ,, tot invoering 

van het stelsel van eenzame opsluiting ten aan

zien van enkele op te legl\en straffen"; 
3 Maart 1852 (Staatsblad n°. 20), ,, regelende 

de gevolgen van door den militairen strafregter 

uitgesproken veroordeelingen bij later gepleegde 

misdaad of wanbedrijf"; 
29 Juni 1854 (Staatsblad n°. 102), ,houdende 

eenige veranderingen in de straffen op misdrijven 
gesteld" ; 
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3 Juni 1859 (Staatablad 11°. 44), nhoudende 
wijziging en aanvulling der wet van 12 Decem

ber 1817 (Staataólad n°. 31:1), met opzigt tot het 
koopen, in pand of bewaring nemen, of ontvangen 
van militaire kleedingstukken enz."; 

25 December 1860 (Staatsblad n° . 102), 
"houdende aanvulling vau art. 10 der wet van 
29 Juni 1854 (Staatsblad n°. 102), omtrent 
!:Strafbare poging tot misdaad"; 

22 April 1864 (Staatsblad n°. 29) , ,, houdenda 
bepalingen voor het geval van wanbetaling van 
boeten in strafzaken"; 

17 September 1870 (Staatsblad n°. 162), 
, tot afschatting der doodstraf" . De artt. 2 en 7 
dezer wet blijven van kracht; 

24 Juli 1871 (Staatsblad n°. 84), tot wijziging 
van art. 7 der wet van 29 Juni 1854 (Staats

ótad n°. 102), " houdende eenige veranderingen 
in de straffen op mistlrijven gesteld"; 

12 April 1872 (Staatsblad n°. 23), uhoudende 
bedreiging van straf tegen de vernieling en de 

onbraikbaarmaking vau schepen eu andere vaar

tuigen door andere dan de in artt. 434 en 435 

van het Wetboek van Strafrechtgenoemde midtlelen"; 

12 April 1872 (Staatsblad n°. 24), " tot ver

vanging van de artt. 414, 415 en 416 van het 

Wetboek vl\n Strafrecht door andere bepalingeu"; 

31 December 1875 (Staatsólad n°. 255), "tot 
toepasselijkverklaring van art. 55 van het Wetboek 

van Strafrecht, voor zooveel de aansprakelij kbeid 
voor de gerechtskosten betreft op ben , tlie wegens 

ééne en dezelfJe overtreding veroordeel<l worden"; 

d. de strafbepalingen alsmede alle bepalingen 
omtrent onderwerpen in de acht eerste Titels van 

het eerste Boek van het Wetboek van Strafrecht 
behandeld, welke in andere uau de onder a, ó en c 
genoemde wetten voorkomen, voor zoover die 

wetten vóór 1 Maart 1886 zijn in werking ge
treden en de bedoelde bepalingen niet in deze wet 
wortlen gehandhaafd. 

Disciplinaire voorschriften worden niet als be

palingen beschouwd, onder letter d bedoeld . 
4. Op het in art. 2, vermelde tijdstip zijn mede 

afgeschaft: · 

1°. het avis du Conseil d 'E1at van :~ ~ctobc~ 
o,rem er 

1806 sur la compétence en matière de délits 
commis à bord des vai sseaux nentres dans les 

ports et rades de France; 

2°. de wet van 29 Juni 1854 / Staatsblad 
n°. 103), houdende "uitbreiding van de regtsmagt 
Jer kantonregters in strafzaken". 

5 . De bepalingen krachtens welke de Regeering 
vreemdelingen, wegens bedelarij of landlooperij 
veroordeeld, over de grenzen doet leiden, blijven 
van kracht. 

6 . Blij ven van kracht de bepalingen omtrent 
onderwerpen in de acht eerste 'l'itels van het eerste 
Boek van het \Vetboek van Strafrecht behandeld 
alsmede de strafbepalingen, welke voorkomen in 
verdragen met bnitenlandsche Mogendheden. 

l<'eiten , bij deze verdragen strafbaar gesteld, 

worden, voor zoover deze strafbaarstelling niet 
geschiedt door toepasselijkverklaring van het 
nationale recht , beschouwd als overtredingen. 

7. Blij ven van kracht de bepalingen omtrent 
onderwerpen in de acht èerste Titels van het eerste 

Boek ,·an het Wetboek van Strafrecl1t behandeld als

mede de strafbepalingen, welke voorkomen in wetten 
rakende zaken van Rijksbelastingen, met uitzondering 

van het tweetle lid van art, 9, het vierde lid van 
art. 13 en art . 27 der wet van 16 September 1852 

(Staatsótad n°. 1 78) •Omtrent den waarborg en 
de belasting der gouden en zilveren werken·•. 

H et maximum der daarin bepaalde gevan,2;enis-• 
straffen wordt met de helft verminderd . De minima 

van het Wetboek van St rafrecht zijn toepasselijk 

zoowel voor di e straffen als voor de geldboeten, 

welke volgens de tegenwoordige belastingwetten , 

bij het bestaan va n verzachtende omstandigheden, 
voor vermindering vatbaar zijn. 

De in zake van Rijksbelastin~en thans geldende 
bepalingen voor !,et geval van wanbetaling van 
boeten en gerechtskosten blijv en van kracht. 

Gevangenisstraf tot verbaal van geldboete of 

gerechtskosten of van beide wordt ve rv angen door 
hechtenis van gelijken duur doch den tijd van 

één jaar niet overschrijdende. Het algemeen 
minimum van het Wetboek ran Strafrecht is ook 
voor deze hechtenis van toepassing. 

Lijf dwang tot verhaal van geldboete of gerechts
kosten blijft bestaan in ae gevallen waarin hij 
than s kan worden toegepast. 

De lij fsd wang zal bij gebleken onvermogen nimmer 
den dnur van zes maanden te boven gaan, behou

dens hervatting indien de veroordeelde later in staat 
geraakt om het door hem verschuldigde te voldoen. 

Ook bij in - of ver voer van goederen in strijd 

met de Rijksbelastingwetten door kinderen be

neden den leeftijd van tien, of, indien niet blijkt, 
dat door hen met oordeel des onderscheids is ge
handelJ, beneden den leeftijd van zestien jaren , 
kan de rechter, in het tweede lid van de artt. 38 

en 39 va!! Wetboek van Strafrecht aangewezen, 

i; 
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op vordering van het bestunr der belastingen, de 
verbeurd verklaring der aangehaalde goederen uit
spreken. 

De feiten, in het eerste lid van dit artikel 

bedoeld, worden beschouwd als misdrijven, behalve 
,-oor de toepassing van art. 62 eerste lid van het 
Wetboek van Strafreclit. 

8 . Artikel 26 van het Wetboek van Burgerlijke 
Regtsvordering wordt gelezen: 

"Wanneer de opschudding op de teregtzitting 
van eene arrondissements-regtbank, een geregts
hof of den H oogen Raad vergezeld is geweest van 

beleedigingen of bedreigingen jegens de regters of 
de regterlijke ambtenaren, welke het kenmerk van 
misdrijf dragen, zullen de daders dadelijk op 
dezelfde teregtzitting, zonder eenige dagvaarding, 
kunnen worden teregtgesteld en, nadat de feiten 

tot klaarheid gebragt zijn, na verhoor van het 

openbaar ministerie kunnen worden veroordeeld ." 
In het tweede lid van art. 13 der wet op de 

Regterlijke Organisatie en het beleid der justitie 

worden de woorden: "een bevel van dagvaarding 
in persoon", ,•ervangen door: •re_gtsing:ang zonder 
bevel van gevange.nneming of gevangenhouding" . 

Art. 10 van de wet van 15 Januari 1886 

(Staatsblad n°. 5) ondergaat de volgende wijzi

gingen: 
In het onder dat artikel voorkomende art. 88 

worden de woorden: ,,of de in de artt . 390, 
1°. 391" ven•angen door: ,,of de in artt. 390, 

1°., 391, 1°."; 
aan de tweede zinsnede van het tweede lid van 

het ouder voormeld art. l O voorkomende art. 123d 
wordt toegevoegd: ,,en indien het van die be

voegdheid gebruik gemaakt heeft, tot de beslissing 
daarover, mits binnen den daarvoor gestelden 

tijd gegeven"; 
aan voormeld art. 10 wordt toegevoegd: 
In art. 105 worden de woorden "den cipier'' 

vervangen door ,,_het hoofd". 
Art. ] 2 van laatstgemelde wet ondergaat de 

volgende wijziging: 
In het tweede lid van het onder dat artikel 

v.oorkomende art. 221 v vervallen de slotwoorden: 
"en over de verwijzing in de kosten, door de 
belcedigde partij gemaakt". 

Art. 20 van laatstgemelde wet ondergaat de 

volgende wijzigingen : 
Het eerste lid van het onder dat artikel voor

komende art. 320 wordt gelezen: 
,, Zoodra de procureur-generaal voldoende aan

wijzing heeft gekregen van een gepleegd misdrijf, 

als bij art. 315 bedoeld en van den persoon, die 
zich daaraan heeft schuldig gemaakt en hij het 
verleenen van regtsingang noodig oordeelt, biedt 
hij de stukken met zijne daartoe strekkende 
vordering aan den hoogen raad aan." 

Het laatste lid van het onder voormeld art. 20 
voorkomende art. 325 vervalt. 

9 . De militaire strafwetten en de bepalingen 
van militair strafrecht, in andere wetten voor
komende, blijven van kracht, behoudens de hieronder 
volgende wijzigingen. 

I eder feit, strafbaar volgens die wetten en be
palingen, wordt, voor zoover het niet als disciplinair 

vergrijp te beschouwen is, beschouwd als misdrijf. 
In art. 7 ner wet van 17 September 1870 

(Staatsblad n°. 162) , ,,tot afschaffing der dood
straf" , worden de woorden --tuchthuisstraf van 

vijf tot vijf en twintig jaren" vervangen door: 

•militaire gevangenisstraf van ten hoogste twintig 
jaren"; en de woorden: •kruiwagenst.raf van vijf 

tot vijflien jaren" door: ,,militaire gevangenisstraf 
van ten hoogste tien jaren". 

De wetten van 14 November 1879 (Staatsblad 

n°. 191 en n°. 193), tot "wijziging van het 
Crimineel Wetboek voor het Krijgsvolk te lande" 

en tot " wijziging van het Crimineel Wetboek 
voor het Krijgsvolk te water", ondergaan de 
navolgende wijzigingen: 

Het eerste lid van art. 2, in beide wetten, 

wordt vervangen door de navolgende bepaling: 

" Bij veroordeeling tot eene gevangenisstraf 

van drie jaren of meer spreekt de militaire regter 
tevens de in art. 11 vermelde vervallenver
klaring uit." 

In het tweede lid van art. 2 , in beide wetten, 
worden de woorden • Bij veroordeeling tot eene 
der andere straffen van het gemeene regt" ver

vangen door : • Bij veroordeeling tot gevangenis
straf van minder dan drie jaren". 

In het tweede lid van art. 3, in beide wetten, 
wordt het woord "gevangenisstraf" vervangen 
door "hechtenis" . 

Art. 4, B, 1°., in beide wetten, vervalt. 
Het tweede en derde lid van art. 5, in beide 

wetten, vervallen. 

Het eerste en tweede lid van art. 7, in beide 
wetten, worden gelezen : 

• De militaire gevangenisstraf bestaat in op
sluiting in eene strafgevangenis. 

Haar duur is ten minste één dag en, be

houdens de gevallen waarin zij de straf van den 

strop vervangt en die van strafverhooging ter 
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zake vaa samenloop van misdrijven, ten hoogste 
vijftien achtereenvolgende jaren. 

Bij strafverhooging ter zake van samenloop 
van misdrijven is zij ten hoogste twintig achter
eenvolgende jaren." 

In het derde en vierde lid van art. 7, in beide 
wetten, wordt het woord "vijf" vervangen door: 
,,drie". 

In bet vierde lid van art. 7, in beide wetten, 
'"orden de woorden : •spreekt .... uit" , ver
vangen door: ,,kan .... uitspreken". 

Het vijfde en zesde lid van art. 7, in beide 
wetten • worden gelezen: 

,, Qp deze militaire gevangenisstraf zijn toe
passelijk de regelen , in het eerste Boek vnn het 

Wetboek van Strafrecht voor de gevangenisstraf 
geschreven .. " 

Art. 10 der wet van 14 November 1879 
(Staatsblad n° . 191) en het eerste, vierde en vijfde 
li:l van art. 10 der wet van 14 1 ovember 1879 

(Staatsblad n°. 193) worden gelezen: 

• De straf van militaire detentie bestaat in op

sluiting in een huis van bewaring, of, zoo de 
gelegenheid ontbreekt daarvan gebruik te maken, 
in een buis van provoost, voor den tijd van ten 
minste één dag en ten hoogste twee achtereen
volgende jaren, behoudens het geval van straf

verhooging ter zake van samenloop van misdrijven, 
in welk geval haar duur ten hoogste twee jaren 
en acht maanden is. 

Op de militaire detentie zijn toepaaselijk de 
regelen, in het eerste Boek van het Wetboek 

van Strafrecht voor de hechtenis geschreven. 
Het verzoek van den veroordeelde om de 

detentie in afzondering te ondergaan wordt alleen 
toegestaan zoo daartoe gelegenheid bestaat." 

In het derde lid van art. 10 der wet van 14 
November 1879 (Staatsblad n•. 193) vervallen 

de woorden : •of zelfs de verdere uitvoering 
geschorst". 

In het de-~de lid van art. 13 der wet van 14 
November 1879 (Staatsblad n° . 191) en in het 
tweede lid van art. 13 ·der wet van 14 November 
1879 (Staatsblad n°. 193) worden de woorden 

•militaire detentie of tot correctioneele gevangenis
straf, wanneer" vervangen door: ,, militaire detentie, 

tot militaire gevangenisstraf, of tot gevangenis
straf, beide van minder dan drie jaren, voor 
zoover de regter niet tevens de in art. 12 ver
melde ontzegging heeft uitgesproken en". 

Het eerste lid van art. 15 der wet van 14 

Noveml!er 1879 Staatsblad n°. 191) en van 

art. l(i der wet van 14 November 1879 (Staats
blad n°. 193) wordt gelezen: 

• Wanneer een militair tot militaire gevangenis
straf of tot gevangenisstraf zonder de in art. 12 
ver~elde ontzegging, tot hechtenis of tot militaire 
detentie is veroordeeld geweest, wordt de tijd 
zijner opsluiting, ook der preventieve, niet als 
diensttijd medegerekend." 

In het eerste lid van art. 16 der wet van 
14 ovember 1879 (Staatablad n°. 191) en van 
art. 17 der wet van 14 November 1879 (Staatsblad 

n°. 193) worden de woorden ,wanneer tegen het vol
tooid misdrijf de doodstraf met eerloosverklaring of 
de tuchthuisstraf is bedreigd" vervangen door: 

•Wanneer op het voltooid misdrijf door het Crimineel 
Wet boek de doodstraf met den strop werd gesteld". 

In het tweede lid van laatstgemelde beide 
artikelen worden de woorden •tuchthuisstraf van 
vijf tot twintig jaren" vervangen door: •militaire 
gevangenisstraf van ten hoogste dertien jaren". 

Het eerste lid van art. 17 der wet van 14 
·ovember 1879 (Staatsblad n°. 191) en van 

art. 18 der wet van 14 ovember 1879 (Staats -

3lad u0
• 193) vervalt. Aan deze artikelen wordt 

als nieuw lid toegevoegd de navolgende bepaling: 
"De betrekkelijke zwaarte van ongelijksoortige 

militaire hoofdstraffen wordt bepaald door de volg
orde van art. 4; die van burgerlijke eu militaire 

straffen door deze volgorde : doodstraf, gevangenis 
straf, militaire gevangenisstraf, militaire detentie, 

hechtenis, geldboete, met di en verstande, dat 
de voorrang der gevangenisstraf boven de militaire 

gevangenisstraf en der militaire detentie boven de 
hechtenis eerst bij gelijke maxima der gestelde 

straffen in aanmerking komt." 

Art. 18 der wet van 14 November 1879 (Staats
blad n°. 191) en art. 19 der wet van 14 No
vember l 879 (Staatsblad n°. 193) worden ver
vangen door de volgende bepaling: 

"Het regt tot strafvordering wegens militaire 

1uisdrijven vervalt door verjaring: 
lo. in zes jaren voor de misdrijven waarop 

militaire detentie of militaire gevangenisstraf van 

niet meer dan drie jaren is gesteld met uitzondering 
van het misdrijf van desertie; 

2°. in achttieQ jaren voor de misdrijven waarop 

in het Crimineel Wetboek de doodstraf met den 

strop werd gesteld; 
3°. in twaalf jaren voor het misdrijf van desertie 

en alle andere misdrijven niet in n°'. 1 en 2 bed_oeld". 
In het eerste lid van art. 19 der wet van 

14 ovember 1879 (Staatsblad n°. 191) en in het 
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tweede lid van art. 20 der wet van l 4 ovem
ber 1879 (Staatsblad n• . 193) worden de woorden 
umet eerloosverklaring" vervangen door: •met de 
in art. 11 vermelde vervallenverklaring". 

In de beide voormelde artikelen en de door 
deze gewijzigde artikelen van de Crimineele Wet
boeken te water en te lande vervallen de minima 
van den duur der militaire gevangenisstraf en der 
militaire detentie. 

De maxima van den d1rnr der militaire ge
vangenisstraf krachtens een dier beide artikelen 
en de door deze gewijzigde artikelen van de 
Crimineele Wetboeken te water en te lande op 

te leggen, worden verminderd: 
bijaldien meer <lan tien jaren kon worden op

gelegd, met vijf jaren; 

bijaldien tien jaren of minder kon worden op
gelegd , tot de helft. 

Art. 21 der wet van 14 ovember 1879 
(Staatsblad n•. ] 93) vervalt. 

10. De volgende strafbepalingen en bepalingen 
omtrent onderwerpen in d~ .eerste acht Titels van 
het eerste Boek van het Wetboek van Strafrecht 
behandeld, blijven, behoudens de in deze wet ver

melde wijzigingen, van kracht. 

1°. Art. 12 van d~ publicatie van 2t Febru

ari 1806, houdende bepalingen omtrent een al
gemeen rivier- of waterrej!t, art. 7 van Titel 
XXVIII en, voorzoover het hertogdom Limburg 
betreft, de artt. 42, 43 en 44 van Titel XXVII 
van de · Ordonnance des eaux et forêts du mois 
d' Août 1669; 

de woorden, voorkomende in het eerste 

lid van art. 12 voormeld "te verdeelen" tot 
en met de woorden uwaar de contraventie 
is geschied" alsmede de woorden_ in het tweede 

lid van dit artikel • op dubbel gewin" vervallen; 

De in artt. 7 en 42, tweede lid , bepaalde 
geldboeten van 500 livres worden vervangen door 
~eldboeten van ten hoogste honderd gulden. Over

tredi ng van art. 42, eerste lid, wordt gestraft 

met geldboete van ten hoogste vijf en twintig 
gulden. De in art. 44 bepaalde straf "d'être punis 

comme usurpateurs" wordt vervangen door eene 
geldboete van ten hoogste honderd gulden; 

2°. de artt. 1 en 5 van de wet. van 22 Juli 1814 
(Staatsblad n•. 86) , houdende "verbod van alle 
vreemde of particuliere loterijen"; 

in het tweede lid van art. 1 worJen de 
woorden ,van een honderd zilveren duka
tons" vervangen door: "van ten hoogste een 
honderd gulden"; 

3°. de artt. 6 en 7 van de wet van 1 Maart 
1815 (Staatsblad n•. 21), houdende "voorschriften 
ter viering der dagen aan den openbaren Christe

lijken Godsdienst toegewijd"; 
4°. de artt. 9, 27, 36, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 

62, 70 en 71 van de wet van 11 April 1827 
(Staatsblad n•. 17), houdende uoprigting van 
schutterijen over de geheele uitgestrektheid des 
Rijks"; 

in art. 4 wordt na het woord ustraf" 
ingevoegd: •Of tot eene gevangenisstraf van 
een jaar of langer"; 

in a-rt . 60 vervallen de woorden "mis

daden of"; 
5°. art. 22 van de wet van 9 Oct. 1841 

(Staatsblad n°. 42) betrekkelijk de regtsmagt der 

hooge en andere heemraadschappen, dijk- en 
polderbesturen; 

Aan dit artikel wordt als tweede lid toegevoegd : 
,, De opbrengst der boeten bij schikking opge

legd, komt ten bate van het wa ' erschap"; 
6°. de artt. 5, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 

36, 37, 38, 40, 42, 43 , 44, 45, 48, 53, 55, 
56, 57, 64, 66 en 69 van de wet van 9 Juli 

1842 (Staatsblad n•. 20) op "het ' otarisambt", 

gewijzigd bij de wet van 6 Mei 1878 (Staats
blad n•. 29) en bij die van 26 April 1876 (Staats
blad n•. 85); 

van art. 51 dezer wet vervalt het lste lid 
en in het tweede lid, gewjjzigd bij art. 7 
der wet van 6 Mei 1878 (Staatsblad n•. 29), 
vervallen het woord ucorrectionele" en de 

woorden: "met uitzondering van de gevan
genisstraf die de geldboete vervangt"; 

in art. 54 worden de woorden: •correc
tionele zaken" vervang-en door: -,strafzaken 

ter kennisneming van de arrondissements
rel(tbank", en de woorden : "van den 23sten 
en" door: ,van den 8sten Titel, eerste Boek 
van het Wetboek van Strafrecht en van den"; 

7°. art. 13 va,; de wet rnn 28 Augustus 1843 

(Staatsblad n• . 37), houdende "vaststelling eener 
algemeene bepaling en van den eersten Titel van 
het tarief van j ustitiekosten en salarissen in burger
lijke zaken"; 

in art. 19 dezer wet worden de woorden 

"als eene correclioneele zaak" vervanl(en door: 
"als eene strafzaak ter kennisneming van de 
arrondissements-regtbauk"'; en de woorden,. van 

den 23sten en" door: •van den achtsten 
Titel, eerste Boek van het Wetboek van 

Strafrecht en van den"; 
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8°. art. 7 der wet van 28 Augustus 1843 (Staats 
blad n•. 38), houdende uvaststelling van den 
tweeden Titel van liet tarief van justitiekosten 
en salarissen in burgerlijke zaken"; 

9°. de artt. 25 en 26 van de wet van 12 April 
1850 (Staatsblad n°. 15), tot uvaststelling van het 
briefport en tot regeling der aangelegenheden van 
de brievenposterij", gewijzigd bij de wet van 
5 Juli 1855 (Staatsblad n°. 61) , en de artt . 27 
en 28 van eerstgemelde wet; 

in het eerste lid van art. 25 vermeld ver
vallen de woorden: uo f wel, in geva l van 
wanbetaling, op straf een er gevangenis van 
drie tot zeven dagen in het eerste en van 
zeven tot veertien dagen in het tweede geval"; 

10°. de artt. 9, ] 2 en 13 van de wet van 

10 September 1853 (Staatsblad n•. 102), tot 
• regeling van het toezigt op de onderscheidene 
kerkgenootschappen"; 

11°. ·de artt. 45, 57 en 58 van de wet van 
21 December 1853 (Staatsblad n•. 128), houdende 
ubepaliugcn betrekkelijk het bouwen, planten en 
het maken van andere werken binnen zekeren 
afstand van vestingwerken van den Staat"; 

in de eerste zinsnede van art. 57 ver
vallen de woorden: ,,of, bij wanbetaling, 
met gevangenis van een tot drie dagen , met 
inacl,tnemiug van het bepaalde bij het tweede 
lid van art. 14" ; 

in de tweede zinsneJe van art. 57 vervallen 
de woorden : ,,of, bij wanbetaling, met ge
vangenis van drie tot zeven dagen, mede 
met inachtneming van het bepaalde bij het 
tweede lid van art. 14" ; 

] 2°. de artt. 11, eerste lid, en 12, eerste en 
tweede lid, van de wet van 28 Juni 1854 (Staats
blad n•. 100), tot "regeling van het armbestuur", 
gewijzigd door de wet van 1 Juni ' l870 (Staa ts
blad u0

• 85); 
13°. art. 23 van de wet van _22 April 1855 

(Staatsblad n". 32), tot uregeling en beperking 
der uitoefening van het regt van vereeniging en 
vergadering" voor zooveel betreft de verwijzing 
naar de artt. 16, 18, 20 en 21; 

in voormeld artikel worden de woorden : 
•gulden en" vervangen door: "gulden of" 
en vervallen de woorden: "gezamenlijk of 
afzonderlijk"; 

14°. de artt. 20, 40 , 41, 42, 44 en 45 van 
de wet van ] 3 Juni 1857 (Staa tsblad n°. 87); 

tot "regeling der jagt en visscherij "; 
aan art. 14 wordt een nieuwe littera / 

toegevoegd , luidende: •personen die tot eene 
gevangenisstraf van drie jaar of langer zijn 
veroordeeld, indien nog geen vijf jaren zijn 
verloopen na het ondergaan der straf"; 

in art. 39, tweede lid, worden de woorden 
ude gevallen en op de wijze, in artt. 51 en 52" 
vervangen door: uin het geval en op de wijze 
in art. 74 van het Wetboek van Strafrecht"; 

in den aanhef van de nrtt. 41 en 42 wor~ 

den de woorden • met of zonder" vervangen 

door "of"; 

de artt . 43 en 58 verva llen; 
in art. 47, derde lid, worden de woorden 

"is art. 22 der wet van 29 Jnni 1854 
(Staatsblad u•. ] 02) van toepassing" ver
vangen door: ,is het ouder art. 12 der wet 
van 15 J anuari 1886 (Staatsblad n•. 5) 
voorkomende art. 221 ee van toepassing"; 

löo. art l l van de wet van 20 Augustus 1859 
(Staatsblad n•. 93), hou<lencle •bepalingen op de 
loodsdienst voor zeeschepen" , art. 8 van de wet 
van 30 December 1865 (Staatsblad n• . 173), tot 
uregeling van het loods- en bakenwezen op eenige 
wateren en stroomen", en art 2 van de wet 
van 22 December 1867 \Staatsblad n•. l 58) , 
houdende uaanvnlling der regeling van het loods
en bakeuwezen op eenige wateren en stroomen"; 

art. 12 der wet van 20 Augustus 1859 
(Staatsblad n• . 93) vervalt; 

16°. art. 2.l van de wet van l Juni 186 1 (Staa fs
lilarl n•. 53), houdende ubepalingen omtrent den 
doorlogt en het vervoer van landverhuizers" ge
wijzigd bij de wet van 15 .T uli 1869 (Staats
blad n•. 124) ; 

17°. de artt. 14 1, 183 , 184 en 187 'aanhef 
en 1°. en 2°. van de wet van l 9 Augustus 1861 
(Staatsblad n°. 72) , "betrekkelijk de nationale 
militie" , laatstelijk gewijzigd bij de wet van den 
24 April 1884 (Staatsblad n°. 70); 

in art. 24, lste lid, wordt iusscben ,,wel
dadigheid" en "en" gevoegd: ,, van Rijks
werkinrigtingen'' 

in art. 24, 2de lid, wordt Let woord •mis
drijf" vervangen door ustrafbaar feit"; 

aan -art. 55 wordt een nieuw nummer toe
gevoegd, luidende: 

"3•_ die tot eene gevangenisstr~f van één 
jaar of langer onherroepelijk is veroordeeld"; 

in art. 56, n°. 2, wordt het woord uwan
bedrijf'' vervangen door ,een strafbaar feit"; 

in art. 181, l ste lid, wordt het woord "mis
drijven" vervangen door: "strafbare feiten"; 
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in de artl. 56, Jste en 2de, en 181, 
2de Jid, wordt het woord "hechtenis" ver
vangen door: ,, verzekerde bewaring"; 

in art. 184 vervallen de woorden : "te 
zamen of afzonderlijk'' en wordt het woord 
11en" vervangen door: ,,of"; 

18°. het eerste· en tweede lid van art. 19 van 
de wet van 1 Juni 1865 (Staatsblad n°. 60), 
regelende 11de uitoefen ing der geneeskunst", aan

gevuld door de wet van 23 April 1880 (Staats 
blad n°. 65); 

in voormeld tweede lid worden de woorden 
"en daaren bo\•eu" vervangen door "of"; 

19°. art. 3 l, eerste en tweede lid, en art . 32, 
eerste, tweede en derde lid, van de wet van 
1 Juni 1865 (Staatsblad n° 61) , regelende "de 
uitoefening der artsenijbereidkunst"; 

in het eerste lid rnn art. 31 wordt achter 
de woorden "dezer wet" gevoegd: ,, behalve 
die van art. 1 , die van art. 12, tweede lid, 

voor zoover afschriften door regterlijke of 
geneeskundige ambtenaren gevraagd worden, 
die rnn art. 1 Il en die van art. 25" en in het 

tweede lid van voormeld artikel worden cle woor
den 11en daarenboven" vervangen door 11 of"; 

in het derde lid van art. ~2 worden de 
woorden "en kan .hen daarenboven" ver
vangen door "of" en vervallen de woorden: 

"worden opgelegd"; 
20°. art. 41 en het tweede lid van art. 44 

van de wet van 14 September 1866 (Staatsblad 
n•. J 38), houdende "bepalingen betrekkelijk de 
inkwartieringen en het onderhoud van het krijgs
volk, en de transporten en leverantiën voor 
's Konings legers of vestingen gevorderd", gewijzigd 
bij de wet van 29 Maart 1877 ((Staatsblad n°. 53); 

in de artt . 42, 2de lid, en 44, 2de lid 
van eerstgemelde wet worden de woorden 
,,misdrijf" en "misdrijven" rnrvangen door: 
,,strafbaar feit" en "strafbare feiten"; 

210. art. 3 van de wet van 6 April 1869 

(Staatsblad n°. i:19), houdende "intrekking der 
wetten van 29 l<'Joréal jaar X en 7 Venlose 
jaar XII (Vervoer van vrachten op de landwegen)"; 

220. art. 28 aanhef en n°. 1, artt. 29 tot en 
mei 35 van de wet van 7 April 1869 (Staats 
blad n°. 57), grwijzigd bij de wet van 8 Juli 1874 
(Staatsblad no. 96), betreffende "de maten, ge
wigten, weegwerktuigen eu gasmeters"; 

in den aanhef van art. 28 wordt het woord 
uen" vervangen door nof" en vervallen de 

woorden "te zamen of afzonderlijk"; 

in art. 34 worden de woorden "constateren 
eener overtreding of van een zwaarder mis
drijf" vervangen door: ,,constateren van een 

strafbaar feit" ; 
23°. art. 40, aanhef en 1°. en 2°., art. 41, 

aanhef en n°' . 1 , 2 , 3 , 4, 5 , 6, 7, 8, 9 , 
10 en 11, art. 42 en art. 43, aanhef en n°'. 2, 
3, 4 en 7 van de wet van 10 April 1869 
(Staatsblad n°. 65), tot "vaststelling van be
palingen betrekkelijk het begraven van lijken, de 
begraafplaatsen en de begrafenisregten" ; 

in art. 39 wordt het woord "misdrijven" 
vervangen door : ,,feiten"; 

in art. 42 worden de woorden ,het ~de lid 
van art. 27 van het Burgerlijk Wetboek" 
vervangen door: "artikel 466 van het Wet
boek van Strafrecht"; 

in den aanhef van art. 40 wordt het woord 

"en", waar dit de tweede maal voorkomt, 
en in den aanhef van de artt. 41 en 43 

wordt dat woord vervangen door •of", en 
vervallen de woorden "te zamen of af
zonderlijk" ; 

24°. de artt. 19 en 20 van de wet van 28 Mei 1869 
(Staatsblad n°. 96), betrekkelijk •de afgifte van 
zeebrieven en vergunningen tot het voeren der 
N ederlandsche vlag"; 

25°. art. 24, aanhef en litt. a, e en !,; artt. 
26 en 27 van de wet van 28 Mei 1869 (Staats

blad n°. 97). regelende "het toezigt op het ge
bruik van stoomtoestellen"; 

in de artt. 26 en 29 wordt het woord 
.,misdrijven" vervangen door: ,,strafbare 

feiten"; 
in de litt. a en 1,. van art. 24 worden de 

woorden ,, (wee honderd" vervangen door: 
,, Jrie honderd" en het woord "en" door ,,of", 
en vervallen de woorden ,,te zamen of af

zonderlijk"; 
26°. de artt. 35, 36, 37, 38, 39, lste en 

2de lid van de wet van 20 Juli 1870 (Staats
blad n°. 131) , tot "regeling van het veeartsenij
kundig Staatstoezigt en de veeartsenijkundige 
politie", aangevuld en gewijzigd door de wetten 
van 2 Juni 1875 (Staa.tsbladn°. 94), 8 Augustus 1878 
(Staatsblad n°. 115) en l Augustus 1880 (Staats

blad n°. 123); 
in art. 27, 2de lid, van eerstgemelde wet 

wordt het woord "misdrijven" vervangen door: 
,,strafbare feiten" ; 

Art. 35 , eerste lid, wordt gelezen als volgt: 
"Belemmering of verhindering van hetgeen 
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geschiedt tot uitvoering van deze wet of van 
Onze krachtens de artt. 15, 31 en 34 te 
11even voorschriften, het geheel of gedeeltelijk 
opgraven van begraven vee, vleesch, been
deren of overblijfselen daarvan, het vervoer 
van een of meer der iu art. 29 bedoelde 
voorwerpen, in strijd met dat artikel, of 
met den algcmeenen maatregel van inwendig 
bestuur in art. 34 bedoeld, naar of uit het 
in een afgesloten kring gelegen terrein ; het 
opzettelijk in verdachten toestand brengen of 
doen brengen van vee; het zonder voorafgaande 
ontsmetting van kleederen verlaten van dat 
terrein, overtreding der artt. 14, 21 en 32 
dezer wet, en van hetgeen door Ons krachtens 
de artt. 15 , 31 en 34 wordt vastgesteld , 

wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 

één jaar of geldboete van ten hoogste vijf 
honderd gulden"; 

in art. 3, 2de lid, van de wet vau 
2 Juni 1875 ( Staatsb1,a,d n°. 94) , wordt het 

woord •misdrijf" vervangen door: , straf
baar feit"; 

27°. art. 80, aanhef en n°'. 2 en 3, en art. 31 

aanhef en n°. 2 van de wet van 4 December 1872 
(Staatsblad n°. 134), tot ,voorziening tegen be
smettelijke · ziekten", aangevuld en gewijzigd bij 
de wetten van 3 .December 1874 (Staatsb1,a,d 

n°. 188) en 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 36); 
in art. 19 van eerstgemelde wet wordt 

achter het woord •gevangenissen" ingevoegd: 

" van Rijksopvoedini;(sgestichten, van Rijks
werkinrigtinf{en''; 

in den aanhef van de artt. 30 en 31 van 
eerstgemelde wet wordt het woord uen" ver

vangen door "of" en vervallen de woorden 
ute zamen of afzonderlijk"; 

28°. art. 12, 2de en 3de lid van de wet van 
8 Juli 1874 (Staatsblad n°. 98), tot • regeling 
van de uitoefening tler veearlsenijkunst", gewijzigd 
door de wet van 4 April 1875 (Staatsblad n•. 37)"; 

in het voormeld tweede lid vervallen de 
woorden : uen weigering door de veeartsen 

om den districtsveenrts in hunne wor,ing toe 
te laten"; 

in voormeld derde lid worden de woorden 
11en daarenboven" vervangen door 11of"; 

29°. art. 4 van de wet van 19 Septernber 1874 
(Staatsblad n•. 130), houdende umaatregelen tot 
het tegengaan van overmatigen arbeid en verwanr
loozing van kinderen"; 

in' het eerste lid van voormeld artikel wordt 

het woord 11 en" vervangen door "of" en ver

vallen de woorden ute zamen of afzonderlijk"; 
30°. de artt. 53, 54, tweede lid, van de wet 

van 9 April 1875 (Staatsblad n•. 67), tot ,regeling 
van de dienst en het gebruik der spoorwegen", 
art. 56, aanhef en 2de lid, mèt uitzondering der 
strafbaarstelling van het niet voldoen aan een 
krachtens art. 22 gegeven bevel of verbod; art. 56, 
3de en 4de lid; artt. 58 en 63 dier wet; 

in het eerste lid van art. 63 wordt het 
woord "honderd" vervangen door utwee 
honderd" en vervallen de woorden "tezamen 
of afzo nderlijk"; 

in art. 71 wordt het woord ,misdrijven" 

vervangen door ustrafbare feiten"; 
31°. art. 22, met uitzondering van het voor

laatste lid, en art. 29, voor zooveel betreft de 

toepasselijk verklaring van art. 2Z. van de wet 
van 2 Juni 1875 (Staatsóladn°. 95), utotregeling 
van het toezigt ,bij het oprigten van inrigtingen , 

welke gevaar, schade of hinder kunnen veroor
zaken"; 

in art. 22, laatste lid, wordt het woord 
uwanbedrijveu" vervangen door: ,,strafbare 
feiten" ; 

in het eerste lid van voormelà art. 22 

vervallen sub a en à de woorden •te zamen 
of afzonderlijk" en wordt het woord ueu", 
sub a waar het de eerste maal en sub b waar 
het de tweede maal voorkomt, vervangen 
door: ,,of"; 

32°. art. 6, met uitzondering van het 5de lid, 
art. 7 , 2de lid van de wet van 5 Juni 187 5 
(Staatsblad n°. llO) , tot •vaststelling van be
palingen bij het voorkomen van hondsdolheid" en 
art. 8 dezer wet doch alleen voor zoover het de 
strafbaarstelling betreft van het verzuim der kennis
geving bedoeld bij art. 1; 

in voormeld art . 8 wordt het woord uen" 

waar het de derde maal voorkomt, vervangen · 
door "of' en vervallen de woorden ute zamen 
of afzonderlijk". 

33°. art. 2 van de wet van 5 Juni 1875 (Staats

blad u•. 113) , betrekkelijk "het nemen van maat
regelen tegen overbrenging van den Colorado-kever"; 

.in de lste alinea van voormeld artikel 
vervallen de woorden ute zamen of afzon

derlijk" en wordt het woord ,en" vervangen 
door "of"; 

34°. de artt. 6 5 en 102, eerste lid , van de 
wet van 28 April 1876 (Staatsó1,a,d n•. 102), tot 
uregeling van het hooger onderwijs", gewijzigd 



140 15 APRIL 1886. 

bij de wetten van 7 Mei 1878 (Staatsblad n°. 33), 
..-an 28 Juni 188 l (Staatsblad n°. 107) , van 
15 Juni 1883 (Staatsblad n°. 75) en van 23 Juli 

1885 (Staatsblad n°. 141); 
3~•. art. 9, tweede lid, van de wet van den 

24 Juni 1876 (Staatsblad n°. 117), houdende 
,; regeling van <le voorwaarden tot verkrijging der 
afzonderlijke bevoeg;dheid tot uitoefening der tand
heelkunst en van de uitoefening dier kunst"; 

36°. art 2 , 2de en 3de lid , van de wet van 
28 Juni 1876 (Staatsblad u0 150) , houdende 
11maatregelen tegen het gevaar, hetwelk Joor de~ 

in - , door- en vervoer van vergiftige stoffen kan 
ontstaan"; 

in art. 2, 2de en :lde lid, wordt het woord 
,, misdrij f" en ~misdrijven" vervangen door : 

•strafbaar fe it'' en "strafbare feiten"; 

in art. 2, 2de_ lid, wordt het woord "en" 
vervangen door •of" en vervallen de woor

den "gezamenlijk of afzonderlijk"; 
37°. art. 22 , met uitzondering van het laatste 

lid, van de wet van 17 'ovember J 87G (Staats
blad n°. 227), tot "regeling der coöperatieve 
vereenigingen"; 

38°. art. 19 van de wet van 28 Maart 1877 
(Staatsblad n°. :ló) , tot "wering van besmetting 
door uit zee aankomende schepen"; 

in art. 19 wordt het woord •en", waar 

di t de tweede maal voorkomt, vervangen 
door "of" en vervallen de woorden de zamen 
of afzonderlijk" ; 

39°. art. 10 van de wet van 28 Maart 1877 
(Staatsblad n°. 43) , tot " vervanging der koperen 
door bronzen pasmunt"; 

40°. art. 9, l ste lid, van de wet van 17 Au
gustus 1878 (Staatsblad n°. 127) , tot "regeling 
van het lager onderwijs", gewijzigd door de wetten 
van 27 Juli 1882 (Staatsblad n°. 117) 3 J an uari 
1884 (Staatsblad n°. 2) en 11 J uli 1884 (Staats-

. blad n°. 123); 
iu het eerste lid van art. 9 vervallen de 

woo rden: ,,zonder daartoe bevoegd te zijn 

lager onderwijs geeft of'', wordt het woord 
,,en·•, waar dit de tweede maal voorkomt, 
vervangen door ,of" en vervallen de woorden 
,,te zamen of afzonderlijk" ; 

art. 10b der eerstgenoemde wet wordtge
lezen: •tot eene der straffec omschreven in 
art. 28 n°•. 4 en 5 van het Wetboek van 

Strafrecht" ; 
41°. art. 9, met uitzondering van het voor

laatste lid, van de wet van 23 April 1880 (Staats-

blad n°. 67), betreffende "de openbare middelen 
van vervoer, met uitzondering der spoorweg
diensten"; 

42°. art. 6 van de wet van 25 Mei 1880 
(Staatsblad n°. 89), tot "bescherming van dier
soorten, nuttig voor landbouw of houtteelt"; 

in het tweede lid van voormeld artikel 
worden de woorden: "sinds de schuldige 
krachtens dezelfde strafbepali ng werd veroor
deeld" vervangen door: ,sedert eeue vroegere 
veroordeeling van den schuldige wegens over
t red ing van hetzelfde artikel dezer wet on
herroepelijk is geworden"; 

43~ de artl 14, 15, 16, 17 en 18 van de 
wet van 21 Juni 188 1 (Staatsblad n°. 76), hou
dende • bepalingen omtrent de zeevisscherijen", 
aangevuld bij de wet van 7 October 1884 ( Staats
blad n°. 211); 

44°. de artt. 16 , 17, aanhef en 11°. 2, 18 , 
23 en 27 van de wet van 28 J uni 188 1 (Staa ts
blad 11°. 97), houdende "wettelijke bepalingen tot 
regeling van den kleinhandel in sterken drank en 

tot beteugeling van openbare dronkenschap", ge
wijzigd bij de wetten van 23 April 1884 (Staa ts
blad n•. 54) en 16 April 188 5 (Staatsblad n°. 78) ; 

n°. 4 van art. a wordt gelezen: ,, Wanneer 
de verzoeker binnen de laatste twee jaren 

tweemaal wegens overtred ing van eene straf
bep,,ling dezer wet , met uitzondering van 

die van art. 23, of wegens een der feiten 
omschreven in art. 184 , voor het geval het 
feit betrekkiug heeft op een bevel of eene 
vordering, krachtens deze wet of Je bij deze 
wet bedoelde plaatselijke verordeni ngen gedaan, 

of in de artt. 252, 426, 453 en 454 van 
het Wetboek van Strafrecht onherroepelijk 
is veroordeeld of wanneer hij van de uit
oefening van· zijn beroep is ontzet, zoolang 
die ontzetting voortduurt"; 

in art. 18 worden de woorden : •artikel 19" 
vervangen door: ,,artikel 252, 2°. en 3°., 
van bet Wetboek van Strafrecht"; 

45°. de artt. 6, 7 en 8 van de wet van 7 De
cember 1883 (Staatsblad n°. 202), "ter uitvoering 
van de op 6 Mei 1882 te 's Gravenhage gesloten 
internationale overeenkomst tot re!(eling van de 

politie op de visscherij in de Noordzee buiten de 

territoriale wateren"; 
46°. de artt. 36, aanhef en 3°., 37, met uit

zondering van het laatste lid, en 38 van de wet 

van 27 April 1884 (Staatsblad n°. 96) , -tot 
uregeling van het Staat toezicht op kranki innigen"; 
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het 2de en 3de lid van art. 18 worden 
vervangen door de navolgende bepaling: • In
geval de rechter oordeele_nde in strafzaken, 
met toepassing van het 2de lid van art. 37 
van het Wetboek van Strafrecht, heeft hevolen, 
dat iemand in een krankzinnigengesticht zal 
worden geplaatst, geschiedt de opneming van 
zoodanigen persoon tegen overlegging van 
een uittreksel uit de onherroepelijk geworden 

uitspraak, die de plaatsing beveelt."; 
47°. de artt. 14, 15 en 19 van de wet van 

23 Juli 1885 (Staatsblad n°. 142), tot ,, regeling 

der Staatsloterij "; 
in het tweede lid van de voormelde arti

kelen worden de woorden •sedert de schul 

dige wegens dergelijk feit onherroepelijk is 
veroordeeld" vervangen door •Sedert eene 

vroegere veroordeeling van den schuldige 
we!!'ens dergelijk feit onherroepel[jk is ge
word en". 

11 . De feiten in het vurig artikel bedoeld, 

worden beschouwd als overtredingen. Zij worden 
als zoodanig berecht voor zoover niet in de bij 
zondere wet uitdrukkelijk het tegendeel bepaald is-. 

De in de wetten in het vorig artikel bedoeld 
met name genoemde poging blijft als zelfstandige 
overtredinp; strafbaar. 

De op in het vorig artikel bedoelde feilen ge

stelde gevangenisstraf wordt vervangen door hech

tenis met een maximum van gelijken duur doch 

den tijd vi.n een jaar niet overschrijdende en met 
een minimum van één dag. 

Het minimum der geldboete wordt gesteld op 
of verminderd tot vijftig cents. 

Wanneer op herhaling van overtreding zwaar

dere straf is gesteld, zonder vermelding van eenig 
tijdvak, binnen hetwelk die herhaling moet hebben 
plaats gehad, is die bepaling slechts dan van 
kracht wanneer tijdens het plegen van de over

treding nog geen vijf jaren zijn verloopen sedert 
de vroegere veroordeeliug van den schuldige on
herroepelijk is geworden of de op de overtreding 

gestelde geldboe1e vrijwillig is betaald. 
Waar een andere aanvangstijd van den termijn 

voor de herhaling vastgesteld, is bepaald, wordt 
de in het vorige lid bedoelue tijd van aanvang 

daarvoor in de plaats gesteld. 
12. Blijven van kracht: 
1°. art. 39, 3de lid, van de wet van 20 J uli 

1870 (Staatsblad n°. 131), tot "regeling van het 
veeartsenijkundig Staatstoezicht en de veeartsenij

kundige politie", aangevuld door de wetten van 

2 .Juni 1875 (Staatsblad n°. 94), 8 Augustus 
1878 (Staatsblad n°. 115) en l Augustus 1880 
(Staatsblad n°. 123); 

in voormeld artikel worden de woorden : 
• De artt. 142 en 143 van het Strafwetboek, 
het laatste in verband met art. 5 der wet 
van 29 Juni 1854 (Staatsblad n•. 102), zijn 
toepasselijk op" vervangen door : "Wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 

drie jaar"; 

2°. art. 17 van de wet van 23 Juli 1885 
(Staatsblad n°. 142), tot "regeling der St.~ats
loterij ". 

De fei(eu in dit artikel bedoeld, worden be
schouwd als misdrijven. 

13. De bij bijzondere wetten en verordeningen 

verleende bevoegdheid tot het opsporen van straf
bare feiten blijft gehandhaafd, ook voorzoover 

tegen die feiten thans in het Wetboek van traf
recht is voorzien. 

14. In art. 10 der wet van 30 Apri_l 1815 
(Staatsbfad n° . 3:l) ,. houdende instelling van de 
Militaire Willemsorde" en in art. 12 der wet 
van 29 September 1815 (Staatsblad n°. 47) "hou
dende instelling van de orde van den Nederland
schen Leeuw", worden de woorden: "een onteerend 

vonnis" vervangen door: •eene onherroepelijke 
veroordeeling tot gevangenisstraf van drie jaren 
of tot zwaardere straf". 

15 . In art. 27 der wet van 9 Mei 1846 

(Staatsblad n°. 24) "betreffende de burgerlijke 
pensioenen", laatstelijk gewijzigd bij die van (len 

21 Mei 1873 (Staatsblad n°. 64), in art. 71 dei 
wet van 28 Augustus 1851 (Staatsblad n°. 127) 

•tot regeling der militaire pensioenen bij de zee
magt", art. 70 der wet van 28 Augustus 1851 

(Staatsblad n°. l 29) "tot regeling der militaire 
pensioenen bij de landmagt", art. 43 der wet van 

24 Jnni 1854 (Staatsbfad n°. 9Z) "betreffende 
het verleenen van pensioen aan mindere geëm-
11loyeerden, werklieden en bedienden", en art. 21 
der wet van 20 Auisustus 1859 (Staatsblad n°. 94), 

laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 April 1876 
(Staatsblad n°. 92), ,,betreffende het verleenen 
van pensioen en onderstand aan schippers, loodsen, 
loodskwcekelingen en hulploodsen bij de loodsdienst 
voor zeeschepen", worden de ~oorden "lijf- of 
onteerende" vervangen door: •gevangenisstraf van 

drie jaren of zwaardere", en de woorden "tot op 
de rehabilitatie" of "tot aan de rehabilitatie" 

door: "gedurent!e een door den regter bij het 
vonnis te bepalen tijd". 
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16. Art. 28 rnn de wet van 7 Mei 1856 
(Staatsblad n°. 32) •houdende bepalingen omtrent 
de huishouding en tucht op :Ie koopvaardijschepen" 
wordt gelezen : 

,, Bij de monstering worden Je nrtt. 5- 9, 17, 
20, 21, 23, 24 en 26 dezer wet en de artt. 
391-401, 406 en 408 Wetboek van Strafrecht 
aan de schepelingen voorgelezen." 

17. Art. 7 van de wet van 2 l\'J.ei 1863 
(Staatsblad n°. 50) , gewijzigd door de wetten van 
28 Juni l 876 (Staatsblad n°. 143) en van den 
25 April 1879 (Staatsblad n°. 87) ,, !Joudende 
regeling van het middelbaar onderwijl', vervalt. 

Art. 8, eerste lid b, van eerstgenoemde wet 

wordt gelezen : utot eene der straffen omschreven 
in art. 28, n°~. 4 en 5, van het Wetboek van 

Strafrecht" 
18. De wet van 6 April 1875 (Staatsblad n°. 66) 

utot regeling der algemeene voorwaarden, op 
welke, ten aanzien van de uitlevering van vreem

delingen , verdragen met vreemde Mogendheden 
kunnen worden gesloten", blijft van kracht, be

houdens de .navolgende wijzigingen. 
De navolgende nummers van · art. 2 dier wet 

worden gelezen als volgt: 
10. a. aanslag, ondernomen met het oogmerk 

om den Koning, de regerende Koningin, den 
Regent of een ander hoofd van een bevrienden 
Staat van het leven of de vrijheid te berooven 

of tot regeren ongeschikt te maken; 
b. aanslag op het leven of de vrijheid van de 

niet-regerende Vorstin, van den Troonopvolger of 

van een lid van het Vorstelijk Huis; 
2°. doodslag of moord, kinderdoodslag of kin

dermoord; 
3°. bedreigingen strafbaar gesteld bij het tweede 

Üd van art. 28 5 van het \Il' et boek van Strafrecht; 

4°. het opzettelijk veroorzaken rnn de afdrijvinir 
of den dood der vrucht van eene vrouw door haar 

zelve of door anderen; 
5°. mishandeling die zwaar ligchamelijk letsel 

of den dood ten gevolge heeft, mishandeling met 
voorbedachten rade of zware mishandeling; 

6°. verkrachting of een der misdrijven tegen 
de zeden strafbaar gesteld bij de artt. 243 tot en 

met 247 van het Wetboek van Strafrecht ; 

7o. koppelarij ; 
ll0. het namaken of vervalschen, met het in 

art. 208 van het Wetboek van Strafrecht om

schreven oogmerk, van muntspeciën of muntpapier 
of het opzettelijk in omloop brengen van vnlsche 

of vervalschte muntspeciën of muntpapier; 

12°. valschheid in zegels eu merken strafbaar 

gesteld bij de artikelen 216 en 217 van het 
Wetboek van Strafrecht: 

13°. valschheid in geschrifien, strafbaar gesteld 
bij de artt. 225 tot en met 227 van het. Wetboek 
van Strafrecht, benevens het in voorraad hebben 
of invoeren van billetten eener krachtens wettige 
verordeningen van den Staat opgerichte circu
latiebank, waarvan de valschheid of vervalsching 
den dader toen hij ze ontving bekend was, met 
het oogmerk om ze als echt en onverrnlscht 

uit te geven; 
14°. meineed; 
15°. omkooping van ambtenaren strafbaar gesteld 

bij de artt. l 7S, 363 en 364 van het Wetboek 
van Strafrecht, knevelarij, verduistering door 

ambtenaren of daarmede gelijk gestelden ; 
16°. brandstichting in de in art. ] 57 en art. 

328 van het Wetboek van Strafrecht straf
baar gestelde gevallen : 

17°. opzettelijke en wederregtelijke vernieling 
van een p:ebouw strafbaar gesteld bij art. 352 van 

het Wetboek van Strafrecht of van een gebouw 

of getimmerte in de in art. 170 van voormeld 
Wetboek strafbaar gestelde gevallen ; 

18°. openlijk g:eweld met vereenigde krachten 
tegen personen of goederen, omschreven in art. 
141 van het Wetboek van Strafrecht; 

19°. het in de in art. 168 van het Wetboek 
vac. Strafrecht bedoelde gevallen opzettelijk en 
wederregtelijk doen zinken of stranden, vernielen , 

011bruikbaar maken of beschadigen van vaartuigen ; 
25°. verdnistering. 

In de artikelen 6 en 7 wordt het woord 

•misdrijf" vervangen door: ustrafbaar feit" en 

in artikel l O het woord "hechtenis" ,loor: ,, ver 
zekerde bewaring". 

§ III. Bepalingen omtrent overtr edingen van .A.l
gemeene Jllaatregelen van inwendig best1111r , van 

Provinciale verordeningen , reglementen en 

reglementaire voorsclwiften, van gemeente
verordeningen en van politieverordeningen 

of ke11ren van waterscltappen. 

19 Blijven van kracht, voor zoover betreft feiten 
waartegen in eeu ige audere wet niet is voorzien, 

de bepalingen omtrent onderwerpen in de acht 
eerste Titels van het eerste Boek van het Wet
boek van Strafrecht behandeld, alsmede de straf
bepalingen. bij eenige bijzondere wet vastgesteld 
ten opzichte van overtreding van eenigen algé-
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meenen maatregel van inwendig bestuur tot uit
voering dier wet uitgevaardigtl. 

Art. 11 dezer wet is daarbij van toepassing. 
De bepalingen voorkomende in de wetten be

doeld in eerste lid van dit artikel omtrent soli

dariteit bij veroordeeliog tot boete , voorziening 
in geval van wanbetaling van boete , bestemming 
van boete en van verbeurdverklaarde, niet ver

nietigde of onbruikbaar gemaakte voorwerpen, 

verval van het recht van strafvordering door 

transactie of door vrijwillige betaling van het 

maximum der boete, alsmede omtrent verzachtende 

omstandigheden blijven of zijn ingetrokken. 

In art. 2, lste lid, van de wet van 28 J nni 

1876 (Staatsblad n°. 150), houdende •maatregelen 
tegen het gevaar, hetwelk door den in-, door

en vervoer van vergiftige stoffen kan ontstaan", 

wordt het woord ,,en" vervangen door "of' en 

vervallen de woorden "te zamen of afzonderlijk". 

In art. 3 van de wet van 26 April 1884 
(Staatsblad n°. 80) •houdende buitengewone 

maatregelen tot afwending van eenige besmette

lijke ziekten en tot wering harer uitbreiding eu 
gevolgen" en in art. 6 van de wet van 26 April 

1884 (Staatsblad n°. 81) • houdende nadere be

palingen omtrent het vervoer, den in-, uit- en 

doorvoer, verkoop en opslag van buskruit en 

andere licht ontvlambare of ontplofbare stoffen" 

worden de woorden "sedert de schuldige wegens 

hetzelfde feit onherroepelijk is veroordeeld" ver

vangen door: use:lert eene vroegere veroo~deeling 

vau den schuldige wegens gelijk feit onherroepe

lijk is geworden''. 

20. Waar in de thans bestaande wetten het 

geven van nadere voorschriften aan algemeene 

maatregelen van inwendig bestuur is overgelaten, 

zonder bepaling van straf tegen de overtreding 

van voorschriften bij die algemeene maatregelen 

van inwendig bestuur gegeven, zal die overtreding 

gestraft worden met hechtenis van ten hoogste 

veertien dagen of geldboete van ten hoogste 

honderd gulden. 

21 . Hij die het reglement betrekkelijk de ont

ginning van steenkolenmijnen, behoorende bij 

Ons besluit van 28 Juni 1877 (Staatsblad n°. 155) 
overtreêdt, wordt gestraft met hechtenis van 

ten hoogste twee maanden of geldboete van ten 

hoogste drie honderd gulden. 

22 . . Onverminderd de bepalingen van de drie 

voorgaande artikelen blijft art. 1 van de wet van 

6 Maart 1818 (Staatsblad n°. 12) tot· den lsten 

September 1888 van kracht. 

In voormeld artikel worden de woorden: umet 
eene boete van ten minste tien en ten hoogste 

honderd gulden, of eene gevangenis van ten minste 
één en ten langste ,·eertien dagen , of met boete 
en gevangenis te zamen, mits binnen de even• 

genoemde beperkingen respectivelijk begrepen 
zijnde" vervangen door: Hmct hechtenis van ee.n 

tot veertien dagen of geldboete van vijftig cents 
tot honderd gulden" . 

23. Art 74 der wet van 6 Juli 1850 (Staots
blad_ n°. 39), regelende -de zamenstelling en 

magt van de Provinciale Staten" blijft van kracht. 

Art. 1 der wet van 25 Mei 1880 (Staatsblad 
n°. 86) ..tot herziening der wet van 6 Maart 

1818 (Slaatsblad u0 • 12) omtrent de straffen 

tegen overtreders van algemeene verorde~ingen, 

enz." blijft van kracht . 
lo het eerste lid van voormeld artikel worden 

de woorden ugeldboete van één tot vijf en zeventig 

gulden en gevangenisstraf van een tot zeven dagen, 

tezamen of afzonderlijk" vervangen door: uhechtenis 

van ten hoogste twaalf dagen of geldboete van 

ten hoogste vijf en zeventig gulden". 

Aan voormeld artikel wordt een nieuw lid toe

gevoegd, luidende: 
,De duur der vervangende hechtenis is in geval 

het maximum der bepaalde boete zestig gulden 

te boven gaat, ten hoogste twaalf dagen." 

24. Art. 47 van de wet van 29 Juni 1851 
(Staatsblad n°. Só) , re:;:elende ,,de zamenstelling, 

inrigtiog en bevoegdheid der gemeentebesturen", 

blijft van kracht. 

Ile artt. 161- 165 van voormelde wet worden 

venangen door de twee navolgende bepalingen : 

Art. 161. • De raad kan op overtreding 

zijner verodeningeo, voor zooveel daarteg~n niet 

bij eene wet, een en algemeenen maatregel van 

inwendig bestnnt of eene provinciale verordening 

is voorzien, hechtenis van ten hoogste zes dagen 

of geldboete van ten hoo:;:ste vijf en twintig 

gulden stellen, alsmede verbeurdverklaring van 

de voorwerpen door middel van de overtreding 

verkregen of waarmede de overtreding is gepleegd , 

voor zoover zij den veroordeelde toebehooren." 

Art. 162. • Indien tijdens het plegen van de 

overtreding nog geen jaar is verloopen, sedert 

eene vroegere veroordeeling van den schuldige 

wegens gelijke overtreding onherroepelijk is ge

worden of daarvoor vrijwillig de geldboete is be

taald, kan de rcgter geldboete of hechtenis tot 

het dubbel van het voor elk gesteld maximum 

uitspreken." 
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25 . De artt. 27 1 , 272, 274 -282 der in het 
vorig artikel bedoelde wet blijven van kracht. 

Art. 273 van voormelde wet wordt gelezen: 
,, Voor de strafbaarheid der· in art 271 bedoelde 

poging en medepligtigheid gelden rle eiscben, in 

de artt. 45 en 48 van het lretboek van Straf

recht voor strafbare poging tot en medepligtig
heid aan misd rijf gesteld," 

In de artt, 272, 274, 275 en 277 vau voor

melde wet wordt het woord "misdrijven" vervangen 
door: ,, overtredingen". 

In de artt. 274 en 27 5 vari voormelde wet 

worderl de woorden "de artikele n 270 en" ver
vangen door: ,,artikel" . 

26. De artt. l · tot 5 der wet van J 2 J uli 

1855 (Staatsblad n°. 102) ,, tot voorloopige voor

ziening in sommige waterstaatsbelangen" worden 

vervangen door de twee volgende bepalingen: 

Art. 1 . ,, ne besturen van waterschappen kunnen 

op overtreding der keuren of verordeningen van 

politie, door hen krachtens de hun toegekende 

of tot hiertoe wettig uitgeoefende bevoegdheid 

gemaakt _of te maken, en van daarmede gel ijk

staande voorschriften , voor zoovcel daartegen 

niet h ij eene wet of wettelijke verordenin~ is 

voorzien , hechtenis van ten hoogste zes dage n of 

geldboete van ten hoogste vijf eu twint ig gulden 
stellen. " 

Art. 2. ,, fodien tij,lens het plegen van de over

treding nog geen jaar is verloopen , sedert eene 

vroegere veroordtel iui van den schulJige wegens 

gelijke overtreding onherroepelijk is geworden of 

daarvoor vrijwilli)( de geldboete is betaald, kan 

de regter geldboete of hechtenis tot het dubbel 

van het gesteld maximnm uitspreken." 

27 . In de bestaande provinciale , p;e meente- of 

waterschaps-verordeningcn, reglementen, reglemen.: 

taire voorschriften of keuren wordt de gevangenis

straf vervangen door hechtenis , het minimum der 

hechtenis op één dag en dat der geldboete op 

vijftig cents gesteld . 
Wan neer gevangenisstraf en geldboete tezamen 

of afzonderlijk op het feit zijn gesteld , kan de 

rechter slechts één van beide opleggen . . 

Behoudens het bij dit artikel bepaalde blijft 

art. 3 van de wet van 25 Mei J 880 (Staatsblad 
n°. 86) van kracht. 

28 . De strafbare feiten, bedoeld in de artt. 

20-27, worden beschouwd als overtreilingen. 

IV. Atgemeene bepaling omtrent 1,erltaling van 
strafbare feiten. 

29. 0 e bepalingen van het Wetboek van Straf
recht omtren t strafserzwaring, in geval van herhaling 

van strafbare feiten, worden toegepast ook indien 

de vroegere veroo rdeeling wegens soortgelijk feit 
of de vrijwillige betaling van de boete onder de 
heerschappij der oude wetgeving plaats had, zelfs 

wanneer in die wetgeving aan het eerste feit eene 
andere qualificatie werd gegeven. 

V. Bepalingen betreffende strafbare f eiten vóór 
l September 1886 gepleegd en op of na 

dien .dag te berechten. 

30. Ter bepaling van de bevoegdheid van den 

rechter en de wij ze van rechtspleging, wordt uit

sluitend de wetgeving toegepast in werking op 

het tijdstip waarop rechtsingang werd verleend 

of, voor de eerste maal, rauwelijks voor de open

bare t eregtzitting gedagvaard. 

31 . In alle zaken waarin vócîr ] September 1886 
reeds , al ware het bij verstek, een eindvonnis 

gewezen is, worden, ook na verzet of ·na gebruik 

van het middel van hooger beroep öf van cassatie, 

uitslui tend de oude strafrechtelijke bepalingen 

toegepast. 

Indien daarentegen wegens een feit vóór 1 Sep

tember 1886 gepleegd, eerst op of na dien dag 
het eerste eindvonnis gewezen wordt, gelden de 

bepalingen àer vij_ftien volge.nde artikelen en van 
art 48. 

32. Indien in de oude wetgeving levenslange 

t'lchthuisstraf is gesteld, treedt daarvoor levenslange 

gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste 

twintig jaren in de plaats. 

33 . Indien in de oude wetgeving vijf tot vijf 

en twintigjarige tuchthuisstraf is gesteld, treedt 

daarvoor gevangenisstraf van ten hoogste vijftien 

jar en in de plaat~. 

34. Indi en in de oude wetgeving vijf tot twintig

jari~e tuchthui sstraf is gesteld, treedt daarvoor 
gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren in 
de plaats. 

35 . Indien -in de oude wetgeving vijf tot vijftien

jarige tuchthuisstraf of deportatie is gesteld, treedt 

daarvoor gevangenisstraf van ten hoogste negen 

jaren in de plaats. 

36. Indien in de oude wetgeving vijf tot tien

jarige tuchthuisstraf is gesteld, treedt daarvoor 

gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren in de 
plaats. 
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37 . Indien in de oude wetgeving verbanning is 
gesteld, treedt daarvoor gevangenisstraf van ten 

hoogste vier jaren en zes maanden in de plaats. 

38. In de gevallen in de artt. 32-37 bedoeld 

is de rechter bevoegd, ontzetting uit te sprekeu 
van de in art . . 28, 11°. 1, 2, 3 en 4 van het 

Wetboek van Strafrecht vermelde rechten , be
nevens van voogdij en curateele over eigen kin 
deren, voor Jen duur in artikel 31 run dat 

Wetboek aangewezen . 

39. Indien in de ourle wetgeving correctioneele 

!(evangenisstraf is gesteld, treedt daarvoor in de 

plaats gevangenisstraf waarvan het maximum wordt 

verminderd tot de helft. 

40. Indien naar de 011de wetgeving ontzetting 

had kunnen worden uitgesproken van al de in 

art. 8 der wet van 29 Juni 1854 (Staatsbladn°. 102) 
vermelde rechten, treedt daarvoor 's rech ters be

voegdheid tot ontzetting van de in art 28, n°. l, 

2 , 3 en 4 van het W etbock van Strafrecht ver

melde r echten, benevens van voogdij en curateele 

over eigen kinderen, in de plaats. 

41 . Indien naar de oude wetgeving ontzetting 

had kunnen worden uitgesproken mu sommige 

der in art. 8 J er wet van 29 Juni 1854 (Staats
blad n°. l 02) vermelde rechten, kan die ontzetting 

slechts plaats hebben in zoover die rechten ook 

in art. 28 van het Wetboek van Strafrecht ver

meld zijn. · 
Het laatste lid van voormeld art . 8 blijft buiten 

toepassing. 
42. Indien in de oude wetger ing politiegevan

genisstraf is gesteld, tre~dt daarl'Oor hechtenis 

van gelijken duur in de plaats. 
43. Ten aanzien van het minimum der gevan

genisstraf, hechtenis en' geldboete, gelden de be

palingen der artt . . 10, lS en 23 van het Wetboek 

van Strafrecht. 
44. Indien de strafbepalingen der nieuwe wet

geving voor den schnldige minder ongunstig mochten 

zijn dan die van de oude wetgeving na de ver

wisseling in de artt. 32-:l7, :l9 en 42 dezer 

wet voorgeschreven, worden alle.en de bepalingen 

der nieuwe wetgeving toegepast. 
Alleen de maxima der gestelde straffen worden 

in vergelijking gebracht. 
Bij cumulatieve of alternatieve strafbedreiging 

worden alleen de zwaarste straffen in vergelijking 

gebracht. 
Bijkomende straffen worden niet in vergelijking . 

gebracht. 
Voor zooveel geldboeten betreft, wordt alleen 

1886. 

het bedrag der boeten, niet de duur der subsi 

diaire gevangenisstraf of hechtenis . in vergelij kJng 
gebracht. 

45 . Opzending van bedelaars of landloopers 

naa r een bedelaarsgesticht of werkhuis, kau slechts 
worden gelast voor zoover krachtens de nieuwe 

wetgeving veroordee\ing tot plaatsing in eene 
Rijkswerkinrichting zou kunnen worden uit.ge

sproken. 

lle opzending is in geen f.(e val ,,erplichtend . 

46 . Indien hetzij naar -de oude, hetzij naar de 

nieuwe wetgeving, het feit alleen op klachte ver

volgbaar is, wordt de strafvordering niet ontvan

kelijk verklaord tenzij de klacht is gedaan. 

Ve in art. 66 van het Wetboek van Strafrecht 

vastgestelde termijn vangt aan op den dag in 

art. 2 dezer wet bedoeld. 

Ten aanzien van klachten vóór die11 dag inge

diend vangt op dien dag de te rmijn aan bedoeld 

in art. 67 van het Wetboek van Strafrecht. 

4 7. De artt. 63-6 7 der wet ran 28 Juni 1854 
(Staatsblad n°. 100) ,, tot regeling van het arm

bestuur", gewijzigd bij de wet van 1 Juni 1870 
(Staatsblad u0 • 85) , blijven gelden voor hen wier 

overbrenging krachtens rechterlijk vonnis, gewezen 

vóór het in werking treden van deze wet, zal 

zijn geschied, zoolang zij in zoodanig gesticht 
verblijven. 

De in het eerste Jid vermelde artikelen zijn 

afgeschaft zoodra de laatste landlooper of bedelaar 

uit de bedelaarsgestichten is ontsla!(en. 

48. Alle bepalingen in het Wetboek van Straf

rerht gemaakt, betrekkelijk den ingang, de wijze 

en de kosten van tenuitrnerlegging van straffen, 

daaronder begrepen de be1,alingen betrekkelijk de 

bestemming van boete en van verbeurdverklaarde· 

voorwerpen en de straffen die, bij gebreke van 

voldoening aan de rechterlijke uitspraak , daarl'Oor 

in de plaats treden, zijn toepasselijk. 

§ VI. B epaling omtrmt stra.f!èn vóór 1 Sep
tember 1886 opgelegd. 

49. Art. :l5 van het Wetboek van Strafrecht 

is uiet van toepassing op straffen, die ten uitvoer 

wo,rden gelegd krachtens vonnissen vóór 1 Sep

tember 1886 gewezen. 

Slot bepaling. 

50. Deze wet treedt in werking te gelijk met 

het Wetboel<: van Strafrecht met uitzondering van 

10 
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art. 27, dat in werking treeut op den dag waarop 
deze wet in het Staatsblad wordt afgekondigd. (1) 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 15den April 1886. 

(get.) WlLLElll. 

D.: JJfinister van Justitie, 
(get.) DU TOUR VAN ' IlELLINOHAVE. 

De Minister van B uitenlandsche Zaken , 
(get.) V. KARNEDEEK. 

De Minister van Financiën , (get.) BLOEM . 

De 1liinister van Oorlog, (get.) ·w EtTZEL. 

De llfinistet van JJfarine, (get. ) W. GERIOKE. 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nijved,eid, 
(get.) VAN DEN BERGH. 

De JJfinistet van Staat, !,fin. van B innenl. Zaken, 
(get.) HEEMSKERK . 

(Uitgeg. 13 JJf ei 1886.) 

15 April 1886. WET, houdende maatregelen ter 
uitvoering van de internationale overeenkomst 
tot bescherming van onderzeesche telegraaf
kabels. S 65. 

Bijl. Handel. 2• Kamer 1884/85 2' zitting 
n° 156; 1885/86, N°. 41, 1-6. 

Handel. idem 1885/86, bladz. 1435-1443, 

1447- 1449. 
Handel. l• Kamer 1885/86 bladz. 294, 301, 

316- 318. 
WIJ WJLLEM III, ENZ ..•• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat artikel 12 van de internationale overeenkomst 
tot bescherming van onderzeesche telegraafkabels 
den 14den Maart 1884 te Parijs tusschen ver-

. schillende Staten, waaronder Nederland, gesloten 
en goedgekeurd bij de wet van 15 April 1885 

(Staatsblad n°. 89), het noodzakelijk maakt, 
maatregelen te nemen ter uitvoering van die 

overeenkomst ; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van -State enz. 
Art 1. De bepalingen dezer wet gelden voor 

alle buiten de territoriale wateren op wettige 
wijze aangelegde onc1erzeesche telegraaf kabels, aan 
land komenc1e op het gronc1gebied. van een of 
meerdere der tot de internationale overeenkomst 
van 14 Maart 1884, goedgekeurd bij de wet 
van 15 April 1885 (Staatsblad n•. 89), toege-

(l ) Dit artikel is gewijzigd bij de wet van 
19 April 1886, S. 92, en wordt gelezen: uDeze 
wet treec1t in werking op den lsten September 1886." 

treden of nog toetredende Staten, of aan lanc1 
komenc1e in de koloniën of bezittingen van die 
Staten, voor zoover c1e overeenkomst ook op die 
koloniën en bezittingen toepasselijk is. 

· 2. Hij, die buiten het geval , voorzien in het 
tweede lid van art. 2 der internationale overeen
komst van ] 4 Maart 1884 , goec1gekenrd bij de 
wet van ló April 1885 (Staatsblad n•. S9), een 
in art. 1 bedoelc1en telegraaf kabel opzettelijk en 
wederrechtelijk vernielt, onbrnikbaar maakt of 
zooc1anig beschadigt, dat de telegraphische ge
n1eenschap verbroken of bemoeilijkt zou kunnen 

worden, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
één dag tot drie jaren. 

Hij, aan wiens schnld zoodanige vernieling , 
onbruikbaarmaking of beschac1iging te wijten is, 
wordt gestraft met hechtenis van één dag tot 
ééne maand of geldboete van vijftig cents tot 
driehonderd gulden. 

3. Met geldboete van vijftig cents tot drie
honderd gulden zullen worden gestraft: 

1°. c1e gezagvoet·der of die hem vervangt, die 
zich met zijn vaartuig niet terugtrekt, of dit niet 
ten minste één zeentijl (van 60 in een graad) 

verwijderc1 houdt van een vaartuig, bezig met 
het leggen of herstellen van in artikel 1 bedoelde 
kabels, en rnerende de voor deze vaartuigen 
voorges~hreven seinen , zooc1anig dat zij van het 
andere vaartuig zichtbaar zijn ; 

2°. hij, die zijn vischtuigen of netten niet op 
den sub 1 °. genoemden afstand houdt. 

Niettemin zullen visschersbooten, van waar 
een telegraafvanrtuig, de gezegde seinen voerende, 
worc1t gezien of kan gezien worden , ten hoogste 
vier eu twintig uren, gedurenc1e welke zij in 
hunne be11•egingen niet bemoeilijkt mogen worden, 
den tijd hebben zich overeenkomstig de aldus 
gegeven waarschuwing te geel.ragen ; 

3°. de gezagvoerder of die hem vervangt , die 
zijn vaartni1; niet ten minste een kwart zeemijl 
(van 60 in een graac1) verwijc1erd houdt van de 
voor hem z,chtbare boeien, bestemc1 om bij het 
leggen, bij verstoring of bij verbreking c1e ligging 
der kabels aan te geven ; 

4°. hij, die zijn vischtuigen of netten niet op 
Jen sub 3°. genoemc1en afstand houdt. 

4. Met gevangenisstraf van één dag tot drie 
maanden of geldboete van vijftig cents tot zeshon
derd gulden zal worden ge traft hij, die opzettelijk 

_ niet voldoet aan de bevel~n, op grond der meer
genoemde overeenkomst gegeven dcor de officieren, 
bernl voerende over oorlogsschepen van een der 
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!@t die overeenkomst toegetreden Staten of over 
door cleze opzettelijk tot handhavi ng van die 
overeenkomst uitgezonden vaartuigen. 

5. De in de artikelen 2 en 4 omschreven 
fei~n worden als misdrijven, de in a~t. 3 om
schreven feiten worden al~ overtredingen beschouwd. 

6. Deze wet treedt in werking te gelijk met 
de bovengenoemde inter nationale overeenkomst. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, deu 15den April 1886. 

<,get.) WILLEM. 

De Minister van J"stitie, 
(get.) DU TOUR VAN .8ELLINCHAVE. 

D,e Min . van Waterstaat, Handel en Nijverkeid, 
{get.) . VAN DEN .BERGH. 

De ~finister van Marine, (get.) W. GERICKE. 
(Uitgeg. 19 April 1886.) 

15 April 1886. WET, houdende bekrachtiging 
eener provinciale heffing in Friesland. S. 66. 

De bekrachtigiag is verleend aan de heffing 

van kanaal- , brug- en opslaggelden , bij de 

Scharsterbrug over de Sc):rnrsterrfjn in de gemeente 
Doniawerstal. 

15 April 1886. WET, verklarende het algemeen 
nut der onteigening van eigendommen, noodig 
voor den aanleg van nieuwe aanvoerkanalen 

in de gemeente Zandvoort ten behoeve der 
Amster:l.amsche Duinwatermaatschappij S 67. 

15 April 1886. WET, tÖt wij ziging van den 
termijn, genoemd in art. 2 der wet van 
6 December 1883 (Staatsblad n°. 181), 

betreffende de uitvoering der op 3 Novem
ber J 881 te B ern gesloten internationale 
o,·ereenkomst tot wering der druifluis (Phyl 

loxera). S. 68. 
\\' IJ WILLEM III, ENZ ••.• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
wijziging wen chelijk is van den termijn, ge

noemcl in artikel 2 der wet van 6 Decem
ber 1883 (Staatsblad n°. 181), betreffende de 
uitvoering der op ö November 1881 te B ern 
gesloten internationale overeenkomst tot wering 

der clrnifluis (Phylloxera); 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

Art. 1 . Met wijziging van artikel 2 der wet 

van 6 December 1883 (Staatsblad n°. 181) wordt 

bepaald, dat de algemeene maatregel van inwendig 
bestuur, bij die wet bedoeld , vóór den 1 sten 

Jannarij 1888 aan bekrachtiging bij de wet moet 
worden onderworpen. 

2. Deze wet treedt in werking op den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen , enz. 

Gege,,en te 's Gravenhage, den 15den April 1886. 

(ge t.) WILLEM. 

De Jl1in. van 1Yaterstaat~ H andel en Nijvet·heid, 

rget.) VAN DEN BERGH. 

De ;Jtinister va1t Fi1tancië1t, (gét) BLOEM. 

(Uitgeg. 21 Ápril 1886.) 

15 Llp,·il 1886. WET, tot verandering van de 

grens tusschen de gemeente Koll"merl.and 
en Nie11w-Kruisla1td (kadastrale gemeente 
B 11mm) en de gemeenten Oldehove, G,·ijpskerk 
en Àcktka;·spel,en (kadastrale gemeente Dro
geham). S. 69. 

16 April 1886. WET, tot verandering van de 

grens tusschen de gemeente Achtkarspelen 
(kadastrale gemeente Drogeham) en de ge
meente G,·ijpskerk. S. 70. 

16 April 1886. W~:T, tot wijziging rnn de 
grens tnsschen de provinciën Friesland en 
Groningen. S. 71. 

WrJ WILLEM III, ENZ • • . • doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is de grens tusschen de provinciën 
Friesland en G?·oningen te wijzigen ; 

Gelet op het tweede lid van art. 2 der Grondwet; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

.Art. 1. De tegenwoordige grens in het midden 
van de La"wers, nevens de zuiàelijke punt van 

den Nieuwen Rttigezandsterpoldi:r, wordt, in 
zuidoostelijke richting, doorgetrokken tot den 

oostelij ken kanaalboord en loopt van dat punt, 
hetwelk is gelegen op ongeveer 114 M. ten zuid
westen van de brug bij J. KERKSTRA, in zuid

westelijke ric~ting langs genoemden kanaalboord, 
de daarop uitkomende slooten en wateren snijdende, 
tot aan de Nieuwe Friesche brug, teHns nood
waterkeering bij ;Jfunnekez,jl, loopt veràcr om 

de werken, tot het zuidoostelijk hoofd van die 

brug behoorende en vervolgens weder langs den
zelfden kanaalboord, de daarop uitkomende looten 
en wateren snijdende, tot waar die kanaalboord 

op de scheiding tusschen de kadastrale perceelen 
B11rmn , sectie C, n° . 917, en Grijpske,·k, sectie 

10* 
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G, n°. 422, de bestaande grenzen tusschen de 
gemeenten Kollmnerland en Nieuw-Kruisl,and (ka

dastrale gemeente B,m,m) en Grijpskerk ontmoet. 
2. De overgang van grondgebied van de eene 

provincie naar de andere heeft plaats op den 
lsten Mei 1886. 

3. De ten behoeve der provinciën geheven wor

dende opcenten op de grondbelasting over het 
dienstjaar 1886 blijven ten voordeele van de 

provincie waartoe dat· grondgebied thans behoort. 
4. Deie wet treedt in werking met den dag 

harer afkoniliging. 

Lasten eu bevelen enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den 16dcn April 1886._ 

(get .) WILLEM. 

De llfin . van Staat, JJ[inister van Binnenl. Zaken, 
(get. ) H EEMSKERK. 

(Uitg eg. 23 Àpril 1886 .) 

GO En EREN. 

Àardewerk (Gebakken) en porselein 
Dakpannen , tegels en metselsteenen 

Arakleggers 
.J.zijn . 
Beenzwart 
Bier, op fnst 

afgetapt 

Blik 
Blikwe,-k . 

16 Àpril 1886. Wi,;T , tot wijziging van de 

tarieven van in- en uitvoerrechten in Neder
landsclt-Indië. S. 72. 

B ijl. J{andel. 2• Kamer 1885/86 n°. 79, 1-16. · 
Handel. idem, 1885186 bladz. 1176-1187 , 

124&-1263 , 1265-1283, 1286-1315. 
Handel. l • Kamer 1885/86 bladz. 309, 

322-327. 
WIJ WILLEM lll, ENZ .••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is de tarieven van invoer- en van 
uitvoerrechten in Nederlandsck-Indië, vastgesteld 

bij de artikelen 1 en 3 van de wet van den 

l 7den ovember 1872 (Staatsblad n°. 130) te 
wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Het tarief van invoerrechten, vervat 

in artikel l van de wet van J 7 November 1872 
(Staatsblad n°. 130), wordt vervangen door het 
navolgende: 

MAATSTAF. RECHTEN. 

waarde. 6 pCt. 
vrij. 
vrij. 

waarde . 10 pCt. 
vrij . 

Hectoliter. /4.-
f 4.50 

vrij. 

waarde. JO pCt. 
Boeken, land- en zeekaarten, platen en prenten en muziek in 

bladen, in:renaaid of ingebonden ( l ) 
Buskmit 
Cement 
.Dranken, niet afzonàerlijk genoemd 

Eetwaren, niet afzonderlijk genoemd 
Fabriek- en stoom.werktuigen, machineriën , werktuigen, toe

stellen en gereedschappen ten dienste van landbouw, fabriek 
en stoomwezen, mijnontginningen en handwerken of ambachten. 
Alsmede gedeelten daarvan, mits als zoodanig door de 

ambtenaren erkend 

Gam.bier 
Garen . 

waarde. 

waarde. 
waarde. 

100 kilogr. 
waarde. 

B IJ Z O N D E R E B E P A L I N GE N. 

(1) Platen en prenten in lij sten. Als meubelen. 

vrij. 

6 pCt. 
vrij . 

10 pCt. 
10 pCt. 

vrij. 
f 20.-
6 pCt. 

1 
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G O EDER EN. 

Gedistilleerd . 

Glas en glaswei·k, van alle soorten 
Gozed en zilve,· , blad-

Hars 

in staven, baren of stukken, gemunt en stofgoud 
goud- en zilverwerk, galon, passement en rlraad 

Hout, gezaagd of ongezaagd, scheepsbouw- en timmerhout, 

daaronder begrepen masten, spie ren, riemen en ander rondhout . 

Houtwerk . 
IJs . 
lJzer in staven, stukken, roeden of platen, spoorstaven, 

lasch- en verbindingsplaten voor spoorwegen, buizen voor water 

leidingen, ijzeren gaspijpen, assen, bussen en wielen (2), 
gegoten of getrokken ijzeren laadbooten of prauwen, ge-

149 

MAATSTAF. RECHTEN. 

Por hectol. vloei- .f 40, of, in geval 
stof, bevattende 60 het bedrag van den 
liters alkohol bij eene accijns in Nederl. 
temperatuur van 16 Indië van inlandsch 
graden Yan den hon- gedistilleerd geheven 
dorddeoligen thermo- wordende meer be
meter. (1) draagt , zooveol gul-

den meer als bij 
koloniale onlonnan
tie zal worden vast
gt:steld. 

waarde. 1 O pCt. 

waarde. 

waarde. 

JO pCt. 
vrij. 

10 pCt. 
vrij. 

vrij. 

6 pCt. 
vrij. 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 

(1) Bij hoogere of mindern sterkte wordt de hoeveelheid herleid tot het alcoholgehalte van vijftiq 
percent. De voorschriften, de werktuigen en de tafels voor opneming van de sterkte eu de herleiding 
worden door den Gou verneur-Generaal vastgesteld . 

Echter geschieilt de herleiding teu aanzien van likenren en andei·e dergelijke gedistilleei-de di·anken, welke 
bereid of vermengd zijn met zelfstanil.igheden, die de rechtstreeksche opneming van de sterkte, eukel 
door middel van vochtwegers en thermometers, verhinderen, steeds in verhouding tot eene sterkte 
van vijf en zeventig pe>"cent, tenzij de ambtenaren vermoeden, dat vloeistoffen, aangegeven als dergelijke 
dranken, een hooger alcoholgehalte dan van vijf en zeventig percent hebben. In dat geval z[jn zij 
bevoegd de opneming van de werkelijke sterkte te vorderen en geschiedt de herleiding naar de 
bevonden hooge re sterkte. 

Voor vernis en alle andere met alcohol bereide vloeistoffen, geen th-anken :;ijndd, zoom ede voor 
houtgeest en alle daaruit bereide of daarmede ve,-mengde vloeistoffen, geschiedt de herleiding in 
verhouding tot eene sterkte van honderd percent. 

Ue Gouverneur- Generaal kan echter, onder de noodige voorzieningen , vrijdom van in_voe rrecht 
verleenen: 1°. voor houtgeest en 2°. voor gedistilleerd: a. dat in Nederland overeenkomstig de áldaar 
geldende bepalingen omtrent den vrijdom van accijns , is vermengd met houtgeest oî eene andere 
aldaar voor het ongeschikt maken tot gewoon ge~ruik aangewezen zelfstandigheid; b. dat in Nederlandsch
Indië volgens de daaromtrent te geven voorschriften , onaer toezicht van am btennren, door toevoeging 
van houtgeest of eene andere daarvoor door den Gou verneur-Generaal aangewezene zelfst andigheiè 
voor gewoon gebruik ongeschikt gemaakt wordt ; c. tot het vervaardigen van azijn. · 

Het invoerrecht op aether snlfuricns, chloroforme en alle verdere dergelijke uit of met alcohol 
bereide stoffen wordt door den Gouverneur- Generaal hij koloniale ordonnantie geregeld naar de 
belasting, die bij invoer van gedistilleerd verschuldigd is. 

Bij invoer van gedistilleerde dranken langs andere kantoren dan die uaartoe door de~ Gonverneur
Generaal in het bijzonder zijn aangewezen, worden zij belast als vernis en daarmede gelijkstaande 
vloeistoffen. 

De Gouverneur-Generaal stelt voorschrifen V6St omtrent het bijbetalen van het bedrag der verhooging 
van het inkomend recht voor "het gedistilleerd , dat bij de invoering dezer wet voorhanden is in eene 
hoeveelheid , boven het door hem te bepalen maximum. 

(2) .Assen, bussen en wielen, behoorende tot rijtuigen, worden bij den invoer belast als rijtuigen. 
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GOEDERE 

raam ten van ijzeren gebouwen, loodsen of pakhuizen, ijzeren 
bruggen en gedeelten daarvan , ijzeren dakbedekking en 
goten, al dan niet gegalvaniseerd, bouten en spijkers, ijzer
draad, scheepsankers, scheepskettingen, scheepsspillen, scheeps• 
want, telegraafdraad en kabels • 

IJzer, ijzerwerk, gegoten, geslagen, geplet of gesmeed, niet 
afzonderlijk genoemd. 

Instrumenten, mathematische, physische, chirurgicale en optische. 
Juweelen , paarlen en edelgesteenten , al of niet gezet. 
Kaarsen 

Kalk 

Klappers en klapperolie 
Kleederen, gemaakt, geweven of ge)>reid . 
Kolen, (Steen-) en cokes . 
Koper, ruw en gaar, geslagen of geplet, daaronder begrepen 

plate_n en bladen voor het koperen der schepen, muntmetaal, 
koperen roeden voor binten, bouten en spijkers . 

Idem, opgemaakt koperwerk, al dan niet verlakt, verguld of 
geschilderd, bronswerk en koperdraad . 

Kramerij (l.) . 

Leder en lederwerk. 

Lood, rnw, iseplet en gestreken 

MAATSTAF. 

waarde. 

100 kilog1·. 

waarde. 

waarde. 

RECHTEN. 

vrij . 

10 pCt. 
vrij e 
vrij. 

f 12.
vrij. 
vrij. 

10 pCt. 
vrij . 

vrij. 

10 pCt. 
6 pCt. 

JO pCt .. 

bewerkt, niet afzonderlijk genoemd waarde. 
vrij. 

10 pCt . 
iJfanzifacturen, lijnwaden en stoffen: van katoen, ruw, wit of 

gebleekt, geverfd of gedrukt, van zijde, van wol, van hennep, 
vlas en werk, linten en band, passementwerk en alle andere, 
niet afzonderlijk genoemd waarde. 6 pCt. 

10 pCt. 
vrij. 

J,feel 

J,Jest 

J1[eubelen waarde. 6 pCt. 
f 1!60 Mineraalwater, bron- of kunstwater 100 kruiken of 

:lfuziekinstruinenten . 
Opi111111 . 

Paarden, ezels en 1imilezets 

.Papier van alle soorten. Meubel-, muziek• , chits•, kaart•, bord• 
papier, schrijfboeken en registers, wit of gelijnd 

Pek. 

Petroleum. 

Renkwerken en parfumerieën uit of met alcohol bereid 
andere . 

flesschen. 
waarde. 

100 kilogr. 

waarde. 

waarde. 

10 pCt. 
f 460.

vrij. 

10 pUt. 
vrij. 

6 pCt. 
Zoodra een accijns op petroleum wordt 

geheven tot een bedrag vau / 1.75 per 
hectoliter, zal het invoerrecht op dit 
artikel bedragen / 0.25 per hectoliter. 

als gedistilleerd. 
waarde. 10 pCt. 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 

(1) Zoo noodig wordt door den Gouverneur-Generaal nader aangewezen, welke artikelen behooren 
tot kramerij . 
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GO E ll EREN. 

Rijst , gepeld of ongepeld . 
Rijtuigen, alsmede gedeelten van rijtuigen (l) 
Schilde-tijen 
Schrijf- en teekenbehoeften (2) 
Speelkaarten,. Europeesche 

Chineesche . 

ll!AATSTAF. 

waarde. 

waarde. 
12 spellen (3) . 

waarde. 

RJ,;CHTEN. 

vrij. 
6 pCt. 
vrij. 

6 pCt. 
f 1.-
10 pCt. 

Staal, in staven, bladen e~· platen, spoorstaven, lasch- en 

verbindingaplaten voor spoorwegen vrij. 
10 pCt. 

/ 15.-
Staal, staal\\"erk, niet afzonderlijk genoemd. 
Stroop, siropen uit vruchten . 

siropen met gedistilleerd samengesteld 

'l'abak. Tabak en snuif 

Manilla-sigaren 

Teer. 

:1.'hee 

Andere sigaren en sigaretten 

waarde. 
100 flesschen. 

J 00 kilogr. 

kilogram. 

als likeuren (zie 

gedistilleerd). 
f 8.-

f 200.-
f 50.-

vrij. 

f 0.20. 

Touwwerk, kabels of gesla!(en , want en alle ander touwwerk 

Uw·wei-ken, horloges, klokken en pendules . waarde. 

vrij. 
6 pCt. 

Vee, levend . 
P nfwaren, zoo droge als natte, en lijnolie . 
Vleesch van alle soorten . 
Wapens (vuur-), alsmede gedeelten van vuurwapens 

Wijn op fust . 
afgetapt 

champagne en andere mousseerende wijnen 
Zeildoek 

waarde. 

Hectoliter. 

l 00 flesschen. 

vrij. 
6 pCt. 

10 pCt. 
6 pCt 
f 9.-

f 10.50.
/ 21.

vriJ. 

Zink, rnw en geplet, daaronder begl"epen platen en bla,len 

voor het bekleeden, bouten en spijkers. 
Zink, werk van zink, al dan niet ver'akt of geschilderd 

Zout 

waarde. 
100 kilogr. 

vrij. 
10 pCt. 
f 2.-

Alle andere goederen, niet in het bijzonder p;enoemd of niet 

onder de voorgaande begt·epen waarde. 6 pCt. 

VERWIJZINGEN. 

Aambeelden. Als ijzel" in staven enz. 
Absint!,. Als likeuren. 

A,nbachtsgereedscl,appen. Zie fabriek- en stoom

werktuigcn. 

BIJZONDERE BEPALL GEN. 

( 1) Spoorwegrijtuigen en gedeelten daarvan zijn 
vrij van rechten. 

(2) Uitgezonderd papier. 

(3) Als spel wordt gerekend een getal kaarten 
van ten hoogste 5 2. 

À.ether sulfuriczis. Zie gedistilleerd. 

Àmflom. Als opium . 

.J.nkers. Zie ijzer. 
À.rak. Als gedistilleerd. 

Àssen, bussen en wieleii. Zie ijzer. 

B and. Zie mannfaotnren. 
B andijzei-. Als ijzer in staven. 

B aren. Zie goud. 
Batist en kamerdoek. Als manufacturen. 
Beddm en matrassen. Als meubelen. 

B esse,uap. Alii dranken. 
Byo,ete-tiën van geen gouil of zilver. Als kramerij. 

B ladeii van koper. Zie koper. 
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Bladm van -staal. Zie staal. 
zink. Zie zink. 

Bordpapiei·. Zie papier. 

Borstelmakerswerk. Als kramerij . 

Boter. Als eetwaren. 
Bouten (koperen). Zie koper. 
B ,·andewijn. Als gedistilleerd. 

Brand,3puiten. Als fabriek- en stoomwerktuigen. 
Brandspuitslangen. Als fabriek- en stoomwerk-

tuigeu. 
Brillenglazen, glaskora]en en andere snuisterijen 

van glas. Als kramerij . 
·Bronmineraalwat et. Zie mineraalwater. 

Bronswerk. Als koperwerk, zie koper. 

B ussen, assen en wielen. Zie ijzer. 
Chirnrgicale instrztmenten. Zie instrumenten. 

Chitspapie;·. Zie papier. 
Ghloo,·-calciwn (ruw). Als beenzwart. 

Chloroforme. Zie gedistilleerd. 

Cognac. Als µ;edistilleerd. 
Cokes. Zie kolen (steen-). \ ,, 

Cider of appeldrank. Als dranken . 

Dakglaze,1. Als gins en glaswerk. 

Dakpannen. Zie aardewerk. 

Dakpannen van glas. Als glas en glaswerk. 

Dekens. Als manufacturen. 

Doeken en, shawls. Als manufacturen. 

Draad (goud- ). Zie goud en zilver. 
(koper- ). Zie koper. 

(staal-) . Zie staal. 

(zink-). Zie zink. 

Drukpersen. Als fabriek- en stoomwerktuigen. 

Drijfi·iemen. Als fabriek- en stoomwerktuigen . . 

Edelgesteenten. Zie juweelen. 

Ezels en muilezels. Zie paarden. 
Gaa;·kopei·. Zie koper, ruw en gaar. 

Galanterieware-n van geen goud of zilver. Als 

kramerij. 

Galon. (echt). Zie goud en zilver. 

• (valsch). Als passementwerk onder kramerij. 

Gasmeters. Als fabriek- en stoomwerktuigen. 

Gaspijpen. Zie ijzer . 

Gemunt goud en zilver. Zie goud en zilver. 
Gem,mt koper. Zie koper. 
Geraamten voor ijzeren .gebouwen, loodsen, en pak-

huizen. Zie ijzer. 

Gereedschappen. Zie fabriek- en stoomwerktnigen. 

Geslagen want. Zie touwwerk. 

Geslagen of geplet kopei· . Zie koper. 
Geweven of gebreide kleedingstukken. Zie kleederen. 
Glaskoralen. Zie brillenglazen. 

Glaswei·k. Zie gins en glaswerk. 

G;-aslinnen. Als manufacturen. 
Guano. Als mest 
Handschoenen. A Is kleederen , gemaakte enz. 

Hem,ep-mamifacturen. Zie manufacturen. · 
Hoeden en petten. Als kleederen. 
Honden. Als vee. 

Horloges. Zie uurwerken. 
Houtgeest. Zie gedistilleerd. 

India-,·ubbei· voor fabrieken . Als fabriek- en stoom-
werktuigen. 

JJze;·draad. Zie ijzer. 
IJzei•we,·k. Zie ijzer. 
Jachtgeweren. Zie wapens. 
Jeiievei·. Als gedistilleerd. 
Kaarten. (land- en zee-). Zie boeken. 

Kaadpapie,·. Zie papier. 

Kaas. Als eetwaren. 
Kabels. Zie t.ouwwerk. 

Kabels (telegraaf-). Zie ijzer. 

Kamerdoek. A Is manufacturen. 

Kanten en tulen. Als manufacturen. 

Ka,·otten. Zie tabak. 

' Kasimiei·en. Als mannfacturen. 

Kettingen (scheeps-). Zie ijzer. 

Kei,kensiroop. Als eetwaren. 

Klappe,·olie. Zie klappers. 
Klokken. Zie nurwerken. 

Kolfe~;,,akerswei·k. Als leder en lederwerk. 
Koperdraad. Zie koper. 
Koperen munt. Zie koper. 

. Koperen roeden voor bouten. Zie koper. 

Koperwerk. Zie koper. 

Kousen. Als kleederen (gemaakte). 

Kristal. Als glas en glaswerk. 
. K,eipwe,•k. Zie vaat- en kuipwerk. 

K1111tStbloemen. Ala modewaren onder kleederen. 

K1tnstwater. Zie mineraalwater. 

Laadbooten. Zie ijzer. 

Lakens. Als manufacturen. 

Land- m zeekaarten. Zie boeken . 

Landbouwwerktuigen. Als fabriek- en stoomwerk-

tuigen. 
Lederwei·k. Zie leder en lederwerk. 

Lijnolie. Zie verfwaren. 
L{jnwaden . Zie manufacturen. 

Likeuren. Zie gedistilleerd. 

Linnen. Als manufacturen. 

lÄnt. Zie manufacturen. 

Machinerieën. Zie · fabriek- en stoomwerktuigen. 

Masten. Zie hout. 
Mathematische instrzementen. Zie instrumenten. 

l,fatrassen. Als meubelen. 
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lJJessen en messenmake,·swerk. Als kramerij. 
lJJetaal. Als koper. 

Metselsteenen. Zie aardewerk. 
Me1t~efpapie1·. Zie papier. 
JJfodewaren. Als kleederen. 

Muilezel". Zie paarden. 
M1tziek. Zie boeken. 
1Jf1tziekpapier. Zie papier . 
Naaimachines. Als fabriek- en stoomwerktuigen. 

N ieuw zilver (zoogenaamd). Als koper. 

Olie (klapper-). Zie klappers. 
Olie (lijn-). Zie verfwaren. 

Optische instrumenten. Zie instrumenten. 
Paa,.Zen. Zie j uweelen. 

Pa;-apluies en parasols. Als modewaren onder 
kleederen. 

Parasols. Zie paraplnies . 

Parfuml!'deën. Zie reukwerken. 

Passementwerk van echt goud en zilver. Zie 
goud, anders zie kramerij. 

Pendules. Zie uurwerken. 

Perry of perensap. Als dranken. 

Petten. Zie hoeden. Als kleederen. 
Photographisclie toestellen. Als fabriek- en stoom-

werktui(!en. 
Physiscl,e insti-umenten. Zie instrumenten. 

Pistolen. Als wapens (vuur-) . 

Platen en prmten. Zie boeken. 
Platen (ij zeren). Zie ij zer. 

(kopernn). Zie koper. 
• J (stalen). Zie staal. 

(zinken). Zie zink. 
Pleetwerk. Als kramerij. 

Polemieten. .A Is manufacturen. 

Pm·selein. Zie aardewerk. 

Pra1twen. (ijzeren) . Zie ijzer. 

Prenten. Zie boeken. 

Provisiën. Als eetwaren. 

Registers (wit of gelijnd). Zie papier. 
Riemen (houten). Zie bont . 

Roeden (ij zeren). Zie ijzer. 

(koperen). Zie ko11er. 

Rondho11t. Zie hout. 
Rum. Als gedistilleerd . 

Schapen en lammeren. Als vee (le,·end) . 

Scheepskettingen . Zie ijzer . 
Schoenmake,·swerk. Als leder en lederwerk. 

Sclirijfboekm. Zie papier. 
Siga,·e,,. Zie tabak. 

Siropen. Zie stroop. 
Snuif. Zie tabak. 
Spek. Zie v leesch. 
Spiautei·. Als zink. 
Spiere,,. Zie hout. 
Spijkers. Zie ij zer , koper of zink. 
Spille,, (scheeps-). Zie ij zer . 

Staalwerk . Zie staal. 

Staven (ij zeren). Zie ijzer. 
(gouden). Zie goud. 

Steenkolen. Zie kolen. 
Stoj/èn van katoen, wol, vlas of li.ennep, of zijde. 

Zie manufacturen. 

Stofgoud. Zie goud. 
Stoomw~·ktuigen. Zie fabriek- en stoomwerktnigen. 

Tafelkleeden. Zie tapijten . 
T{tpijten, vloertapijten. tapijtenbebangels en tafel-

kleedeu van alle soorten . Als mannfacturen. 

'l.'eekenbehoeften Zie schrijf- en teekenbehoeften. 

Teekeninge,,. Als schilderij en . 
Tegels. Zie aardewerk . 

Theelood. Als Jood, ruw en geplet. 

Timmerhont . Zie hout. 

Toestellen (fabriek-). Zie fabriek- en stoom-

werktuigen. 
TT e,isterglas Als glas en glaswerk. 

TT ernis met alcohol bereid. Zie gedisti lleerd. 

TT!oei·tapijten. Zie tapij ten. 
l',~,clden op brandewijn of gedistilleerd. Al& 

hkeuren. 
TTwtrwape,is. Zie wapens. 

Want (geslagen). Zie tou Nwerk. 

Waren en linten van zijde. Zie manufacturen. 

We,·ktuigen. Zie fabriek- en stoomwerktuigen. 

Wiele,,, bussen en assen. Zie ijzer. 

Wollen manufachwen. Zie mannfactnren. 

Trm·st. Als vleesch. 
Zadelmakerswnk. Als leder en lederwerk. 

Zakken (linnen en andere) . Zie manufactnren. 

Zeekaarten. Zie boeken. 

Zijden mamifact-,wen. Zie manufacturen. 

Zilver. Zie goud en zilver. 
2. Het tarief van uitvoerrechten , vervat in 

artikel 3 der wet van 17 November 1872 (Staats
blad n•. 130) , wordt vervangen door het volgende: 
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Il16iden 
I ndigo, niet bereid voor de, inlandsche markt 
Koffie . 
Suike-r. 

Tabak, niet bereid voor de inlandsche markt 
Tin. 
Vogelnestjes . 

3. Deze wet treedt in werking den I sten J nli 1886. 
Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven .te 's Gravenhage , den l oden April 1886. 

(get.) 

(get.) 

WILLF.M, 

Ve Minister van Koloniën, 
SPRENGER VAN EYK. 

(Uitgeg. 22 April 1886.) 

16 April 1886. WET, tot verhooging der be
grooting van Nederlandsch-Iiulië voor het 
dienstjaar 1836 (Hoofdstuk IL Uitgaven in 

Nerlei"landsch-Indië). S. 73. 

17 April 1886. WETT;:N, houdende naturali-
satie van: 

Mozes Mende!. S. 74. 
Anton Fein. S. 75. 

Joh an n Heinrich SchröJer. S. 76. 
Gerhard Johann Hein rich H öve l e r 

v e I W rock I age. S 77. 
Carl Gnstav Romm en h öl l er. S. 78. 

17 April 1886. BESLUIT, tot wijziging van 
art. 2 van de bij Koninklijke besluiten van 
4 Augustus 1380 (Staatsbladen n"'. 153 
en 154) vastgestelde reglementen voor de 
scheepvaart, ter beveiliging van de spoor
wegbruggen over het NOO'rtlzeekanaal te 
Velzen, in den spoorweg R aar!em-Uitgeest, 

en te Zaandam, in den spoorweg Nieuwediep
Ainsterdam. S. 79. 

WIJ WILLEM III , ~;Nz. 

Op de voordracht van 
Waterstaat, Handel en 
20sten Maart 1886, n°. 

Onzen Minister van 
Nijverheid, van den 
42, afdeeling Water-

s taat B ; 
Den Raad van State gehoord (advies _van den 

6den April 1886, n°. 9) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor-

MAATSTAF. RECHTEN. 

waarde. 2 · pct. 

Kilogr. f 0.10 
100 kilogr. f 1.-
100 kilogr. f 0.15 
100 kilogr. f 1.-

100 kilogr. f 3.50 
waarde. 6 pCt. 

noemden Minister, van 14 April 1886, n•. 32, 
afdeeling Waterstaat B; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
l O• de voorlaatste alinea van art. 2 van de bij 

Onze besluiten van 4 Augustus] 880 (Staa.tsblade1t 
n°' . 153 en 1 54) vastgestelde reglementen voor 
de scheepvaart , ter beveiliging van de beweegbare 

spoorwegbruggen over het Noordzeekanaal te Velzen, 
in den spoörweg Haa,·lein- Uitgeest, en te Zaandam, 

in den spoorweg Nieuwediep -Amsterdam, te wij zi
gen en op nie.uw vast te stellen als volgt: 

" Is de doonaart Yeil:g, dan• wordt dit des 
daags door een wit bord en des nachts door een 
wit licht aangeduid. 

I edere doorvaartopening wordt door twee groene 
lichten aangewezen." 

2°. te bepalen , dat dit besluit in werking zal 
treden den vijfden dag na rle dagteekening van 
het Staatsblad en van de Staatscourant waarin 

het is geplaatst. 
Onze Minister van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat gelijktijdig in het Staatsblad en in de 
Staatsco1want geplaatst en aan den Raad van 
State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 17den April l 886. 
(get.) WILLEM. 

De !lfin. van TfTate-rstaat, Jlandel en Nijverheid;, 

(get .) VAN DllN BERGH. 
(Uitgeg. 2 lJfei 1886.) 

17 April 1886. M1ss1vE van den Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
betreffende het verschaffen van gelegenheid 
tot kostelooze koepokinenting. 

De geneeskundige raad van Noordbrabant en 
Limburg vestigt mijne aandacht op het feit, dat 
onder de zeer jonge kinderen van mingegoeden in 
die provincies er vele voorkomen, die niet zijn 

ingeënt. 
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· Een der redenen, waarom · de kinderen van min
gegoeden en onvermogenden minder veelvuldig 
ingeënt woràen dan de kinderen ,·an voor de inenting 
betalenden , moet volgens het gevoelen van den 
raad gezocht worden in de groote afstanden, waarop 
somtijds de won,ngen der ouders van die. kinderen 

gelegen zijn van de pnblieke plaats (raadhuis , 
school als anderszins), alwaar elke drie maanden, 
ingevolge art. 18 der wet van 4 ü ecember l 872 

(Staatsblad n° . 134), gelegenheid wordt aange
boden om de kind.eren kosteloos te doen inenten. 

De raod . verzocht mij daarom de gemeentebe
sturen er op te wijzen , dat het raadzaam is de 
gelegenheden , jaarlijks voor kostelooze inenting 

bestaande, zoo te verdeelen, dat in 11:emeenten 

ten platten lande, waar in verschillende buurt
schapJ;en of gehnchteu scholen aanwezig zij.n ieder 
dier scholen minstens eenmaal per jaar tpt plaats 
van inenting worde aangewezen. 

De belangrijke uitbreiding der pokziekte in 
Noordbrabant gedurende de laatste maanden, de 
verspreiding de r ziekte ook over eenige der aan

grenzende provincien en het groot aantal onin

geënte zeer jonge kinde1·en, door die ziekte aan
getast, leidt er mij toe UHEdG. te verzoeken 

de gemeentebesturen met het bovenstaande in 
kennis te stellen , met verzoek om, in verband 

met het schrijven van mijn ambtsvoorganger van 

15 .April 1873, La B. , 9e afd., het adv ies van 

den raad indachtig te zijn en , waar noodig, de 
toepassi ng van art . l ~ der genoemde wet in 

bovenbedoelden zin te bevorderen. 
De Miit. va,i Staat, Min . vait B innen! Zaken, 

(get .) HEEMSKERK. 

17 Àpi·il 1886. BESLUIT, waarbij wordt bepaald 
dat het Wetboek van Strafvordering, met de 
daarin door de wet van 15 Januari 1886 

(Staa tsblad n°. 5) en andere wetten gebrachte 
wijzigingen, in eene doorloopende reeks van 
Titels en artikelen samengevat en in zijn 

geheel in het Staatsblad zal worden geplaatst. 
s. 80 . 

W1J' WILLEM III, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Justitie van den 14den April 1886 , .Afdeeling 2a 

n°. 75 ; 
Gezien artikel 30 van de wet van 15 Januari 

1886 (Staatsblad n°. 5); 
Hebben goedgevonden en ,·erstaan te gelasten, 

•dat het Wetboek van Strafvordering, met de daarin 

door voormelde en andere wetten gebrachte wijzi-

gingen, in eene doorloopende reeks van Titels en 
artikelen samengevat en, door bijvoeging van het 
alzoo gewijzigde .wetboek in zijn geheel bij dit 

besluit, in het Staatsblad zal worden geplaatst. 
Onze .Minister van Justitie is belast met de 

uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 17den .April 18S6. 
(get. ) WILLEM. 

De Minister van Justitie, 
(get.) DU 'fouR VAN BELLINCHAVE. 

(Uitgeg. 4 Jfei 1886.) 

WETBOEK VAN STRAFVORDERING. 

.ALGEMEENE BEPALINGEN. 

Art. 1. Niemand mag tot $traf vervolgd of 
veroordeeld worden, dan op de wijze en in de 
gevallen bij de wet voorzien. 

2. Tot strafvordering zijn alleen geregtigd de 
ambtenaren, welke bij de wet daartoe bevoegd 

zijn verklaard. 
3. Behalve in de gevallen bij de wet voorzien, 

kan de vergoeding van schade, door eenig straf
baar feit veroorzaakt, alleenlijk bij eene afzonder

lijke burgerlijke regtsvordering rnrvolgd worden. 
4. Gedurende den loop van de regtsvervolging 

tot straf, blijft de regtsvordering tot vergoeding 
van schade voor den burgerlijken regter geschorst, 

onverminderd de behoedmiddelen bij de wet ver
oorloofd. 

5. Geenc regtsvervolging tot straf kan gestuit 
of geschorst worden door het afzien van de bur

gerlijke regtsvordering, ten zij in de gevallen bij 
de wet voorzien. 

6. fodi en de verdediging van den beklaagde 
een geschilpunt van burgerlijk regt betreft, van 
welks beslissing de regter oordeelt dat de waar• 
dering van het feit afhangt, aan denzelven te 

laste · gelegd, zal de regtsvervolging met of zonder 
tijdsbepaling worden geschorst . 

Indien de beklaagde in be1rnring is, zal de 

regter zijne voorloopige invrijheidstelling knnnen 
gelasten. · 

7. Alle dagvaardingen en beteekeningen van 
stukken op last of van wege het open baar minis

terie of van wege andere ambtenaren, daartoe bij 
de wet gemagtigd, geschieden door eeuen ileur

waarder of dienaar van de open ba.re magt, op de 
wijze voorgeschre1•en bij'. art. 144. 
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E E R S TE 'l' I 'l' EL. 

Van !tet opspoteii dYt sti-afbare f eite,,. 

E E R S TE A F DE EL l N G. 

Pan de ambtenarm belast met de opsporing der 
strafbare feite ... 

8. Met het opsporen der strafbar~ feiten zijn, 
vol!(ens de onderscheidingen bij de wet gemankt, 
de hiernavolgende ambtenaren belast , elk voor 
zoo ,·eel aangaat de uitgestrektheid van het grond
gebied voor hetwelk hij is aangesteld en beéedigd: 

1°. De veld- en boschwachters; 
2°. De officieren en onder-officieren der maré

chn,nssée; 

3°. Jlc directeuren en commissarissen van policie 
en de waterschouten ; 

4°. De burgemeesters, of degenen die hen ver

vangen, doch alleen in de gemeenten 
alwaar g:eene commissarissen van policie 

zijn; 
5°. De kanton-regters; 
6°. De ambtenaren van het openbaar ministerie, 

behalve die bij de kanton-geregten; 

7°. Alle andere beambten in zaken bij bijzon
dere wetten en wettige verordeningen aan 

hunne waakzaamheid toevertrouwd 

9. In ile gemeenten, die in verscheidene af<lee

liugen van policie verdeeld zijn, zullen rle com

missarissen van policie hunne ambtsverrigtingen 
uitoefenen over de geheele uitgestrektheid der ge

meente, in welke zij zijn geplaatst, zonder zich 

van deze verpligting te kunnen verschoonen, op 
grond dat de feiten gepleegd zouden zijn bu iten 

de bijzondere afdeeling waarover zij zijn gesteld. 

1 O. Elke gestelde magt, elk openbaar ambte
naar die in de uitoefening van zijne bediening 

kennis bekomt van een strafbaar feit, zal gehouden 

zijn daarvan dadelijk den ambtenaar van het open

baar ministerie bij de regtbank, binnen welks 

regtsgebiecl het feit begaan is , of waarin de ver
dachte woont of mogt kunnen gevonden worden, 
herigt te geven, en aan denzelven ambtenaar alle 

de bescheiden, processen-verban! en akten, die tot 
de zaak betrekkelijk zijn , in te zenden. 

11 . Een ieder die getuige i geweest van eenen 

aanslag, het zij tegen de openbare rust of veilig

heid, het zij tegen iemands leven of eigendom, 

dissement waarin de daad gepleegd is, het zij 
van dat alwaar de vedachte woont of kan worden 

gevonden, of aan een' der hulpofficieren. 
De vorenstaande bepaling is niet toepasselijk op 

de personen bij het tweede en derde lid van 

art. 66 .vermeld. 
12. I eder tegen wien een strafbaar feit is ge

pleegd of die daarvan kennis draagt, is bevoegd 
daarvan aangifte te doen bij een der ambtenaren, 
genoemd in art. 8. 

De schriftelijke aangiften zullen moeten worden 
onderteekend . 

De mondelinge aangiften zullen door den ambte
naar, die dezelve ontvangt; in gesch1·ifte worden 
gesteld, en zoo door hem , als door clen aangever, 
worden onderteekend, zoo deze kan schrijven. In 
geval van beletsel wordt de reden daarv.nn vermeld. 

13. Bij misdr ijven alleen op klagte vervolgbaar 

geschiedt de kla"te mondeling of schriftelijk hij 

den bevoegden nm htenaar, hetzij door den tot de 

klagte gercgtigde in persoon , hetzij door een ander, 
daartoe door hem van eene bij zondere schriftelijke 

volmagt voorzien. 

De mondelinge klagte wordt door den ambtenaar 
die haar ontvangt in geschrift gesteld en na voor

lezing door hem met den kloge,· of diens gevol

magtigcle onderleekend. Indien deze niet teekenen 
kan, wordt de reden van het beletsel vermeld. 

De schriftelijke volmngt of, zoo zij voor een notaris 

in minuut is verleden, een authentiek afschrift 

daarvan, wordt aan de akte vastgehecht. 
De schriftelijke klagte wordt door den klager, 

of, onder overlegging van de schriftelijke rnlmagt, 
of, in het geval bedoeld in het vorige lid, van 

een authentiek af chrift daarvan, door den gevol-

magligde onderteekend. 

Alles op straffe van nietigheid. 
14. Tot het ontvangen der klagte is elk officier 

en elk hulp-officier van justitie bevoegd en verpligt. 

15. De intrekking der kla"te geschiedt bij de 
ambtenaren, op de wijze en in den vorm voor 
het doen der klagte bij de artt . 13 en 14 bepaald. 

T W E ED E A F D E }; L I N G. 

Pan de burgemeeste,·s e,i commissarissen va,i policie, 
met betrekki1tg tot strafbare feiten aan de 

kennis11emi1tg van de,, kanto1'•i·egter . 
onde,·wotpe1'. 

zal desgelijks gehoudeu zijn daarvan dadelijk berigt , 16. lle commissarissen van policie , en, in de 

te . geven aan den ambtenaar van het openbaar gemeenten waar l(eene commi~ arissen van policie 
ministerie bij de rel(tbank, het zij van het arron- -zijn, de burgemeester of die deszelfs plaats v~r -
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vult, zullen de strafbare feiten aan de kennisneming 

van den kanton-regter onderworpen nasporen, zelfs 
ook de zoodanige die tot het bijzonder toezigt 
van de veldwachters en boschwachters behooren. 

Zij zullen de berigten en aangiften ontvangen tot 
de voornoemde feiten betrekkelijk. 

De processen.verbaal ,foor hen te dien einde op 
te maken, zullen inhouden den aard en de om
standigheden der feiten, den tijd wanneer, en de 

plaats waar dezehe zijn bedreven, mitsgaders de 

bewijzen of aanwijzingen ten Jaste van de ver

moedelijk schuldigen. 
17 . In gemeenten , in welke niet meer dan één 

commissaris van policie is, zal , bij wettig beletsel 

van denzelven, de burgemeester of die deszelfs 

Jilaats vervult, den gezegden dienst waarnemen, 

of door tijdelijke aanstelling van eenen persoon tot 

vervanging van den commissaris van policie, in 

diens dienst voorzien . 

18. De burgemeester of die deszelfs plaats ver

vult, of wel de commissa-ris van policie, zal aan 

den bevoegden ambtenaar van het openbaar minis

terie bij het kanton-geregt alle de stukken en 

narigten doen geworden , ten langste binnen den 

tijd van drie <lagen , de dag, op welken het feit 

tot zijne kennis is gekomen, daaronder begrepen. 

D ERnr; AFDEEL I NG. 

/1 an de veld- en boschwachters. 

19. De veld- en boschwachters zijn voornamelijk 

belast met het opsporen der strafbare feiten , 

strekkende tot benadeeling van veld- en bosch

eigendommen. 

20. De veld- en boschwachters staan, voor zoo 

verre het opsporen der strafbare feiten betreft, 

die tot de bevoegdheid van de regtbank be

hooren , onder het toezigt van den officier van 

justitie van het arrondissement, onverminderd hunne 

onderhoorigheid aan de ambtenaren der administra

tieve magt, die boven hen zijn gesteld. 

Zij zullen van alle strafbare feit.en processen

verbaal opmaken, ten einde te doen blij ken van 

den aard, de omstandigheden, den tijd en de 

plaats van de begane strafbare feiten, zoo als ook 

van de bewijzen en aanwij zingen die zij daarvan 

hebben kunnen inwinneu. 

21 . De veld- en boschwachters moeten hun 

proces-verb~al binnen den tijd van vier en twintig 

nren doen toekomen aan den commissaris van 

policie, en binnen de gemeenten, alwaar geen 

commissaris van policie is, aan den burgemeester 

of ·ilengenen die hem vervangt. Deze zijn verpligt 

de processen-verbaal, uiterlijk binnen vier e1i 

twintig uren na de ontvangst, aan den bevoegden 

ambtenaar van het openbaar ministerie in te zenden. 

VIl!:RDE AFDBELING . 

Van de ambtenaren van het openbaar ministerie. 

22 . De ambtenaar van het openbaar ministe,·ie 

bij het kanton-geregt is belast met de vervolging 

van het in het kanton gepleegde straf baar feit, 

dat tot de bevoegd heid van den · kanton -regter 
behoort. 

Hij is bevoegd, naar aanleiding van hem ter 

vervolging toegezonden processen-verbaal nasporingen 

te doen of een nader onderzoek in te stellen. 

Hij kan die nasporingen of dat nader onder

zoek opdragen aan de h ulp-officieren van justitie -

de kanton -reglers uitgezonderd - zoomeJe aan 

de beambten, genoemd in art. 8, lo. en 7°. 

23 . lJe officieren van justitie zijn belast met 

de nasporing en vervolging van alle strafbare 

feiten, waarvan de kennisneming behoort aan de 

arrondissements-regtbanken. 

24. Tot de waarneming der ambtsverrigtingen , 

bij het vorige artikel aan de officieren van justitie 

opgedragen, zijn gelijkelijk geregtigd: 

Uie van het arrondissement waarin het feit is 
begaan ; 

Oie van het arrondi ssement waarin de verdachte 
woont; 

llie van het arrondissement waarin de verdachte 

wordt gevonden; 

In geval van gelijktij d ige bemoeijing van onder

scheidene officieren van justitie, zal diegene hunner 

steeds met de vervolging der zaak belast blij ven, 

die bij de vorenstaaude rangschikking vroeger is 

geplaatst. 

25 . Strafbare feiten, buiten het Rijk in Europa 

aan boord ·van een Nederlandseh vaartuig gepleegd, 

worden, ter bepaling van de bevoegdheid van den 

vervolgden ambtenaar, geacht te zijn begaan ter 

plaatse waar de ei!(enaar van het vaartuig woont 

of de reeilcrij is gerestigd. 

26 . De ambts1·enigtingen van de ambtenaren 

van het openbaar ministerie worden, on\'ermiuderd 

de bepalingen van de wet op de consulaire ·regts

magt, bij vervolging van strafbare feiten buiten 

het Rijk in Europa niet aan boord van een Neder

landsch vaartuig gepleegd, vervuld door de ambte

naren van het openbaar ministerie bij de arron

dissements-regtbank of het kanton-geregt, onder 
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wier ressort rle verdachte woont, gevoudeu worilt, 
of zijne laatst bekende verblijfplaats heeft gebad, 

In geval van gelijktijdige bcmoeijing van onder
scheidene ambtenaren van het openbaar ministerie 

blijft diegene hunner steeds met de vervolging der 
zaak belast , die bij de vorenstaande rangschikking 
vroeger is geplaatst. 

Wanneer ile varilachte hier te lande niet woont, 
niet wordt gevonden, en geen bekende ve(blijf
plnats heeft gehad, worden de bedoelde nm bts
verrigtingen uitgeoefeud door den ollicier van 
justitie bij de arronndissements-rcgtbank of door 
den ambtenaar van het openbaar ministerie bij 

het kanton-geregt n°. 1 te Amsterdam. 

27. De ambtenaren, met het nasporen der 
strafbare feiten belast, hebben het regt om, in cle 
uitoefening van hunne ambtsverrig:tingen, de open• 

hare burgerlijke, of de gewapende magt onmiddellijk 

in te roepen . 

De veld- en boschwachters zijn hiervan nitge
zonderd; deze zullen zich te dien einde vervoegen 

bij de hoofden der plaatselijke besturen van de 

gemeenten alwaar zij hun ambt uitoefenen. 

28. De officieren van justitie zijn gehouden om, 

zoodra strafbare feiten, die tot de keqnisneming . 

van de regtbank behooren, tot hunne kennis 

komen, den procureur-generaal bij het geregtshof 

daarvan berigt te geven. 
Onverminderd hunne verpligting tot vervolging 

moeten zij de voorschriften opvolgen die deze hun, 

tot het doen van onderzoek, of tot vervolging van 

die feiten, zal geven . 
29. De bepaling van het voorgaand artikel 

gelrlt eveneens ten aanzien van de ambtenaren van 

het openbaar ministerie bij de kanton-geregten 

tegenover den officier van justitie bij de regtbank 
met betrekking tot de feiten, die tot de kennis

neming van den kanton-regter behooren. 

30. De ambtenaren van het openbaar ministerie 

zullen zorg dragen voor de verzending, de be

teekening en de uitvoering der bevelschriften die 
door den regter, in het beleid der zaak , zullen 

worden gegeven. 
31 . Wanneer een oflicier van justitie door 

klagte of aangifte, of op eenige andere wijze is 

onderrigt, dat in zijn ressort ecu strafbaar feit 

is gepleegd , of dat iemand, die daarvan vermoed 

wordt schnldig te zijn, zich binnen hetzelve be

vindt, zal hij verpligt zijn, naar omstancligheden, 

aanvankelijk alle narigten te verzamelen en in te 

winnen, welke dienstig kunnen zijn om over de 

zaak Jicht te verspreiden. 

32. De officier van justitie zal, wanneer daartoe 
termen zijn, de stukken aan den regter-commissaris 
doen toekomen, met zoodanige requisitoiren als hij 

zal geraden achten. 
33. Indien de regtb,mk, op beklag van den 

belanghebbende, of op eene andere voldoende 
wijze, bevindt, dat er verzuim plaats heeft in het 
vervolgen van een strafbaar feit aan hare kennis
neminµ: onderworpen, zal zij den officier van 
justitie kunnen belasten om te dien aanzien aan 
haar verslag te doen, en hem voorts kunnen be
velen om ter zake der opgegeven daadzaken, zoo 

daartoe termen zijn, vervolgingen in te stellen. 

Vl;TFDE APDEl!:Ll~G. 

JTan de lrnlp -of ficiere-n . 

34. Hnlp-officiereu zijn de in art. 8 n°'. 2-5 
genoemde ambtenaren. 

35. In geval van gelijktijdige bemoeijing van 

de officieren van justitie en van de hulp-officieren, 
zullen laatstgemelde zich van alle verdere be

moeijingen onthouden en dezelve aan den officier 

van justitie overlaten, ten ware d ze hen gelasten 

mogt in de door hen aangevangen verrigtingen 

voor te p:aan of hem behulpzaam te zijn. 

36. Jle hulp-officieren zullen de aangiften, de 

processen-verbaal en andere akten , door hen 

in zaken van hunne bevoegdheid opgemaakt, 
onverwijld aan rlen ollicier van justitie inzenden, 

welke gehouden zal zijn daarmede te handelen, 

zoo als in art. 1l l en 32 hierboven is gezegd. 
De processen-verbaal zullen zijn gedagteekend, 

en zoo veel mogelijk inhouden den aard en de 

omstanrligheden van het strafbaar feit, den tijd 
wanneer en de plaats waar hetzelve is begaan, 

mitsgaders de bewijzen of àanwijzigingen ten laste 
van den vermoedelijk schu)Jige. 

37 . Zij zullen dit insgelijks doen, in geval van 

klagte of aangifte van andere strafbare feiten, dan 
met welker onderzoek en nasporing zij onmiddellijk 

belast zijn, en de oflicier van justitie zal gebonden 

zijn daarmede insgelijks overeenkomstig het be

paalde bij art. 31 en :l2 te haudelen. 

38. De hulp -officieren zijn gehouden om, op 

de vordering van den officier van justitie, alle 

zoodanige narigten te geven eu onderzoek te be
werkstelligen ter zake van feiten aan· de kennis

neming der regtbank onderworpen, als met welker 

vervolging deze ambtenaren worden belast, gelijk 
ook, in het beheer der justitie en regterlijke 
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policie, de bevelen na tè komen, welke hun door 
denzelven worden gegeven. 

ZES DE A }'DJ,; t: L IN U. 

T' an ontdekking op heete~ daad. 

39 . In geval van ontdekking of vervolging van 
een strafbaar feit op heetcr daad, zullen de amb
tenaren bij art. 8 vermeld, verpligt en gehouden 

zijn onmiddellijk alles aan te wenden wat dienstig 
kan zijn, niet alleen om het feit tot klaarheid te 
Qrengen, maar ook om den dader in banden te 
ki.:ijgen ; alles overeenkomstig hetgeen • bij de vol

gende artikelen is vastgesteld . 

40. Ontdekking op heeter daad heeft plaats, 

wanneer het strafbaar feit, terwijl hetzelve ge

pleegd wordt, of terstond nadat hetzelve is ge

pleegd, ontdekt wordt, of wanneer iemand terstond 

daarna als dader door het openbaar gerucht wordt 

vervolgd, of bij hem goederen, wapenen, werk

t uigen of papieren worden gevonderl, welke aan

duiden dat hij dader of medepligtig is. 
41. In geval een strafbaar feit op heeter daad 

wordt ontdekt, is elk dienaar v!\n de open bare 

magt verpligt, en een iegelijk bevoegd, den ver

dachte aan te honden en voor den officier van 

justitie of een' der hulp -officieren te brengen. 

In de gevallen waarin geene voorloopige aan
houding is toegelaten, zal de officier van justitie, 

of deszelfs hulp-officier, proces-verbaal opmaken, 

en den aangehoudene dadeÜjk in vrijheid stellen. 

Wanneer er volgen·s de wet grond is tot voor

loopige aanhouding en de verdachte door eenen 

bijzonderen persoon of door eenen hulp-officier is 

gevat geworden, zal deze den verdachte dadelijk, 

met de in beslag genomen goederen, wapenen, 
werktuigen of p&pieren, aan den officier van justitie 

overleveren, ten einde te worden gehandeld, zoo 

als bij art. 53 en 54 is voorgeschreven. 
42 . De tot aan houding bevoegde ambtenaren 

zullen zich te dien einde de sterke hand doen ver

leenen door den burgemeester van de gemeente, 
of door dengenen die deszelfs plaats vet·vult, welke 

zich daaraan niet zuilen mogen onttrekken. 

Weggenomen goederen zullen zij , in dat geval, 

ter plaatse waar die mogten zijn heen gevoerd, 

nasporen en in bewarende hand stellen; nogtans 

zullen zij in de huizen, werkplaatsen, getimmerten 

en de daaraan belendende omschutte en omheinde 

plaatsen niet mogen binnen treden, dan in het 

bijzijn van den knnton-regter, of van den com

missaris van policie, of den burgemeester der ge~ 

meen te, of die deszelfs plaats verv uit, en het 
daarvan op te maken proces-verbaal zal moeten 
worden onderteekend door hem te wiens overstaan 

het opgemaakt is. 
43. In het geval van strafbare feiten, waar

tegen als maximum eene gevangenisstraf van vier 

jaren of meer is bedreigd , zal de officier van 
justitie handelen, zoodan ig nis bij dit en bij de 
volgende artikelen tot en met art 54 is voorge

schrel"Cn . 

Hij begeeft zich , indien zulks noodig is , on

verwijld naar de plaats alwaar de daad gepleegd 
is , om nldaar de ve•·eisc '1te processen-veL·bnal op 

te maken, ten einde te doen blijken van het 

bestaan van het feit, den staat van deszelfs voor

werp en de gesteldheid c1er plaats, en om de 

verklaringen in te winnen van degenen die tegen

woordig mogten zijn geweest, of van de buren , 

huisgenooten of anderen, die men vermoeden kan 

in staat te zijn om ophelderingen of narigten 

nopens het feit te geven , welke allen hunne ver

klaringen zullen moeten teekenen; zullende, bij 

weigering, daarvan melding moeten worden gemaakt 

Hij zorgt, zoo noodig , dat de vereischte policie
beambten ter plaat e aanwezig zijn . 

Hij is verpligt den regter-commissaris onverwijld 

te verwittigen , dat hij zich naar de plaats waar 

het misdrijf is gepleegd begeeft, doch hij behoeft 
dien ambtenaar niet af te wachten. 

Zoodra de regter-commissaris op die plaats 

tegenwoordig is, ·zullen alle bemoeijingen, in deze 
afdeeling vermeld, door hem op requisitoir van 

het openbaar ministerie worden verrigt . 

44. De officier van justitie zal mogen bevelen 

dat niemand , wie het ook zij, het huis verlate 

of zich van de plaats verwijdcre, tot na den 

afloop rnn het onderzoek te dier plaatse. 

De overtreders van zoodanig bevel zullen kunnen 
worden gevat en tot na het sluiten van het proces

verbaal aangehouden. 
45. Hij zal, in de gevallen van ontdekking op 

heet er daad, mogen bevelen dat de Hrmoedelijk 

schuldigen in -erzekering worden genomen en voor 

hem gebragt; na derzelver verhoor,. zal hij, in 

de gevallen en op de gronden in art. 86 vermeld, 

tegen hen een bevel van voorloopige aanhouding 

mogen uitvaardigen , en daarbij aanduiden de 
plaats alwaar de aangehoudene zal worden in 

verzekering gebrngt. 
46. Hij zal in beslag nemen de wapenen en 

al hetgeen tot het plegen van het strafbaar feit 

blijkt of schijnt gediend te hebben of bestemd te 
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zijn geweest, gelijk ook alles wnt dienen kan om 

de waarheicl aan clen clag te brengen. 

Hij zal den , erclachte aanmanen om zich te 

verklaren over de in beslag genon:ene voorwerpen , 

welke hem zu llen worden vertoon<l. 

Hij zal van clit ·alles een proces-verbaal op
maken, hetwelk onderteekencl zal worden door 

clen verdachte, of, bij weigering , zal daarvan 

worden meldinl( gemaakt. 
4 7. Indien de aard van het strafbaar feit 1.00-

danig is , dat het bewijs waarsch ijnlijk kan worden 
verkregen uit de papieren of andere stukken e u 

zaken in het bezit van clen verdachte , zal de 

officier van justitie , vergezelcl van den kanton

regter, of, wanneer deze zich niet op de plaats 

bevindt, of op eenige andere wijze verhinderd is, 
van den burgemeester of die denzelven mogt 

vervangen , zich terstond ter woonstede van clen 

verclachte begeven, om alclanr datgene op te 

sporen wat hij nutt.ig zal oordeelen om cle wnar

heicl aan het licht ie brengen 

Hij zal claarvan proces-verbaal opmaken, en de 

papieren of andere stukken onder zich nemen 

48 . Hij zal tot <le ontdekking rnn het straf

baar feit hetzelfde onderzoek mogen doen, zoo 

wel in de woning van den verdachte, als in 

herbergen, koflljhnizen en anclere openbare plant sen. 

49. De door hem in beslag geuomene voor

werpen zn ll cn besloten en verzegeld worden in 

eenen omslag, waarop doo,· hem gesteld zal 

worden de behoorlijke aanteekening van den dag 

waarop z ij in beslag genomen zijn. 

Indien dezelve niet geschikt zijn om in eenen 

omslag te worden gesloten, zal aan deze! ve door 

hem eene strook papier met zijn zegel worden 

vastgehecht, op welke de bovengemelde aan

teekening door hem zal gesteld en ondcrleekend zijn. 

50. De vcrrigtingen in de dri e voorgaande 

artikelçn voorgeschreven, zullen geschieden in 

bijwezen van den verdachte, in ge,val hij gevat 

is ge1YOrden; de voorwerpen zullen hem worden 

voorgehouden, ten einde dezelve te erkennen, en 

te waarmerken, zoo daartoe termen zijn, en i_n 

geval van .weigering, r.al daarvan in het proces• 

verbaal melding worden gemaakt. 

51. De of!icier van j ustitie zal, indien hij het 

noodig oordeelt, zich van een of meer deskundigen 

doen vergezellen of bijstaan, ten einde zich door 

hen te doen voorlichten en - van hen zoodanige 

verslagen te vragen , als in het belang van het 

onderzoek worden vereiscbt. 

52. Ieder die als deskundige daartoe wordt 

opgeroepen, is verpligt zijne diensten aan de 
justitie te leenen. 

De deskundigen zullen in handen van den offi 

cier van justitie den eed afleggen dat zij hem 

verslag naar hun geweten zullen geven. 

53 . De processen-verbaal, nkten, stukken en 

instrumenten, ingevolge de voorgaande artikelen 
opgemaakt of in be•lag genomen, zullen onverwijld 

door den officier van justitie, met de requisitoiren, 

welke hij ten dienste der justitie noodzakelijk zal 
achten, overeenkomstig het vastgestelde bij art. 
82 > aan den regter-commissaris worden ingediend. 

54. Het bevel van voorloopige aanhouding, be

doeld bij art. 45 , is slechts gednrende zes dagen 

van kracht. 

Op de vordering van deu officier van justitie 
kan de regtbank in raadkamer, alvorens regtsin

gang te vedeenen, in de gevallen en op de gron

den in art. 86 vermeld, bij eene met redenen 

omkleede beschikking het bevel eenmaal vei-lenge,! 

voor een tijd door de regtbank te bepalen, maar 

.in geen geval voor langer · dau zes dagen. 
Is niet binnen zes datten na de dagteekcning, 

hetzij de verlenging toegestaan, hetzij gevangen

neming of gevangenhouding overeenkomstig art. 85 
bevolen, of is in geval van verlengin;_( niet binnen 

den gestelden termijn gevangenneming of gevangen
houding bevolen, dan is de aangehoudene van 

regtswege vrij . 
55 . Bij verhindering of bij ontstentenis van 

den officier van justitie, zullen ·de hnlp-ofllcieren 

de bemoeijingen waarnemen, waarvan in at·t. 4~ 
tot en met art. ii2 gehandeld worclt. 

'l'W EEDE TITEL. 

Van den regter-commissaris .en van de voorloopige 
informatie». 

56. Het geregtshof benoemt, bij iedere arron• 

dissements-regtbank, nit derzelver leden, een' of 

meer regters-commissarissen, belast met de iustruct_ie 

der strafzaken. 
5 7. De regters-commissarissen worden voor den 

tijcl van twee jaren aangesteld . 

Echter zal de instructie eener zaak worden voort

gezet en ten einde gebragt door dengcnen die dezelve 

heeft begonnen. 

De regters-commissarissen zijn steeds weder be

noembaar. 

Niemand zal echter, na den afloop van zijnen 

diensttijd verpligt zijn die functien te blijven waar-
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nemen, voor dat hij gedurende twee jaren daar 
van is bev rijd geweest. 

58. Indien de regter-commissaris tijdelijk mogt 
zijn verhinderd, zal de rcgtbank eenen anderen 
tot de waarneming van zijnen dienst benoemen. 

Daar, waar meer dan één regter-commissaris 
is, zal de dienst van dengenen die verhinderd is, 
bij voorkeur door den anderen ,;,·orden waargenomen. 

59. De regter-commissaris kan geene voorloopige 
informatien inwinnen, zonder requisitoir van het 

openbaar ministerie, overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 32 hier boven. 

Indien de regter-commissaris verklaart dat er 
geene termen tot het inwinnen van information 

bestaan, zal de officier van justitie de verklaring 

van dien ambtenaar ter kennis der arrondissements

regtbank kunnen brengen , ten einde daaromtrent 

door di& regtbank worde beslist. 

In geval de regtbank beslist dat de zaak be
hoort te worden vervolgd , zal zij daartoe eenen 

anderen regter-commissaris benoemen. 

60. üe re!(ter-commissaris moet, b\j alle zijne 

ambtsverrigtiugen, door den griffi er of eenen 

substituut-griffier worden bijgestaan . 

De officier van justitie kan bij de verhooren 

tegenwoordig zijn, indien de r egter-commissaris 
hem daartoe uitnoodigt. 

Zoo dikwijls de officim· van justitie bij rle ver

hooren tegenwoordig is, wordt daarvan bij het 

proces-verbaal melding gemaakt en bij is bernegd 

arm den · regter-commlssaris de vragen, die hij ver

langt gedaan te worden , op te ;reven, waarop de 
regter-commissaris, naar be,·ind van zaken , zal 

beschik ken. 

J)e rcgter- comniissaris is verpligt, telken reize, 

de verbooren en informatien aau den officier van 

justitie, op diens verlangen , mede te deel en , ten 

einde deze in staat te stellen om de vereiscbte 
requisitoiren te doen . 

61 . De regter-commissaris zal de dagvaarding 
bevelen van de personen, welke hem als getui1,ten 

door het openbaar ministerie zijn opgegeven. 

Hij kan insgelijks doen oproepen den verdachte 

en de getuigen die door dezen zijn aangeduid, of 

die bij ambtshalve vermeent te moeten hooren . 

Bij zijn proces-verbaal wordt melding gemaakt 

van alle de door den verdachte, als getuigen, 

opgegeven personen , om liet even of de regter

commissaris die al of niet heeft laten oproepen. 

De dagvaarding der getuigen of verdachten ge

schiedt op last van het openbaar ministerie. 

62. De getuigen zullen door den regter-com-

1886. 

missa ris ieder afzonder! ijk worden gehoord ; hij 
kan dezelve echter met elkander confronteren. 

63. De getuigen zullen beloven de gebeele waar -
heid en niets dan de waarheid te zeggen; de 
regter-commissaris zal hun hunne namen , voor
namen, ouderdom , staat, beroep en woonplaats 
afvragen, alsmede of zij zijn dienstboden van 
den verdachte of hem door bloedverwantschap of 
door aanhuwelijking bestaan en, zoo ja, in 
welken graa<l. 

De regtcr-commissaris zal de belofte en opgaven, 
mitsgaders alle de vragen en de antwoorden der 
getuigen, door den griffier behoorlijk in geschrift 

doen stellen. 

64. Het alzoo in geschrift gestelde zal onder

teekend worden door den regter-commissaris , den 

griffi er en de getuigen of verdachten, nadat het

zelve zal zijn voorgelezen, en laatstgenoemden 

verklaard hebben daarbij te volharden. Iogeval 

de getuigen of verdachten niet teekenen kunnen 

of willen moet daarvan melding worden gemaakt. 

65 . 'rnsschen de regels zal niet mogen worden 

ingeschreven. 
De doorschrappingen en de verwijzin_gen zullen 

door den regter-commissari~, den griffier en de 

getuigen of verdachten goedgekeurd en onder 

teekend moeten worden ; het tnsschen de regels 

ingesc1revene , mitsgaders de niet goedgekeurde 
doorhalingen en verwijzingen, zijn nietig en van 

onwaarde. 
66. Een ieder die gedagvaard is om getuigenis 

der waarheid te · geven, is gehouden voor den 

regter-commissaris te verschijnen, en getuigenis 

af te leggen. 
Des verdachten bloedverwanten en aangehuwden 

in de regte linie; deszelfs broeders , zusters en 

aangehnwden in gelijken graad; deszelfs ooms, 

moeijen en deszelfs broeders- en zusters-kinderen, 
mitsgaders de echtgenoot zelfs na echtscheiding, 

kunnen niet genoodzaakt worden getuigenis af te 

leggen. 

Hetzelfde is toepasselijk op hen, die, uithoofde 

van hunnen stand, beroep of wettige betrekking , 

tot geheimhouding verpligt zijn, doch alleen en 

bij uitsluiting nopens hetgeen waarvan de weten

schap aan hen, als zoodanig, is toevertrouwd. 

67 . Indien een getuige op de hem gedane dag

vaarding niet verschijnt, zal de regter-commissaris 

op nieuw zijne oproeping kunnen bevelen en hetzij 

te gelijker tijd, hetzij later, daarbij een bevel 

tot medebrenging kunnen voegen. 

Bij niet-verschijning van den verdachte, zal 

Il 
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deze daartoe door geene dwangmiddelen kunnen 
worden verpligt. 

68. Indien de getuige op de eerste of tweede 
dagvaarding verschenen, of, voor den regter

cornmissaris gebragt zijnde , weigert tretuigenis der 
waarheid af te leggen , kan de regtbank , op 

verslag van den regter-commissaris, na verhoor 
of behoorlij ke oproeping van den getuige en op 
de conclusie van het openbaar ministerie, bevelen 
dat de getuige in gijzel ing warde gebragt en ge• 
houden, tot dat hij aan zijne verpligting zal 
hebben voldnan . 

H et vonnis van de regtbank zal bij · voorraad 

worden ten ui tvoer gelegd, niettegenstaande verzet 

of hooger beroep. 
De gijzeling duurt niet langer dan dertig dagen. 

Zij kan, zoo lang de behandeling der zaak niet is 

afgeloopen, op vordering van den officier van 

justi tie door de regtbank telkens van dertig dagen 

tot dertig dagen worden verlengd. 

69. l nûie~ de getuige of verdachte de Neder 

landsche taal niet verstaat, is de regter-commissaris 

bevoegd eenen tolk te benoemen, die den ouder
dom van achttien jaren moet hebben bereikt en 

beveelt zijne dagvaarding. 

De tolk legt naar de wij ze zijner godsdienstige 

gezindheid den eerl of de belof te af van getrouw 
zij ne taak te zullen vervullen. 

Indien de getuige of verdachte doofstom is, 

tijdelijk het gebru ik van zijn gehoor- en spraak

vermogen of een dezer vermogens tijdelijk of 

voortdurend mist, doet de regter-commissaris zijne 
vragen door den griffier in geschrift stellen, waarop 

door den get uige of verdachte schri ftelijk wordt 

geantwoord. 
Kan de in het vorig lid bedoelde getuige of 

verdachte niet lezen of schrij ven, dan benoemt 

de regter-commissaris eenen daartoe geschikten 

persoon tot tolk en beveelt zijne dagvaarding. H et 

tweede Jid vnn dit artikel is clan van toepassing. 

70. Wanneer een getuige schadeloosstelling 
vraagt , zal dezelve door den regter-commissaris 
worden begroot , op vertooning rnn de akte van 

dagvaarding. 
71 . Wanneer een getuige of verdachte door 

verklaringen van eenen arts of heelmeester doet 

blijken dat l1ij buiten staat is van op de hem 

gedane dagvaardingen te kunnen verschijnen, zal 

de regter-commissaris zich te zijner woning begeven. 

72. Indien een getuige of verdachte in een 
ander kanton woont , clan waartoe de gemeente 

behoort, binnen welke de regtbank zitting houdt, 

kan de regter-commissaris den kanton -regter mag• 

tigen, om dien getuige of verdachte te hooren. 
73 . Zoo dikwijls getuigen zullen moeten ge

hoord worden, welke woonachJig zijn in een ande1· 
arrondissement, zal de regter-commissaris de ont
worpen vraag-artikelen oserzenden aan den regter
comm issari s binnen wiens arrondissement die ge
tuigen woonachtig zijn, ten einde hen, op of naar 
aan leiding dier vraag-artikelen te hoorén. 

Indien echter de woonplaats van den getuige 
nader gelegen is bij de hoofdplaats van het arron
dissement nlwaar de in stru ctie geschiedt, dnn bij 

die van het arrondissement waarin hij woont , is 
rle regter-commissari bevoegd, den getuige voor 

zich te doen ontbieden , al ware des getuigen 
woonplnat in eene andere provincie gelegen. 

74 . Indien, in het geval van hét eerste Jid 

van het vorig artikel, de ambtenaar van het 

openbaar ministerie het volstrekt noodzakelijk 

mogt achten dat zoodanige getuigen worden opont

boden om gehoord te worden , zal hij deswege 
een met redenen bekleed verslag aan de regtbank 

doen, welke daarop naar bevind van zaken zal 

beschi kken. 

75. Wanneer de regtbank in de overkomst 

dier getuigen bewilligt, zullen zij daartoe gedag

vaard worden, en melding daarvan zal in de 

akte van dagvaarding worden gemaakt. 

76 . Indien de verdachte in een ander arron

dissement woont, kan de regter-commissaris de 
ontworpen vraag-artikelen overzenden aan· den 

1·egter-commissaris , binnen wiens arrondissement 

de verdachte woonachtig is, ten einde hem op 
of naar aanleiding dier naag-artikelen te hooren. 

77 . Hij , die op verzoek van cenen regter
commi,saris verklaringen heeft ingewonnen, zal 

het proces-verbaal besloten en verzegeld aan laatst
genoemden overzenden. 

78. Üè regter-commissaris kan, zooveel mogelijk 

in overleg met den officier van justitie, in het 

belang der door hem gevoerd wordende infor

matiën en instructiën , het doen van nasporingen 
opdragen en bevelen geven aan de hulp-officieren 
van justitie, zoomede aan de beambten, genoemd 

in art . 8, 1°. en 7°. 
79. Wanneer in den loop van het onderzoek 

voldoende aanwijzing vaa sch uld tegen den ver

dachte ontstaat , kan de regter- commissaris, in de 

gevallen en op de gronden in art. 8/i vermeld , 

op de vordering van den officier van justitie, 

tegen den verdachte een bevel van voorloopige 

aanhouding verleeuen met aanduiding van de 
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plaats alwaar de aangehoudene zal . worden in 
verzekering gebragt. 

I s het bevel niet onmiddellijk op het hooren 
van den verdachte gevolgd, dan wordt hij binnen 
vier en twintig uren, na zijne opneming in de 

gevangenis , gehoord. 
Art. 54 is op het bevel in dit artikel bedoeld 

van toepassing. 
80. \Vanneer• gednrenrle het onderzoek van c1en 

regter-commissaris een der aanwezigen de stilte 
stoort of teekenen geeft van goed- of afkeuring 

en vruchteloos door den regter-commissaris is ge

waarschuwd of het bevel van dezen om zich te 
verwijderen, niet heeft opgevolgd, kan hij op 

diens last worden verwijderd . 

Heeft gedurende het onderzoek eenig strafbaar 

feit plaats , dan maakt de regter-commissaris 
daarvan proces-verbaal op en zendt dit aan den 

officier van justitie. Hij kan tevens, op de gronden 

en in de gevallen vermeld in art. SG , een bevel 
van vooriodpige aanhouding tegen <len verdachte 

verleenen . 
Art. 54 en het tweede lid van art. 79 zijn 

ilan van toepassing. 

DERDE TI'fE·L. 

Van het verleenen van regtsingang en de verdere 
geregtelijke instructie. 

81 . Zoodra de officier van justitie voldoende aan

wijzing heeft gekregen van een gepleegd strafbaar 

feit, aan de regtsmagt der regtbank onderworpen en 

van den persoon, die zich daaraan schuldig heeft 
gemaakt en hij het verleenen van regtsingaug 

noodig oordeelt, biedt hij de stukken met zijne 
daartoe strekkende vordering aan de regtbank aan. 

H ij vordert daarbij , met of zonder bevel van 

gevangenneming of gevangenhouding, hetzij ver
wijzing der zaak naar de teregtzitting, hetzij dat 
de instructie der zaak worde gelast. 

Op deze vordering wordt door de regtbank 

in raadkamer beslist. 

82 . Indien het aan de regtbank blijkt, dat de 

kennisneming en de instructie der zaak tot de 

bevoegdheid van een under kollegie behoort , zal 
zij dezelve naar den bevoegden regter verwijzen. 
])e officier . rnn justitie zal de stukken aan den 

bevoegden ambtenaar van het openbaar ministerie, 
bij zoonanig kollegie, doen toekomen. 

Wanneer de verdachte zich in hechtenis be

vindt, kan de regtbank bevelen, dat hij in hech

tenis zal verblijven. 

,vanneer binnen zes dagen daarna door den 
bevoegden regtcr geen nieuw bevel van gevangen
houding is verleend, wordt de verdachte in 
vrijheid gesteld. 

83 . Indien ter zake van het feit !!een regt tot 
strafvervolging aanwezig is, weigert de regtbank 

den rcgtsingang en stelt zij den verdachte buiten 
vervolging. 

84. Indien geene voldoende annw ijzing bestaat 
omtrent den aard rnn het feit of dat hetzelve 

is gepleegd of van de schuld van den verdachte, 
weigert zij den regtsingang en stelt den verdachte 

buiten vervolging of beveelt do voortzetting van 
het voorloopig onderzoek , en is in dat geval be

voegd om, voor zoover dit nog niet overeen

komstig het tweede lid van art. 54 heeft plaats 

gehad, ook ambt.shalve, met inachtneming van 

het aldaar bepaalde, het bevel van voorloopige 

aanhouding éénmaal te verlengen. 

85 . In allo andere gevallen verleent zij den 

regtsingang en verwijst zij de zaak naar de 

teregtzitting of gelast zij instructie, in het een 
en ander geval met of zonder be,·el van gevan

genneming of gevangenhouding. 

Op straffe van nietigheid kan echter in geen 
geval ter zake van een misdrijf verwijzing naar 

de teregtzitting plaats hebben zoolang de ver

dachte niet door den regter-commissaris is ge
hoord of daartoe behoorlijk is opgeroepen. 

86. Gevangenneming, of, zoo de verdachte voor

loopig is aangehouden, gevangenhouding, kan, bij het 

verleenen van reistsingang, worden bevolen indien 

tegen het misdrijf als maximum eene gevanf(enisstraf 
van vier jaren of meer is bedreigd of indien de 

regtsingang wordt verleend wegens verduistering, 

opligting of de in de artt. 390 1°, 391 lo, 392 

1°, 395 en 416 van het Wetboek van Strafrecht 

omschreven mi drijven, wegens medepligligheid 
aan of po:i;ing tot de misdrijven, in dit nrlikel 

vermeld of wegens de in de artt. 432 en 433 

omschrernn overtredingen, doch alleen op grond 
ltetzij van gegronde vrees voor vlngt van den 

verdachte, hetzij van èenige andere gewigtige 
reden van maatscbappclijke veiligheid. 

De reden wordt op straffe van nietigheid in 
de beschikking met name vermeld. 

In alle andere gevallen wordt, zoo de verdachte 
voorloopig is aangehouden, diens invrijheidstelling 
bevolen. 

87 . In geval de aan de regtbnnk gel' ktijdig 
overgelegde stukken betrekkelijk zijn tot rnmen

hnngende feiten of tot feiten door denzelfden 

11• 
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persoon begaan en het belang van het onderzoek 
zich niet te1ten de voeging verzet, zal de regt
bank over deze allen bij eene en dezelfde be
schikking uitspraak doen . 

88. Strafbare feiten worden geacht zamen
hangende le zijn, wanneer zij begaan zijn: 

1°. door verscheidene vereenigde personen ge
lijktijdig ; 

2°. door verschillende personen op onderscheidene 
tijden of plaatsen, doch ten gevolge van eene 
door hen vooraf gemaakte afspraak; 

3°. met het oogmerk om zich de middelen te 
verschaffen tot het begaan van een ander strafbaar 

feit of de uitvoering daarvan te bevorderen of 
tot stand te brengen of wel om zich tegen de 
straf van een ander strafbaar feit te beveiligen. 

89. IJe regtbank doet eveneens bij eene en 
dezelfde beschikking uitspraak, wanneer buiten de 

gevallen bij art. 87 bedoeld de gelijktijdig aan 

de regtbank oveqrelegde stukken betrekkelijk zijn 

tot meerdere strafbare feiten, 1usschen welke 

verband bestaat en de voeging in het belang va11, 
het onderzoek is. ' 

90. Indien in de gevallen van de nrtt . 87 en 

89 de strafbare feiten ieder air.onderlijk aan de 

kennisneming vaµ dezelfde regtbank zijn onder
worpen, kan deze in eiken stand der zaak, hetzij 

ambtshalve, hetzij op de vordering van den ollicier 
van justitie of op verzoek van den beklaagde, de 

voeging bevelen. 
91. Indien buiten de gevallen van art. 87 

meerdere strufbare feiten gelijktijdig aan de kennis

neming van dezelfde regt bank worden onderworpen, 
kan de regtbank in elkeu stand der zaak, zoowel 

ambtshalve nis OJI de vordering van den officier 

van justitie of op het verzoek van den beklaagde, 

de splitsing bevelen. 

Dit bevel is verpligtend indien geen der ge
vallen, bedoeld bij art. 87 en art. 89, aanwezig is . 

92. De beschikkingen, bij de nrtt. 82, 83, 84 
en 85 bedoeld, houden in: 

den naam , of, als die on bekend is, de aan-. 

wijzing zoo duidelijk mogelijk, van den verdachte; 

het feit in hoofdzaak dat hem ten laste wordt 

gele~d; 
de vordering van het openbaar ministerie; 

de beslissing , met de gronden waarop zij rust. 

93 . De beschikking, waarbij regtsingang wordt 

verleenil , vermeldt, behalve het bij het voorgaand 
artikel bepaalde, de artikelen der wet, waarbij het 

feit is strafbaar gesteld. 
Zij worrlt den beklaagde zoodra mogelijk, en 

in ieder geval vóór of uiterlijk te gelijk met de 
eerstvolgende akte van vervolging , van wege het 

openbaar ministerie beteekend. 

94. In de gevallen, voorzien bij de artt. 82 - 85 
kan de officier vau justitie, binnen den tijd van 
vier en twintig uren na de uitspraak van de 
regt bank , daartegen verzet doen, door middel van 
eene verklaring ter griffie der regtbank afgelegd. 

De akte van verzet moet, benevens de proces
stukken, des noods vergezeld van eene memorie, 
bevattende de redenen, voor zoo verre die niet 
bij de akte zelve zijn nilgeilrukt, binneu de 
volgende vier en twintig uren door den officier 

van justitie aan den procureur-generaal bij het 
geregtshof worden opgezonden , welke binnen drie 
dager. na de ontvangst, dezelve met zijn verslag 
en requisitoir indieut bij het hof. 

Het hof, zamengesteld uit vijfleden, zal binnen 

drie dagen daarna de uitspraak der regtbank 

goedkeuren of te niet docu, en bevelen hetgeen 
bevonden zal worden te behooren. · 

.Binnen drie dagen na de uitspraak, zal de 
procureur-generaal het arrest van het hof aan den 
offir.ier doen toekomen. 

95. Indien instructie is gelast, beveelt de regter

commissaris, zoodrn de stukken in zijne handen 
zijn gesteld, de verschijning van den beklaagde 

om door hem te worden gehoord op het feit, bij 
het bevel in hoofdzaak uitgedrukt. 

De beklaagde, die in vrijheid is, wordt door 

tusschenkomst van het openbaar ministerie ge
dagvaard 

96. Indien de beklaagde niet op de dagvaarding 
verschijnt, kan de regter-commissaris hem nnrler

maal doen dagvaarden en daarb ij voegen een bevel 
van medebrenging. 

De beambte, met dat exploit belast, zal , des 
noodig zijnde, de openbare burgerlijke of de ge

wapende rnagt van de plaats, of die der naast bij 
gelegene plaats, ter zijner hulp inroepen. Zij is 

verpligt onmiddellijk aan die vordering te l'oldoen. 

97. Gedurende den loop der instructie doet de 
regter-conunissat;s, zoo dikwijls hij dit noodig· 

oordeelt, den beklaagde, zoo deze in verzekerde 

bewaring is, voor zirh verschijnen, of, zoo hij 

in vrijheid is, daartoe dagvaarden. Bij elke niet

verschijning van den beklaagde , wordt door den 

regter-commissaris gehand:eld, zoo nis bij het eerste 
lid van het vorige artikel is bepaald. 

98. .Bij het ontstaan van meer gewigtige be
zwaren tegen den beklaagde die in vrij heid is, 

of op grond van omstandigheden, na het ver-
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leenen van den regtsingang bekend geworden, ka~ 
de regter-commissaris, in de gevallen en op de 
gronden vermeld . in art. 86, hetzij ambtshalve, 

hetzij op de vordering van den officier van jnstitie 
een bevel van voorloopige aanhouding tegen den 
beklaagde verleenen. 

Art. 54 en het tweede lid van art. 79 zijn 
van toepassing. 

De officier van justitie biedt de stukken met 
zijne vordering aan de regtbank aan, die in raad
kamer, met inachtneming van art 86, de ge
vangenhouding of de invrijheidsttlling beveelt. 

99. In de gevallen, waarin de beklaagde niet 

voor den regter-commissaris kan worden gebra1st 

of niet kan worden gevangen genomen of na zijne 
in verzekerde bewaringstelling is ontvlugt , wordt 

de instructie ni ettemin aangevangen of voortgezet 

en zooveel mogelijk ten einde isebragt. 
100. Na het eerste verhoor van den beklaagde, 

zal de regter-commissaris met de instructie voort
gaan, en deuzelven zoo dikwijls hooren en, des 

noods, met de getuigen of deze onderling con

fronteren, als hij, het zij ambtshalve, het zij op 
het reqnisitoir van het openbaar ministerie, het 

zij op verzoek van o.en beklaagde, zal noodig 

achten . 
Alle bepalingen van den vorigen 'l'itel betrekkelijk 

het hooren van getuigen , en derzel ver verpligting 
om getuigenis der waarheid af te lel-(gen, mits

gaders de bevoegdheid tot het aanwenden van het 

middel van lijfsdwang-, zijn te iiezen toepasselijk . 
In geval de beklaagde na behoorlijke oproeping 

niet verschijnt, of een tegen hem uitgevaardigd 

bevel van voorloopige nanhonding of van gevangen

neming niet is kunnen worden ten uitvoer gelegd, 

en er vermoeden bestaat, dat hij voortvluchtig is 
en dat de overlegging van beëerligde getuigenissen 

noodig zal zijn om zijne uitlevering te verkrijgen, 

gelast de regter-coljlmissaris, op de -.ordering 

van het openbaar ministerie, dat de getuigen, 

alvorens hun getuigenis af te leggen , elk op de 

·wijze van zijne godsdienstige gezindheid , den eed 

of de belofte zullen doen van de geheele waar

heid en niets dan de waarheid te zullen zeggen. 

Deze bepaling is niet toepasselijk op de per
sonen, bedoeld in art. 164 van het Wetboek 

van Strafvordering. 
Van den gedanen eed of de gedane belofte ge

schiedt aanteekening door den griffier. 

101. De officier van justitie is geregtigd aan 

den regter-commissaris de vragen op te geven, 

die hij verlangt dat aan den beklaagde zullen 

worden gedaan, en waarop de regter•commissaris 
naar bevind van zaken, beschikken kan. 

Hij kan bij dat verhoor tegenwoordig zijn, 

indien de regter-commissaris hem daartoe uitnoodigt. 
Het derde lid van art. 60 is te dezen toepasselijk. 

102. Indien de regter -cnmmissaris zulks nood.ig 
acht, zal hij het vereischtc verslag kunnen vragen 
van , een of meer desknndip;en. 

De deskundigen zullen in handen van den 

regter-commissaris den eed afleggen, dat zij hun 
verslag, naar hun geweten, zul1eu geven. 

Op deze deskundigen is de bepaling van het 
eerste lid van art . 52 van toepassing. 

103. Geene strikvragen zullen in den geheclen 

loop van eeni!'. proces aan eenige beklaagdtn of 
getuigen mogen worden gedaan , en de regt er zal 

geen acht mogen slaan op de antwoorden welke 
op zoodanige strikvragen mogten zijn gegeven. 

Vragen in welke eene daadzaak, door den be

klaagde of de getuigen niet beleden of opgegeven, 

als waarLeid wordt aangenomen of voorondcrste]J, 

zullen ook als strikvragen moeten worden beschouwd. 
104. Wanneer uit de instructie gewigtige be

zwareu tegen anderen dan den beklaagde ontstaan, 
kan de regter-commissaris, in de gevallen en op 

de gronden in art. 86 vermeld, · tegen dezen , op 
de vordering van den officier van justitie, een 

bevel van voorloopige aanhouding verleenen. 

Art. 54 en het tweede lid van art. 79 zijn van 
toepa sing. 

De officier vun justitie handelt overeenkomstig 
art. 81. 

De zaak wordt verder op ê.e gewone wijze over
eenkomstig de voorschriften van dezen Titel be

handeld. 

105. De bevelen van gevangenneming en de 

beschikkingen waarbij regtsingang is verleend 

kunnen in de geheele uitgestrektheid van aet 

koningrijk worden ten uitvoer gelegd. 

Indien de beklaagde gevonden wordt buiten het 
arrondissement van den regter, die het bevel van 

ge·rnngenneming heeft uitgevaardigd, zal hij, 

alvorens hij in gevangenis worde gesteld, gebragt 

worden voor den kanton-regter, of den burge
meester, of commissaris van policie van de plaats 
waar hij gevat is, welke het bevel voor gezien 
zal teekenen. 

106. Indien hij, die met de uitvoering van 
het bevel van gevangenneming belast is, het nood

zakelijk acht voorzorgen te nemen, ten einde de 

beklaagde zich niet aan de vervolgingen der 

justitie onttrekke, zal hij den bijstand der open-
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bare burgerlijke, of der gewapende magt kunnen 

inroepen van de plaats of van de naburige plaats, 

waar de gevangenneming moet geschieden. De 

openbare burger! ijke of de gewapende magt is 

verpligt, op de vertooning van het regterlijk 
bevel, onmiddellijk aan de aanvrage te voldoen. 

1 07 . Îll geval de beklaagde niet kan worden 

gevat, zal het bevel van gevangenneming aan 
zijne woonplaats, of, wanneer die onbekend is, 

aan deszelfs laatste verblijf worden beteekeud, en 
er zal een proces-verbaal van de gedane naspot·ing 
worden opgemaakt, hetwelk voor gezien zal 

moeten worden geteekend door den kantonregter, 

den commissaris van policic of den burgemeester 

van de plaats. 
IIet bevel van gevangenueming en het llroces• 

verbaal zullen aan den officier van justitie worden 

teruggebragt. 

108. lle be~laagcle, die uit krach te van een 

bevel van gevangeunemiug is gevat, zal zonder 

verwijl worden gebragt in de gevangenis, bij het 

bevel venneld. 

109 . De deurwaarder of de ambtenaar met de 

uitvo~ring van het bevel van gevangenneming belast, 

zal den beklaagde aan het hoofd van de gevan

genis overgeven; welke, op vertooning van het 

bevel, clenzehen zal innemen, eu schriftelijk zal 

verklaren zulks te hebben gedaan; de clenrwaarder, 

of de ambtenaar met de uitvoering van het bevel 

belast , zal vervolgens de stukken tot den ge

arresteerde betrekkelijk, ter griffie brengen en 

sch,·iftcl\jk bewijs nemen dat dezelve aldaar over

genomen zij u. 
Hij zal r1eze beide schriftelijke bewijzen binnen 

vier en twintig uren aan den officier van justitie 

vertonnen, welke dezelve voor gezien zal teekenen, 

met bijvoeging van de dagteekeuing. 

110. Buiten het geval van betrapping op heeter 

daad, zal geeue hui szoeking mogen plaats hebben, 

zonder verlof van de arrondissements-regtbank. 

E1· zal evenwel, in geval van drinii;ende nood

zakelijkheid, zonr1er dit verlof, door den regter

commissaris, ter requisitie van den officier van 

justitie, huiszoeking mogen geschieden: 

1 °. In de woning van den beklaagde; 

2° . In de woning waarin het misdrijf ge

pleegd is; 

3°. ln herbergen, koffijhuizeu en andere open• 

bare plaatsen. 

111 . In alle gevallen eener huiszoeking , al 

had die zelfs plaats met verlof van de regtbank, 

zal het den regter-commissaris niet geoorloofd zijn 

geschriften, boeken en andere papieren te onder 
zoeken of in beslag te nemen, zonrler dat hij 

daartoe uitdrukkelijk door de. regtbauk zij ge-
magtigd. 

112. De huiszoekingen zullen door den regter
commissaris in tegenwoordigheid van den officier 
van justitie geschieden. 

Indie.n deze mogten belet ziju ,. kan cle regter 

commissaris zich door den kauton-regter en de 
olticier van justitie rloor den burgemeester doen 
,, erv angen. 

113. Indien de papieren of boeken van den 

beklaagde moeten onderzocht worden, zal hij 

daarbij in persoon of bij een' gemagiigde kunnen 

tegeuwoordig zijn . 

H et prnces-verbaal zal door clen beklaagde of 

zijnen gemagtigde worden onderteekend , indien 

de een of ander daarbij tegenwoordig is, of er 

zal melding worden gemaakt van zijne weigeriug. 

114. De regter-commissaris zal daarenboven de 

voorschriften nakomen van art. 47 , 48 en 49 

vau dit Wetboek. 

115. Oe regtbanken kunnen, het zij ambts

halve, het zij op verzoek van den beklaagde, 

zich de stukken doen voorleggen en bevelen r1at 

de instructie spoedig worde voleindigd , of dezelve 
sluiten, zoo daartoe gronden zijn. 

Zij z1lllen bijzonder acht slaan dat, wanneer 

er eene voorloopige aanhouding beeft plaats ge

had, de zaak met deu vereischten spoed worde 

voortgezet. 

116. Alle bevelen tot gevangenneming of ge 

vangenhouding zijn voor niet langer dan de,tig 

dagen geldig, te rekenen van den dag, waarop 

zij zijn ten nitvoergelegd. 

Indien aan het eind van dien termijn de in• 

structie uiet is afgeloopeu of de zaak niet is 

beregt, wordt de beklaagde onmiddellijk in vrij

heid gesteld, tenzij de regtb~nk op vordering van 

den officier van justitie het bevel bij gemotiveerde 

beschikking voor ten hoogste dertig dagen hebbe 

verlengd. Hetzelfde zal nog daarna telkens van 

dertig dagen tot dertig dagen kunnen geschieden, 

indien de regtbank na den laatst verleenden ter

mijn znlks noodig oordeelt. Op deze beschikkingen 

is het tweede lid van art. 93 van toepassing. 

117. Na afloop der instructie of wanneer, in 

het geval van art. 99 , cleze wegens ontstenteuis 

van den beklaagde niet is kunnen worden vol• 

tooid, deelt de regter-commissaris de stukken mede 

aan den officier van justitie. 

Oordeelt deze de instructie niet volledig, dan 
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vordert hij , met aanduiding van hetgeen hij daar
toe ·noodig acht, dat zij meer ,·olledig wordt 
gemaakt. 

118. Zood ra de ins.tractie is teu einde ge
bragt, doet de officier van justitie den beklaagde 

bij exploit aanzeggen , dat de instructie gesloten 
is , met vermelding van het requi sitoi r dat tegen 
hem genomen zal worden. 

119. De beklaagde kan, binnen acht dagen 
na de beteekening van de sluiting der in

structie, eene memorie ter griltie van de regt

bank iuleveren. De bevoegdheid daartoe wordt 

hem bij het exploit, in het voorgaand artikel 
bedoeld , op straffe van nietigheid, kenbaar 
gemaakt. 

De beklaagde kan in het exploit de verklaring 

doen opnemen, dat hij van deze bevoegd heid af

stand . doet. Hij kan die verklaring ook later 

doen . De verklaring wordt door hem geteekend. 

Zoo hij zijne verklaring niet kan teekenen, wordt 
daarvan in het exploit melding gemaakt. 

120. De beklaa;;Je kan zich omtrent het in

dienen eener memorie beraden met een raadsman, 

door hem met inachtneming van art. 133 gekozen. 

121. De beklaagde, die ,rngcns misdrijf ver

volgd wordt en zich ingevolge art. 86 te dier 

zake in verzekerde bewaring bevindt, kan ~ich 

omtrent het indienen der memorie beraden met 

een raadsman, hem op zijn verzoek door den 

president der regtbauk ambtshalve toegevoegd. 

122 .. De toel'Oeging geschiedt uit de advocaten 

en procureurs in het arrondissement gevestigd. 

Zij wordt den benoemde, alsmede den beklaagde , 

door of nam_ens den president dadelijk kenbaar 

gemaakt. 

123. Gedurende den tijd voor de inlevering 

der memorie bepaald, heeft de toegevoegde raads

man van den beklaagde toegang tot hem en kan 

hij hem, behoudens het vereischte toezigt, alleen 

spreken . 

Gedurende dienzelfden tijd kan de raaJsman, 

alsmede de beklaagde, die niet in verzekerde be

waring is, ter griffie inzage nemen van de stukken. 

124. De memorie kan ook door den raads

man worden onderteekend. 

Van de inlevering der memorie wordt aan 

dengene di e haar overlegt, door den griffier 
schriftelijk bewijs gegeven. 

125. De griffier teekent den dag der in 

levering op de memorie aan en zendt die binnen 

vier en twintig uren aan den officier van justitie. 

De officier van justitie dient haar, binnen 

drie dagen na die inlevering, met de stukken en 
met zijne vordering bij de regtbaak in. 

I s geene memorie ingele,,erd, clan dient de 

officier van justitie de stukken, met zijne vorde

ring, bij de regtbank ï"n binnen drie dagen na 

verloop van den termijn, voor de inlevering der 
memorie bepaald of, zoo de afsta ud is gedaan, 
i n het tweede lid van art 119 bedoeld , binnen 
drie dagen na de dagteekeniug van het aldaar 

vermelcle exploit. 

Op de vordering van den officier van justitie 

wordt door de r egtbank in raadkamer beslist. 

126. Indien cle regtbank de instructie niet 
volledig oordeelt, bevee lt zij, met aanduiding 

van het onderwerp, een nacler onderzoek. 

Zoodra het bevolen onderzoek is afgeloopen, wordt 

gehandeld overeenkomstig de artt. 118, 119 en 125. 
l)e termijnen in het eerste lid van art. 119 

en het derde lid van art. 125 worden bepaald 

op twee dagen. 
127. lnclien het aan de regtbank blij kt dat 

de kennisneming der zaak tot de be1•oegdheid 

van een ander kollegie behoort, ver wijst zij de 

zelre naar den bevoegden regter. 

De officier van justitie doet de stukken aan 

den bevoegden ambtenaar van Let openbaar 

ministerie bij zoodanig kollegie toekomen. 

Het tweede en derde lid van art. 82 zijn 

hier van toepassing. 
Indien ter zake van het feit geen regt tot 

strafvervolging aanwezig is of de instructie geene 

voldoende aanwijzing van schuld tot verdere ver• 

volging heeft opgeleverd, stelt zij den beklaagde 

te dier zake buiten vervolging. 

Indien in de instructie of na den afloop 

daarvan vormen zij u verzuimd , beveelt zij her 

stel van dat verzuim of heropening van het 

onderzoek van de laatst geldige akte af, welke 

aan het verzuim is voorafgegaan. 

In alle andere gevallen verwijst zij cle zaak 

naar de teregtzitting. 

De artt 87-91 zijn hier van toepassing. 

128. Wanneer de beklaagde buiten ver 

volging wordt gesteld of, bij verwijzing, geen 

der · gevallen of gronden vermeld in art. 86, 

meer aanwezig is , beveelt de regt bank, indien 

de beklaagde in verzekerde bewaring is, zijne 

invJ.'ij heidstelling. 
129 . . Op de beschikkingen bij art. 127 ver

meld, is art. 92 , en op die, houdende ver

wijzing naar de tern6tzittiug, bovendien art. 93 
van toepassing . 
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130. 'regen de beschikkingen, waarbij de be
klaagde ter zake van misdrijf naar de teregt
zitting is verwezen, kan deze, eu tegen die, ver
meld i11 art. 127 eerste e11 vierde lid kan de 
officier van justitie verzet doen. 

Het verzet geschiedt door middel eener ver
klaring ter griffie, af te leggen door den officier 
binnen twee dagen na de uitspraak en door Jen 
beklaagde binnen acht dagen na de beteekening 
der beschikking. 

In geval van verzet van den officier van 
justitie , verzenclt deze de akte van verzet, ver
gezeld van eene memorie bevattende de redenen, 
wanneer die niet in ,:Ie akte zei ve zijn uitg-edrnkt, 
binnen de volgende vier en twintig uren aan den 

procureur-generaal van het gerrgtshof. 
In geval van verzet van den beklaagde, kan 

deze binnen voornoemde acht dagen eene memorie 
ter griffie indienen en geschiedt de verzending 

aan den procureur-generaal binnen vier en twin
tig uren na verloop van dezen termijn of na d~ 

indiening der memorie. 
In het een en aniler geval dient de procu

reur-generaal, biunen drie dagen na de ontvangst, 

zijn verslag en requisitoir bij het hof in en wordt 
voorts gehandeld overeenkomstig art. 94, derde 

en vierde lid. 
131 . De beklaagde kan van liet regt, in 

het voorgaand artikel bedoeld , afstand doen. 

132. Indien bij de verwijzing naar de teregt

zitting ter zake van een misdrijf de be
klaagde zich te dier zake ingevolge art. 86 in 
verzekerde bewaring bevindt en wordt gehouden 
of daarbij zijne gevangenneming wordt bevolen, 
bepaalt de regtbank, dat aan den beklaagde ambts

halve een raarlsman zal worden toegevoegd. 

lle toevoeging r,:eschiedt door den president 
der regtbank uit de advocaten en procureurs, in 

het arrondissement gevestigd. Zij wonlt den be
klaagde gelijktijdig met de beschikking, waarbij 
de zaak naar de teregtzitting is verwezen, beteekend. 

De toegevoegde raadsman kan daarna alsnog 
door een gekozen raadsman worden vervangen , 

indien deze uiterlijk twee dagen vóór de te:egt
zitting ter griffie verklaring aflegt, dat hij bereid 
is ten bepaalden dage de verdediging van den 
beklaagde op zich te nemen. De griffier geeft 

hiervan onverwijld kennis aan den toegevo!!gden 

raadsman. De toegevoegde heeft de bevoegdheid 
eenen anderen raadsman in zijne plaats te doen 
optreden, mits hij daarvan vooraf aan den voor
zitter kennis geve. 

133. Als raadslieden worclen slechts toegelaten 
advocaten en 'procureurs binnen het Rijk de prak-
tijk nitoefenende. · 

· 134. Na beteekening v_an de beschikking, hou

dende verwijzing naar de teregtzitting, heeft , 
indien de beklaagde in verzekerde bewaring is, 
de gekozen of toegevoegde raadsman toegang tot 
hem en kan hij hem, behoudens het vereischte 
toezigt, zoo dikwijls hij dit verlangt, alleen spreken. 

Hij , zoowel als de beklaagde, die niet in ver
zekerde bewaring is, kan ter griffie inzage nemen 

van de stukken, zonder de voortzetting der zaak 
op te houden. 

De beklaagde kan van de stukken, voor zoover 

hij dit verlangt, ten zijnen koste afschriften doen 

nemen. 
Bij onvermogen, ter beoordeeling van de regt

bank, kan deze gelasten , dat de afschriften, 
welke zij noodig acht, kosteloos worden afgegeven. 

In dat geval worden de kosten der afschriften 

als geregtakosten aangemerkt. 
135. In alle gevallen waarin, na gehouden 

instructie, de regter blijkt onbevoegcl te zijn, blijft 

echter de instructie van kracht. 
136. Niemand kan, buiten vervolging zijnde 

gesteld, ter zake van hetzelfde feit in regten 
worden betrok kei!, tenzij nieuwe bezwaren zijn 

bekend geworden. 

Als nieuwe bezwaren worden aangemerkt de 
verklaringen van getuigen, stukken, bescheiden 

en processen-verbaal, welke niet zijn onderzocht 

11:eworden, doch echter van dien aard zij n, dat 
zij of de bewijzen versterken, welke de regtbank 

te zwak heeft geoordeeld of de fe_iten meer ont

wikkelen tot betere ontdekking der waarheid. 
In dat geval biedt de officier van justitie de 

stukken wederom uan cle regtbank aan, met zoo

dani!(e vorderingen, als hij , met inachtneming 
van het bepaalde bij art. 81, raaazaam oordeelt 

en worclt de zaak op de gewone wijze overeen
komstig de voorschriften van dezen 'ritel behandeld. 

137. Alle uitspraken der raadkamer vermelden, 
op straffe van nietigheid, de namen der leden 
van het regtskollegie , door wie zij zijn gewezen 

en worden door ieder hunner en door den griffier 

onderteekend. 
Zoo dikwijls de regtbank in raadkamer eene 

beschikking neemt, is zij zamengestelil uit drie 

leden. 
138 .Alle bevelen, van gevangenneming en ge

vangenhoudiug zijn uitvoerbaar niettegenstaande 

verzet van den beklaagde. 
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De bevelen tot invrijheidstelling op grond 
van onvoldoende aanwijzing van schuld zijn uit
voerbaar niettegenstaande elk beroep. Van de 
andere kan het opeubaar ministerie de uitvoering 
opschorten gedurende den termijn , binnen welken 
het tegen de beschikking kan opkomen en indien 
het van die bevoegdheid gebruik gemankt heeft, 

tot de beslissing daarover, mits binnen den daar
voor gestelden iijd gegeven. Hetzelfde geldt voor 
het geval, dat ten gevolge v~n on bevoegdverklaring 

overeenkomstig de artt. 82 en 127 de invrijheid

.stelling zou moetel) plaats hebben. 
139. De beklaagde , krachtens bevel van ge

vangenneming aangehouden, wordt, binnen vier 
en twinti;,; uren na zijne opneming in de gevan

genis, door den regter-commissaris gehoord. 

140. Bij verzuim of bij nieti!(heid van eenige 
in dezen Titel voorgeschreven beteekeniug kan 

de beklaagde, mits bij zijne eerste verschijning, 
de r. ietigverklaring vorderen van de dagvaard ing 

waarbij hij, zoo instructie is gelast, voor den 

regter-commissaris, of, zoo de zaak naar de teregt
zitting is verwezen, ter tereglzitting is opge roepen . 

V I E R D E T I T E L. 

Van het regtsgeding op de teregtzitting van de 

a,-rondissement s-reg tbank. 

§ 1. Van het aanhangig maken der zaak. 

141. De zaak .worJt ter teregtzitting aan 

hangig gemaakt: 
1 °. door eeue dagvaarding, van wegP. den offi

cier van justitie aan den beklaagde bcteekend, 

hetzij regtstreeks, hetzij ten gevolge van ver
wijzing; 

2°. door eene dagvaarding, beteekend vanwege 
andere ambtenaren, daartoe bij de wet gemagtigd. 

De artt. 87-91 zijn toepasselijk op zaken, 

welke regtstreeks bij dagvaarding worden aan
hangig gemaakt. 

142. Bij de dagnarding worden tevens op 

gegeven de naam , het beroep en de woon- of 
verblijfplaats, of, bij onbekendheid van een of 
ander , de aanduiding, zoo nannwkeurig mogelijk, 

van de getuigen en deskundigen, die van wege 

den officier van justitie of den in nummer 2 van 
, het eerste lid van het voóge artikel bedoelden 

ambtenaar zullen worden gedagvaard. 
In geval. van regtstreeksche dagvaarding zijn 

de bepalingen van het tweede , derde en vierde 

;id l'an art. 134 van toeJJaSsing, zoodra de be
teekening der dagvaarding is geschied. 

143. De dagvaarding behelst eene opgave van 
het feit, dat ten laste wordt gelegd met vermel
ding omstreeks welken tijd en waar ter plaatse 

het begaan zou zijn; alles op straffe van nietigheid. 
Zij behelst tevens de vermelding van de omstan

digheden, waaronder het feit zou gepleegd zijn. 
144. De dagvaarding wordt, met afgifte of 

achterlating van een afschrift, beteekend aan den 
persoon van den beklaagde of, zoo deze niet in 

verzekerde bewaring is , aan zijn persoon of zijne 

woonplaats; indien hij hier te lande geene bekende 
woonplaats heeft, aan zijn laatste verblijfplaats 

hier te lande. 
In geval de beambte, met de beteekening der 

dagvaarding belast, noch den beklaagde noch 

iemand van diens hui sgenooten aan zijne woon

of verblijfplaats vindt, zal hij het afschrift terstond 
ter hand stellen aan het hoofd van het plaatselijk 
bestuur of aan dengene die hem ,·ervnugt, die 

het oorspronkelijk stuk voor gezien zal moeten 

teekenen, en het afschrift zoo mogelijk aan den 

beklaagcle zal moeten doen toekomen, zonder dat van 

dit laatste echter in regten zal behoeven te blijken. 
In.dien de beklaagde hier te lande geene bekende 

woon- of verblijfplaats heeft, geschiedt de betee

kening der dagvaarding door middel van aan

plakking van het afscht~ft. aan het gebouw, waar 
de regtbank zitting houdt. 

Alles op straffe van nietigheid . 

Hij bekende verblijfplaats buiten land$ wordt 

door den beambte met de beteekening der dag

vaarding belast te1•ens een afschrift van de dag

vaarding bij aangeteekenden brief aan den be
klaagde verzonden. 

145. Iudien regtstreeks van wege den officier 
van justitie is gedagvaard, kan de beklaagde ver

zoeken, dat de zaak door de regt bank in raad
kamer warde onderzocht en daartoe tegen de dag

vaarding verzet doen bij exploit, binnen vijf dagen 
na de dagvaat·ding te beteekenen aan den officier 
van justitie. 

Dit verzet doet de dagvaarding van regtswege 
vervallen. 

De officier biedt daarop , na des noods den be

klaagde door den regter-commissaris te hebben 
doen hooren, de stukken aan de regtbank aan 

met zoodanige vordering als hij, met inachtneming 

van ut. 81 , Iaadzaam acht en zorgt voor de 
fotrekking van de dagvaarding van getuigen, zoo 
cleze heeft plaats_ gehad. 
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De zaak wordt alsdan belrnndeld volgens de 
voorschriften betreffende het onderzoek in raad
kamer, evenals ware geene dag\•aarding geschied. 

146. Onverminderd de bevoegdheid van den 

beklaagde om zelf getuigen en deskundigen te 
doen dagvaarclen, kan op zijn verzoek de presi

clent van de regtbank bevelen, dat deze van wege 

<len otlicier van justitie of den i n nummer 2 van 

het eerste lid van art. 141 bedoelden ambtenaar 

worden gedagvaard. 
De beklaagde geeft, ten minste tweemaal vier 

en twintig uren vóór de teregtzitting. overeen• 
komstig hot beiiaalde bij art. 142, van de getuigen 

en deskundigen, door hem gedagvaarcl of te clag

vaarden, bij expluit kennis aan clen otücier van 

justitie, of, indien de dagvaarding is geschied 

van wcge den in nummer 2 van het eerste lid 

rnn art. 141 bedoelden ambtenaar, aan dien 

ambtenaar. 

14 7. Op straifrl van nietigheid moet tusschen 

de.n dai waarop de dagvaarding aan den beklaagde 

is lieteekend en clien tier teregtzittiu!l: een termijn 

van tea minste tien dagen verloo11en . 
Met toestemming van den beklaagde kau deze 

termijn worden verkort, mits in het exploit van 

dagvaarding de verklaring van den bek laàgde, 

houdende zijne toestemming, worde opgenomen 

en door hem geteekeud. Zoo de beklaagde zijne 

verklaring niet kan teekenen, wordt daarvan in 

het exploit melding gemaakt. 

148. Vrijwillige rerschijning van deu beklaagde 

op eene dagvaarding, beteekcnd in strijd met de 

voorschriften vau art. 144 of met die van het 

voorgaand artikel, dekt de nietigheid. 

§ 2. Pan liet onderzoek ter tereglzitting. 

149. De regter, clie als regter-commissaris de 

zaak heeft onderzocht, neemt, op straffe van 

nietigheicl , aan het onderzoek ter teregtzittiog 

geen deel. 
De r egtbank zal bij voorke ur zijn zamengesteld 

uit regters, die niet orer de verwijzing naar de 

teregtzitting hebben gezeten. 

150. In zaken, betreffende strafbare feiten, op 

welke geene gevangenisstraf is bedreigcl , kan de 

beklaagcle zich laten vertegenwoordigen door eenen 

advocaat of procureur, bepaaldelijk claartoe cloor 

hem gevolmagtigd, .ten ware de regt bank mogt 

bevelen, clat hij in persoon verschijne. 

Het tweede lid van art. 190 is van toepassing. 

151 . De presiclent handhaaft cle orde op cle 

teregtzitting en geeft claartoe cle noodige bevelen. 

Inclien een cler aanwezigen cle stilte of orde op 
ile teregtzitting stoort of teekenen geeft van goed
of afkeuring en vruchteloos cloor den president is 
gewaarschuwd of het bevel van clen presiclent om 

zich te verwijcleren niet heeft opgevolgd , kan hij 
op cliens Jast worclen verwijderd en zoo uoodig 

gedurende den tijd der teregtzitting worden in 

bewaring gehouden. 

152 . De presiclent doet het oncler,oek een aan

vang nem en cloor del\ beklaagcle, of, zoo er meer 

dan één beklaagde is, ieder hunner, in cle orcle 

waarin zij zijn gedagvaard, af te vragen zij nen 

naam, zijne voornamen, zijnen ouderdom, zijne 

geboorteplaats, zijne woon- of verblijfplaats en 

zijn beroep. Hij vermaant hem opletteucl te zijn 

op hetgeen hij zal booren. 
Hij doet het bevel van verwijz ing, zoo deze 

heeft plaats gehacl, door clen gri llie,· Yoorlezen 

Het onderzoek worclt onafgebroken voortgezet, 

behouclens de gevallen, waarin de wet schorsing 

toelaat of de regtbauk, clie, om daarbij te ver

melclen redenen, noodig oorcleelt. 

153 In cle gevallen, waarin van nietigheid cler 

dagvaarcling, niet-ontvankelijkheicl van clen officier 

van justitie of onbevoegdheicl van cle regtbank, 

.zoncler onderzoek cler zaak zelve, kno blijken, is 

cle beklaagcle of zijn raaclsman bevoegcl die ver

wering reecls dadelijk na cle ondervraging, in het 

voorgaand artikel becloelcl, voor te dragen en toe 

te lichten. 

De officier van justitie kan claarop antwoorclen. 

De beklaagde en zijn raaclsman kunnen ancler

maal en, zoo cle officier van justitie daarna wecler 

het woord verlangt, nogmaals het woorcl voeren. 

lle regtbank gaat tot beraaclslaging over en cloet 

uitspraak. 

Wordt de verwering ontijdig of ongegrond be

vonclen, dan worclt het onderzoek cler zaak zelve 

onmicldellijk voortgezet. 

154. De officier van justitie clraagt cle zaak 

voor. Hij legt eene lijst over der getuigen, die 

ten zijnen verzoeke of ten verzoeke van den be

klaa11:cle zijn geclagvaarcl. 
Deze lijst wijst geene anclere getuigen <>an clan· 

clie, van welke , met inachtneming van het be

paalde bij artt. 142 en 146, van wege clen offi

cier aan clen beklaagde of van wege ,lezen aan 

den officier opgave is geclaan , of die , welke ten 
verzoeke van den beklaagde cloor den officier zijn 

gedagvaard. 

155. Op de vordering van den officier van 

j 11stitie of op het verzoek van den lieklaagcle, mits 
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. gedaan vó61· den aunvaug van het getuigenverhoor, 
worden ook gehoord getuigen , niet op de lij st 

voorkomende, doch ter teregtzit1ing teg~nwoor<lig. 
In dit geval , alsmede in geval een get nige bij 

<Ie opgave niet voldoende is aangeduid, kan op 
de vordering van den officier van justitie, indien 

het verhoor is verzocht door den beklaagde of op 
het verzoek van dezen, indien het verhoor is ge 

vorderd door den officier van justitie, het onder

.,oek door de regtbauk voor eenen bepaalden tijd 
1•orden geschorst. 

156. De presid ent kan om bijzondere redenen 
nau een of meer getuigen, op daartoe gedaan ver 

.zoek, met toestemming van den officier van justitie 

en den beklaagde, nrgunnen zich vóór het af

leggen hunner verklaring tot een door hem te 

bepalen tijdstip te verwijderen. 

15 7. Indien een op de lij st vermelde getuige 

blijkt niet te zijn verschenen, kan de regtbank, 

hetzij ambtshalve, hetzij op de vordering van den 

officier van justitie of op het verzoek van den 

beklaagde, het onderzoek voor bepaalden of on be

paalden tijd schorsen. 

Op gelijke wijze kan worden gehandeld, indien 

een verschenen getuige bij de verdere behandeling 

.der zaak is ach tergebleven, of, na <le vergunning 

om zich te verwijderen, ten bepaalden tijde niet 

is ternggekeerd. 

De bepalingen van dit artikel zijn mede van 

toepassing bij niet-verschijning, of bij het achter

blij ven , gedurende de verdere behandeling, van 

den raadsman van c1eu beklaagde . 

158. In ilc gevallen, bij het voorgaand artikel 

bedo~ld, wordt de getuige, tenzij blijke van geldige 
verhindering, op de vordering van den officier 

van justitie, bij het vonnis, waarbij het onder

zoek wordt geschorst, veroordeeld tot betaÎing 

der di en ten gevolge noodeloo, gemaakte geregts

kosten, bij lijfsdwang op hem te verhalen. 

De regt bank beve~lt tevens , dat hij tegen den dag 

voor de nadere tercgtzitting bepaald of te bepalen 

andermaal worde gedagvaard en des noods door 

een deurwaarder of dienaar der openbare magt 

voor haar worde gebragt. 

159. De getuige kan v.au de kosten geheel of 

gedeeltelijk worden ontheven, indien hij op de 

narlere teregtzittiug voor zijn achterblij1•en gegronde 

redenen of versehoonende omstandigheden ter be

oordeeling van de regtbank aanvoert. 

De oflicier van justitie wordt in ieder geval 

op het verzoek gehoord. 

160. lle president beveelt, behoudens het be -

paalde bij art. 156, dat de getuigen zich be

geven naar het voor hen bestemde vertrek , met 

uitzondering van den eersten, dien hij voor zich 

doet verschijnen. 
Nadat deze z\j ue verklaring heeft afgelegd, 

worden achtereenvolgens de overigen, in de orde 

bij de lij st aangewezen, ieder afzonderlijk opge
roepen , eerst zij, die ten verzoeke ,·an den ofli
cier van justitie, <laarna zij , die ten verzoeke 

van dc1.1 beklaagde moeten worden gehoord. 

De orde kan echter door den president worden 

veranderd, hetzij ambtshalve, hetzij op de vorde

ring \' an deu oflicier rnn justitie of op het ver

zoek van den beklaagde. 

De pre id ent neemt, zoo noodig, maatregelen 

om de getuigen te beletten, dat zij zich vóór 

het afleggen van hunne getuigenis, ouder elkander 

over het ten laste gelegne feit, ove,· den be

klaagde of over het door beu gegeven of nog te 

geven getuigenis onderhouden . 
161. IJe preside!lt vraagt den getuip;e af zijnen 

naam, zijne voornamen, zijnen ouderdom, zijn 

beroep en zijne woon- of verblijfplaats; of hij 

den beklaagde gekend heeft vóór het feit waarvoor 

deze te regt staat; of hij bloed- of aanverwant 

is van den beklaagde en in welken graad, eu 

of er dienstbetrekking tus ehen hem en <lcn be

klaagde bestaat of bestaan heeft. 

0 e getuige <loet hierna, op straffe van nietig

heid, naar de wijze zijner- godsdienstige ge

zindheid den eed of de belofte van de geheele 

waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen. 

Daarop wordt hij door den president ondervraagd. 
Hij legt zijne verklaring af, zonder zich van 

eeu schriftelijk opstel te mogen bedieueu. 
De regtbank kan echter om bij zondere redenen 

den getuige toestaan, bij zijne verklaring van 

die geschriften of schriftel ijke aanteekeniugen ge

bruik te maken, welke zij veroorloven zul. 

162. Als getuigen zullen niet mogen.worden ge

hoord en kunnen zich versehoonen: 

1 °. des beklaagden of medebeklaagden bloed

of aanverwanten in · de regte lijn ; 

2°. des beklaagJen of melebeklaagden bloed

of aanverwanten iu de zijlinie tot den nerden 

graad iugesloten; 
1:1°. des beklaagden of medebeklnagdeu echtge

noot, of vroegere echtgenoot na echtscheiding. 

Het hooren der voorschreven personen breugt 

geene nietigheid te weeg, indien zij getuigenis 

hebben afgelegd met gezamenlijke toestemming 

van den officier van justitie en van den beklaagde. 
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Zij knunen zelfs zonder die toestemming door 

de regtbank wor<l en toegelaten , om zonder eeds

aflegging inlicliti11gen te geven. 

163. Van het geven van getuigenis, en zelf 
van het afleggen van onbeëedigde verklaring kun

nen zich ook versehoonen zij , die uit hoofde 

van hunnen stand, hun beroep of hun ambt tot 
geheimhoucliug verpligt zijn, doch alleen omtrent 

hetgeen, waan1 an de we( ensc1iap aan hen als zoo
danig is toevertrouwd. 

164. Znlleu niet anders dan tot bet i(e,·en rnn 
inlichtingen en buiten eede kunnen worden ~ehoord: 

1 °. zij, die den vollen ouderdom vau zestien 

jaren niet hebben bereikt ; 
2• . zij, die wegens ziekelijke storing der ver 

standelijke vermogens onder curatele of op regter
lijke magtiging in bewaring zijn gesteld, al hebben 

zij bij tusschenpoozen het gebruik dier vermogens. 

165. De regtbank kan bevelen, hetzij ambts

halve , hetzij op de vordering van den officier 

van justitie of op het verzoek van den beklaagde, 

dat niet anders dan buiten eede worden gehoord 

zij, die wegens meineed tot welke straf ook of 

uit anderen hoofJe tot gevangenisstraf van drie 

jaren of langer zijn veroordeeld, of tegen wie 

ter zake van misJrijf, waartegen eene gevange

nisstraf van vier jaren of meer is bedreigd, eene 

vervol~ing na verleenden rcgtsingang aanhangig is. 

· 166. I nclien een 1-(etuige, op de eerste of de 

nadere dagvaarding versch enen, of voor de regtbank 

gebragt, zonder wettigen grond weigert den eed 

of de belofte te doen of zijne verklaring af te 

leggen, kan de regtba:ik, hetzij ambtshalve, hetzij 

op de vordering van den officier van justitie of 

op het verzoek van den beklaagcle , het on<lerzoek 

voor een en bepaalden tijd schorsen. 
Tn dat geval is het eerste lid van art. 158 van 

toepassing . De regtbank beveelt tevens, dat de 

getuige in_ gijzeling worde gesteld, of daarin ge

houden, zoo hij ter zake van gelijke weigering 

bij het voorloopil( onderzoek of in de instructie 

zich reeds in gijzelinl( bevindt, en dat hij op den 

bepaalden dag weder voor haar worde gebragt. 

Het bevel wordt gewezen op de vordering van 

deu officier van jnstitie, nadat de getuige in zijne 

verdediging, door hem of zijnen raadsman voor

gedragen, is gehoord . 
167. Indien een getuige, bij het voorloopig 

onderzoek of de instr ucti e gehoord, o,·erleden is, 

of uiet is kunnen worden gedag•aard, of op de 

dagvaarding niet is verschenen of verschenen 

zijnde weigert getuigenis te geven, en de zaak 

niet wordt geschorst, of wauneer, in geval vau 

schorsing, de getuige bij zijne weigering volhardt, 

kan de regtbank bevelen, dat de vroeger afgelegde 

verklaringen door den griffier worden voorgelezen. 

De voorlezing h eeft, op straffe van nietigheid, 

plaats, wanneer zij door den officier van jnstitie 

gevorderd, of door clen beklaagde verzocht wordt. 
De regtbank zal op cleze vooriselezen verkla

ringen zoodanig acht kunnen slaan als zij, met 
inachtneming van de voorschriften van art. 409, 
zal meenen te bchooren. 

168. Men zal den getuige niet in de rede mogen 
vallen. 

De :i;etuigen mogen op de teregtzittiug met 

elkander niet iu woordenwisseling treden. 

169. Nadat de getuige zijne verklaring heeft 
afgelegJ, kunnen hem door de regters en den 

offirier van ju ·titie vragen worden gedaan. De 

president geeft hun, op hun verlangen, daartoe 
het woord . 

De presicl ent geeft voorts aan den beklaagde 

en aan zijnen raadsman de gelegenheid den ge 

tuige vragen te doen en tegen den getui1:e en 

di ens verklaring in te brengen wat tot verdeJiging 

kan dienen . 

De ondervraging der getuigen door den be

klaagde of zijn raad~man geschiedt door tnsschen

komst van den president, tenzij de rei,:tbank 

toesta, dat zij zonder die t usscbe11 komst geschiede. 

De toestemming kan steeds worden ingetrokken. 

De regtb4nk kan ambtshalve of op het verzet 

vau den ofli cier van justitie of van den beklaagde, 

beletten , dat aan eenige vraag, door den beklaagde 

of Jiens raadsman of door den officier van justitie 

gedaan, worde gevolg gegeven. 

170. Gedurende den verderen loop van het 

ouderroek kunnen den getuige, die reeds zijne 

verklaring beeft afgelegd, met inachtneming der 

bepalingen van het voorgaand artikel, nog vragen 
worden gedaan. 

171. Na het afleggen zijner verk laring blijft 

de getuige in de gehoo rzaal , tenzij de regt bank 

met toestemming van Jen ollicier van justitie en 

van den beklaagde, en, zoo noodig, met bevel 

om op eenen te bepalen tijd weder in de gehoorzaal 

aanwezig te ziju, hem vergunt zich te verwijderen. 

172. De president kan, hetzij ambtshalve, hetzij 

op de vordering van den officier van justitie of 

op het verzoek van den beklaagde, getuigen met 

elkander confronteren. 

Op gelijke wijze kan hij bevelen dat , na afge

legde getuigenis, een of meer der getuigen de 
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gehoorzaal verlaten en dat een of meer hunner 
op nieuw worden binnengelateu, ten einde , hetzij 
afzonderlijk, hetzij in elkanders bijzijn, nogmaals 
te worden gehoord. 

173. Op gelijke wijze als bij het voorgaand 
artikel bedoeld, kan de president bevelen, dat 
een of meer beklaagden de gehoorzaal verlaten, 
ten einde een getuige buiteu hunne tegenwoor
digheicl worde ondervraf.lgd . 

In dat geval wordt, op st raffe van nietigheid, 
daarna met het onderzoek der zaak niet voortge
gaan, dan nadat vooraf de beklaagde is onderrigt 

van hetgeen in zijne afwezigheid is voorgevallen. 
174. Indien een getuige verdacht wordt zich 

op de teregtzitting aau het misdrijf van meineed 

te hebben schuldig gemaakt, kan de regt bank, 

hetzij ambtshalve, hetzij op de vordering van den 

officier van justitie of op het verzoek van den 

beklaagde, dienaangaande onderzoek bevelen, met 

schorsing, zoo noodig, _der zaak tot na den afloop 
van dat onderzoek. 

ln dat geval wordt door den griffier dadelijk 

proces-verbaal opg_emaakt en met den president 
en de regters onderteekend. Het proces-verbaal 

bevat de afgelegde verklaring van den getuige 
De verklaring van den getuige wordt J,em voor

gelezen en door hem onderleekend. Bij gebreke 
van onderteekening vermeldt het proces-verbaal 
de weigering of de reden rnn verhindering. 

De regtbank kan daarop re!(tsingang verleenen 

volgens de bepalingen van den derden Titel 
Het proces-verbJal wordt door de regtbank in 

handen gestelu van den officier van justitie. 

175. Wanneer in het geval, bij het voorgaanil 
artikel beàoeld, de regtbank geen regtsiogang 
verleeut, kan zij echter, op de gronden vermeld 

in art. 86, de voorloopige aanhouding van den 

getuige bevelen. 
De officier van justitie handelt overeenkomstig 

art. 81. 
Art. 54 is toepa selijk. 
De zaak wordt verder volgens de voorschriften 

van den derden Titel behandeld. 

176. Alle bepalingen in deze paragraaph ten 

aanzien van getuigen voorkomende zijn ook ?an 

toepassing ten aanzien van deskundigen, behoudens 
dat de deskundigen den eed of de belofte af

leggen , voorgeschreven bij art. 52. 
Dezelfde persoon kan als getuige en als des

kundige worden gehoord, mits hem vóór het 

afleggen van den eed of de belofte de voor beiden 

bestemde ccden worden voocgehonden. 

177. Proce5sen-verbaal, verslagen rnn des
kundigen of andere stukken worden op last van 

den president, wanneer deze of een der regters 
of wel den officier van justitie <lit verlangt, door 

den griffier voorgelezen. 
Gelijke voo rlezing heeft plaats op het verzoek 

van den beklaagde, tenzij de regt bank ambtshalve, 
of op het verzet van den officier van justitie 
anders beveelt 

Ten bezware van il.en beklaagde wordt, op 

straffe van nietip;heid, op geene stukken acht 
geslagen, dan voor zooveel en voor zoo1·er zij 
zijn voorgelezen . 

178. Nadat alle getnigen en deskundigen zijn 

gehoord, wordt de beklaagde door den president 

ondervraagd, behoudens dieus bevoegdheid om 
reeds vroeger en zelfs vc5ór den aanvang van het 

getuigenverhoor aan den beklaagde vragen te doen. 

I s er meer dan één beklaagde, dan geschiedt 

de onderuaging in de orde, waarin die, bedoeld 
bij art. 152 heeft plaats gehad. 

H et derde lid van art. 160 is hier van toepassing. 

179. ludien de beklaagde weigerachtig of in 

gebreke blijft gedane vragen te beantwoorden, wordt 
niettemin met de zaak voortgegaan. 

Zoo de beklaagde de stilte of de orde op de 

teregtzitting stoort eu vruchteloos door den presi

dent is gewaarschuwd of het bevel van den presi
deut om zich te verwijderen niet heeft opgevolgd, 
kan de regtbank zijne verwijdering uit cle gehoor
zaal bevelen, en , zoo noodig, dat hij gedurende 

den tijrl der teregtzitting in bewaring worde ge
houden. De behandeling der zaak wordt voort

gezet en de uitspraak geschiedt, evenals ware de 
beklaagde tegenwoordig gebleven. 

In de beide gevallen, bij dit artikel bedoeld, 
blijft de raadsman van den beklaagde met de 
verdediging belast. 

180. De president kan, hetzij ambtshalve, hetzij 

op de vordering van den officier van justitie of 
op het ,·erzoek van den beklaagde, bevelen, dat 

een of meer der beklaagden de gehoorzaal verlaten, 

ten einde een ander hunner buiten tegenwoordig

heid van dien beklaagcle worde ondervraagd. 
Het tweede lid van art. 17a is dan van -toe

passing. 

181. Ook de regters en de officier van justitie 

kunnen aan den beklaagde vragen doen. De 
pr€sident geeft hun daartoe op hun verlangen 

het woord. 

· De beklaagde of zijn raadsman kan ook aan 

zijnen medebeklaagde vragen doen. 
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Het derde en Yierde lid van art. 16\J zijn hier 

van toepassing. 
182. Na de ondervraging van den beklaagde 

kunnen aan getuigen of deskundigen op nieuw 
vragen worden ~edaan of stukken worden voor

gelezen. 

183. Indien een bekla;,gde of ~etuige de Neder
landsehe taal niet vers tuut, kan het onderzoek , 
op straffe rnn nietigheid, geen plaats hebben zonder 
bij stand van een tolk. 

De tolk wordt rnn wege den officier van justitie 

ter tetegtzitting gedagvaard, tenzij de tolk ter 
teregtzitting aanwezig mogt zij n. 

De regtbank kan ook, hetzij ambtsbalve, hetzij 

op de vordering van den officier van justitie of 
op het verzoek van den beklaagde, de dagvaar
ding van een en tolk bevelen, indien op de teregt

zitting de bij stand blijkt noodig te zijn . Het 

voorgaand lid is dan van toepassing. 

De beklaagde kan den tolk wraken, mits daar

voor redenen gevende. De regtbank doet daarover 

terston cl uitspraak. 
184. lle tolk moet den ouderdom hebben be

reikt van achttien jaren. 
Hij legt, naar de wijze zijner godsdienstige 

gezind beid, dec eed of de belofte af van getrouw 

zijne taak te zullen vervullen. 
Geen der getuigen of der regters, die van de 

zaak kennis nemen, wordt als tolk toegelaten. 

Hetgeen in strijd met de bepalingen van dit 

artikel is vert-olkt, worrlt gearht niet vertolkt 

te zij n. 
185 . De bijstand van eeuen tolk wordt mede, 

op traffe van nietigheid, gevorderd, wanneer een 

beklaagde of getuige het gehoor- en spraakver
mogen of één dezer vermogens mist en niet 

schrijven kan. 
In dit geval wordt als tolk gedagvaard iemand, 

die geschikt is met hem om te gaan . 
Jle twee voorgaande artikelen zijn hier van 

toepassing, Îlehou,lens dat in dit geval de tolk 
slechts den ouderdom van zestien jaren behoeft 

te hebben bereikt. 
Indien de hier genoemde beklaagden en getuigen 

chrfjven kunnen, zal de griffier bun de vragen 

en opmerkingen , aan ben te doen, bij geschrifte 
ter hand stellen, en zullen zij bij geschrifte daarop 

an twoorden, al hetwelk vervolgens door den griffier 

zal worden voorgelezen. Op gelijke wijze zal door 
de hier genoe:nde getuigen de eed of de belofte 
worden afgelegd. · 

186. In de gevallen, bij de artt. l.83 en 185 

bedoeld, wordt hetgeen ter teregtzitting is ge 
sproken of voorgelezen zonder voor den beklaagde 
vertolkt te zijn , voor zoover dit ten zijnen nadeele 

strekt, geacht niet te zijn gesproken of voorgelezen . 
187. Bij niet-verschijning van den gedagvaarden 

tolk . of bij diens weigering om den eed of de 
belofte af te leggen of zijne diensten te leenen, 
alsmede bij het aannemen eener voorgestelde wraking 
en in het geval , bij het derde lid rnn art. 183 
voorzien, zijn de artt. 157, 158, 159 en 166 
van toepassing. 

188. In den loop van of na het getuigenverhoor 
zal de president den beklaagde en zoo noodig den 

getuigen de voorwerpen, die als stukken van over
tuiging dienen , vertoonen en hen daaromtrent 

hooren. 
189. adat, behoudens het bepaalde b ij art. J 82, 

de ondervraging van den beklaagde heeft plaats 

gehad, kan de officier van justitie het woord 

voeren, en legt hij , na voorlezing, zijne vordering 

aan de regtbank over. 
De bek laagde en zijn raadsman kunnen hierop 

antwoorden. 
De officier van justitie kan daarna andermaa l 

het woord voeren . 
Aan den beklaa~de en zijnen raadsman wordt 

echter, op straffe van nietigheid, het regt ~el aten 
om het laatst te spreken. 

Ook daarna is art. 182 van toepassing en kan 
ook de beklaagde nader worden ondervraagd. In 
dat geval kunnen de officier van justitie · e? de 

beklaagde en ztin raadsman no~maals, op den 
hiervoren vermelden voet, het woord voeren. 

190. Indien aan de regtbank , naar aanleiding 
van· den loop van het onderzoek, de noodzake

lijkheid blijkt van het verhoor van ter teregt

zitting nog niet gehoorde getuigen of deskundigen, 
of van de inzage. het onderzoek of de bezigtiging 
van bescheiden of stukken van overtuiging, die 

niet ter teregtzitting aanwezig zijn, beveelt zij , 

hetz ij ambtshalve , hetzij op de vordering van 
den officier van justitie of op het verzoek vau 

den beklaagde , de oproeping dier getuigen of 
deskundigen, zoo noodig met last aan den deur

waarder of dienaar der openbare magt om hen 
dadelijk ter teregtzitting mede te brengen, of de 

overlegging -van die bescheiden of van die stukken 

van oyertuiging. 
l le regtbank kan daartoe het onderzoek voor· 

eenen bepaalden ti;d schorsen. Zij is bevoegd 
om ten bepaalden dage de schorsing, zoo noodig, 

weder voor eenen bepaalden tijd te verlengen. 
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Art. 177, derde !iel, is op deze bescheiden van 
toepassing. 

191 . Indien uit het onderzoek omstandigheden 

zijn bekend geworden , die, niet in de dagvaarding 

vermei cl, volgens de wet tot verzwaring van straf 

grond geven, maakt de officier van justitie den 

beklaagde daarnp opmerkzaam. 

Bij gebreke daarvan "·ordt door de regtbank, 
op_ straffe van ni etigheid, op die omstandigheden 

geen acht geslagen . 
192. In het ge;al , bij het voorgaand artikel 

bedoeld, kan de regtban k tot nader onclerzoek 

dier omstandigheden, hetz ij ambtshalve, hetzij op 

de vordering van den officier van justitie of op 

het verzoek van den beklaagde , het onderzoek 

voor eenen bepaalden tijd schorsen. Zij is be

voegd om ten bepaalden dage de schorsing , zoo 

noodig, wede1· voor eenen bepaalden tijd te 
verlengen. 

Op de bepaalde teregt_zittingen kunnen nog niet 

gehoorde getuigen of deskundigen of nog niet 

overgelegde bescheiden of stukken van overtuiging 

worden bijgebragt. 

Van de dagvaarding van nog niet gehoorde 

getuigen of cleskundigeu geschiedt beteekening, 

overeenkomstig art. 142 of het laatste lid van 
art. 146. 

Op de nieuwe bescheiden is art. 177, derde 

lid, van toepassing. 

193 . Indien gedurende den loop van het onder

zoek de noodzakelijkheid blijkt van instructie of 

van aanvulling van eene gevoerde instructie, be

veelt de regtbank, hetzij ambtshalve, hetzij op 

de vorde ring van den officier van justitie of op 

het verzoek van den beklaagde, met aanduiding 

van het onderwerp, een nader onderzoek en stelt 

zij daartoe , met schorsing der zaak tot na den 

afloop, de stukken in handen van den regter
commissaris. 

De instructie geschiedt volgens de voorschriften 
van den derden Titel. 

Na afloop wordt gehandeld overeenkomstig 

art. 117 en wordt de beklaagde bij exploit, hem 

van wege den oflirier van justitie beteekend, tot 

voortzetting van het geding ter teregtzitting, voor 

de nadere behandeling bepaald , opgeroepen. 

De artt. 142, 146, 14 7 en 148 zijn dan van 
toepassing. 

194. In alle gevallen, waarin schorsing van 

het geding plaats heeft , wordt de zaak op de 

nadere teregtzitti1,g hervat in den stand, waarin 

zij zich op het tijdstip der schorsing bevond. De 

regtbank is bevoegd om, hetz ij ambtshalve, het

zij op de vordering va11 den officier van justitie 
of op hel verzoek van den beklaagde, te bevelen , 

~at het onderzoek ter teregtzitting op nieuw worde 

aangevangen. 
195. In alle gevallen, waarin de zsak voor 

eenen bepaalden t ijd wordt uitgesteld of ge

schorst, wordt door den president aan den be
klaagde en aan de 1·erschcuen getuigen, deskun

digen en tolken de dag aangezegd ·, waarop zij, 

zonder daartoe op nieuw geda!(vaard te worrl_en , 

ter teregtzitting moeten verschijnen. 

Bij niet.versch ijning van getuigen, deskundigen 
of tolken op <len aanJ?ezegden dag, wordt ge

handeld evenals waren zij niet verschenen op J e 

dagvaarding. 
196. Indien op rle terngtzittinic eenig straf

baar feit wordt gepleegd , wordt de verdachte 

met de getuigen onmiddellijk ondervraagd en daar

van door den griffier proces-verbaal opgemaakt 

en met den pre,ident en de regters onderteekend. 

H et proces-verbaal word t door de regtbank in 

handen gesteld van den offi cier van justitie . 

In de gevallen en op rle gronden vermeld tn 

art. 86, kan de regtbank, op de vordering van 

den oflicier vau justitie of ambtshalve, tevens de 

voorloopiµ:e aanhouding van den nrdach te be

velen . Het t weeJe , derde en laatste lid van 

art. 175 zijn dan van toepassing. 

197. Indien uit het onderzoek ter teregt

zitting voldoende aanwijzing ontstaat, dat de be

klaa~de zich heeft schuldig gemaakt aan een ander 

strafbaar feit dan waarvoor hij te r egt staat, 

worJt, wanneer de officier van justitie het vordert, 

op de wijze bij het eerste lid van het voorgaand 

artikel bepaald, proces-verbaal opgemaakt, houdende 

de verklaringen van de getuigen en van den ver

dar.hte ten aa nzien van dat feit . 

Het tweede en derde lid van het voorgaand 

artikel zijn dan van toepassing. 

198. De griffier houdt proces-verbaal der teregt

zitting, waarin arhtereenvolgens aanteekening ge

schiedt van de in acht genomen vormen en van 

al hetgeen met betrekking tot de zaak ter t cre1st

zitting voorvalt. 

H et behelst tevens den zakeUjken inhoud rn n 

de verklaringen · der getuigen en desk undigen en 

van de opgaven van den beklaagde. 

De president kan gelasten , dat daarin van 

eenige omstandigheid , r erklaring of opgave aan

teekening wordt gedaan . 

Gelijke ; anteekening geschiedt, wanneer een 
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der regters het verlangt, alsmede op de vordering ' 
van den officier van justitie of op het verzoek van 
<len beklaagde. 

Het proces -verbaal wordt door den president 
en den griffier vastgesteld en onderteekend binnen 
den termijn, bij het eerste lid van art. 2Z6 
vermeld. 

199. In alle gevallen, waa rin bij deze paragraaph 
aan den beklaagde de be1•oègdheid wordt toege
kend tot het 'doen van eenig verzoek of verzet, 
komt die bevoegdheid mede toe aan den raads
man van den beklaagde. 

200. Weigering of verzuim om te beslissen 
over eene vordering of een verzet van den 

officier van justitie of een verzoek of verzet van 
den beklaagde, naar aanleiding van eeuige bepaling 
van dezen 'rite! gedaan, heeft nietigheid ten 
gevolge. 

201 . Indien de zaak overeenkomstig num

mer 2 van het eerste lid van art. 141 door 
andere ambtenaren wordt vervolgd, zal zij ter 

teregtzitting op .de gewone wijze worden behandeld , 
behoudens dat te dier zake de bemoeij ingen aan 
Jen officier van justitie opgedragen door die ambte
naren of ,van hun netJtwege worden verrigt. 

De regtbauk zal daarna de stukken stellen in 
handen van den officier van justitie, die, hetzij 

in dezelfde, hetzij in eenc volgeode teregtzitting 
zij ne conclusie zal nemen. 

De beklaagde zal het regt hebben om dadelijk 
tegen die conclusie schriftelijke bedenkingen aan 

de regtbank aan te bieden. 

§ 3. Pan de beleedigde partij. 

202. Inilien de beleedigde partij hare vordering 

om schadevergoeding tot 150 ll:nlden of minder 
beperkt en niet . bij den burgerlijken regter heeft 
aanhangig gemaakt, kan zij zich in het geding 

over de strafzaak voegen. Dit geschiedt door 

eene verklaring op de openbare teregtzit!ing 
onmiddellijk na de onderl'îaging van den be

klaagrle, bij art. 152 bedoeld , of, zoo deze 
niet is verschenen, na . het verleen en van het 
verstek. 

Zij die, om in eene burgerlijke zaak in regten 
te verschij neu, bij stand behoeven, of vertegen

woordigd moeten worden, hebben, om zich in het 

strafgeding te voegen, dien bijstand of die ver
tege nwoordiging van noode. 

203. De beleedigde paTtij kan zich op 
hare kosten doen vertegenwoordigen door eenen 

gemagtigde en zich .Joen bij staan door een en raads-

man . Als gemagtigde en als raadsman worden 
alleen toegelaten zij, die als raadsman van een en 

beklaagde kunnen optreden . 
Heeft de beleedigde partij hare woonplaats bniten 

de gemeente waar de regtbauk is ge\1estiµ:d, dan is 

zij verpfo;t in die gemeente woonplaats te ki ezen. 
204. De beleedigrle partij mag harerzijds 

tot bewijs dat door haar, ten gevolge van het 
ten laste gelegde feit, schade is geleden, of tot 

staving van het opgegeven bed rag der schade, 
stukken overleggen, doch gee'ne getuigen of des
kundigen aanbren~en . 

205 . De beleedigde partij of de raadsman, 
die haar bij staat , kan aan de getuigen vragen 

doen, doch alleen voor zoo ver die vragen betreffen 
het bewijs van de geleden schade of van het be

drag dier schade. 
De ondervraging der p;etuigen door de beleedigde 

partij of haren raadsman geschiedt door tusschen
komst van den president, tenzij de regtbank toe
staat, dat zij zonder die tussehenkomst geschiede. 
De toestemming kan steeds worden ingetrokken. 

De regtbank kan ambtshalve of op het rerzet 
van den officier van justitie of van den beklaagde 

of diens raadsman, beletten, dat aa n eenige vraap;, 

door of namens de beleedigde partij gedaan, gevolg 
warde gegeven. 

206. De beleedigde partij kan haren eisch 
toelichten of door haren raadsman doen toelichten, 
nadat de officier van j.ustitie zij ne vordering, overeen

komstig het eerste lid van art. 189, heeft overgelegd. 
Zij heeft andermaal het woord nadat de officier 
van justitie in de gelegenheid is gesteld ten 

tweeden male het woord te voeren. 
207. De beleedigde partij kan, op straffe 

van niet-ontvankelijkheid, gcene vordering doen, 
die reeds is aanhangig gemaakt bij den burger

lijken regter, of die eene hoogere of andere is dan 

die , waarover door de regtbank gelijktijdig met 
de strafzaak kan worden uitspraak gedaan. 

208. De regtbank doet over de vordering der 

beleedigde partij gelijktijdig met de strafzaak 
uitspraak. 

§ 4. Van de beraadslaging en uitsp;-aak. 

209. Nadat overeenkomstig art. 189 de be
klaagde het regt op het laatste woord heeft 
kun oen uitoefenen, sluit de president het onder 
zoek en deelt mede wanneer, volgens beslissing 
der regtbank, de uitspraak zal plaats vinden. 

'l'en bepaalden tijde kan de uitspraak tot een 

naderen dag worden uitgesteld. 
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In geen geval mag de uitspraak bepaald worden 
later rlan op den veertienden dag na het slniten 
van het onderzoek. 

H eelt de ui tspraak alsdan niet plaats gehad, 
dan wordt de zaak op de bestaande dagvaarding 
op nieuw onderzocht. 

210. De president en regters kunnen, zoo
wel V()Ór de teregtzi tting als na het sluiten van 
het on,lerzock, inzage der processtukken nemen. 

211 . De regtbRnk beraadslaagt naar aanlei 

ding van de dagvaarding en van het onderzoek 
op de teregtzitting over het bewezene of niet be
wezene der feiten, over derzelver qualificatie, over 

het bewezene der schuld van den beklaagde en 

over de toepassi ng van de straf bij de wet bepaald. 
H eeft de beleedigde partij zich in het geding 

gevoegd, dan beraadslaagt de regtbank tevens over 
de ontvankelijkheid en gegrondheid der vordering, 

door deze ingesteld. 

212 . Blij kt onder de beraadslagi ng , dat het 

onderzoek niet voiledig is geweest, dan kan de 
regtban k, bij een met redenen omkleed bevel ge
lasten, dat op eene door haar te bepalen teregt
zitting het onderzoek worde hervat. 

Bij het bevel worden tevens aangewezen de ge 
tuigen of deskund igen , wier verhoor, of de be

scheiden of stukken van overtniginf(, welker in

zage of bezigtiging cle regtbank noodig acht. 

De aangewezen getuigen of deskundigen, alsmede 
de beklaagde, tenzij deze bij de uitspraak tegen
woordig zij, worden door dru officier van jnstitie 
tegeu den bepaalde n dag bij exploit ter teregt
zitting opgeroepen. 

H et onderzoek Ier teregtzitting geschiedt rnorts 
naar de r egelen , in dezen Titel vel"l'at . 

213 . In het geval, bij het voorgaand artikel 

voorzien, kan ook de regtbank, indien nieuwe 

bezwaren zijn bekend geworden, met aanduiding 

van het onderwerp, eene nadere instruct1e bevelen 
en de stukken daartoe stellen in handen van den 
regter-commissaris . 

H et tweede, derde en vierde lid van art. 193 
zijn dan van toepassing. 

214. Bij schuldigverklaring wordt de straf 

opgelegd op het feit gesteld. 

De veroordeelde wordt tevens verwezen in de 
kosten. 

Zijn meerdere feiten ten laste gelegd, en wordt 
de beklaagde slechts ter zake van sommige dier 

feiten veroordeeld, dan kan de verwijzing in de 

kosten ook voor een deel der kosten plaats hebben. 

Bij veroordeeling van mede-beklaagdeu wegens 

1886. 

hetzelfde misdrijf, heeft hoofdelijke verwijzing 
in de kosten plaats. 

Worden mede-beklaagden niet wegeus hetzelfde 
misdrijf veroordeeld , dan wordt voor ieder der 
veroordeelden het aandeel in de kosten bij het 

vonnis bepaald. 
Indien mede -beklaagden niet allen worden ver

oordeeld , kan, ten aanzien van den veroordeelde, 
verwij zing in de kosten ook voor een deel plaats 
hebben. 

Kosten , door of ten behoeve van den beklaagde 
gemaakt, zijn alleeu in zooverre onder de geregts

ko ten begrepen, als zij zijn veroorzaakt door de 
afgifte van kostelooze afschriften van stukken aan 

den beklaagde en de oproeping van getuigen of 

deskundigen, die ingevolge ve rzoek vau den be

klaagde op bevel van den president zijn gedagvaard. 
215 . De veroordeeling in de kosten wordt uit

voerbaar verklaard, ook bij lijfsdwang, waarvan 

de langste duur door de regtbank wordt bepaald . 
De veroordeelde kan voor de kosten waarin hij 

bij de uitspraak wordt venvezen, in geen geval 
langer dan zes maanden in gijzeling worden 

gehouden. 

De lij fsdwang kan niet meer worden toegepast, 
wanneer vijf jaren na de gebeele uitvoering der 
straf zijn verloopeu, of, wanneer het regt tot 

ui tvoering der straf door \"Crjaring is vervallen . 

216. Indien de regtbank niet uit wettige be
wij smiddelen de overtuiging heeft geput, dat het 
t en laste gelegde feit is gepleegd of dat het is 

gepleegd door den beklaagde, spreekt zij den 

beklaagile vrij. 
l ndieu het feit of de dader niet strafbaar is, 

ontslaat zij den bek laagde van alle regtsvervol

ging te die r zake. 
Indien uit anderen hoofde ter zake .van het 

feit geen regt tot strafvordering aanwezig is, ver 

klaart zij den oflieier van justitie niet ontvankelijk. 

217 . In de gevallen , voo'rzien hij het voor
gaand artikel, beveelt de regt bank dat de kosten, 

door den beklaagde gemaakt 1ot dagvaarding en 
schadeloosstelling van getuigen of deskundigen of 
tot het bijbrengen van stukken met uitzondering 

van die kosten, welke de regtbank verklaart 

noodeloos te zijn gemaakt , den beklaagde door 
den Staat worden vergoed. 

Het bedrag der vergoeding wordt bij het 
vonnis vastgesteld. 

Door den president wordt daarvoor , zoodra 

het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, ee!l 
bevelschrift van tenuitvoerlegging afgegeven_ 

12 
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218. In,l'en het aan de regtbank blijkt, ' dat 
de kennisneming der zaak tot de bevoegdheid 
van een ander kollegie behoort, verwijst zij 

dezelve naar den bevoegden regter. 
De officier van justitie doet de stu,kken aan den 

bevoegden ambtenaar van het openbaar ministerie 
bij zoodanig kollegie toekomen . 

Het hYeede en derde lid van art. 82 zijn hier 

van loepa,sing. 
"Deze bepalingen zijn niet van toepassing, wanneer 

het feit een misdrijf of eene overtreding oplevert, 
- waa rvan de kennisneming aan den kanton-re~ter 
behoort en de beklaagde de verwijzing naar dien 

regter niet heeft gevorderd. In dat geval kan 
aan de beleedigde partij, <lie zich in het f;eding 

heeft gevoegd , de vordering slechts tot zoodanig 
beloop worden toegewezen als waarover de kanton

regter gelijktijdig met de strafzaak had kunnen 

uitspraak doen. 
De beklaagde kan in het geval , bij het vorig 

lid van dit artikel bedoeld, van het vonnis niet 

komen in hooger beroep . 
21 9. In alle gevallen beveelt de regtbank de 

teruggave. der voorwerpen, die als stukken van 

overtniginf( hebben gediend , na verloop van acht 

dagen nadat het vonnis in kracht van gewijsde 
zal zijn gegaan , aan den met name in het vonnis 
te vermelden persoon, die de voorwerpen tijdelijk 
als stukken van overtuiging heeft afgestaan of bij 

wien zij z\in in beslag genomen, tenzij <le regtbank 
beslisse , dat deze de voorwerpen door misdrijf 

heeft verkregen, in welk geval zij de teruggave 

kan gelasten aan den met name in het vonnis te 
vermelden persoon aan wien de voorwerpen weder

regtelijk zijn onttrokken , of tenzij daarop door 
den eigenaar of regthebbende binnen den voor· 

· melden termijn onder den griffier beslag zij gelegd, 

o,ereenkomstig de voorschriften van het Wetboek 

van Bur!(erlijke Regtsvordering. 
De vernietiging of onbruikbaarmaking van werk

tuigen of andere voorwerpen, vervaarJ igd, geschikt 

gemaakt of gedien<l hebbende tot het plegen van 
een strafbaar feit, kan in het vonnis worden gelast. 

220. Bij het vonnis wordt de invrijheidstelling 
bevolen van den beklaagde, die in verzekerde be

waring is , wanneer hij niet wordt veroordeeld of 
veroo rdeeld wordt wegens een strafbaar feit, ni et 

vermeld in art . 86. 
22 1. Het vonnis moet met redenen omkleed 

zij n en het straf baar feit uitdrukken met alle om
standigheden , die volgens de wet tot verzwaring 

of verligting van straf aanleiding geven. 

Het moet wijders inhouden de beslissing der 
r egtbank over de punten bij art. 21 1 vermeld, 
mitsgaders , in geval van veroordeeling, de arti 
kelen der wet welke worden toegepast en de straf 
waartoe de beklaagde wor<lt veroordeeld. 

H et bernt eindelijk de namen der regters door 
wiç het is gewezen, den naa m van den griffier, 

die in de ra adkamer aanwezig is geweest, en 

den dag van de uitspraak. 
222 . Het vonnis wordt in ecne openbare zitting 

uitgesproken door den president of een der regters, 
die over de zuuk hebben geoordeeld. 

223. Niet nakoming van eene of meer der 
bepalingen van de twee voorgaande artikelen heeft 
nietigheid ten gevolge. 

224. Oe beklaagde, die in verzekerde bewaring 

is , moet bij de uitspraak tegenwoordig zijn. 

I s hij daartoe niet in slaat of heeft, naar aan

leiding van art. 179 ,. de uitspraak buiten zijne 
tegenwoordigheid plaats gehad, dan wordt het 

vonnis hem door den griffier in de gevangenis 
voorgelezen, met de kennisgeving in het volgend 

artikel voor den president voorgeschreven. Van 
dit een en ander wordt door den griffier op het 
vonnis melding maakt. 

225. Na het uitspreken van het vonnis geeft 
de president den veroordeelde, indien hij tegen
woordig is , kennis van het regtsmiddel, dat 

tegen het vonnis openstaat en van den termijn, 
binnen welken dat regtsmiddel kan worden aan• 

gewend. 
226. Het vonnis wordt binnen tweemaal vfer 

en twintig uren na de uitspraak door de regters, 

die over de zaak hebben geoordeeld, en den gri fli er 

onderteekeud. 
Zijn één of meer hun ner danrtoe buiten staat, 

dan wordt hiervan aan het slot van het 1·onnis 

melding gemaakt. 

Zoodra het vonnis is geleekend, kunnen de 

raadsman van den beklaag<le en de beklaagde zei/, 

zoo hij niet in verzekerde bewaring is, daarvan en van 

het proces-verbaal der teregtzitting inzage nemen. 
227 . In eiken stand van het geding, zoo wel 

gedurende den loop van de instructie als van het 
onderzoek ter teregtzitting en bij de einduitspraak, 
kan de regtbank, zoowel ambtshalve als op de 

voordragt van <len regter-commissaris, zoolang 
deze met de instructie is belast , op de vordering 

van den officier van j ustitie of op het verzoek 

van deu beklaagde, de invrijheidstelli ng van dezen, 
indien hij in verzekerde bewaring is en, eveneens 
ambtshalve of op de vordering van den officier 
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van jnstitie, in de gevallen en op de gronden 
in art. 86 vermeld, de ~evangennemia~ of ge
vangenhouding van den beklaagde bevelen. 

Op de bevelen van ~evaugenuemin g: of gevan
genhouding is }iet tweede lid vau art. 9~ toe
passelijk. Zij zijn uitvoerbaar niettege-nstaande 
elk beroep. 

Op de bevelen tot invrijheidstellin~ is het laatste 
lid rnn art. 13'l van toe passing. 

VIJF DE TITEL. 

Va,i het hoogm· beroep va,i vo,missen van de 
anw,dissements-reg tbanken. 

228. Tegen de dam·voor vatbare vonnissen, 

door de arrondissements-regtbanken na het onder• 

zoek ter tere11:tzitting of in den loop van dat 
onderzoek gewezen , kan hooger beroep worden 

ingesteld door den olticier van ju,titie en door 
den beklaagde. 

Van vonnissen bij verstek kno alleen de officier 
van justitie in hooger beroep komen . Dit beroep 

vervalt van regtswege, iudien binuen acht dagen 

na de aanze{!ging, bedoeld bij art 234, de ver
oordeelde bij verstek tegen het vonnis verzet doet. 

Indien tegen hetzelfde vonu is door den officier 
van justitie hooger .beroep en door den beklaagde 
beroep in cassatie, of door den officier van justitie 
beroep in cassatie en door den beklaagde hooger 

beroep is ingesteld, wordt aan het hooger beroep 
geen gevolg gegeven, zoolang geen uitspraak is 
gedaan op het beroep in oassat.ie. 

In dat geval vervalt het hooger beroep van 
regtswege, wanneer de voorziening in cassatie 

door den Hoogen Rand outvankelijk wordt ge• 

oordeeld. 
Tegen vonnissen, die geene eindvonnissen zijn, 

is het hooger beroep slechts gelijktijdig met dat 
van het eindvonnis toegelaten. 

229. Het hooger beroep moet worden ingesteld 

binnen veertien dagen na de uitspraak van het 
vonnis. 

In het geval echter, bedoeld bij het t.weede 

lid van art. 224, loopt de termijn van den dag, 

waarop het vonnis den beklaagde is voorgelezen. 

230. Het hooger beroep wordt ingesteld door 

eene verklaring af te leggen door dengene, die 
van het middel gebruik maakt , ter griffie van 
de regtbank, die het vonnis heeft gewezen·. 

.De verklaring van den beklaagde kan ook 

namens hem geschieden door zijnen raadsman of 

door eenen bijzonder daartoe schriftelijk gemagtigde. 

Verlangt de beklaagde, die in verzekerde be
warin~ is, de verklaring zelf af te leggen, dan 

begeeft de griffier zich tot hem, om haar aan 
te nemen. 

231 . Van de verklaring, in he:, voorgaan.! 
artikel vermeld, wordt door den griffier kosteloos 
eene akte opgemaakt , die door hem met dengene, 
die de verklaring aflegt, wordt geteekend Indien 
deze niet kan teekenen, wordt de oorzaak yan 

het beletsel in de akte vermeld. 
De schriftelijkd vol111agt, in het tweede lid 

van het voorgaand artikel bedoeld, of, zoo zij 

voor een notaris in minuut is verleden, een 
authentiek afschrift daarvan, wordt aan de ver• 

klaring gehecht. 

Van het hooger beroep woi·dt nnnteekening ge
daan in een daartoe bestemd ter griffie berustend 
register. 

232 . Binnen veertien dagen na de verklaring 
van in hooger beroep te komen , zal de beroe• 
pende partij aan het gereglshof eene memorie 
kunnen indienen, behelzende de middelen en 

gronden, waarop zij haar hooger beroep stennt. 

.Deze memorie moet door dezelfde partij of haren 
raadsman onderteekend zijn; zij zal bij rle stukken 

worden gevoegd en zal daarvan door de tegenpartij of 
haren raadsman inzage knnnen worden genomen. 

233. l)e griffier van de regtbank , welke het 
vonnis gewezen heeft, zal, binnen drie dagen na de 
aanteekening van het hooger beroep, de stukken 

van het geding moeten overzenden ter griffie van 
het geregtshof. 

234. Indien het hooger beroep is ingesteld 
door den o.fficier van justitie , wordt van wege 

dezen aan den beklaagde daarvan_ bij exploit 
aanzegging gedaan. 

.De aanzegging geschiedt, indien de beklaagde 
in verzekerde bewaring is , binnen drie dagen , 
in andere gevallen binnen acht dagen na het 
afleggen der verklaring. 

Bij gebreke hiei·van wordt, wanneer de beklaagde 

bij zijne verschijning ter teregtzitting van het 

geregtshof daartoe verzoek doet, de zaak voor 
eenen bepaalden tijd uitgesteld, zonder dat de 

door het uitstel veroorzaakte kosten ten laste van 
den beklaagde kunnen worden gebragt . 

235. De beklaagde, die buiten de plaats waar 
het geregtshof gevestigd is in verzekerde bewaring 

is, wordt, nadat hij zijne verklaring heeft afge
legd of de in het voorgaand artikel bedoelde aan

zegging hom is gedaan, en de termijn voor het 

instellen van hooger beroep voor hem is ver• 

12* 
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streken, ten spoedigste ovcrgebragt naar de 
gevangenis, bestemd tot bewaring van beklaagden, 
ter plaatse waar het geregtshof is gevestigd. 

Zoodra die overbrenging is geschied , heeft zijn 

raadsman to~gang tot hem en kan hij hem , be
houdens het vereischte toezigt, zoo dikwij ls hij 
dit verlangt a lleen spreken. 

236. Den beklaagde, die ter · zake van het 
feit, waarvoor hij teregt staat , in verzekerde be
waring is, wordt door den president van het ge
regtshof een raadsman toegevoegd. 

De toevoeging geschiedt uit de advocaten en pro
cureurs, in het arrondissement, alwaar het ge
regtshof zitting houdt, gevestigd. Zij wordt dadelijk 

door of namens den president aan den beklaagde 
kenbaar gemaakt. 

Het laatste Jid van art . 132 is toepasselijk . 

Op de verdediging in hooger beroep zijn 

voorts de artt. 133 en 134, tweede , derde en 

vierde Jid toepasselijk. 

237 . De zaak wordt in hooger beroep aan

hangig gemaakt door eene dagvaarding, vanwege 

den procureur-generaal aan den beklaagde be
teekenrl. 

De artt. J 47 en 148 zijn hier van toepassing. 

Heeft de beleedigde partij zich in het geding 

gevoegd , clan doet de procureur-generaal haar bij 

exploit den dag aanzeggen, waarop de zaak ter 

teregtzitting zal worden bebandeld. 
Zoolang niet gedagvaard is, kan hij , rlic in 

hooger beroep is gekomen, van het beroep afs tand 
doen. De afstand geschiedt en wordt 1sestaafd op 

de wijze, voorgeschreven bij de artt .. 230 en 231. 
De griffier geeft hier van onverwijld kennis aan 

den procureur-generaal. 
Van den afstand , door den officier van j nstitie 

gedaan , geschiedt van wege dezen bij exploit aan

zegging aan den beklaagde . 
238. De proc ureur-generaal en de beklaagde 

kunnen zoowel fo eersten aanleg gehoorde als 
nieuwe getuigen of deskund igen ·doen hooren. 

Zij kunnen ook nieuwe bescheiden overleggen. 
Ten aa111.ien van de dagvaarding van getuigen 

of deskund igen in hooger beroep gelden de voor
schri~en van de artt. 142, eerste lid, en 146. 

239. Behoudens de bepalingen in de volgende 
artikelen van dezen Titel vervat , zijn de artt. 150 
tot en met 227 op het regtsgeding bij het geregts

l1of van toepassing. 
Al hetgeen in die artikelen voorkomt ten aan

zien van de regtbank, den president en de leden 
van en de ambtenaren bij de r egtbank , geldt ook 

ten aanzien van het geregtshof , den president en 
de leden van en de ambtenaren bij het geregtshof. 

240. Na de ondervraging, bij art. 152 be

doeld, wordt verslag nitgebragt door een raads
heer-rapporteur, door den president te benoemen 
binnen acht dagen, naJat de stukken ter griffie 

zijn gebragt . 
De beklaagde kan daarna mondeling zijne be

zwaren tegen het vonnis opgeven of door zijnen 
raadsman doen opgeven. 

241 . In het geval, voorzien bij de artt. 174 
en 175. wordt het proces-verbaal, met de st11kken 
van het geding, door den procureur-generaal 
toegezonden aan den officier van justitie bij de 
regt bank , die in eersten aanleg heeft gevonnisd 
en is die regtbank bevoegd om van het misdrijf 
kennis te nemen. 

De verdachte wordt, indien zijne voorloopig'e 

aanhoudinp: door het geregtshof is bevolen, naar 

de gevangenis dier regt bank, tot bewaring van 
beklaagden bestemd , overgebragt. 

242. Art. 190 is van toepassing ten aanzien 

van de in eersten aanle1s gehoorde en niet in 
hooger beróep gedagvaarde getuigen en deskundigen. 

243. In de gevallen , voorzien bij de artt. 193 
en 213, wordt de instructie gevoerd door den 

regter-commissaris bij de regtbnnk, die in eersten 
aanleg heeR gevonnisd. a afloop van het bevolen 
onderzoek deelt de_ regter-commissaris de stukken 
mede aan den procureu r- generaal. 

244. In de gevallen, bedoeld bij de artt . 196 
en 197, wordt het proces-verbaal door den pro

cureur-generaal toegezonden aan den ambtenaar 

van het openbaar ministerie , met de vervolging 
belast. 

I s de voorloopige aanhouding van den verJachte 
door het geregtshof bevolen, dan wordt deze 
overgebragt naar de tot bewaring van beklaagden 
bestemde gevangenis bij de regtbank, tot kennis
neming van het misdrijf bevoegcl. 

245. De beleedigde partij, die zich ni et over

eenkomstig art. 202 in het geding in eersten 
aanleg beeft gevoegd , is daartoe onbevoegd in het 
geding in hooger beroep. 

Heeft de voeging in eersten aanleg plaats gehad, 

dan duurt zij van regtswege voort in hooger be
roep, ook al is de beleedigde partij daarin niet 
verschenen. 

246. De beraadslaging, bedoeld bij art. 211 , 
geschiedt naar aanleiding zoowel van het onder
zoek op de teregtzitting in hooger beroep, als 

van het onderzoek op de teregtzitting in eersten 
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aanleg, zooals dit volgens het proces-verbaal dier 
teregtzitting heeft plaats gehad. 

24 7. Het geregtshof bevestigt het vonnis, hetzij 

met overneming, hetzij met verbetering van de 
gronden, of doet, met geheele of gedeeltelijke 
vernietiging van het vonnis, datgene wat de regt
bank had behooren te doen. 

Indien echter de hoofdzaak niet door de regt
bank is beslist en het onderzoek daar van het ge

volg moet zijn van de vernietiging van het vonnis, 

verwijst het geregtshof daartoe de zaak naar dezelfde 
of eene aangrenzende regtbank binnen zij n regts

ge?ied. 
248. Indien alleen de beklaagde in hooger be

roep is gekomen , kan hij tot geene zwaardere straf 

worden veroordeeld dan hem hij het vonnis is 
opgelegd. 

249. De kosten van het hooger beroep komen 
niet ten laste van den bèklaagde , indien, op het 

beroep van den officier van justitie alleen, het 
vonnis in zijn geheel wordt bevestigd of in het 

voordeel van den beklaagde gew ij zigd . H et ge
regtshof is bevoegd die kosten niet of slechts voor 

een deel ten laste van den beklaagde te brengen, 
indien , op het beroep van den beklaagde het 
vonnis in diens voordeel wordt gewij zigd, of, op 

het beroep van den officier van justitie en den 

beklaagde beide , het vonnis wordt bevestigd. 

Bij verwij zing overeenkomstig het tweede Jid 
van art . 24 7 , wordt de uitspraak omtrent ile 

kosten voorbehouiJ.en tot de einclbeslissing. 
250. Het arrest van het geregtshuf wordt in 

eene openbare zitting uitgesproken door den presi
clent of een der leden, die over de zaak hebben 
geoordeeld. 

251 . I ndien ue zaak in eersten aanleg is 

aanhangig gemaakt door of van wege de ambte

naren bij art. 14l, 2°. aangeduid, zullen ten 
aanzien van het hooger beroep van deze proce
dure en de daara<in verbonden vervolging door de 

ambtenaren van het openbaar ministerie ingesteld, 
de vorenstaande bepalingen gelden , onder de na
volgende wijzigingen: 

1°. dat de verklaring bij art. 230 vermeld, 
zal geschieden door de partij welke in beroep is 
gekomen, binnen den termijn van een en tw intig 
dagen na de beteekening van het vonnis; 

,2°. dat de bepalingen van de artt. 232, 233, 

234 en 237 op dat beroep niet toepasselijk zijn; 
3°. dat de partij welke in beroep is gekomen , 

op straffe van verval, binnen een en twintig dagen 

na hare verklaring, hare wederpartij zal doen 

dagvaarden, om te verschijnen op Je eerste teregt
zitting van het hof, welke na acht vrije dagen 
zal worden gehouden, met aanduiding van dag 

en uur; 

4°. dat het geding op de teregtzitting zal worden 
behandeld overeenkomstig hetgeen bij art. 201 is 
voorgeschreven; 

5°. dat beide partijen hare stukk en onder inven
taris aan het hof moeten overleggen; 

6°. dat de berloelde ambtenaren in de kosten 
vnn den processe kunnen worden veroordeeld. 

Z E S DE T I TE L. 

Van de beregting van strafzaken die tot de be
voegdheid van den kanton-reg te,· behooren, zoo 

in eei·sten aanleg als in hooger be,·oep . 

252. Bij de kanton-geregten zal ue kennis

neming van strafbare feiten aanhangig worden 

gemaakt door de dagvaarding van wege het open
baar ministerie bij het kanton-geregt . 

253_ Op het regtsged ing bij het kanton-geregt is 
de vierde Titel van toepassing ; hetgeen daarin ten 

aanzien van de regtbank , den president, de regters 
of de ambtenaren bij de regtbank voorkomt, geldt 

ook ten aanzien van de kanton-reglers of de 
ambtenaren bij het kanton-geregt, behoudens: 

1 °. dat de termijn van dagvaarding is van acht 
vrij e dagen ; 

2°. dat de beklaagde, tenzij hij vervolgd wordt 

ter zake van strooperij of de kanton-regter be
veelt, dat hij in persoon verschijne, zich ter 

teregtzitting kan doen vertegenwoordigen door 

eenen daartoe bij bijzondere volmagt gemagtigde; 
de volmagt, of, zoo zij voor een notaris in 

minuut is verleden, een authentiek afschrift daar: 
van, wordt overgelegd en aan het proces-verbaal 
der teregtzittin!( gehecht; 

3°. dat de bepalingen betrekkelijk de beteekening 
van de lij sten der wcderzijdsche getuigen, de 

gcregtelijke instructie , den regter-commissaris , 

het bevel van verw ij zing, de verzekerde bewaring 
en het verzet tegen de dagvaarding niet toepasse
lij k zijn; 

4°. dat de vordering der beleedigc1e partij zich 
niet verder dan tot de som van 60 gulden kan 
uitstrekken; 

5°. dat in geval van veroordeeling wegens over

treding van art. 439, 1°. van het Wetboek van 

Strafrecht de kanton-regter in het vonnis beveelt, 
dat de in dat artikel bedoelde goederen, welke 

als stukken van overtuiging: gediend hebben , voor 
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zoover zij bij den veroordeelde werden in beslag 

genomen, aan bet militair gezag zullen worden 

uitgeleverd ; 

6°. dat de veroordeelde voor de kosten, waarin 
hij bij de uitspraak wordt verwezen , in geen 

geval langer dan eene maand in gijzeling kan 
worden gehouden. 

254. Indien iemand overeenkomstig de bepa

lingen van art. 74 van het Wetboek van Straf

recht de vervolg-ing wenscht te voorkomen, zal 

Wj , voorzien ..an eene schriftelijke magtiging van 
het openbaar ministerie bij het ka11ton-geregt, 

binuen deu termijn bij die magtigin<> daartoe be

paalà, ten kantore van den met de invordering 

der boeten belasten ambtenaar, het maximum van 

de bedreigde boete met de reeds gemaakte kosten 

moeten betalen en de aan \' erbeurdverk!aring 

onderworpen voorwerpen moeten afgeven of de 

waar<le, waarop zij zij n geschat, moeten voldoen 
In het ex ploit van dagvaarding wordt de be

voeg,lheid vermeld, den beklaagde bij art 74 
van het Wetboek van Strafrecht verleend. 

255. In de gevallen waarin volgens de wet 

hooger beroep worcl.t toegelaten, kan znlks geschie

den door den ambtenaar van het openbaar ministerie 

bij het kantongeregt en door den veroordeelde 

256. Op het hooger beroep rnn vonnissen van 

de kanton-f(eregten is de vijfde Titel van toe

passing met uitzon<lering l' an de artt. 230 laatste 

lid, 235, 236, 239, 241, 24:l, 244 en 2ii0. 

Hetgeen in de artt. 230-2;J3 voorkomt omtrent 

<le griilie of den griffier van de regtbank of van 

het geregtshof, geldt ten aanzien van de griffie 

of den griffier van het kanton-geregt of. van de 

regtbank. Hetgeen in de overige toepasselijke 

ártikelen voorkomt ten aanzien van het geregts

hof of de ambtenaren bij het geregtsbof, geldt ten 

aanzien van de regtbank of de ambtenaren bij 

de regt bank. 

25 7. Behou~ens het bepaalde bij artt. 253, 
256 en 258 zijn de artt. 150 tot en met 226 
op het regtsgeding bij de regtbank in hooger be

roep van toepassing. 

258. Wanneer de regtbank bevindt, dat het 

feit reeds in eersten aanleg ter harer kennis

neming behoort, doet zij de zaak zelve af. 

Haar vonnis is in dit geval vatbaar voor hooger 

beroep. 

Z E V E N D E 'l'I T E L. 

Van strafvordering teqen regterlijke ambtenaren . 

259. Met uitzondering van den boogen raad 

neemt geen r egterlijk kollegie of kanton-regter 

kennis van eene zaak , waarin een regterlijk amb

tenaar, tot het kollegie of het kanton-geregt be
boorende, als verdachte is betrokken. 

Bovendien neemt geene arrondissement3-regtbank 

kennis van eene zaak, waarin een lid of een 
regterlijk ambtenaar van het geregtshof, tot welks 

regtsgebied de regtbank behoort, als verdachte 

is betrokken. 

Evenmin neemt een kanton-geregt kennis van 

eene zaak, waarin een lid of een regterlijk amb

tenaar van de regtbank, tot welker regtsgebied 

het kanton-geregt behoort als verdachte is betrokken. 

Indien grond voor vervolging bestaat, wordt 

tot de behandeling der zaak een ander regterlijk 

kollegie van gelijken rang of een andere kanton

regter aangewezen. 

260. De aanwijzing, in het voorgaand artikel 

vermeld, geschiedt door den boogen raad. 

Zij geldt tevens ten aanzien van medeverdachten 

van den regterlijken ambtenaar . 

261. Ue aanwijzing • geschiedt in raadkamer 

met zeveu leden , nadat de procui·eur-generaal is 

geboord , op verzoekschrift, met de stukken in 

te dienen door den ambtenaar van het openbaar 

ministerie, die naar de gewone regelen met de 

vervolging zou zijn belast. 

262. De beschikking van den boogeo raad 

wordt van wege den procureur-generaal aan den 

verdachte beteekend. 

De procureur-generaal doet tevens afschri ft ,•an 

<le beschikking met de stukken toekomen aan den 

ambtenaar van het openbaar ministerie bij het 

aangewezen kollegie of kanton-geregt, waarna de 

verdere vervolging op de gewone wijze geschiedt. 

263. Ten aanzien van het opsporen der straf

bare feiten bij dezen Titel bedoeld blijven de 

voorschriften van den eersten 'l'itel van kracht. 

A C H T S T E T I T E L. 

Van afwezig gebleven beklaagdm. 

264. Tegen hem , die in gebreke blijft op de 
aan hem gedane dagvaarding ter teregtzitting te 

verschijnen of zich , in de gevallen bij de wet 

voorzien, door eenen gemagtigde te laten ver• 
tegenwoordigen, wordt verstek verleend, waarna 
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dadelijk wordt Ol'ergegaan tot het onderzoek en 
de beregting overeeukomstig den vierden, vijfden 
of zesden Titel. 

Eveneens wordt 
gedaag,le, die niet 
150 en 253 , n°. 2 
te versch~inen. 

verstek verleend te.gen den 
voldoet aan het in de artt. 

vermelde bevel om in persoon 

265. Het VOllnis bij verstek gewezen , waarbij 
de bekla,agde is veroordeeld of waarbij zijne op
zending naar een rijksopvoedingsgesticht is bevolen, 

moet aan hem van wege den am blenaar van het 
openbaar ministerie worJen beteekend. 

266. De veroord eelde of hij, wiens opzending 
naar een rijksopvoedingsgesticht is bevolen, kan 
bij exploit aan het openbaar ministerie beteekenrl 

,·erzet doen, uiterlij ~ binnen den tijd van veertien 
dagen na dien, waarop hij is aangehouden ter 

tenuitvoerlegging van de tegen hem uitgesproken 

plaatsing in een rijksopvoeding~gesticht, of van 
de gevangenisstraf of hechtenis; wat de laatste 

betreft, zoowel van die, waartoe hij is veroor
deeld, als die voor eene hem opgelegde boete 
in de plaats treedt, of uadat lijf dwang op hem 

toegepast , of beslag op zijne goederen gelegd is 
tot r erhaal van eene tegen hem uitgesproken boete. 

Door het verzet wordt de tenuitvoei'legging 
van het vonnis geschorst. 

Het bevel van gevangenneming verleend over

eenkomstig art. 227 is uitvoerbaar niettegen
staande verzet. 

Niettegenstaande zijne vrijspraak, blijven alle 

de kosten, door het verstek veroorzaakt, ten 

laste van dengene die in verzet is gekomen, ten 

ware de dagva,nding mogt zijn nietig verklaard, 
of hij mogt bewijzen in de onmogelijkheid te zijn 
geweest van te kunnen ver,cbijnen. 

267. H et verzet brengt van regtswege dag

vaarding mer1e op de eerstkomende gewone teregt

zitting; hetzelve zal worden vervallen verklaard, 
wanneer degene die in verzet gekomen is, niet 

ten dage dienende in regten verschijnt, en het 

vonnis, bij verstek gewezen, zal ten uitvoer 
worden gelegil. 

Wanneer degene, die in verzet gekomen is , 
ten dage dienende verschijnt, "'ordt de zaak be
handeld overeenkomstig de voorschriften van den 

vierden, vijfden of zesden Titel. De regter be
krachtigt de bij verstek gewezen uitspraak, of 

doet met geheele of gedeeltelijke vernietiging van 
die uitspraak op nieuw regt. 

268. Na de uitspraak bij verstek kan uitl'Oering 
iyorden gegeven aan de beslissing, die de regt-

bank ten aanzien van de st11kken van overtuiging 
gegeven heeft, nadat van dezelve eene naauwkeurige 
beschrijving door den griffier zal zij11 opgemaakt 

en ter griffie nedergelegd. 
De regter kan van de terugg~ve of vernietiging 

uitzonderen zoodanige voorwerpen als hij noodig 
vindt. 

NEG EN D E TITEL. 

Van de herlcenniuq van veroordeelden die ontvlugt 
en weder achterhaald zijn. 

269. Wanneer een veroorc1eel<le ontdugt is, 
en iemand mogt gevat zijn die voor den ontvlugte 
is gehouden, doch omtrent de eenzelvigheid van 

wiens persoon twijfel of onzekerheid is ontstaan; 
of die ontkent dat hij dege nè is voor wien men 
hem houdt, zal het geregtshof, of de regtbauk 
door welke de veroordeeliug was uitgesproken, 

op requisitoir van het openbaar ministerie, be
velen dat op eene te bepalen teregtzitting zal 

worden overi(egaan tot het onderzoek van de 
eenzelvigheid van dien persoon. 

270. Het openbaar ministerie zul, te dien 
einde , op de teregtzitting zijne getuigen doen 
dngrnarden om op die teregtzitting tegenwoordig 

te zijn; de getuigen en de achterhaalde zullen 
vervolgens worden gehoord, en het bof of de 
regtbank zal uitspraak doen overeenkomstig de 

voorschriften van den vierden titel. 
271 . Indien het vonnis ,1oor eene arrondisse

ments-regtbank is uitgesproken, is hetzelrn voor 

· hooger beroep vatbaar. 
272. Het openbaar ministerie en de achter

haalde kunnen zich in cassatie voorzien, in de 

vormen en binnen de termijnen nopens cassatien 

bij dit Wetboek vastgesteld. 

Tl E r DE 'I'ITE L. 

Y an de regtspleging ter zake van valschheid. 

273. In alle strnfzaken betrekkelijk tot valsch

heid in geschriften, zal het stuk dat beweerd 

wordt valsch of vervalscht te zijn, ter griffie 
worden overgelegd, en tevens onderteekend en 

op iedere bladzijde gewaarmerkt door den griffier, 

die een uitvoerig proces-verbaal van de gesteld
heid van het stuk zal opmaken, mitsgaders door 
dengenen door wien die overlegging wordt gedaan, 

en eindelijk door den ambtenaar, onder wiens 
bewaring het is geweest, indien hetze! ve uit eene 

openbare bewaarplaats is genomen. 
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274. Bij de verhooren van den beklaagde over 
dat stuk zal hetzelve mede door dezen, en ook 
bovendien door den regter-commissaris en den 
griffier onderteekend worden. 

275 . Het misdrijf kan altijd worden vervolgd , 
ook dan wanneer de stukken , die er het onder
werp van zijn, tot grondsla!( gediend hebben van 
geregtelijke of burgerl ijke akten. 

276. Alle openbare of bijzondere bewaarders 
van st ukken, welke beweerd worden vnlsch of 
vervalscht te zij n, zijn verpligt, op straffe vnn 
daartoe bij lijfsdwnng genoodzaakt te worden, 
dezelve, · op een bevelschrift van het geregtshof 

of van de arrondissements-regthank, ter griffie 

vau den have of der regtbank in bewaring te 

geven ; van deze inbewaringneming zal een proces

verbaal worden opgemaakt, hetwelk , met en be
nevens het bevelschrift, den bewaarder zal strek

ken tot ontlasting jegens alle belanghebbenden. 
Het staat aan denzelven vrij , van de door 

hem in bewaring gegeven stukken en van het 

proces-verbaal kosteloos afschriften te vorderen . 
De kosten tot overbrenging der stukken worden 

onder de justitie-kosten begrepen . 
277. De stukken die geleverd zullen worden 

om tot nrgelijkiug te dienen, zullen, even als 
de stukken welke beweerd worden valsch of ver
valscht te zijn, worden onderteekend en gewaar

merkt, op de wijze in de twee eerste arti kelen 
van dezen titel gemeld. 

278. De bepaling van artikel 276 hier boven, 

is insgelijks toepasselijk op alle openbare bewaar
ders van stukken, ter vergelijking kunnende dienen. 

279. Indien de overgave van een authentiek 
stuk vereischt en gevorderd wordt, zal aan den

genen, die hetzelve in zijne bewaring heeft, een 
afschrift claar·van worden gelaten , hetwelk met 

het oorspronkelijke door den voorzitter van de 

arrondissements-regtba □k zal werden vergeleken, 
die daarvan een proces-verbaal zal opmaken ; 

indien zoodanig authentiek stuk onder bewaring 

is van een openbaar persoon , zal het voorzeide 

afächrüt door dezen gelegd worden onder zijne 

oorspronkelijke stukken, om in de plaats van het 

oorspronkelijke te strekken, tot de terugzending 
van het laatstgemelde, en met bevoegdheid om 
daarvan grossen of afächriften uit te geven, mits 

daarbij melding makende van het proces-verbaal. 
Indien nogtans het stuk een gedeelte uitmaakt van 

een register , zoo ilat het daarvan niet voor eenen 

tijd kan worden afgescheiden, kan de regt bank 

het overbrengen van het register ter inzage be-

velen, en vrijstelling verleenen van de formaliteit 
bij dit artikel vastgesteld. 

280. Onderhaudsche geschrüten kunnen insge
lijks als stukken van vergelijking overgelegd en 
als zoodanig aangenomen worden, indien volkomen 
van derzelver echtheid blijkt. 

Echter kunnen de bijzondere personen welke, 
zelfs volgens hunne eigene erkenning, onderhandsche 
geschriften bezitten, niet onmiddellijk tot ~erzelver 
afgifte worden genoodzaakt, maar indien zij voor 
het hof of de regtbank zijn gedagvaard en hunne 
gronden van weigering niet zijn geldig verklaard, 
kan bij regterlijk bevel de overgave, zelfs bij 
lijfsdwang, worden bevolen. 

281 . ne getuige□ welke gehoord zullen worden 

over eenig stuk of stukken, in het geding over
gele!(d, zijn gehouden dezelve insgelijks te waar
merken en te onderteekenen. 

282. De beklàagde, daartoe door den regter 
gelast , is verpligt , in diens tegenwoordigheid, 
een geschrift te vervaardigen , of wel andere 

stukken, door hem geschreven, over te leggen. 

283. In de voorloopige geregtelijke instructie, 
zal de regter-commissnris eenen of meer deskun

digen kunnen benoemen, ten einde het stuk, 
welks valschheid of vervalsching beweerd ,rn1·dt, 

en de stukken van vergelijking, te onderzoeken, 
en een schriftelijk verslag van hunne bevinding 
nit te brengen, hetwelk bij het geding zal worden 
ge,·oegd. 

284. Indien de beklaagde wordt teregt gesteld, 

kunnen de in het vorige artikel vermelde deskun

digen worden gehoord. 
Het hof of de r egtbank kan ook op requisitoir

van het openbaar ministerie, of ten verzoeke van 

den beklaagde andere cleskundigen hooren. 

285. Indien de beklaagde ter zake va valsch

heid in eene authentieke akte wordt veroordeeld , 

zal de regtbank het zij verklaren dat het geheele
stuk valsch is, het zij bepaaldelijk aanduiden, 

waarin de vervalsching bestaat. Van die ver

klaring wordt door den griffier proces-verbaal opge

maakt en door den . president en hem onder

teekend. 
Zoodra het vonnis in kracht van gewijsde is

gegann, zal afschrift van het proces-verbaal, door 
den griffier onderteekend , aan het valsch of ver

valschte stuk worden gehecht, en bij de uitgifte
van grossen of afschrüten van het stuk, zal stee_ds 

aan den voet afschrift van het proces-verbaal 

moeten gevoegd worden. 
Eindelijk zal op het valsche of vervalschte stuk, 
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door den griffier eene aanleekening worden gesteld, 
waarbij naar het aangehechte proces-verbaal wordt 
verwezen. 

286. De stukken van overtlligiug en van verge
lijking worden binnen veertien dagen, nadat het 

arrest of vonnis in kracht van gewijsde is ge
gaan, terug gebragl ter plaatse, van waar zij 
gekomen zijn, of terug gegeven aan degenen, die 
dezelve hebben medegedeeld. 

287 . Voor het overige heeft de instructie ter 

zake van valschheid op dezelfde wijze plaats, als 

ten aanzien van andere misdrijven is bepaald. 

288. Indien de bewaarder of de getuigen weigeren 

of niet in staat zijn de overgelegde of hun ver

toond wordende stukken te waarmerken en te 

onderteekenen, of indien de beklaagden weigeren de 

stukken te teekenen, of in 's reglers tegenwoordig

heid te schrijven, zal zulks in het proces-verbaal 

vermeld worden. 

E L F D E T I T E L. 

Van de wijze va" regtspleging j egms hett, die 
den eerbied schmden, aan den openbare 

magt verscliuldigd. 

289. In geval op plaatsen, waar en tijdens de 

Commissaris des Konings in de provincien, de 

leden der Provinciale en Gedeputeerde Staten, de 

hoofden en leden van de gemeenteb~sturen, mits

gaders de ambtenaren van administratieve of regter

lijke policie in het openbaar eenige ambtsverrig

tingen waarnemen, een of meer personen de stilte 

storen of tee kenen van goed- of afkeuring geven, 

of, op welke wijze ook , geraas of beweging ver 

wekken en zij op de eerste waarschuwing zic h niet 

dadelijk stil houden, zal hun gelast worden te 

vertrekken en die zich daartegen verzetten zullen 

verwijderd en tot na afloop van de ambtsverrig

tingen in bewaring gehouden wori!en; de voormelde 

ambtenaren maken van een en ander proces-verbaal 

op, hetwelk aan den bevoegden ambtenaar van het 

openbaar ministerie wordt toegezonden_ 

T W A A L F D E T I 'r E L. 

P' an de wijze, op welke in str_afzakm de getuige
nissm van de leden van het koninklijk ge

slacld zullen worden ontvangen. 

290. De prinsen en prinsessen van het koninklijk 

geslacht zullen nimmer voor den regter-commissaris, 

noch ook ter teregtzitting van een hof of eene 

r egtbank, als getuigen kunnen worden gedagvaard, 

ten zij de Koning, door een bij zonder beslnit, 

tot dat einde strekkende, hoogstdezelve tot die 

verschijning mogt hebben gemagtigd. 
291 . Wanneer de getuigenis der prinsen of 

prinsessen vereischt mogt worden, gedurende de 
voorloopige instructie, zal dezelve afgenomen en 

in geschrift worden gesteld door den presideut van 
het geregtshof, binnen welks regtsgebied de prinsen 
of prinsessen zich op dat oogenblik bevinden, en 

zal de president zich naar hoogstderzelver paleis 

tot dat einde begeven. 

Hij zal daarna de alzoo door hem ingewonnen 

verklaringen terstond toezenden aan den regter

commissaris, die met de instructie der zaak is belast. 

292. Wanneer de getuigenis der pi;nsen of 

prinsessen vereischt mogt worden op eene teregt

zitting, en zij tot aflegging van dezelve aldaar bij 

ko~inklijk besluit gemagtigd zijn, zal h etzelve 

besluit tevens de plegtigheden regelen, welke ten 

aanzien van hoogstdezelve moeten worden in acht 

genomen. 
293. Wanneer de prinsen of prinsessen· niet 

gemagtigd zijn geworden om in persoon te ver

schijnen , znllen hunne getuigenissen op de teregt

zitting worden gelezen, op traffe van nietigheid, 

en het zal aan den regter geoorloofd ztn, om 

derzelver inhonc!, naar gelang der omstandigheden, 

tot bewijsmii!del te doen dienen . 

D E R T I E N D E T I T E L. 

Pan strafvordering tet zake van strafbare f eiten , 
aan de kmnisneming van dm hoogen ,·aad in 

het el!'rste en laatste ressort onderworpen. 

1. '/1 an strafvorcll!'ring ter zake van misdrijven 
bedoeZd in art. 9:1 van de wet op de regter

lijke organisatie en het beleid der . fustitie. 

294. Behoudens het bepaalde bij de artt. 295, 

296 en 297 blijven ten aanzien van de opsporing 

van misdrij ven volgens art. 93 der Wet op de 

regterlijkc organisatie en het beleid der justitie, 

aan de kennisneming van den hoogen raad in het 

eerste en laatste ressort onderworpen, de voor

schi;ften van den eersten Titel van kracht . 

295. De procureur-generaal bij den hoogen raad 

waakt voor de rigtige opsporing van misdrijf, als 

in het voorgaand artikel bedoeld. 

De bevelen, die hij daartoe geeft aan de officieren 

van j nstitie en de vorige ambtenaren met de op

sporing van misdrijf belast, worden door dezen 

opgevolgd. 
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Op de officieren van justitie en de hulp-officieren 
rusten tel'enover den procureur-generaal gelijke 
verpligtingen, als bij den eersten Titel nan de 
hulp-officieren le!;e.nover den officier van justitie 
zijn opgelegd. 

296. Wanneer de procureur-generaal kennis 
heeft bekomen van een misdrijf, als bij art. 294 
bedoeld, doch geen,, voldoende gronden vindt tot 
dagvum·ding of tot het vordet·en van regtsingang, 

wint hij , naar omstandigheden , zelf de narigten 
in, die de zaak tot meer klaarheid kunnen brengen 
of stelt daartoe, met zoodnnige vordering als hij 

geraclen acht, de stukken in handen van den 
raadsheer-commissaris, op zijne vordering door den 

hoogen raai! in raadkamer nit de leden van den 

raad benoemd. 
297 . In gem! van ontdekking op heeter daad, 

wordt door den officier van justitie, de hulp 

ollicicren en den regter-commissaris datgene verrigt, 
wat hun voor dat geval naar de gewone regelen 

is opgedragen. 
Dè ollicicr van justitie zendt de stukken, tot 

de zaak betrekkelijk, en de in beslag genomen 
voorwerpen ten spoedigste aan den procnrcur

generaal bij den hoogen raad. 

Zooclra deze op de plaats becloeld bij art . 43 
tegenwoordig is, houdt de bemoeijing van den 

officier van justitie op en wordt door den procureur
generaal verrigt hetgeen bij de artt. 4::1 tot ó3 
aan den ollicier van justitie is opgedragen. 

Zoodra ook de raadsheer-commissaris op de be

doelde plaats tegenwoordig is, wordt hetzelfde 
verrigt door dezen, op de vordering van den 
procureur-generaal. 

298. Op het voorloopig onderzoek van den 
raadsheer-commissaris zijn de bepalingen van den 
twee,len 'l.' itel en ·de artt. 110 tot !14 van toe

passing, behoudens : 
dat, om'erminderd de bevoegdheid van den 

raadsheer-commissaris tot opdragt rnn verhoor, 

over"cenkomstig art. 7::1, in geen geval bewilliging 
tot dagvaarding als bij art. 7 5 bedoeld, wordt 
gevorderd. 

dat , onverminderd de bevoegdheid van den 

raadsheer-commissaris en den 1irocnreur-generaal 
om zich bij huiszoeking te doen vervangen op de 

wijze , bedoeld bij het tweede lid van art. 112, 

de huiszoeking in ieder geval door hen zelven 

kan geschieden. 

299. Zoodra de procureur-generaal voldoende 

aanwijzing heeft gekregen van een gepleegd mis

dr ijf, als bij art. 294 bedoeld en van den 1iersoon, 

die zich daaraan heeft schuldig gemaakt en hij het 
verleenen van rechtsingang noodig oordeelt, biedt 
hij de stukken met zijne daartoe strekkenJ.e 
vordering aan den boogen raad aan. 

Hij vordert daarbij , met of zonder bevel van 
gevangenneming of gevangenhouding, hetzij ver
wijzing der zaak naar de teregtzitting, hetzij dat 
de instructie der zuak worde gelast . 

Op dèze vordering wordt door den hoogen raad 
in raadkamer beslist. 

300. De bepalingen rnn den derden Titel zijn 
op het onderzoek in raadkamer bij deo hoogen 

raad van toepassing, behoudens: 
1 °. dat , indien de hooge raad instructie gelast, 

hij tevens een zijner leden tot raadsheer-commissaris 

benoemt, tenzij zoodanige benoeming reeds krachten!f 

art. 296 heeft plaats gehad; 
2°. dat de arresten , door den hoogen raad op 

de vordering tot regtsingang of na afloop der 
instructie gewezen, ni et vatbaar iijn voor eenig 

beroep 

2. Van sirafvordering te;· zake van de ambts
misdrijven en ambtsovertredingen, vermeld bij 

art. 92 der wet op de regterlijke orga
nisatie en het beleid der jz,stitie. 

301 . De artt. 4 tot en met 19 der wet van 
den 22sten .April 1855 (Staatsbla<l n". 3:l) houdende 

regeling der verantwoordelijkheid van de Hoofden 
der 1inisteriele Departementen blijven ·van kracht. 

Zij zij n van toepassing op alle ambtsmisdrijven 
en ambtsovertredingen begaan door de in art . 92 
der wet op de r egterlijke organisatie en het be
leid der justitie opgenoemde personen . ..\! hetgeen 

iu die artikelen voorkomt omtrent Ministers en 

Hoofden van Ministeriele Departementen geldt ook 
bij de vervolging van deze wegens andere ambts 

misdrijven en ambtsovertredingen dan die zijn 
omschreven in de artt. 355 en 356 van het Wet

boek vau Strafrecht , alsmede bij de vervolging 

wegens ambt.misdrijven en ambtsovertredingen be
gaan door alle andere in art . 92 voormeld be

doelde personen. 

302. De procureur-generaal bij den hoogen raad 
is verpligt aan den ontvangen last onmiddellijk 

gevolg te geven. 
Hij vordert van den hoogen raad de benoeming 

van een zij ner leden tot raadsheer- commissaris, 

ten einde voorloopig onderzoek worde ingesteld. 
Op dit voorloopig onderzoek is art. 298 van 

toepassing . 
Geene vordering geschiedt tot het verleenen van 
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regtsingang, tot last tot instructie of tot verw ij zing 
der zaak naar de teregtzitting. Wordt door den 
procureUL· -generaal gevangenneming of gevangen
houding noodig geoordeeld, dan beslist de hooge 
raad, op de vordering van den procureur-generaal, 
alleen omtrent de gevangenneming of gevangen
houding. Art. 116 is op deze arresten van den 
hoogen raacl van toepassing. 

Zoodra het onderzoek, in het tweede Jid be
doeld, is afgcloopeu, of, heeft zoodanig onderzoek 

geen plaats gehad, zoodra de last tot vervolging 
is ontrnngen, wordt de verdachte van weg:e den 
procureur-generaal ter teregtzitting gedagvaard en 

zijn de volgende artikelen van dezen 'l'itel van 

toepa,sing. 
De dagvaarding bevat, op strnffe van nietigheid, 

de opgave van het feit, in den last tot r ervolging 
uitgedrukt. 

§ 3. B epalingen aan de in de twee vorige para
graplte,i bedoelde gedi,igen geinee,i. 

303. In de gevallen, waarin bevel van voor
loopige aanhouding of van gevangen neming is 

verleend, wordt de aangehoudene onmiddellijk, 

na de uitroer ing van het bevel, overgebragt naar 

de gevangenis tot bewaring van beklaagden, ter 

plaatse waar de hooge raad is gevestigd. 
304. Het regtsgeding in het eerste en laatste 

ressort bij den hoogen nad wordt gevoerd op de 
wijze, bij den vierden Titel voorgeschreven , be

houdens: 

dat de uitzondering, vervat iu het vierde lid 

van art. 218, geldt zoo dikwijl s het feit een 

misdrijf of overtreding oplevert, waarvan de kennis

neming aan ecnen anderen regter behoort , en de 
beklaagde de verwijzing naar dien regter niet 

heeft gevorc1erd, in welke geva llen aan de belee

dip:de partij, die zich, waar dit was toegelaten, 
in het geding heeft ge"oegd , de vordering slechts 
tot zoodanig beloop kan worden toegewezen, als 

waarover de bevoegde r ep:ter gelijktijdig met de 
strafzaak uitspraak had kunnen doen. 

305. De achtste Titel is op het rcgtsgeding bij 
verstek bij den hoogen raad van toepassing. 

306. Al hetgeen in de toepasselijk verklaarde 
Titels voorkomt omtrent de arrondi ssements-regt

banken , de presidenten en de leden van of de 
ambtenaren van het openbaar ministerie en de 

griffiers bij die kollegien, is, beh~udens de wijzi

gingen uit dezen Titel voortvloeijende, van toe

_passing op den boogen raad, den president en de 

leden van en den procureur-generaal en den griffier 
bij den hoogen raad. 

307 . J)e verrolging: der medeverdachten van 

dengene, die voor den boogen raad te regt staat, 
heeft bij hetzelfde kollegie plaats. 

VE.ERTIEN DE TITEL. 

T'an de regeling van 1· egtsgebied. 

308. Er zal regeling van regtsgebied knnuen 

plaats hebben in de navolgende gevallen: 
1°. Wanneer onderscheidene regterlijke kollegien 

of r egters, aan welke bij de grondwet of 
andere wettelijke bepal ingen regtsmagt is 

opgedra9;en, r.ich de kennisneming ·van 

dezelfde of van zamenhangende strafbare 
feiten hebben aangetrokken; 

2°. Wanneer onderscheidene regterlijke kollegien 
of regters , door een van welke de ~traf

zaak noodwendig behoort te worden beregt, 
zich hebben onbevoeg<l verklaard daarvan 
kennis te nemen. 

309. De verzoeken tot regeling van regtsgebied 

worden gedaan bij reqnesl; zij worden alleenlijk 

bij memorien behandeld. 

310. Op het ingekomen verzoek., met de daar

toe behoorende stukken , z ,1 de regter bevelen dat 
alles warde medegedeeld aan de partijen, of wel 

dadelijk zonder mededeeling beslissen, behoudens 
verzet. 

311 . Wanneer op het verzoek van den beklaagne, 

tot regeling van regt~gebied , ile mededeeling aan 

partijen wordt bev olen, zal het bevelschrift beide 

de ambtenaren van hel openbaar ministerie bij de 
regtcrlijke ligchamen, voor welke die zaak gelijk

tijdig is aanhangig gemaakt, gelasten de stukken 
, van het ged ing orer te zenden, met bijvoeging 
van een met redenen bekleed advijs over het ge

sch il wegens de bevoegdheid. 
312. Wanneer de mededeeling bernlen is op 

het verzoek, tot regeling van regtsgebied, van 

een' der gemelde ambtenaren, zal het bevelschrift 

den andere bevelen om de stukken , en zijn met 
redenen bekleed aJ rij s, over te zenden. 

313 . Bij het bevel rnn mededeeling wordt, naar 
mate van den afstand der plaatsen, de termijn 

bepaald, binnen welken de stukken en. de met 

redenen bekleede advijzen ter griffie moelen worden 
ingezonden. 

Dit bevel wordt, benevens afschrift van het 

verzoek tot regeling van regtsgebied, aan partijen 
beteekend en door die beteekening wordt de 
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eindelijke ,beslissing der zaak geschorst, behoudens 
den voortgang der instructie. 

De beklaagde kan zijne middelen omtrent het 
regt gebied in geschrift indieueu, uiterlijk binnen 
den tijtl van acht dagen na de beteekening van 
het bevel van mededeeling. 

314. De zaak zal worden _afgedaan op de teregt• 
zitting, op een rapport, en na de conclusie van 
het open baar ministerie te hebben gehoord. 

315. Wanneer op het verzoek tot regeling van 
regtsgebied, dadelijk en zonder bevolene mede
deeling uitspraak is gedaan, zal het vonnis vnn 

wege het openbaar ministerie worden beteekend 
aan den ambtenaar van het openbaar ministerie 

bij de hoven, regtbanken of regters, welke tot 
het geschil hebben aanleiding gegeven. 

Het zal mede worden beteekend aan den be
klaagde, welke daartegen in verzet zal kunnen 
komen binnen acht dagen. 

Dit verzet schorst van regtswege het uitwijzen 
der zaak. 

316. De beklaagde die zich niet in verzekerde 
bewaring bevindt, wordt niet tot hei doen van 
verzet toegelaten, ten zij hij v,,ór of ui ter lijk 

binnen acht dagen na de beteekening, woonplaats 
hebbe gekozen binnen de gemeente , waarin een 

der beide kollegien of regters, over welker be

voegdheid geschil is, zitting heeft. 

Bij gebreke hiervan zal h\i zich niet daarop 

kunnen beroepen, dat hem gecne mededeeling is 

gedaan, waartoe de verzoeker , in èat geval, on
gehou<len is. 

31 7. De hooge raad , het geregtshof, of de 

arrondissements- regtbank , zal ternns de uitspraak 

doen over alle handelingen en vonnissen , welke 

door den regter , aan wien de zaak onttrokken 
wordt, mogten gedaan of gewezen zijn. 

318. De arresten of vonnissen, in zake wegens 
gesch il van regtsgebied gewezen, zullen door geen 

verzet kunnen worclen bestreden, wanneer er een 
bevel van mededeeling is vooraf gegaan en be
hoorlijk ten uitvoer gebragt. 

319. Het arrest of vonnis gewezen, het zij na 

een bevel van mededeeling, het zij na gedaan 

verzet, zal aan de partijen in dezelfde vormen 

worden beteekend, als ten aanzien der beteekening 
van het . bevel van mededeeling zijn ,·oorgeschreven. 

320. De ein<l.vonnissen der arrondissements-regt
banken en hoven, in zake wegens geschil van 
regtsgebied, zijn respectievelijk vatbaar voor hooger 

beroep en cassatie. 

L 

V IJ F T I E N D E T I 'l' E L. 

Van de wi-aking en verschooning van regters en 
tf.e verzending van de zaak uit dien hoofde 

naar eenen anderen regtei·. 

321 . Een lid van den hoogen raad , van de 
geregtshoven, van de arrondissemcnls -rcgtbanken 
of een kanton-regter, kan zoo wel door den be

. klaal!;de, als door het openbaar ministerie worden 
gewraakt, om de volgende redenen: 

l Q. Indien hij den beklaagde in bloedverwant

schap of in zwagerschap bestaat tot in 
den vicr<len graad ingesloten; 

2°. Indien hij persoonlijk belang bij de zaak heeft; 
3°. Indien , binnen het jaar vóór de wraking, 

tegen den beklaagde, of tegen deszelfs 

echtgenoot of nabestaanden en aa11gehuw

den in de regte linie, eene vervolging 
wegens misdrijf op klagte of aangifte van 

den gewrnakteu regter heeft plaats gehad; 
4°. Indien de rcgter een schriftelijk advijs in 

de zaak gegeven heeft ; 

5°. Indien hij, hangende het geding, geschenken 
van iemand, die bij de zaak belang heeft, 
heeft ontvangen , of dezelve aan hem 

zijn beloofd , en hij deze belofte heeft 
aangenomen; 

6°. Indien er een burgerlijk regtsgeding tusschen 
den regter, zijne vrouw, of hunne bloed

verwanteu of aaugehnwden in de regte 

linie , ten eeure, en den beklaagde, ter 

andere zijde, aanhangig is; 

7°. Indien de regter is voogd, toeziende voogd, 
curator of toeziende curator, vermoede

lijke erfgenaam of begiftigde van den 
beklaa!,'([e; 

8°. Indien er eeh hooge graad van vijandschap 
tusschen den regter en den beklaagde 
bestaat; 

9°. Indien er tnsschen den regter en den be

klaagde sedert den aanleg van het regts
geding of binnen zes maanden vóór de 

wrakinl!;, hebben plaats gehad beleed.i

gingen of bedreigingen. 

322. Behoudens hetgeen bij art. 328 ten aan
zien van de wraking van den regter-rommissaris. 

raadsheer-commissaris of rapporteur is bepaald, 
kan een regter alleen worden gewraakt ter gele
genheid der openbare teregtzitting. 

323. lle wraking moet mondeling of bij schrif

telijke conclusie worden voorgedragen, zoodra het 
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onderzoek ter teregtzitting aanvang neemt. In 
den loop des onderzorks is men daartoe niet 
meer ontvankelijk. 

324. Indien de wrakende partij vermeent meer 
dan eene reden van wraking tegen denzelfden 
regter te hebben, moet zij alle te gelijk voordragen. 

325. Indien zij meer dan één lid van het reg
terlijk kollegie wil ,vt"aken, kan ;;ij de tweede of 
verdere wraking uiet voordragen , vóór dat over 

de voorgaande is be I ist. 

326 . De hooge raad , het geregtshof of de 
arrondissements-regtbank zal, na de conclnsien 
van het openbaar ministerie, of, indien hetzelve 
de wrakende partij is, na deszelfs requisitoir, 
dadelijk over de wraking raadplegen en vervolgens 

ter openbare teregtzitting uitspraak doen . 
Geen der leden , beha! ve de gewraakte regter, 

mag zich verschoon en aan de raadplegingen over, 

en de beslissing van de wraking deel te nemen. 
327. Indien een kanton-regter wordt gewraakt, 

zal de wraken de partij eene schriftelijke akte van 
wraking, met redenen bekleed, aan den kanton

regtel" ter hand stellen . 
Deze zal met het onderzoek der strafzaak niet 

knnnen voortgaan, en zal de voorschrevene akte, 
benevens zij n schriftelijk ad vij s , onmiddellijk aan 

de arrondissements-regtbank inzenden, welke op 
de concl11sien van het open baar ministerie nit

spraak doet. 
Ingeval de wraking wordt geldig verklaard , 

zal een der plaatsvervangers rnn den kanton

regter optreden. 
328. In geval van wraking van eenen regter

comrnissaris, raadsheer-co~missaris of rapporteur, 
wordt de akte van wraking , met redenen be

kleed, door de wrakende partij ingeleverd, aan 
de arrondissemeuts-regtbank, het geregtshof of 
<len hoogen raad, bij welke de strafzaak aan

hangig is , welke, na het berigt van den ge
wraakten te hebben ingewonuen, op requisitoir 
of op de conclusien van het openbaar mi nisterie 

uitspraak doet. 
329 . Indien een regter zich wil verschoonen 

om eene der reJenen, in art. 321 vermeld, of 

op andere billijke gronden, zal hij die aan het 

kollegie, waartoe bij behoort voordragen. en zich 

aan deszelfs beslissing moeten onderwe.rpen. 

330. Wanneer ten gevolge van geldig ver

klaarde wraking of van vrijwillige verschooning, 

de leden van een geregtshof of eene regtbank 

niet meer in genoegzamen getale mogten zijn om 
van de zaak kennis te nemen, zal dezelve naar 

een ander geregtshof of eene andere reglbank 
verzoudén worden. 

331 . Het verzoek tot verzending zal door de 
belanghebbende partij worden gedaan aan den 
hoogen raad, wanneer de regtsvervolging plaats 

heeft voor een geregtshof en aan het geregtshof, 
wanneer de regtsvervolging plaats heeft voor eene 
arrondissements-regtbank, of aan de arrondisse
ments- regt bank wanneer de wraking van den 

kanton-regter mogt zijn geldig verklaard, en de 

plaatsvervangers ontbreken of gewraakt zijn. 

332. Het verzoek wordt gedaan bij request, op 
hetwelk de hooge raad, het hof of de regtbank, 
na het openbaar ministerie te hebben gehoord , 
zal beschikken, en, indien het verzoek wordt 

toegestaan, den regter aanwiJzen, aan welken de 
kennisneming wordt opgedragen. 

333. De uitspraak zal d~or of van wege den 
procureur-generaal of den officier van justitie 
worden gebragt ter kennis van den ambtenaar 

van het openbaar ministerie bij het hof, de regt
bank of het kanton-geregt, aan welke de zaak 
is verwezen. 

Die uitspraak wordt aan den beklaagde van 

wege het openbaar ministerie beteekend. 
334. De arresten -en vonnissen, ter zake van 

wraking, verschoouing en verzending gewezen, 

zijn, in geen geval, aan hooger beroep of cassatie 
onderworpen. 

Z E S TIE N ll E T I TE L. 

Van het ten uitvoer leggen van arresten en 
vonnissen. 

335. Geen arrest of vonnis , in kracht van 
gewijsde gegaan, mag worden ten uit,,oer gelegd, 
zoo lang: 

· 1 °. de termijn tot het aanteekenen van cassatie 

niet is verstreken ; 

2°. in geval van be~oep in cassatie, de hooge 
raad niet bij eindvonnis heeft beslist. 

3.36. Indien de termijn tot het aauteekenen 

van hooger beroe1i of van cassatie is verstreken of 
er door den hoogen raad uitspraak i~ gedaan, 
blijft niettemin, indien de veroordeelde dit uit

drukkelijk verlangt, de tenuitvoerlegging van 

het arrest of vonnis geschorst gedurende den tijd 

van acht dagen daarna. 

337. Binnen den voorschreven termijn kan de 

veroordeelde een verzoekschrift om gratie, onge

sloten , inleveren of <loen inleveren ter griffie van 



190 17 APRIL 18 86. 

het kolle/(ic, hetwelk de veroorueeling heeft uit
gesproken 

Deze inlevering heeft het. gevolg, dat de ten 

uitvoerlegging geschorst wordt. 

De griflier houdt nauwkeurige aanteekening van 

den dag: der inlevering van zoodanig verzoekschrift ; 
hij geeft daarvan kennis nan den ambte □ aar van 

het openbaar ministerie me\ de ten uitvoerlegging 

van het arrest of vonnis belast, en verzendt on

micldellijk het verzoekschrift aan het departement 

van justitie , ten einrle aan den Koninf!: te worden 
~ngel everd 

338. In het geval bij art . 374 voorzien, wordt 

ile ten uitvoerlegging van het arrest of vonnis, 

ten aamien van ile mede veroordeelden , die zich 

niet in eassatic hebben voorzien, zoo zij dit uit

drukkelijk verlangen geschorst, tot na den einde

lijken afloop der zaak. 

339. De ten uitvoerlegging van all e arresten 

en vonnissen blijft van regts,Yege geschorst zoo

lang de Koning over een verzoek om gr~tie 

raadpleegt. 

340. 'r e dien einde is de procnreur -generaal 

bij den hoogen raad verpligt , om , zoodra een 

verzoek om gratie door den Koning aan den 

hoogen raad is ingezonden, daarvan onmiddellijk 

kenni s t e gevcu aan den ambtenaar met de tea 

uit voerlegging van het arrest ·or vonnis belast. 

341. Indien de veroordeelde geene gratie heeft 

verzocht, of zijn verzoek is afgewezen , geschiedt 

de ten uitvoerlegging van het arrest of vonnis, 

zoo dra mogelijk, na verloop van den termijn 

bij art. 336 aangewezen. 

342. De straffen van gevangenis , hechtenis , 

plaatsi ng in eene rijkswerkinrigting en openbaar

making van de regterlijke uitspraak worden ten 

uitvoer gelegrl op bevel van den ambtenaa r van 

het openbaar ministerie bij het regterl ij k kollcgie 

of kan ton -gerecht, dat de veroorcleeling heeft 

uitgesproken. 

Die · ambtenaar kan daarbij de hulp inroepen 

van clc openbare burgerlijke of gewapende magt. 

343. De vervolging tot verhaal van boeten, 

verbeurdverklaarde voorwerpen en kosten heeft 

plaats in mauiere als volgt: 

I ndien de zaak bij den l10ogen rand, of bij het 

geregtshof is beslist, of wel bij cle re!(tbank is 

aanhangig gemaakt, overeenkomstig de voorschriften 

van art. 14 l , n° 1 , geschiedt de ten uitvoerlegging 

in naam van den ambtenaar van het ope_nbaar 

ministerie , door het daartoe bevoegd bestuur. 

Indien de ambtenaren , bij art. 141, n°. 2, 

aangednid , het geding hebben aangelegd, geschiedt 

de ten uitvoerl egging ter requisitie van diezelfde 

ambtenaren. 
344. · Bij strafbare feiten, waar van de kantou

regter kennis neemt , worden de boeten , verbeurd

verklaarde voorwerpen en kosten verhaalcl in naam 

van den ambtenaa ,· van het openbaar ministerie 

bij het kanton-geregt, door den daartoe bevoegden 

ontvanger. 

345. Indien, in de gevallen bij de wet rnor

zjen , aan cle beleedigde partij eene som tot schade
vergoeding is toegelegd, geschiedt de vervolg ing 
door haar zei ve. 

Z E V E N T I E r 1) E T I T E L. 

Van het beroep in cassati~ 

EERSTE AFDEELING . 

Van het beroep in cassatie in het algemeen. 

-346. Wanneer in den loop van het r egtsgeding 

voor het geregtshof, de arrondissements-regtbank 

of het kauton-geregt een ige vormen mogten zijn 

geschonden of nagelaten, welke bij dit Wet boek 

op straffe van niet.igheid , zijn voorgeschreven , 

zal zoodanig verzuim of schending , op de vordering 

van den veroordeelde of van het openbaar ministerie, 

gronden opleveren tot vernietiging vau het arrest 

of vonnis en van hetgeen daaraan is vooraf gegaan, 

t e r ekenen l'an de eerste nietige akte af. 

H etzelfde zal plaats hebben, zoo . wel in de ge

vallen van onbevoegdheid, als in gevil,l er nage

laten of geweigerd is ui tspraak te doen, hetzij op 

eene of meer vorderingen van den beklaagde, 

hetzij op eene of meer vorderingen van het open

baar ministerie, gestrekt hebbende om gebru ik te 

k unnen maken van eene bevoegdheid, of rnn een 

regt, hetwelk door de wet is toegekend ; ofschoon 

ook de straf van ni etigheid niet woord elijk ver
bonden zij aau het nalaten rler formaliteit, waar

van de ui tvoering gev raagd of gevorderd was. 

Eindel(j k wordt ook de cassatie toegelaten, zoo 

wel wegens verkeerde toepassing of schending der 

wet, als wegens overschrijding van reg tsmagt. 

34 7. In geval de beklaagde is vrijgesproken, 

op grond da\ deszelfs schuld. niet is bewezen, kan 

de cassatie van het vonnis of arrest , door den 

procure□ r- generaal bij den hoogen raad, alleen 

vervolgd worden in het belang der wet, zonder 

den vrijgesprokene te benadeelen. 

348. Jndien de beklaagde van alle regtsver

volgi·ng is ontslagen, op grond dat het feit noch 
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);llisdrijf, noch overtreding oplevert, kan de ea sa tie 
door het openbaar ministerie worden gevorderd, 

op de wijze bij de tweede afdeeling van dezen 
Titel voorgeschrer en. 

349. I ndien de nietigheid berust op de veroor
deeling tot eeue andere straf dan die, welke bij 
de wet tegen het misdrijf of de overtreding is 

bepaald, kan de cassatie insgelijks op voorschreven 
wijze worden gevorderd , zoo wel rloor het open

baar ministerie als cloor den veroordeelde. 

350. In het geval bij de artikels 348 en 349 

voorzien , kan de beklaagde incidenteel en zonder 

voorafgaande aanteekeniug , zich in cassatie be

roepen, ter zake van informaliteiten bij gelegen

heid der teregtstelliug begaan. 

Zoodanig incidenteel verzoek wordt vooraf ge
ïnstrueerd en besli st. 

Indien het vonnis of arrest te dier zake wordt 

vernietigd, handelt de hooge raad overeenkomstig 

artikel 106 van de wet op de regterlijke organisatie. 

Indien daarentegen de eisch tot cassat:e wordt 

verworpen, wordt het beroep van den proc111·enr

generaal voortgezet· en bes] ist. 

35 1. Wanneer de opgelegde straf dezelfde is 

als die der wet welke op het misdr ij f of de over

treding toepasselijk is ; zal de veroordeelde · de 

vernietiging van het arrest of vonnis niet kunnen 

vorderen, op grond dat er een misslag begaan is 

in de aanhalinis van de artikelen der wet; onver

minderd het regt van het openbaar ministerie om 

de vernietiging alleen in het belang der wet te 

kunnen vorderen. 

352. Wanneer de hooge raad de instructie eener 

zaak vernietii;t , zal dezelve, in.dien er zeer grove 

misslagen mogtea hebben plaats gehad, bevelen 

dat de kosten van het vernietigd geding komen 

zullen ten laste van deo ambtenaar welke de 

nietigheid begaan. heeft. 

353 . In geenerl ei strafzaken, zijn partijen ont

vankelijk om in cassatie te worden toegelaten, 

zoo lang de ge wone manier van proéederen toe
reikend is . 

TW E }; DE AF DE ELING. 

Van de wijze van proceder-en in cassatie. 

354. Het beroep in cassatie tegen voorbe

reidende gewijsden en tegen gewij sden van in

structie of gelijksoortige vonnissen, in het hoogste 

ressort gewezen, zal niet openstaan dan na het 

eindvonnis; de vrijwillige voldoening aan zoodanige 

voorbereidende gewij sdên of vonnissen kan, in 

geen geval, wordeu tege:igeworpen als een grond 
van niet ontvankelijkheid. 

De bepaling van di t arti kel is niet toepasselij k 
op c1e gewijsden of vonnissen ove r onbevoegdheid, 

noch over exceptien van verjaring en van ge
wij sde zaak 

355. !Je aanteekening van beroep in cassa ti e 

zal door den beklaugJe uf zijneu raadsman of 
gemagtigde, ter griflic worden gedaan , en onder

teekend zoo iloor dengenen die de verklaring doet, 
als door den griffier. 

l nuien degene, die de verklaring doet, niet 

teekenen kan , zal de griffier er melding ,·an maken . 

lle verk laring zal iu een daartoe bestemd open

baar regi ster kosteloos word en i 11gesch reven , waar

uit een iegel(Jk geregtigrl is zich uittreksel; te 
doen geven. 

356. !Je beklaagde zal drie dagen vrij hebben, 

na den dag op welken het arrest of vonnis is 

uitgesproken, ten einde zijne verklaring te doen. 

Dezelfde termijn wordt aan het openbaar mini s

terie toegestaan. 

357. Iudien het openbaar ministerie , bij het 

geregtshof, de arrondissements-regtbank of het 

kantongeregt zich van het middel van cassatie 

bedient, geschiedt de aanteekening op dezelfde 

wij ze uls bij het eerste en derde lid van art. 355 

is voorgeschreven , en moet in dat geval die aan

teekeni ng aan den bek laagde worden kenbaar 

gemaakt in maniere als volgt: 

Indien hij in verzekerde bewaring is , worat de 

aanteekening aan dezelven, binnen drie <lagen 

nai!at dezelve beeft plaats gehad , door den griffier 

voorgelezen en hem daarvan afschrift gelaten. 

I udien hij in vrijheii! is , wordt hem de aan

teekening binnen veerti en dagen van wege den 

ambtenaar van het openbaar ministeri e beteekend. 

ll ij gebreke van de iu het eerste lid bedoelde 

kenni sgeving binnen den daarvoor gestelde11 termijn 

wordt, wanneer van wege den beklaagde op de 

teregtzitting daartoe verzoek geuaan wordt, uitstel 

verleend, met last dat de aanzegging alsnog 

geschiede. 

358. De beklaagde zal, het zij bij het doen 

van zijne voornoemde aanteekeuing, het zij binnen 

de tien volgende dagen, ter griffie van het hof 

of van de regtbank, waar het beklaagde arrest 

of vonnis gewezen is , een verzoekschrift kunnen 

indienen, houdende zijne middelen van cassatie. 

De griffier zal hem daarvan een schriftelijk 

bewijs geven. 

. 359. Indien het openbaar ministerie zich in 
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cassatie beroept, is hetzelve op straffe van niet 
ontvankelijkheid verpligt om, op dezelfde wijze 
en binnen denzelfden termijn, als in het vorige 
artikel is vermeld, eene memorie ter griffie van 
het hof, de regtbank of het kanton-geregt in ie 
dienen , houdende zijne middelen van cassatie. 

360. Onverminderd de middelen van cassatie 

bij de weclerz ijdsche memorien vermeld, kunnen 
nog andere worden voorgedragen , behondens de 

bevoegdheid van den hoogen raad, om aan rle 
wederpartij, zoo daartoe gronden zijn, eenen 
bekwamen tijd van uitstel te verleenen 

361 . Binnen drie dagen na het verloopen van 

den termijn bij art. 358 vermeld, zal cle griffier, 
onder inventaris, welke kosteloos wordt opgemaakt, 
alle cle stukken van het geding overzenden aan 
den g,·iffier bij den hoogen raad, clie dezelve ter 

griffie zal nederleggen en daarvan dadelijk 

kennis geven aan den procureur-generaal bij den 

hoogen raad. 
362 . Oe beklaagrle kan het verzoekschrift of 

de memorie , of wel de beteekeude uitgifte of 
afschriften van het vonnis of arrest, of afschrift 

van zijnen eisch tot cassatie, dadelijk aan den 
grillier van den hoogen raacl inzenden. 

363. Zood ra de stukken ter griffie van den hoogen 

raad zijn nedergelegd, kan, zoo wel de procurenr

genernal als de beklaagtle, of zijn advocaat daar

van inzage nemen. 

364. Nadat de stukken, gednrende den tijd 
van acht dagen, ter griffie hebben berust , zal de 

procureur-generaal dezelve onmiddellijk, tegen een 
bewijsschrift, ligten en aan den J10ogen raad 

inleveren. 

De president zal, bij appointement eenen rap

porteur benoemen, en den dag bepalen op welken 

het verslag ter teregtzitting zal worden nitgebragt. 
Er zullen ten minste veertien dagen moeten 

verloopeu tnsschen den dag van het gemeld 
appointement en den dag voor de teregtzitting 

bepaalcl . 
365. Binnen tweemaal vier en twintig uren 

na het appointement van den president, zal de 

griffi er de stukken aan den rapporteur moeten te,· 

hand stellen. 
366. Zood.ra de president den dag heeft be

paald, geeft hij daarvan kennis aan den procureur
generaal, welke die tijdsbepaling ten minste acht 
dagen v66r den dag der teregtzitting aan den be

klaagde doet beteekenen. 
367 . Op den bepaalden dag doet de rapporteur 

zijn verslag , hetwelk moet behelzen een summier 

voorstel der feiten, en de juiste aanduiding van 
de middelen van cassatie, indien en voor zoo ver 
die zijn voorgedragen. 

368. Daarna zal de procureur-generaal, be
nevens de advokaat van den beklaagde, indien er 
een voor denzelven verschijnt, het woord voeren. 

369. De hooge raad zal hierop in raadkamer 

raadplegen, en den eisch in cassatie, het zij op 
de aangevoerde gronden, het zij op andere gronden 
welke de hooge raad zelf mogt oordeelen te be
staan, ontzeggen, of het arrest of vonnis ver
nietigen. 

ln het laatste geval handelt dezelve overeen
Jrnmstig de voorschriften en onderscheidingen in 
de artt. 105 en 106 van ile wet op de regter
lijke organisatie en het beleid der justitie voor 
komende. 

Het arrest zal ter openbare teregtzitting worden 

uitgesproken. 
370. De beklaagde, wiens veroordeeling ten . 

gevolge van de beslissing van den hoogen raad 
geheel of gedeeltelijk stand houdt; wordt ver
wezen in de kosten op het beroep gevallen. 

De kosten komen echter niet ten zijnen Jaste, 
wanneer de veroordeeling stand houdt ten gevofge 

van de verwerping van een beroep, ingesteld door 

het openbaar ministerie alleen. 

De hooge raad is bevoegd de kosten van het 

beroep niet of slechts voor een deel ten laste van 
den beklaagde te brengen, indien, op het beroep 

van het openbaar ministerie of van den beklaagde, 
het vonnis of arrest in het voordeel van laatst

genoemde wordt gew ij zigd of een beroep van het 

openbaar ministerie en van den beklaagde beide 

wordt verworpen . 
Bij verwijzing der zaak naar denzelfden of 

eenen anderen regter, wordt de uitspi-aak omtrent 
de kosten voorbehouden tot de eindbeslissing . 

371 . De beklaagde welke in verzekerde be

waring is, en die, tengevolge van de vernietiging 

van het arrest of vonnig eene nieuwe teregt

stelling moet ondergaan, wordt in dien staat aan 

den bevoegden ambtenaar van het openbaar 

ministerie overgeleverd . 
372. Wanneer een eisch tot cassatie ontzegd 

is , zal de partij die denzelven had gedaan, onder 
geen voorwendsel hoegenaamd, of op welke wijze 
ook, eenige verdere voorziening tot cassatie · tegen 
hetzelfde arrest of vonnis kunnen aanwenden. 

373 . Het arrest, waarbij een eisch tot cassatie 

ontzegd is, zal binnen drie dagen , bij een een

voudig uittreksel, door den griffier onderteekend, 
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en door den president gewaarmerkt, worden uitge• 

geven nnn den procureur-generaal bij deu hoogen 

raad , en door dezen worden verzonden aan den 

ambtenaar van het openbaar ministerie bij het 

hof of de regtbank, welke het beklaagde arrest 
of vonnis 'heeft gewezen, 

374. Indien bij het vonnis of aueat van ver

oordeeling meerdere medebeklaagden zijn veroor
deeld, en slechts één of eenigen hunner, zich in 

cassatie hebben beroepen, zal , in geval van ver

nietiging van de uit.spraak, zulks ten aanzien van 
allen gelden. 

De beklaagde die niet in cassatie is opgekomen, 

kan echter, bij een nieuw arrest, tot geene 

zwaardere straf worden veroordeeld, dan diegene, 

waartoe hij bevorens verwezen was. 

ACHTTIENDE TITEL. 

Van de opschorting en vemieliging van ai··resten 
en vonnissen, uit. hoofde van bepaalde 

omstandigl,eden, 

375. De arresten of vonnissen, waarbij iemand 

tot straf is veroordeeld, kunnen, zelfs in het 

geval dat het verzoek om cassatie is afgewezen, 

door den hoogen raad , het zij ter reqnisitie van 

den procureur-generaal bij dat kollegie, of op 

een verzoekschrift van den veroordeelde, worden 

11eschorst en zelfs vernietigd, in de drie volgende 
gevallen : 

1 °. Indien twee of meer beklaagden bij onder

scheidene arresten of vonnissen als daders 

van hetzelfde strafbare feit zijn veroor

deeld, en die arresten niet zijn overeen 

te brengen. maar het bewijs van onschuld 

van den eenen of den anderen der ver

oordeelden medebrengen; 

2°. Indien, na de veroordeeling wegens moord, 

doodslag of eenig misdrijf met doodelijk 

gevolg, er stukken worden te berde ge 

bragt, waaruit aanvankelijk genoegzaam 

blijkt dat de persoon, wiens vooronder

stelde dood aanleiding tot de veroor

deeling heeft gegeven of bij de bepaling 
der straf in aanmerking is genomen, nog 

in leven is; 

3°. Indien , na de veroordeeling van eenen 

beklaagde, om welk strafbaar feit ook, 

een of meer getuigen-, welke te zijnen 

laste getuigenis hebben afgelegd, ter 

zake van meineed in dat geding, in rei-;

ten worden betrokken. 

1886. 

376. In het geval bij n°. 1 van het vorige 
artikel vermeld, zal de hooge raad, na onderzoek, 

de beide gewijsden of vonnissen vernietigen, en 

de beklaagden verzenden naar een der arrondis

sements-regtban kcn, welke van het strafbaar feit, 
aan de beklaagden ten laste gelegd, geene kennis 

hoegenaamd genomen heeft, en zulks ten einde 

de zaak op nienw te onderzoeken en daarin regt 
te doen. 

377 . In het geval bij n°. 2 van art. 375 hier 

boven vermeld, zal de hooge raad de ten nit

voerle!(ging van het arrest of vonnis schorsen, 

en eene regtbank benoemen en magtigen, om ge

regtelijk onderzoek en uitspraak te doen wegens 

de eenzelvigheid van den persoon, en om daarna 

de stukken, benevens het vonnis deswege te 

vellen, aan den hoogen raad in te zenden, welke 

laatstgenoemde alsdan, naar bevind van zaken, 

de schorsing zal intrekk~n, of wel het arrest of 

vonnis van veroordeeling zal te niet doen , en 

tevens op het. requisitoir van den procureur

generaal een nader onderzoek der zaak zal be

velen, voor zoo verre daartoe gronden zonden 

mogen zijn. 
378. In het geval bij n°. 3 van art. 375 

vermeld, zal de hooge raad insgelijks de tenuitvoer

legging van -het arrest of vonnis van veroordeeling 

schorsen, tot dat over de schuld van de beklaagde 

getuigen zal zijn uitspraak gedaan . 

Indien de getuigen worden vrijgesproken, zal 

de hooge raad bevelen, dat het oorspronkelijk 

arrest of vonnis, tegen de beklaagden gewezen, 
worde ten uitvoer gelegd. 

Wan neer de getuigen daarentegen ter zake van 

meineed worden veroordeeld , zal de hooge raar! 

het oorspronkelijk arrest of vonnis, tegen den 

_beklaagde gewezen, vernietigen, en de zaak naar 

eene arrondissements-regtbank verzenden, welke 

noch van de oorspronkelijke zaak, noch van die, 

betrekkelijk tot den meineed, kennis heeft genomen. 

De getuigen, die wegens meineed zijn veroor

deeld, zullen in het nieuw onderzoek niet mogen 

gehoord worden. 

379 . Indien in een der gevallen bij art . 375 

vermeld , na den definitieven afloop der zaak, 

van de onschuld van eenen persoon mogt blij ken, 

welke reeds z:ijne straf heeft ondergaan, zal, op 

diens verzoek , de booge raad den veroordeelde 

in zijne eer herstellen bij een arrest, hetwelk 

ten koste van den staat zal woràen afgekondigd. 

Indien de veroordeelde mogt zijn overleden, 

zal het verzoek daartoe door eenen zijner nabe-

13 
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staanden, of, bij het ontbreken derzelve, tloor 

eenen curator ad lwc , door den hoogen raad te 
beaoemen, mogen gedaan worden, en za l, in <lat 

geval, de hooge raad de nagedachtenis van den 
overledene ontlasten van de veroordeeling welke 

tegen hem was uitgesproken. 

NEGENTIENDE TITEL. 

Tl an gevangenissen. 

380. De hoofden van alle .gevangenissen en 

rijkswerkinrigtingen zijn verpligt een register 
te houden. 

Dat regi ster zal op de eer ste en laatste bladzijde 

door den president va n de arronclissements-regtbank 

geteekenrl en voorts op alJe andere bladen door 

hem gewaarmerkt zijn. 

381 . Elk, die een bevel van voorloopige aan

houding , een bevel van gevanii;enneming, of een 

arrest of vonnis van rnroordeeling ten uitvoer 

legt, moet bij de overlevering van den persoon 

aan het hoofd van het gesticht, door dezen op 

deszelfs registers doen inschrij ven: 

1 °. lleu voornaam , naam, het beroep en zoo 

mogelijk de geboorteplaats en de woon-

11laats van den gearresteerde; 

20. De opgave van het regterlijk kollegie of 

van den ambtenaar welke de aanhouding 

of de in gevangenisstelling heeft bevolen; 

3• . De dagteekening rnn het bevel , vonnis of 

arrest; 
4°. Den dag der overlevering; en 

5°. Bij veroordeeli ug, den tijd der straf. 

Deze inschrijving wordt door hem benevens 

het hoofd van het gesticht geteekend. 
H et hoofd van het gesticht stelt hem een uit

treksel uit zijn register tot zijne ontlasting ter hand. 

Hij is eindelijk verpligt het bevel, vonnis of 

orrest aan het hoofd van het gesticht te vertoonen. 

382. Geen hoofd van eene gevangenis of rijks

werkinrigting mag iemand in het gesticht innemen 

of houden dan uit krachte van een bevel daartoe 

door de bevoegde mag! verleend , of van een 

vonnis of arrest, en zonder dat zoodani1; bevel, 

vonnis of arrest, in voege voormeld, in zijn 

register is in11eschreven. 
383. Op het bovengemeln register zal insgelijks 

door het hoof,} ..an het gesticht, ter zijde der 

akte van overneming, worden aangeteekend de 

dag van het vertrek van den gevangene of ver

pleegde , alsmede het bevelschrift , arrest of 

vonnis, uit kracht van hetwelk hij vertrokken is. 

384. Gedurende de ins1ructi e eener strafzaak 
is de regter-commissaris, of, in do gevallen waarin 
de instructie door een raadsheer-commissaris ge

schiedt, deze bevoegd in de gevangeni s ten opzigte 
van den beklaagde zoodanige bevelen te geven 

als hij in het belang der instructie noodig acht. 

Indien nogtans door den procureur-generaal of 

oflicier ,·an j ustiti e, of ook door den r egter

commissaris of raadsheer-commissaris , noodza

kelijk mogt worden geacht dat een gevangene, 

na den dag zijner gevangenneming, langer dan 
zes dagen buiten toegang behoorde te worden ge

houden , zal de voortduring daan•nn geen plaats 

mogen hebben, dan uit kracht van een bevel van 

den hoogen raad, van het hof, of van de regtbauk . 

385 . De hooge raad, de hoven en de arron
dissements-regtbanken ,'ijn verpligt om de ge

vangenissen en rijkswerkinrigtingen van 1 ijd tot 

tijd ,loor commissarissen uit hno midden te doen 

bezigtigen, ten einde voor de nakoming van de 

voorschriften van dezen en den volgenden titel 

t e zorgen. 

Dezelfde verpligting rust op den procureur

generaal en de officieren van justitie bij di e collegien. 

·rw IN'l'IGST E TITEL. 

Van de ,niildelen o,n de persoonlijke vrijheid te 
verzekeren tegen onwettige gevangenhouding 

of andere willekeurige handelingen. 

386. Wanneer, in het gem] van art. 152 

van de grondwet, het politi ek gezag een ini;;ezeten 

des rijks mogt hebben doen arresteren, zal , on

verminderd cle verpligtini;? , in zoodanig geval, 
aan het pol itiek gezag, hetwelk de aanhouding 

bevolen heeft, OJigelegd , degene in wiens be

waring zoodanig ingezeten is overgeleverd, ge

houden zijn tlaarvan onmiddellijk kennis te ge ven 

aan het geregtshof, mit~gaders aau de arrondis

sements-regtbank. 

387 . Indien het politiek gezag niet heeft nage

komen de verpligtingen welke bij het voornoemd 

artikel der grondwet zijn voorgeschreven , zal het 

hof of de r egtbank, na verhoor van den procureur

generaal of van den officier van j ustitie, bevelen 

dat de gearresteerde worde in vrijheid gesteld 

388. Indien het politiek geza!( voldaan heeft 

aan het voorschrift van art. 152 cler grondwet, 

zal ten aanzien ~•an den gearresteerde gehandeld 

worden overeenkomstig de bepalingen van dit 

Wetboek. 

389. Een ieder die kenni s draal't dat iemand 
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gevangen gehouden wordt in eene plaats , die 

niet wettig bestemd is om tot gevangenis te 

dienen, is gehouden daarvan kennis te geven aan 

den otlicier van justitie bij de arrondi ssements
regtbank, of aan den procu reur-generaal bij het 

geregtshof. 

390. Deze ambtenaren zijn verpligt, het zij 
van ambtswege, het zij op cla:_irvan bekomen be. 

rigt, zich terstond naar de plaats t e begeven, en 

den gevangen gehouden persoou in vrijheid te 

doen stellen , of, zoo er eene wettige reden van 

aanhouding gegeven wordt , denzelven dadelijk 
voor den bevoegden regter te doen brengen. 

Zij zullen van dat alles een behoorlijk proces 

verbaal opmaken. 

EEN EN TWINTIGSTE TITEL. 

17 an het bewijs der strafbare f eiten. 

E Ell S 'f E A. F D E J,; L ING. 

À t g e in e e n e b e p a t i n g e n. 

391 . Niemand kan wegens mi s<lrijf of over

treding veroordeeld worden, ten zij de regter, 

door wettige bewijsmiddelen, de overtuiging hebbe 

bekomen, dat een strafbaar feit werkelijk heeft 

plaats gehad, en dat de beklaagde daaraan schuldig is. 

Op bloote vermoedens of onvolkomen bewijs 

mag niemand veroordeeld worden. 

392. Als wettige bewijsmiddelen worden alleen 

erkend: 

1°. Bewijs door getuigen; 

2°. Schriftelij ke bescheiden ; 

3°. Bekentenis; 

4°. Aanwijzinisen . 

393. Deze bewijsmiddelen kunnen, zoo wel op 

zich zelve afzonderlijk, als onderling vereenigd, 

tot daarstelling van regterlij ke overt uiging dienen, 

voor zoo verre zij met de hierna volgende voor

schriften overeenkomen. 

394. Alle soort van bew ij smiddelen kan door 

tegenbewijs worden outzenuwd. 

395. Geenerlei bewijsmiddel zal ter veroordeeling 

van eenen beklaagde verpligtend zijn, wanneer 

de regter niet volko men overtuigd is dat deze 

het hem ten laste gelegde strafbaar feit waarlijk 

heeft begaan of daaraan medepligtig is. 

a• W EEDE A. F DE ~; L ING. 

// an b ew ij ., door ge t ui g en. 

396. 'l'ot het geven van getuigenis in straf

zaken zijn allen bevoegd, die daarvan niet zijn 

uitgesloten bij de art!. 162, 164 en l 65 van dit 

Wetboek. 
397. De afzonderlijke getuigen is van eenen 

enkelen getuige kan niet als wettelijk bewijs gelden. 
Echter kunnen afzonderlijke en op zich zelve 

staande getuigenissen omtrent onderscheidene feiten, 

als wettelijk bewij s gelden, wanneer zij door 
hunnen zamenloop en hun verband strekken tot 
stwiug eener bepaalde daadzaak. 

De beoordeeling hiervan wordt aan de voor

zig:tigheid van den regter overgelaten. 

398. I edere afgelegde getuigenis moet loope n 
over feiten welke de getuige zelf gehoord, gezien 

of ondervonden heeft, en moeten daarbij tevens 

uitdrukkelijk worden opgegeven de reden~n van 
wetenschap. • 

Bijzondere meeningen of gissingen, bij redenering 

opgemaakt, zijn geene getuigenissen. 

399. In de beoordeeling der waarde van de 

getuigenis, moet de regter bij zonder acht geven 

op de onderlinge overeenstemmiug der getuigen; 

op de overeenstemming der 11:etnigenissen met hetgeen 

van elders aangaande de zaak en het geding bekend 

is; op de beweegredenen welke de getuigen kunnen 

hebben gehad om de zaak op ·doze of gene wij ze 

voor te dragen; op de levenswijze, de zeden en 

den stand der getuigen ; en, in het algemeen, 

op alles wat op derzelver meerdere of mindere 

geloofwaardigheid invloed zoude kunnen hebben. 

D E Jt O E A. F DE EL l N G. 

Van sc!ti-iftelij k e besch eide n. ,-

400. De voorschriften omtrent de kracht van 

bewijs van openbare en bij zo ndere schriftelijke 

bescheiden in burgerlijke zaken , moeten ook ten 

aanzien van het bewijs in strafzaken in acht ge

nomen worden . 

401 . De verklaringen, verbalen of relazen van . 

hen, die in oenige openbare posteu, ambten of 

bedieningen gesteld zijn, moeten , om als schrifte

lijke bescheiden te gelden, door hen afgelegd ziju 

op den eed bij den aanvanit. hunner bediening 

gedaan, of wel daarna met eede bevestiitd worden. 

402. De rapporten van deskundigen, van ambts

wege benoemd om over de bij zonderheden of •ge 

steldheid eener zaak hun oordeel en hunne be

vinding te verklaren, kunnen alleen dienen om 

tot des regt.ers inlichting te verstrekken. 

13* 
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VIEltDE AFDJ•:ELING. 

Va,t bekentenis. 

403 . Eene bekentenis, door den beklaagde voor 
den regter afgelegd, dat hij het aan hem ten 
laste gelegde feit heeft gepleegd , en vergezeld 
van eene bepaalde en naauwkeurige opgave van 
omstandigheden welke ook, hetzij uit eene ver
klaring van den persoon tegen wien het feit is 
gepleegd, of uit andere bewijsmiddelen, bekend 
zijn, en daarmede overeenstemmen, kan een vol
ledig bewijs van schuld opleveren. 

404. Eene bloote bekentenis van schuld , door 

geenerlei in het geding bekende omstandigheden 
bevestigd, is nimmer genoegzaam om een wette
lijk bewijs daar te stellen. 

405 . De herroeping eener geregtelijke bekentenis 

van schuld maakt dezelve niet krachteloos, ten 
zij die herroeping op aannemelijke redenen 
gegrond zij. 

V IJ F D E A F D E E L I N G. 

J1 an aanwijzingen. 

406. Door aanwijzingen worden verstaan daad

zaken, gebeurtenissen of omstandigheden, welker 

bestaan en overeenstemming, zoo onderling, als 
met het ten laste gelegde feit zelf, klaarblijke

lijk aantoonen dat er een strafbaar feit gepleegd 
is, en wie hetze! ve bedreven heeft. 

407 . Het bestaan dezer aanwijzingen kan niet 
anders worden bewezen dan : 

1 °. Door getuigen; 

2°. Door schriftelijke bescheiden; 

1!0 • Door persoonlijk onderzoek of bezigtiging, 
bij den regter gedaan ; 

4° . Door eigen erkentenis varr den beklaagde, 

zelfs buiten het geregt gedaan. 
408 . De beoordeeling der kracht van bewijs 

welke aanwijzingen in elk bijzonder geval hebben, 
wordt aan de bescheidenheid des regters overge
laten. Deszelfs geweten wordt op het ernstigste 

belast met de inachtneming van de alleruiterste 

zorgvuldigheid en naauwkeurigheid in dat onderzoek. 

Z E S il E A F Il E E L I N G. 

Van de kracht van onheëedigde verklaringen. 

409. In de gevallen waarin ,Je wet toelaat 
personen te hooren die onbevoegd zijn om als 
getuigen op te treden , zal dcrzelver verklaring 

alleen als toelichting mogen worden aangemerkt. 

De regter zal alzoo geen volkomen geloof mogen 
hechten aan hetgeen zoodanige onbevoegde ge

tuigen verklaren te hebben gehoord, gezien en 
ondervonden, al ware zulks met redenen van 
wetenschap bekleed, maar hunne verklaringen 
alleen doen strekken om bekend te worden met 
en op het spoor te geraken van daadzaken, welke 
van elders kunnen. blijken of bevestigd worden. 

TWEE EN TWINTIGSTE TI'l'EL. 

Van het ophouden en te ,iiet gaa,i van vervolginge" 
en straffen. 

El!RS TE A }'DEEL ING. 

f"an den dood of de zinneloosheid der verdachten, 
beklaagden of veroordeelden. 

410. De bepaling van art. 69 van het Wetboek 

van Strafrecht lijdt uitzondering, voor zoo veel 
aangaat het verhaal van boete of van verbeurte 

van bepaalde voorwerpen in zake van landelijke, 
plaatselijke en andere openbare belastingen, alles 
volgens de bepalingen en onderscheidingen in 

artt. 411, 412, 411l en 414 voorkomende. 
411 . Indien in het geval van het vorige artike l, 

Let geding nog niet aanhangig is gemaakt., wordt 

hetzelve, voor zoo veel die boeten en verbeurd 

verklaringen betreft, door de ambtenaren bij arti

kel 141, n°. 2, vermeld, of door het openbaar 
ministerie, tegen de erfgenamen van den dader 

of diens vertegenwoordigers aangelegd en vervolgd, 

bij denzelfden regter en op dezelfde wijze, als 

tegen den overledene zoude hebben plaats gehad, 
iudien deze alleen boete of verbeurdverklaring, 

of beiden, zoude hebben beloopen. 

412. Indien de vervolging reeds v66r het over
lijden van den dader was aangev~ngen, zal zij 

tegen de erfgenamen of vertegenwoordigers worden 

voortgezet, door eene dagvaarding in den vorm 
en binnen de termijnen in burgerlijke zaken voor 

geschreven, strekkende ten einde het regtsgeding 

te hervatten, en, overeenkomstig de voorschriften 
van het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering 

op dat stuk, volgens de laatste gcdiugstukkec, 
voort te zetten op de wijze als in strafzaken vau 
dien aard gebruikelijk is. · 

413. Indien de strafzaak reeds in het hoo!(ste 
ressort is beslist, doch de termijn tot cassatie nog 

niet is verloopen, of een beroep iu càssatie aan

hangig is, wordt op dezelfde wijze gehandeld als 
in het vorige artikel is voorgeschreven. 

414. Indien in de gevallen bij de twee vorige 
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artikelen voorzien , de erfgenamen of vertegen
,voordigers van den overledene belang hebben bij 
de afdoening van het geding, kunnen zij hetzelve 
hervatten, · door middel van eene verklaring aan 

den ambtenaar, welke de vordering heeft inge
steld, beteekend; en zal in dat geval de zaak tot het 
uiteinde worden voortgezet volgens de laatste geding
stukken, overeenkomstig het bepaalde bij art. 41 2. 

Indien het geding vó6r het overlijden van den 
dader nog niet was aangevangen, kunnen de erf
genamen of vertegenwoordigers van den overledene 

als alnleggers optreden, wanneer eenig voorwerp 
mogt zijn in beslag genomen, 

415 . Indien een persoon na het plegen der 

daad, welke tot strafvordering kan aanleiding 
geven, is krankzinnig geworden, en die staat 

wordt erkend door den regter welke van het 
strafbaar feit moet kennis nemen, wordt de straf

vordering geschorst tot na het herstel van den 
beklaagde; alles behoudens de bepalingen en onder

scheidingen in art. 416 en 417 voorkomende. 
416. De vordering tot boete en verbeurdver

klaring, bij art. álO vermeld, kan, indien de 

beklaagde is onder curatele gesteld, tegen den 
curator, of anderzins tegen eenen curator ad hoc 
worden aangevangen of voortgezet, op dezelfde 
wijze, als bij vorenstaande artikelen, ten aanzien 

van erfgenamen of vertegenwoordigers van eenen 

overledene, is voorgeschreven . 
417 . De curator heeft, van zijne zijde, dezelfde 

bevoegdheid t_ot het aanvangen of doen voortzetten 
van het geding, als bij het tweede lid van art. 414. 
aan de erfgenamen of vertegenwoordigers is toe
gekend. 

418 . Indien in de gevallen bij art . 410 ver
meld de dader is overleden, nadat de veroordeeling 
tot straf kracht van gewijsde heeft bekomen, 
worden alle boeten en verbeurdverklaringen, mits
gaders de kosten, op de erfgenamen of vertegen
woordi,(!ers v'lu den overledene verhaald. 

Bij krankzinnigheid wordt in dat geval tegen 

den curator gehandeld, onverminderd de uitvoering 

der andere straffen tegen den veroordeelde, zoodra 
hij hersteld is. 

T W ~a; D E A }' D;; ELI N G. 

// an ve,:jaring. 

419. De ambtenaren van het openbaar ministerie 

en de regtêrs geven ambtshalve acht . op de ver
jaring, al ware het dat zij niet door de beklaagden 
wordt ingeroepen. 

18 Ápril 1886 . WETT;;N, houdende naturali

satie van : 
It z i g , ook genaamd Is id or Se e 1 i g. 

S. Hl . 

Hubert Wilh e lm Jacob Werner s. 
s. 82 . 

Ernst Moritz Geisenhainer. S. 83. 

18 .April 1886. W ET, tot wijziging van het 
vijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1885. S. 84. 

Bij deze wet worden de volgende artikelen van. 

dit hoofdstuk : 
a. verhoogd: 

Art. 67 met /25,000. Art. 113 met/ 12,000. 

,frt. 169 met f 80. 
b. ve,·mindnd: 

Art. 80 met (25,000. Art. 131 met /12,000. 

Art. 161 met .f 80. 

18 April 1886. WET, tot wijziging van het 

negende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1885. S. 85. 

Bij deze wet worden de volgende artikelen van 

dit hoofdstuk : 
a. ve,·lwogd: 

Art. 37 met f 44,742. Art. 54 met f 15,400. 

Art. 144 met / 21,000. 
b. toegevoegd: 
Art. 110 bis. Schaqevergoeding, interessen en 

kosten ten gevoli.e van het arrest van den Hoogen 
Raad der Nederlanden , dd l Mei 1885, in zake 

den bonw van het 
Justitie . 

nieuwe Departement van 
. f 32,989.44'. 

Art. 110 te,·. Belooning van den architect G. H. 
P ETERS, boven zijne jaarwedde als ambtenaar, 
voor zijne diensten bij den bouw van het nieuwe 

Departement van J nstitie, in de jaren 1876 tot 
en met 1883, na aftrek \' atl de reeds genoten 
f 3000 . . f 9000 

Art. 158 bis. Inrichting van ge bon wen · achter 

de Kloosterkerk te 's Gravenhage, tot herstellings

werkplaats, magaz ijn en toebehooren f 21,329. 
c. vermindnd; 

Art. 28 met/30,000. Art. ao met/12,0(IO. 

Art. 46 met/11,000. Art. 47 met/ 7,000. 
Art. 53 met/42,131.44'. Jrt. 143 met/2 1,000. 
Art. l ö8 met/21,329. 

18 Ápril 1886 . WET, verklarende het algemeen 
nut der onteigening van eigendommen, noodig 
voor de verbetering van het bovenpand der 
Drentse/te hoofdvaart. S . 8-6. 

, 
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19 Àpi"it 1886. Wi,T, verklarende het algemeen 
nut der onteigening van eigendommen, noodig 

voor den aanleg van een kanaal van Amster
dam naar de l,ferwede, gedeelte tusschen 
Nigtevecht en de sluis bewesten Utrecht. S. 87. 

19 Àpi"it 1886. WET, betrekkelijk het toest~an 
vau kredieten ten laste der begrooting van 
Nedertandscl,-Indië voor het dienstjaar 1886, 
ter voldoening van tot de afgesloten dienst
jaren 1878 tot en met 1884 behoorende 
onverevenue vorderingen. S. 88. 

Bij deze wet worden ter voldoening van de 
vorc\eringen betreffende de begrootingen van Nedei"
landscl,-Ind·ië over de jaren 1878 tot eu met 1884, 

op de bij deze wet gevoegde zeven staten vermeld 
en niet v6ór de afsluiting der betrokken diensten 

vereverrd, opnieuw kredieten toegestaan tot een 

bedrag, voor zooveel den dienst van 1878 betreft 

van f 237.62, van 1879 van f 1,294.946, van 
1880 van f 394.09•, van 1881 van f 1,560.53, 

van 1882 vanf3,886.31, van 1883 vanf6,052.88, 
van 1884 van f 1,581.11, te bestrijden uit de 

sommen voor onvoorziene uitgaven, toegestaan bij 

de onderafdeelingen van het I stc en Ilde hoofdstuk 

der begrooting van Nederlandsen -Indië voor 1886. 

19 Áprit 1886. WETTEN, houtlende naturali

satie van 

Heinrich Jo seph Kleing er<le s. S. 89. 
Friedrich Wilh e lm Hubert Gum

m e r sbach. S. 90. 

Rudolph Carl Friederich J o hann 
Leopold Sigi s mund Holzschuher 
von Harrlach. S. 91. 

19 Aprit 1886. WET, tot wijziging der wet 

houdende "bepalingen regelende het in werking 
treden van het bij de wet van a Maart 188 l 

(Staatsblad n°. 35) vastgestelde Wetboek 
van Strafrecht en den overgang van de oncle 

tot de nieuwe strafwetgeving , alsmede om 
overeenstemming te brengen tusscheu <le be

staande wetten en het nienwe wetboek" . 

s. 92. 

Bijl. Handel,. 2• Kamer 1885/86 n°. 143, 1-4. 

Handel. idem 1885/86 bladz. 15ûl, 1568. 

Handel. 1• Kamer 1885/86 bladz. 332, 335. 
WIJ WILLEM III, ENZ .. , . doen te weten: 

Alzoo ·Wij in overweging genomen hebben, dat 
het wenschelijk is artikel 50 der wet houdende 

"bepalingen regelende het in werki ng t reden van 

het bij de wet van 3 Maart 1881 (Staatsblad 
n°. 35) vastgestelde Wetboek van Strafrecht e·n 
den overgang van de oude tot de nieuwe straf
wetgeving, alsmede om overeenstemming to brengen 
tnsschen de bestaande wetten en het nieuwe Wet
boek" , te wijzigen ; 

Zoo is hei, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Artikel 50 v,an voormelde wet wordt 

gelezen: 
• Deze wet treedt in werking op den lsten 

September 1886." 
2 . l>eze wet treedt in werkinf,Ç op den dag, 

waarop zij in het Staatsblad wordt afgekondigd. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te 's Gravenbage, den 19den April 1886. 

(get.) WILLE M. 
De JJfinistèr van Justitie, 

(get.) 'DU TouR VAN BELL!NCHA.VE. 

De J,f iniste,• van Buitenlandsche Zaken, 
(get.) V. KAltNEBEEK . 

De Minister van Fin.ancien, (get. l BLOK M. 

De Minister van Oo;•log, (get.) WEITZEL. 

De Minister van Marine , (get.) W. GEarcn:. 

n e .Min. van Waterstaat, Handel en Nijvm·heid, 
(get .) VAN DEN BERGH. 

De Minister van Staat, Min . van B innenl. Zaken, 
{get.) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 13 Mei 1886 .) 

19 Ápi·it 1886. WET, tot verandering der grens 
tusscbcn de gemeenten Hengelo en Wee,·selo . 
S. 93. 

Wu WILLEM III, ENZ .... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
het wenschelij k is in de grens tusschen de ge

meenten Hengelo en Weei'selo verandering te 

brengen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz .. 
Art. 1 . De grens tnsschen de gemeenten Hengelo 

en 7f1 em·selo wordt veranderd als volgt: 
Van het punt, waa1· de noordwestelijke boord 

van de noordwestelijke sloot langs den spoorweg 
Álmel-0-Salzbergen de bestaaude !!rens tussrhen de 

l,(emeenten H engelo on Wee,·selo ontmoet, zijnde 

aan den zuidelijken hoek van het perceel sectie 

M., n°. 1873, loopt de grens in noordoostelijke 
richting langs den noordwestolijken boord van ge
noemde spoorwegsloot tot aan het in zuidelijke 

ri chting verlcnisde van de meest westelijke scheid ing 
van perceel M, n". 1865. Verder noordwaarts 

langs dat . vei-lengde tot aan den zuid westelijken 

hoek van laatstgenoemd perceel. Vervolgens loopt 
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de nienwe gemeentegrens eerst in noordelijke, 
dan in oostelijke en vervolgens weder in noordelijke 
richtinir langs de scheiding tusschen de perceelen 
sectie M, n°. 1865 eenerzijds, en nommers 617 

en 61 5 anderzijds, tot aan het punt waar de 
nooddijke grens van perceel sectie M, n•. 6 15 ge
sneden wordt door het in zuidelijke richting ver

lene;de der westelijke !\rens van perceel sectie M, 
n•. 566 , vervolgens noordoostwaarts langs dit 

verlengde tot aan den znidwestelijken hoek van 

perceel sectie M, n•. 566. Van daar in oostelijke 
richting langs de zuidzijde der perceelen sectie M, 
n°'. 566 en 565, tot aan den zuidoostelijken hoek 
van laatstgenoemd perceel, vervolgens in noordelijke 

richting langs de- oostzijde en daarop in westelijke 

richting langs de noordzijde van dit perceel tot 
aan den zuidoostelijken hoek van perceel sectie M, 
n•. 1647, daarna in noordelijke richting langs 
de oostelijke en vervolgens in westelijke richting 
langs de noordelijke grens van genoemd perceel 1647, 

tot aan den znidwestelijken hoek van perceel 

sectie M, n•. 526. Van dit punt in noordelijke 

richting langs de westzijde der perceelen sectie M, 

n°'. 526 en 525, naar den noord westelijken hoek 
van laatstgenoemd perceel. 

Van hier in noordwestelijke richting langs het 
verlengde der noordoostelijke grens van perceel 

sectie M, n•. 52ó tot waar dit verlengde de 

westelijke grens ontmoet van perceel sectie M, 
n• . 2009. 

Van dit punt noordwaarts langs de westelijke 

grens der· perreelen sectie M, n°. 2009, 2025, 

2021 en 2020 tot aan den uoordwestelijken hoek 
van laatstgenoemd perceel. 

Van hier langs het in noordelijke richting 
verlengJe der westelijke scheiding van perceel 
sectie M, n• . 2020, den straatweg tusschen 

H engelo en Oldenzaal overstekende, ontmoet 
de uieuwe gemeentegrens de zuidoostelijke schei

ding van perceel sectie L, n°. 2402 , loopt 
dan in noordoo lelijke richting lar.gs de zuid

oostzijden der perceelen sectie L, nommers 
2402 , 2403 en 2742 tot aan den oostelijken 

hoek van laatstgenoemd perceel, en steekt, in 
dezelfde richting voortgaande, den daar aanwezigen 
weg over, tot uan den meest zuidelijken hoek 
van perceel sectie L, n°. 1848. Van dit punt noord
westwaarts langs de zuidwestelijke scheiding van 

gemeld perceel en vervolgens in dezelfde richting 
den weg overstekende tot aan den zuidoostelijken 
hoek van perceel sectie .L, n•. 1847, volgt de 

nieuwe gemeentegrens eerst in noordwestelijke en 

daarna in meer westelijke richting, de zuidzijde 
van perceel n°. l 847 tot aan d3n zuidwestelijken 
hoek van dit perceel, steekt in westelijke richting 
den daar aanwezigen dwarsweg over naar den 

znidoostelijken hoek van perceel sectie L, n•. 1871. 
Van dit pnnt in westelijke en vervolgens in noord

westeHjke richting de grenzen volgende tusschen den 
weg eenerzijds en de perceelen sectie L, n°'. 1871, 
1874 en 1877 anuerzijds tot aan den westelijken 

hoek vnn laatstgenoemd perceel, vervolgens in 

noordwestelijke richting den weg overstekende 
naar den zuidelijken hoek van perceel sectie L, 
n°. 1878, en in dezelfde richting de zuidwest
zijden volgende van de 1ierceelen sectie L, n°'.1878, 
1879, 1897, 2567 en 2566 tot aan den westelijken 

hoek van perceel n•. 2567, steekt de nieuwe 

gemeentegrens, steeds in dezelfde richting voort
gaande , den weg over naar oen zuidelijken hoek 

van perceel sectie K, n•. 2695, en volgt in noord
westelijke richting de ,znidwestzijde, vervolgens 
in noordelijke ri chting de westzijde van dit perceel 

tot aan den z uidoostelijken hoek van perceel 

sectie K, n°. 161 l. 
Van dien hoek in noordelijke richting de oostelijke 

scheiding van perceel sectie K, n•. J 611 volgende 
en langs het verlengde van die scheiding, de 

waterleiding ten noorden van laatstgenoemd per

ceel overstekende, volgt de grens in westelijke 
richting de noordzijde van die waterleiding tot 

aan den zuidoostelijken hoek van perceel sectie K, 

n•. 415. Van daar in noordelijke richting langs 

de oostelijke scheiding van de perceelen sectie K, 
n•. 415 en 414, tot aan den noordoostelijken 
hoek van laatstgenoemd perceel. 

Van dit punt loopt de grens in noordwestelijke 

richting langs de noorJelijke scheiding van de 
perceelen sectie K, n°'. 414 , 413, 412, 411, 

410, 409, 408, 407, 406, 405, 404, 403, 

402, 400,399, 398,897,395, 394, 393 en 
2729 tot waar de noordelijke scheiiling van laatst

genoemd perceel de oostelijke scheiding van per
ceel sectie K, n• . 2727 ontmoet. Van daar · 

eerst in noordelijke richting langs de oostelijke 

scheiding en vervolgens in noordwestelijke richting 
langs de noordelijke scheidiug van laatstgenoemd 

perceel tot aan den zuicloostelijken hoek van per
ceel sectie K, n•. 2734. Van dat punt in noorde
lijke richting langs de oostelijke scheiding van 
1 aatstgenoemd perceel en vervolgens in noord

westelijke richting langs de noordelijke scheiding 
van de perceelen sectie K, n°'. 2734, 2735, 

27118 en 2739 den noordwestelijken hoek van 
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laatstgenoe111d perceel om buigende en in zuidelijke 
richting de westelijke grens van dat perceel volgende 
tot aan den zuidwestelijken hoek van hetzelfde 
perceel sectie K, n°. 2739. Van daar in noord
westelijke richting de noordelijke scheiding van 
perceel sectie K, 11°. 2724, in hare ombuigingen 
volgende tot aan den noord westelijken hoek van 
laa1 stgenoemd perceel. 

Vervolgens in noordwestelijke richting langs de 
noordelijke scheiding van perceel sectie K, n°. 2722, 

tot aan den steen, gelegen op den noordweste
ljjken hoek van laatstgenoemd perceel, waar de 
nieuwe gemeentegrens de bestaande ontmoet. 

Al de hierboven genoemde perceelen zijn ge
legen in de gemeente Weerselo. 

2. Het aan de gemeente H engelo toegevoegd 
grondgebied gaat den l sten Mei 1886 tot haar over. 

3. De gemeentelijke openbare werken en in

richtingen, gelegen op het grondgebied, hetwelk 
bij H engelo wordt gevoegd , gaan op den in 

art. 2 genoemden dag tot die gemeente over. 
4. Alle kadastrale en andere stukken, uit

slnitend betreffende de perceelen, welke naar de 
gemeente H engelo overgaa11, worden aan deze 
uitgekeerd. 

Het bestuur dezer gemeente heeft te allen tijde 

het recht kosteloos inzage te nemen van het archief 

der gemeente Weerselo en uit dit archief afs~hrifteu 
of uittreksels op gemeene kosten te vorderen. 

5. De gemeente-opcenten op de grondbelasting 
over het dienstjaar 1886 worden, voor zooveel 
het naar B engelo overgaand grondgebied betreft, 

geheven ten behoeve der gemeente Weerselo. 

Van de zuivere -oplJrengst dier opcenten worden, 

voor zooveel het naar de gemeente Bengefo over

gaand grondgebied betreft, 1
8T uitgekeerd aan 

laatstgemelde gemeente. 

6. De som bedoelil in art. 1 der wet van 
26 Juli. 188 5 (Staatsblad n°. 169) wordt, te 

beginnen met het jaar 1887, voor zooveel de ge
meente Hengelo betreft, vermeerderd en voor 

zoover de gemeente lfTee-Nelo betreft, verminderd 

met vier vijfde gedeelten van de zuivere opbrengst 
der hoofdsom en Rijksopcenten van de belasting 

op het personeel, gemiddeld over de belasting
jaren 1882-1883 , 1883-1884 en 1884-1885 

geheven op het naar H engelo overgaand grondgebied. 
7. De ingezetenen, gevestigd op het naar 

Hengelo Qvergaand grondgebied, worden voor het 

011maken der kiezerslijsten en voor de verkîesbaar
heid tot leden van den gemeenteraad van 1 Mei 
J 886 af als ingezetenen dier gemeente beschouwd. 

8. De ingezetenen, gevestigd op het van de 
gemeente TfTeerselo naar de gemeente Hengelo 

overgaand grondgebied , die geplaatst zijn op de 
in Weerselo opgemaakte kiezerslijsten tot het 
kiezen van leden van de 'l'weede Kamer der Staten
Generaal, van de Provinciale Staten en van den 
gemeenteraad, worden op l Mei 1886 door het 
bestuur der gemeente Weerselo van die lijsten 
geschrapt. 

Dit bestuur zendt tevens op voormelden daii 
een uittreksel der kiezerslijsten, de bedoelde 
personen betreffende, nau het bestuur der ge
meente Hengelo, welk bestuur deze personen 
zoo spoedig mogelijk plaatst op de kiezerslij strn 
zijner gemeente tot het kiezen van leden van de 

Tweede Kamer der Staten-Generaal, van de Pro
vinciale Staten en van den gemeenteraad. De 
bnrgemeester van H engelo doet een uittreksel 

der aldus aangevulde kiezerslijsten, voor zooveel 
zij bedoelde personen betreffen, aanplakken en 
op de secretarie der gem~ente voor een ieder 
ter inzage neder leggen, en zorgt, dat van dit 

een en ander openbare kennisgeving geschiedt. 
Met den dag dezer kennisgeving zijn en blijven 

deze lijsten van kracht, behoudens de wijzigingen 

daarin tengevolge van rechterlijke uitspraken of 
herziening te brengen. 

9. Degene der iu de beide vorige artikelen 
bedoelde ingezetenen, die bij het in werking 
treden dezer wet voor de eerstvolgende lichting 

der nationale militie zijn ingeschreven, worden over
geschreven op de registers der gemeente Hengelo. 

Gelijke overschrijving geschiedt ten aanzien 

van de ingezetenen die tot de schutterij behooren. 

10 . Het grondgebied , dat van de gemeente 

Weerselo uaar de gemeente H engelo overgaat, 
behoort tot het kanton Enscl,edé. 

De tijdens de invoering dezer wet bij het 
kantongerecht te Almelo aanhangige rechtsgedingen, 
die volgens de voorgaande alinea tot de bevoegd

heid van den kantonrechter te Enscl,edé zouden 

behooren, worden nfottemiu behandeld en afgedaan 
bij het kantongerecht waarbij zij aanhangig ziju 
gemaakt. 

11. 1Jeze wet treedt in werking met den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen , enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den l 9den April 1886. 
(get.) WIL L,E M. 

De ]',fini.ster van Staat, 11fin. van B innenl. Zaken, 

(get.) 1-IEEMSKEltK. 

(Uitgeg. 25 Ápi·il 1886.) 



19-22 APRIL 1 886. 201 

l 9 Ápril 1886. M1sstVE van den Miuister van 
. Waterstaat, Han.del en Nijverheid, betreffende 

de wijze van storting der opbrengst van den 

verkoop van gezonken vaartuigen. 

Volgens art . 7 der wet van 23 Juli 1885 
{Staatsblad n°. 15 l ), moet bij verkoop van eenig 

gezonken vaartuig door den burgemeeste r de 
opbrengst van den verkoop of eeu gedeelte er van 
worden gestort in 's Rijks schatkist, wanneer de 

-oprnimi ng heeft plaats gehad in een onder beheer 

van het Rijk staand water. 

Ik heb de eer U te verzoeken aan de burge

meesters, die zulks aangaat, in Uwe provincie mede 

te deelen, dat de gelden, van zopdanigen verkoop 

·afkomstip;, voortaan uitsluitend bij den betrokken 

betaalmeester moeten worden gestort. 

De Jlfin. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get .) VAN DEN BERGH. 

Capelle, tusschen de gemeente Waspik eenerz ij ds 

en elf ingezetenen anderzijds, eene overeenkomst 
is gesloten , waarbij deze zich hebben verbonden 

gene gedurende 25 achtereenvolgende jaren te 

zullen vrijwaren voor het jaarlijksch nndeelig 

slot van ontvangsten en uitgaven, dat voor haar 

zoude knnuen ontstaan ten gevolge van den bouw 

van een vereenigd post - en telegraafkantoor; 
dat uit krachte dezer verbintenis de waarborg

gevers verplicht zijn te betalen: a. de kosten van 

onderbond van het gebouw, b. hetgeen te kort 

komt aan de som, die als opbrengst van hel kan

toor door de gemeente aan het Rijk is gewaarborgd; 

terwij I de rente van het oprichtingskapitaal wordt 

gedekt door de hunr van de Directeurswoning; 

dat op de begrooting der gemeente Wa pik 
voor J 886 onder de uitga1•eo (Hoofdstuk VII, 

art 23) eeu post van f 100 is gebracht voor 

uitkeering aan het Rijk, wegens tekort op de 
20 Áp;-il 1886 . WETTllN, houdende naturali- gewaarborgde opbrengst van het post- en tele-

satie van: graafkantoor en onder <l.e inkomsten (Hoofdstuk IV, 
Ludewi g Bendix Iwersen. S. 94. 
Joannes Bapti s ta Augustinus De 

Schutter. S. 95. 
Petrus Verhaert . S. 96. 
Franz Konert. S. 97. 

art. 12) een post van gelijk bedrag als terug<>aaf 

van bedoeld tekort; 

dat echter, wat de onderhoudskosten va n het 

post.- en telegraafkantoor betreft, daarvoor wel 

onder de uitgaven (Hoofdstuk IV, art 6 b), eene 
Johanni s Francis van Duuren. som van f 200 is uitgetrokken, maar onder de 

s. 98. 
Carl Gu stav ·Heide man n. S. 9(). 

22 Ápril 1886. BESLUIT, houdende handhav ing 

van het besluit van Ged. Staten van Noord 

brabant, waarbij goedkeuring werd onthouden 

aan de begrooting der gemeente Waspik voor 

1886 , op grond dat daarop niet in ontvang 

was uitgetrokken de gecontracteerde bijdrage 

van belanghebbenden voor het onderhoud van 

het post- en telegraafkantoor. 

WIJ WILLEM III' ENZ. 

Beschikkende op het beroep, door den raad 

der gemeente Waspik ingesteld tegen het besluit 

van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 

7 Januari 1886, n°. 68, tot onthouding van hunne 

goedkeuring aan de begrooting dier gemeente 

voor 1886 . 
Den Raad van State, afdeeling ,·oor de geschillen 

van bestuur, gehoord, advies van 7 April 1886, n°. 17; 
Op de voordracht van Onzen Minister van Bin

nenlandsche Zaken van 19 April 1886, n°. 1724, 
afd. B . B.; 

Overwegende, dat op 22 December 1880 , ten 

overstaan van den notoris B. A. M lDDELKOOP te 

1886. 

inkomsten geen post is opgenomen voor terog

beta_ling van deze uitgaaf aan de gemeente ; 

dat de gemeenteraad deswege geen post oude,· 

de inkomsten had opgeuomen, omdat (zooals in 

de Memorie van 'l'oelichting wordt gezegd) na de 

oprichting van het post- en telegraafkantoor ge

bleken is, dat deze inrichting te zeer ten alge

meenen nutte strekt om geheel door enkele inge. 

zetenen te worden bekostigd ; 

dat Gedeputeerde Staten van oord-Brabant , 

bij besluit van 7 Januari 1886, hunne goedkeuring 

aan de begrooting hebben onthouden en daarbij 

hebben overwogen, dat de gemeente het recht 

bad van de garantie-gevers de kosten van ouder

hond van het post- en telegraafkantoor terug te 

vorderen; dat à ie vordering niet kon worden ver

vreemd of prij s gegeven, dan krachtens een besluit, 

ingevolge art. 194 c der gemeentewet door Gede 

puteerde Staten goedgekeurd; dat zoodanig besluit 

tot dusverre niet was genomen , dat, nu op de 

begrooting van uitgaven voor bedoelde onderh ouds

kosten een bedrag van f 20U was uitgetrokken, 

onder de inkomsten eene gelijke som wegens 

teruf:betaling daarvan had moeten zijn opgenomen, 

en de begrooting van inkomsten derhal ve niet , 

14 
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overeenkomstig art. 204 der gemeentewet, · alle 
ontvangsten der gemeente vermeldt; 

dat de gemeenteraad van dit besluit zich bij 
Ons in beroep heeft begeven en in z\jn op lll Ja
nuari 1886 bij Ons Kabi net ingekomen adres 
aanvoert, dat, zijns inziens, genoemd art 194 c 
niet toepasselijk is op het besluit, waarbij de ge
meente het onilerhoud van het post- eu telegraaf

kantoor heeft overgenomen, aaugezien voor de 
overeenkomst van vrijwaring ook niet de goed
keuring van Geileputeerde Staten is gevorderd; 
dat de gemeenteraad, overtuigd van het. groote 
nut, hetwelk het post- en telegrnafkantoor voor 
het algemeen heeft, het zeer onbillijk acht, dat 

alle kosten, welke op een dergelijke inrichting 

vallen, door slechts enkele ingezetenen zouden 

moeten worden. gedragen, en hij daarom, de aan

vu Hing van het tekort op de gewaarborgde opbrengst 

ten laste van de garautie-gevers latende, de onder

houdskosten voor rekening van de gemeente ge

bracht heeft; 
Overwegende, dat uit de overeenkomst, den 

22 Decem b~r 1880 tusschen de gemeente Waspik 
en eenige ingezetenen aangegaan, voor cerstge• 
meld" tegenover laatstbedoelden eene vordering 

voortvloeit, niet alleen tot jaarlijksche bijbetaling 
van hetgeen tekortkomt aan de som, die als op• 
brengst van het post- en telegraafkantoor iloor de 
gemeente aan het Rijk is gewaarborgd, maar ook 

tot jaarlijksche vergoeding van de kosten ·voor 
het onderhoud van dit kantoor gemaakt en dat 

deze vordering nog deugdelijk bestond toen op 
28 October 1885. de begrnoting der inkomsten 

en uitgaven van de gemeente Waspik voor 1886 

werd vastgesteld ; 
dat nu wel de raad der gemeente Was11ik bij 

het vaststellen dier begrooting besloten heeft, de 

onderhoudskosten van het post- en telegraafkantoor 

voor rekening der gemeente te nemen, en daarna 

bij besluit van 2 l November 1885 met 4 te~en 
3 stemmen in beginsel heeft aangenomen de te 

dezer zake verkregen rechten prijs te geven; 
dat echter onder 4 leden, die tot het nemen 

van dit besluit hebben medegewerkt, zich 3 be

vonden, die als garantiegevers bij de zaak belang 

hadcleu; 
dat afgescheiden van de vraag, of het besluit 

van 21 November 1885 derhalve niet in strijd 

met art. 46 der gemeentewet is genomen , en van 

de vrnag , of, zoo dat besluit al wetti!( ware, het 

niet, als zijnde het vervreemden eener vordering 

en als vallende onder de toepassing van art. i 94 c 

der gemeentewet, afzonderlijk aan de goedkeuring 
van Gedrpuleerde Staten had moeten zij n onder
worpen , in ieder geval de overeenkom t van den 
22 September 1880 noch geheel noch ten deele 
kan worrlen herroepen, enkel door het nemen van 
een besluit als op 21 November 1885 is geschied , en 
alzoo de uit die overeenkomst voortvloeiende ver
bintenis wettig alsnog bestaat en de gemeente 
alsnog eene vordering heeft, die haar eene be

paalde inkomst verzekert; 
dat mit sd ien door Gedeputeerde Slat.en te recht 

is geoordeeld~ dat de begl'ooting niet voor go,id

keuring vatbaar is, omdat zij niet, overeenkomstig 

art 204 der g_emeentewet, onder de inkomsten 
alle ontvangsten, van welken aard ook, vermeldt ; 

Gezien de wet van 29 J uui 185 l (Staats• 
blad n°. 85 ); 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
met handhaving van het besluit van Gedepu

teerde Staten van Noord-Brabant, van 7 Janu
ari 1886, n°. 68 , het daartegen door appellant 

ingestelde beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan 

afschrift zal worden gewnden aan den Raad van 

State, afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

's Gravenhage, den 22 April 1886. 

(get .) WILLEM. 

De :Afinwter van Binnenlandsche Zaken, 
HEE:llSKERK. 

26 Àprit J 886. B ESLUIT, tot nadere vaststelling 
van de sterkte, samenstelling en indeeling 

der dienstdoende schntterij te Rotterdam . 
s. 100. 

WIJ WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Min is ter van Binnenlandse he Zaken, van 

10 Aprii 1886, n°. 48S, afdeeling Militie en 

Schutterijen; 
Den Raad van State gehoor<! /ad vies van 

20 April 1886, n°. l 0); 
Gezien het nader rapport Yan Onzen rnornoem

den Minister, van 22 April 1886, n°. 609 , 
afdeeling Militie en Schutterijen; 

Overwegende , dat, wegens de belaugrijke uit

breiding van grondgebied en bevolking van Rot
terdam, als gevolg der wet van 4 December 1885 
(Staatsblad n°. 202), tot vereeniging van Rotter
dam en Delfshaven , nadere regeling noodig i 
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van de sterkte, samenstelling en indecling der 

dienstiloende schutterij van Rotte,·dam; 
Geiien art. 23 der wet van l l Apr il l827 

(Staatsblad 11°. 17), alsmede Onze besluiten van 
17 en 28 J annari 1886 (Staatsblad n°. 9 en 33); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
l 0 • de sterkte, samenste lling en indeeling van 

de dienstdoenJe schutterij der gemeente Rotterdam 
vast te stellen gelijk is aanged uid op den bij dit 

besluit behoorenden staat, die geacht wordt daar

mede één geheel uit te maken; 

2°. te bepalen, dat de dienstdoende schu_tterij 

van Rotterdam voor den dienst der Infanterie be
stemd is. 

Onze :Minister van Binnen landsche Zaken is be

last met de uitvoering van dit besluit, dat in het 

Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschriften zulleu worden gezonden aan Onzen 

Minister van Oorlog en aan den Raad van State. 
's Grnven hage, den 26sten April 1886 . 

(get.) WILLEM. 
De Min . van Staat, Ministe~ van Binnenl. Zaken, 

(get.) HEEMSKERK . 

(Uitg eg . 4 Jlei 1886.) 

14* 
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In de sterkte, in de 2de kolom vermeld, tellen 
niet mede zij die , niet door de wet tot den 
di enst geroepen, vrijwillig bij de schutte rij 
dienen , daaronder begrepen zij, die ingevolge 
art. 23 der wet van 11 April 1827 (Staats 
blad n°. 17) naar de 1·eserve zijn overgegaan, 
ook dan wanneer zij niet verlan~d hebben in 
tij d van rrede van het. dragen van wapenen 
of van audere schutterlijke diensten verschoond 
te blijven, en zij die, ofschoon recht op finaal 
ont slag verk regen h ebbende, geen ~ebrui k 
hebben "Cmaakt van de hun bij de 2de z111 snede 
van art. 25 di er wet gegeven bevoegdheid. 

Behoort bij het Ko ni11klijk bcslnit va 11 26 Apri l l 886 (Staatsblad u0 • 100). 
Mij bekend, 

Ue JJiinister va11 Staat, JJ[in'iste,· van Binnenlamlsclte Zakm, (geteekend) Jl i,:EMSKERK. 
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28 Àprit 1886. MISSIVE van den Minister van 

Staat, Minister van Biuneulandsche Zaken , 
betreffende de naleving der wet op liet zegel, 
met betrekking tot beschikki_ngen euz. voort

vloeiende uit de wet tot regeling van den 

kleinhandel in sterken drank. 

Mijn ambtgenoot van Financiën bericht mij, 
dat bjj het verleenen van ver~unningeu tot ver

koop van sterken drank in het klein , de zegel

wet door onderscheidene gemeentebesturen niet 

naar behooren wordt toegepast. 

Ik heb daarom de eer Uw collegie te ve~
zoeken het navolgende ter kennis van de ver

schillende gemeentebesturen te brengen. 

De aan de belanghebbenden in originali of in 
afscl,rift uitgereikt wordende schriftelijke niet 

geheel afwijzende b.sc!tikkingen op verzoekschriften 

om vergunning, bedoeld in art. 5 rler wet van 

28 Juni 18Rl (Staatsblad n°. 97) zooals die bij 

latere wetten gewijzigd is, en de in art. 13 dier 

wet bedoelde afschriften der vergunningen moeten 

ingevolge de artt. 12 en 13 der wet van 3 Oc

tober 1843 (Staatsblad n°. 47) op verbeurte 

eener boete van f 25 gezegeld zijn naar de opper

vlakte van het papier, tot een minimum bedrag 

van 50 cent in hoofdsom. 

De quitantien voor !tet vergunningsrecht, betaald 

overeenkomstig het tweede lid van art. 7 van 

eerstvermelde wet , behooreu ingevolge diezelfde 

wetsartikels en art. 1 , 2• alinea, der wet van 

l l J nli 1882 (Staatsblad n°. 93) op verbeurte 

van 1;elijke boete te worden gezegeld, indien 

het recht meer dan f 20 bedraagt. Die quitan

tien mogen dan niet op het afschrift der ver

gunning worden gesteld en moeten geschreven 

worden op papier , dat naar zijne oppervlakte 

gezegeld is, (minimum recht 15 cent in hoofdsom). 

De i!fin. van Staat, Min. van Binnenl. Zaken, 

Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (!Jet.) Hu.BRECHT. 

5 Mei 1886. BESLUIT, bepalende de plaatsing 

in het Staatsblad van de op 26 Februari 

1885 te Berlijn onderteekende Algemeene 

Congo-Akte. S. 101. 

WIJ WILLEM III , ENZ. 

Gezien de op 26 Februari 1885 te B erlijn 
onderteekende Algcmeene Congo-Akte, van welke 

Akte de inhoud en de vertaling luiden als volgt: 

VERTALING. 

.ALGEMEENE AKTE OER CONl!'ERENTIE 
V .AN BERLIJN. 

In naam van God den Almachtige, 
Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, 

Groot-Hertog vau Luxemburg, enz.; Zijne Majes
teit de Keizer van Duitschland, Koning van 

Pruissen; Zijne Majesteit de Keizer van Oosten

rijk, Koning van Boheme, enz. en Apostolisch 

Koning van Hongarije; Zijne Majesteit de Koning 

der Belgen; Zijne Majesteit de Koning van Dene

marken ; Zijne Majesteit de Koning van Spanje; 

de President der Vereenigde Staten van Amerika; 

de President der Fransche Republiek; Hare :Majes

teit de Koningin van het Vereenigd Koninkrijk 

van Groot-Brittannië en I erland, Keizerin van 

Indië; Zijne Majesteit de Koning van Italië; 

Zijne Majesteit de Koning van Portugal en der 

Algarven, enz., enz., enz.; Zijne Majesteit de 
Keizer aller Russen; Zijne Majesteit de Koning 

van Zweden en Noorwegen, enz., enz. , en Zijne 

Majesteit de Keizer van Turkije; 

Voornemeus iu een geest van wederzijdsche 

goede verstandhouding _de meest gunstige voor
waarden te regelen voor de ontwikkeling van 

den handel eu de beschaving in zekere streken 
van Afrika, en aan alle volken de voordeelen te 

verzekeren der vrije scheepvaart op de twee 

voornaamste Afrikaansche stroomen , die in 

den At\antischen Oceaan uitloopen; anderzijds 

wenschende de misverstanden en geschillen te voor

komen, welke, in de toekomst, de nieuwe in

bezitnemingen op de kusten vau Afrika zouden 

kunnen te weeg brengen en te gelijker tijd bezorgd 

voor de middelen olil het zedelijk en stoffelijk 

welzijn der inlandsche bevolking te vermeerderen, 

hebben besloten, op de uitnoodigiug die Hun 

door de Keizerlijke Regeering van Duitschland 

in overeenstemming met de Regeering der Fransche 

Republiek, is gedaan, te dien einde eeue Con 

ferentie te Berlijn te vereenigeu, en hebben tot 

Hunne Gevolmachtigden benoemd, te weten: 

Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden, 

Groot-Hertog van Luxemburg, enz.: 

den heer FREDERIK PHILIP Jonkheer VAN DE~ 

HOEVEN, Hoogst-Deszelfs Buitengewoon Gezant 

en Gevolmachtigd Minister bij Zijne Maj~steit 

den Keizer van Unitschland, Koning van Pruissen; 

Zijne Majesteit de Keizer van Dnitschlan<l, 

Koning van Pruissen : 



206 5 ME I 18 86. 

den heer OTTO Prins VAN BISlllARCK, Hoogst

Deszelfs Voorzitter van den Ministerraad van 
Prnissen , Rijkskanselier; 

den heer PAUL Graaf VAN HATZVELDT, Hoogst
De zelfs Minister van Staat en Staats-Secretaris 
van het Departement van Bui tenlundsche Zaken; 

den heer AUGUST BuscH, Hoogst-Deszelfs 

Werkelijken Geheim-Gezantschapsraad en Onder-

Staats-Secretaris aan het Departement van Buiteu
landsche Zaken; en 

den heer H1rnn1uK VAN KussEROW, Hoogst
Deszelfs Geheim-Gezantschapsraad aan het Depar

tement van Buitenlandsche Zaken; 

Zijne Majesteit de Keizer van Oostenrijk, 

Koning van Boheme enz. en Apostolisch Koning 

van Hongarije: 

den heer ElllERIC Graaf SzÉCIUJNYI VAN 

Sá1wá1t1 FELSö-VrnÉK, Kamerheer en Werkelijk 

Geheimraad, H oogst-Deszelfs Buitengewoon en 

Gevolmachtigd Ambassadeur bij Zijne Majesteit 

den Keizer van Duitschland, Koning van Pruissen; 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen: 

den heer GABRIEL AU!)UST Graaf VAN DER 

STRATEN PoNTHoz, Hoogst-Deszelfs Buitengewoon 

Gezant en Gevolmachtigd Minister bij Zijne 

Majesteit den Keizer van Duitschland, Koning 

van Pruissen; en 

den heer AnousT Baron LAlllBERlllONT, Minister 

van Staat, Hoogst-Deszelfs Bnitem;ewoon Gezant 

en Gevolmachtigd Minister; 

Zijne Majesteit de Koning van Denemarken: 

den heer E1111L ~ DE VIND, Kamerheer, Hoogst

Deszelfs Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd 

Minister bij Zijne Majesteit den Keizer van Duitsch

land , Koning van Pruissen ; 

Zijne Maje teit de Koning van Spanje : 

Don FRANSISCO MERRY y COLOlll Graaf VAN 

BllNOMAR, Hoogst-Deszelfs Buitengewoon Gezant 

en Gevolmachtigd Minister bij Zijue Majesteit 
den Keizer van Duitschland, Koning van Pruissen; 

De President der Vereenigde Staten van Amerika: 

den heer JOHANNES A. KASSON, Buitengewoon 

Gezant en Gevolmachtigd Minister der Vereenigde 

Staten van Amerika bij Zijne Majesteit den Keizer 

van Duitschland, Koning van Pruissen; en 
den h eer HENDRIKS. SANFORD, Oud-Mini ter; 

de President der Fransche Republiek: 

den heer ALPHONSE Baron VAN CoURCEL, 

Buitengewoon en gevolmachtigd Ambassadeur van 

Frankrijk bij Zijne fajesteit den Keizer van 

IJuitschlaod, Koning van Pruisseo ; 
H are Majesteit de Koningin van het Vereenigd 

Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland, 

Keizerin van Indië: 

Sir EDUARD BOUD EWIJN MALET ' Hoogst-Der
zelver Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassa
deur bij Zijne Majesteit den Keizer van Duitsch

land, Koning van Pruissen; 

Zijne Majesteit de Koning van !talie : 

den heer EDUARU Graaf VAN LAUNAY, Hoogst

Deszelfs Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambas
sadeur bij Zijne Majesteit den Keizer van Duitsch
land, Koning vau Pruissen ; 

Zijne Majesteit de Koning van Portugal en 

der Algarven enz . , enz., enz.: 

den heer DA SERitA Go111Es, Markies VAN 

PENAFIEL, Pair van het Koninkrijk, Hoogst

Deszelfs Buitengewoon Gezant eu Gevolmachtigd 

Minister bij Zijne Majesteit den Keizer van 

Duitschland, Koning van Pruissen, en 

den heer ANTON DE SERPA P!MENTEL, Staats

raad eli Pair van het Koninkrijk; 

Zijne Majesteit de Keizer all er Russen: 

den heer Pn,'TF.R Graaf KAI'NIST , Geheimraad, 

Hoogst-lleszelfs Buitengewoon Gezant en Gevol

machtigd Minister bij Zijne Majesteit den Koning 
der Nederlanden ; 

Zijne :l.ajesteit de Koning van Zweden en Noor
wegen , enz. , enz. : 

den heer G1LL1s Baron BILDT, Luitenant-Gene

raal, Hoogst-Deszelfs Buitengewoon Gezant en 

Gevolmachtigd Minister bij Zijne Majesteit den 
Keii,ir van Duitschland, Koning van Pruissen; . 

Zijne Majesteit de Keizer van Turkij e: 

MÉHl!:MED SAÏD PACHA , Vizier en Groot
Waardigheidbekleeder , Hoogst-Deszelfs Buiten

gewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur bij Zijne 

Majesteit den Keizer van Duitschland, Koning 

van Pruissen ; 

Die, voorzien van volmachten, welke in goeden 

en behoorlijken vorm zijn bevonden, achtereen

volgens hebben overwogen en aangenomen: 

1°. eene verklaring betrekkelijk de vrijheid van 

handel in het bekken van den Congo, diens 

mondingen en omliggeoJe landen , met enkele 

daarmede samenhangende bepali ngen ; 

i 0 • eene verklaring betrekkelijk den slavenhandel 

en de verrichtingen dienende om te land of ter 

zee slaven voor dien handel te leveren; 

3°. eene verklaring betrekkelijk de onzijdigheid 

van het grondgebied, begrepen in het bij de over
eenkomst bepaald bekken van den Congo; 

4°. eene akte voor de scheepvaart op den 

Congo, die, rekening houdende met de plaatse-
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lijke omstandi!(heden op dien stroom, diens neven 
rivieren en de daarmede gelijkgestelde wateren, 
de algemeene beginselen toepast, vermeld in de 
artt. 108 tot 116 der slotakte van het Congres 
-van Weenen en bestemd om tusschen de Mogend
heden, welke die akte hebben onderteekeod, de 

vrij e vaart te regelen langs rle bevaarbare wateren, 
die verschillende Staten scheiden of doorloopen, 
welke beginselen sedert bij overeenkomst op Euro

peesche en Amerikaansche stroomen zij n toegepast, 
en in het bijzonder op den Donau, met de 
wijzigingen voorzien bij de traktaten rnn Parijs 
van i856, van Berlijn van 1878 en van Londen 

van 1871 en van 1883 ; 

5°. eene akte voor de scheepvaart op den iger, 
die, evenzeer rekening houdende met de plaatse

lijke omstandigheden op dien stroom en zijne 
nevenrivieren, dezelfde beginselen, nedergele!(d in 
de artt . 108 tot 116 der slotakte van het Con
gres van W eenen, toepast; 

6°. eene verklaring, waarbij in de internationale 
betrekkingen gelijkluidende regelen worden in!(e
voerd betrekke lijk de inbezitnemingen, die in 

vervolg van tijd op de kusten van het vaste land 
van Afrika zullen kunnen plaats hebben; 

En geoordeeld hebbende, dat die verschillende 
bescheiden gevoegelijk zouden kunnen worden 
gerangschikt iu een zelfde stuk, hebben zij die 
vereeuigd iu eene algemeene akte, samengesteld 

nit de volgende artikelen. 

HOOFDSTUK 1. 

r er klaring óetrelclcelijlc de vrijl,eid van handel in 
!,et belclcen van den Congo, diens mondingen 

en omlig_q ende landen , en beJJa ling en 
daarmede samenhangende. 

Art. 1 . De handel van alle natiën zal eene 
volkomen vrijheid genieten: 

l 0 • In alle landstreken het bekken van den 
Congo en diens nevenrivieren uitmakende. Dat 
bekken wordt begrensd door de toppen der aan
liggende bekkens, te weten namelijk de bekkens 
vau den Niari, den Ogowé, den Schari en de n 
Nijl, ten noorden; door de lijn va!! de oostelijke 

kruin der neven rivieren van het meer Tanganyka, 
ten oosten; door de toppen der bekkens van den 

Zambeze en de Logé, ten zuiden . Het bevat 
mitsdien het geheele gebied dut door den Congo 
en diens ne,·enriviereu wordt besproeid, met inbe

grip van het meer Tanganyka en deszelfs oostelijke 
nevenrivieren . 

2°. In het zee.gebied zich over den Atlantisc!ten 
Oceaan uitstrekkend van de parallel gelegen op 
2°30' zuiderbreedte tot aan de mondin!( ,•an de 

Logé. 
De noordelijke grens zal de parallel volgen 

van 2°30' van af de kust tot aan het punt van 
ontmoeting met het aardrijkskundig bekken vau 
den Congo, met vermijding van het bekken van 
den O~owé waarop de bepaliagen Jer tegenwoor
dige akte niet van toepassing zijn. 

De zuidelijke grens zal den loop der Logé 

volgen tot aan den oorsprong dier r ivier en zal 
zich van daar oostwaarts wenden tot aan de 
vereeniging met het aardrijkskundig bekken van 

den Congo. 
3°. In de streek die zich uitstrekt beoosten 

het Congobekken, zooals het hierboven is begrensd, 
tot aa n den Indische n Oceaan, van af den vijfden 
graad noorderbreedie tot aan de monding van _den 

Zambeze ten zu iden; van dat punt zal rle afschei 
dingslijn den Zambeze volgen tot vijf mijlen boven 
diens samenvloeiing met den Shiré en voortgezet 
worden door de lijn der kruin die de wateren, 

welke naar het meer Nyassa vloeien, scheidt van 

die welke zich in den Zamheze storten, om eindelijk 
de deelingslijn der wateren van den Zambeze en 

den Congo te bereiken. 
Het is nitdrnkkelijk verstaan dat bij het uit-

. breiden van het beginsel van handelsvrijhei,l tot 

die oostelijke streek, de ter Conferentie vertegen
woordigile Mogendheden zich alleen voor zich

zelve verbinden en dat 11:ezegd beginsel niet toe
passelijk zijn zal op het gebied behoorende tot 
eenigen onafhankelijken eu souvereinen Staat, dan 
voor zooveel deze daarin zal hebben toegestemd. 
De Mogendheden komen overeen hunne goede 
diensten te zullen aanwenden bij de Regeeringen, 

gevestigd op de Afrikaansche kost der Indische 

Zee, ten einde voorzegde toestemming te ver 

krijgen, en in allen gevalle, aan den doorvoer 
van alle natiën de meest gunstige bepalingen te 
verzekeren 

2 . Alle vlaggen, zonder onderscheid van nati 
onaliteit, zullen vrijen toegang hebben tot de 

zeekust der hierboven genoemde landstreken , tot 
de rivieren die zich aldaar in zee storten, tot 
alle wateren van den Congo en diens nevenrivieren, 

de meren daaronder begrepen, tot alle havens op 
de boorden dier wateren gelegen, even als tot 
alle kanalen die, in het vervolg van tijd, zouden 
kunnen worden gegraven, met het rloel de waier

wegen of meren, begrepen Ï!I de geheele uiige-
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strektheid van het in artikel l omschreven gebied, 
met elknuder te verbinden. Zij zullen iedere 

soort van vervoerhandel kunnen ondernemen en 
de kustrnart alsmede de groote en kleine r ivier
vaart kunnen uitoefenen op denzelfden voet als 

de eigen nationalen. 
3. De koopwaren mu iedere herkomst, ingevoerd 

in dat gebied, onder welke vlag het ook zij, over 

zee, langs de rivieren of over land, zullen aan geene 

andere hellingen onderworpen zijn, dan aan die 

welke geïnd zouden kunnen worden als eene 
billijke veri.oeding van voor den handel nuttige 
uitgaven en die, als zoodanig, gelijkelijk zullen 

moeten gedragen worden door de natioualen en 

door de vreemdelingen van iedere nationalite it. 

Elke ditrerentieele behandclinf!, zoo ten opzichte 

van schepen als van koopwaren, is verboden. 

4. De koopwaren in dat gebied ingevoerd zullen 

nij blijven van inkomende r echten en van door

voerrerhten. 
De Mogendh eden behouden zich voor, na afloop 

van eenen termijn van twintig jaren, te beslissen 

of de vrijheid van inkomende rechten al dan niet 

zal worden gehandhaafd. 
5. Ge ene Mogendheid, die souvereiniteitsrechten 

in borenbedoeld _gebied uitoefent of uitoefenen 

zal, zal aldaar in hanàelszaken een monopolie 

of privilege van welken aard ook kunnen verleenen . 

De vreemdelingen zonder onderscheid zullen · 

aldaar, ten opzichte der bescherming hunnBr per

sonen en goederen, de verkrijging en overdracht 

,·an roerende en onroerende eigendommen, en 

àe uitoefening van bedrijven, dezelfde behandeling 

en dezelfde rechten genieter, als de nationalen. 

BeJJalingen betreffende de bescherming der inlan-
ders , de,· zendelingen en der reizige,·s, als

mede betre.f!ende de godsdienstvrijheid. 

6 . .Alle Mogendheden, die in voorzegd gebied 

so u rcrei nitei lsrer.h teu of eenigen invloed uitoefenen, 

verbinden zich om te waken voor het behoud der 

inlandsche bevolking en voor de verbetering der 

voorwaarden van haar zedelijk en stoffelijk be

staan en om mede te werken lot ophelliug van 

de slavernij en vooral van den slavenhandel; ; ij 

zullen zonder onderscheid van nationaliteit of van 

godsdienst, beschermen en bevorderen alle gods

dienstige, wetenschappelijke en liefdadige instel

l ingen en ondernemingen, met dat doel ingesteld 

en tot stand gebracht, of strekkende om de inlanders 

te onderwijzen en hun de voordeelen der bescha

ving te leeren begrijpen en waardecren . 

De Chr isten-zendelingen, de geleerden, de onder

zoekers, hunne bedekking, bezitting en verzame• 

lingen zullen insgelijks het voorwerp eener bijzondere 

bescherming uitmaken. 
De gewetensvrijheid en de godsdienstige ver- . 

draagzaamh eitl. zijn uitdrukkelijk gewaarborg,l aan 

de inboorlingen even als aan de nationalen en de 

vreemdelingen. De vrije en openba re uitoefening 

van alle godsdiensten, het aan alle !(Odsdiensten 

toekomend recht om godsdienstige gebouwen op, 
te richten en zendingsposten te stichten , zullen 
aan geeue beperking uoch belemmering onder~ 

worpen worden. 

Postverkeer. 

7. De overeenkomst der .Algemecnc Post-Unie, 

herzien te Parijs den lsten Jnni 1878 , zal van 

toepassing zijn op het, bij deze overeenkomst 

vastgesteld , bekken van den Congo. 

De Mogendheden, die aldaar r echten van sou• 

vereiniteit of van bescherming uitoefenen of zullen 

uitoefenen, verbinden zich om, zoodra de omstan

digheden zulks toelaten, de noodige maatregelen te 

nemen voor Je uitvoering der voorgaande bepaling. 

Recht van toezicht toegekend aan de Internati-
onale Scheepvaa;-tcom:missie voor den Oongo. 

8. In alle gedeelten mu het door de tegen

woordige verklaring bedoeld gebied, waa,· geene 

Mogendheid rechten van souvere iuiteit of van be

scherming uitoefenen mocht, zal de Internationale 

Scheepvaartcommissie van den Congo, ingestehl 

krachtens artikel 17, belast zij n met het toezicht 

op de naleving der door deze Verklaring uitge

sproken en bevesti!(de beginselen. 

Voor alle gevallen, waarin moeielijkheden. 

mochten komen te rijzen ten opzichte van de toe

passing der door de tegenwoord ige overeenkomst 

vastgestelde beginselen, zullen de betrokken Regee

ringen kunnen overeenkomen de goed·e diensten 

der Internationale Commissie in te roepen , door 

aan haar een onderzoek op te dragen naar de 

feiten , . welke tot die moeielijkheden aanleiding

zullen hebben gegeven. 

HOOFDS TUK II. 

V e,·klating bet,·ejfende den slavenhandel. 

9. Vermits, overetnkomstig de beginselen van 

het volkenrecht, zoo als die erkend zijn door de 

Mogendheden die de tegenwoordige overeenkomst 

onderteekend . hebben , de slavenhandel verboden 
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is, en de verrir.htin~en waardoor zoo te land als 
ter zee, slaven voor den handel verkregen worden, 

insgelijks als verboden beschouwd moeten worden, 

verklaren ~e Mogendheden, die souvereiniteits

rechten of invloed uitoefenen of zullen uitoefenen 
in de . landstreken die het bij deze overeenkomst 

vastgesteld bekken van den Congo uitmaken, dat 
die landstreken niet zullen knnnen dienen> noch 

tot marktplaats, noch tot doorvoer voor den 

haudel iu slaven, van welk ras het ook zij. Elke 

dier Mogendheden verbindt zich alle middelen, 

die in hare macht zijn, aan te wenden om een 

einde te maken aan dien handel en hen die zich 

daarmede bezighouden te straffen. 

HOOFDSTUK III. 

/Terklaring betrekkelijk de onzijdigheid van de 
landstreken, begrepen in het bij deze overeen

komst vastgesteld bekken van den Congo . 

10. 'fen einde een nieuwen waarborg van veilig

b.eid te geven aan den handel en de nijverheid, 

en, door de handb.aving van den vrede , de ont

wikkeling der beschaving te bevorderen, in de 

landstreken in artikel l vermeld en onder het 

stelsel van handelsvrijheid geplaatst, verbinden 

de Hooge Partijen die de tegenwoordige akte 

hebben onderteekend en zij, die in het ' vervolg 

daaraan zullen toetreden, zich de onzijdigheid te 

eerbiedigen van de landstreken of gedeelten van 

landstreken van dat gebied afhangende, met inbe

grip der territoriale wateren, zoo lang als de 

Mogendheden welke rechten van souvereiniteit of 

bescherming over die landstreken uitoefenen of 

zullen uitoefenen, bij het gebruikmaken van de 

bevoegdheiu om zich onzijdig te verklaren , de 

verplichtingen zullen naleven, welke de onzijdigheid 

mede brengt. 

11 . Ingeval eene Mogendheid, welke rechten 

van souvereiniteit of van bescherming uitoefent 

in de landstreken, vermeld in artikel 1 en onder 

het stelsel van handelsvrijheid geplaatst, in een 

oorlog zonde woruen betrokken, verbinden zich 

de Hooge Partijen, door wie de tegenwoordige 

akte is onderteekend, en zij die in het vervolg 

daaraan zullen toetreden , hare goede diensten te 

verleenen opdat de landstreken aan die Mogend

heid toebehoorende , en begrepen in het gebied 

waaraan bij deze overeenkomst de vrijheid van 

handel is verzekerd, met gemeenschappelijke toe

stemming rnn die Mogendheid en van de andere 

.of de verschillende andere oorlogvoerende partijen, 

voor den duur van den oorlog, geplaatst worden 
onder het stelsel van onzijdigheid en beschouwd 
worden als tot een !)iet oorlogvoerenden Staat te 

behooren, met dien verstande dat de oorlogvoerende 
partijen er alsdan van afzien de vijandelijkheden 

uit te strekken tot de aldus onzijdig gemaakte 

landstreken, en ook om die tot basis voor oorlogs
verrichtiugen te doeu strekken. 

12. Ingeval tusschen de Mogendheden, door 

wie de tegenwoordige akte is onderteekend, of 

de Mogendheden die in het vervolg daaraan 

mochten toetreden, een ernstig geschil kwam te 

rijzen, 'l welk zijn oorsprong zou hebben naar 

aanleiding van, of binnen de grenzen der in 

art. 1 vermelile landstreken, di e onder het stelsel 

van vrijheid van handel ,iju geplaatst , verbinden 

die Mog;eudheden zich om, alvorens- naar de 

wapenen te grijpéu, de bemiddeling in te roepen 

van eene of meerdere bevriende Mogendheden. 

Voor hetzelfde geval behouden dezelfde Mogend

heden zieb , des verkiezende, de bevoegdheid voor 

om de beslissing van een scheidsgerecht in te roepen. 

HO O F D S 'f U K IV. 

Scheepvaartakte voor den Congo. 

13. De scheepvaart op den Congo, geene der 

vertakkingen of uitmondingen van dien stroom 

nitgezonderd, is en zal geheel en al vrij blijven 

voor de koopvaardijschepen van alle natiën, hetzij 

beladen of in ballast, zoowel voor het vervoe1· 

vau koopwaren als dat van reizi§:ers. Zij zal 

zich moeten gedragen naar de bepalingen der 

tegenwoordige scheepvaartakte en naar de , tot 

ui tvoering van diezelfde akte, vast , te stellen 
reglementen. 

Iu de uitoefening der scheepvaart zullen de 

onderdanen en de vlaggen van alle natiën in alle 

opzichten behandeld worden op den voet eener 

l'Olkomen gelijkheid, ,oo voor de recbtstreeksche 

vaart uit de volle zee naar biunenwaarts gelegen 

havens van den Congo, en omgekeerd,· als voor 

de groote en kleine kustvaart, al smede voor de 

kleine riviervaart, langs den geheeleu loop van 

dien stroom. 

Bij gevolg zal, over den gedeelen loop en aai, 

de mondingen van den Congo, in het geheel 

geen onderscheid gemaakt worden tusscheu de 

onderdanen van de oeverstaten en die der niet

oeverstaten, en er zal geen enkel uitsluitend 

privilege van scheepvaart worden ,·erleend, l1etzij 
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aan maatschappijen of vereenigingen, hetzij aan 

bijzondere personen . 

Deze bepalingen zijn door de Mogendheden, 

die de tegenwoordige overeenkomst onderteekend 
hebben, erkenl, als voor het ,•ervolg deel uit

makende van het intcrnation.aal staatsrecht. 

14. De scheepvaart op den Congo zal niet 

kunnen onderworpen worden aan eenie;e belem

mering of heffing, die niet uitdrukkelijk zo uden 

zijn bedongen bij de tegenwoordige akte. Zij zal 
niet belast worden met eenige verplichting om 
aan te leggen , te stapelen , in bewaring te geven, 

ladin_g te breken, of .gedwongen tusschenplaatsen 
aau te doen. 

Orer de geheele uit!!estrektbeid van den Congo, 
zullen de vaartuigen en de handelswaren , die 

langs den · stroom doorgevoerd wordeu, aan geen 

enkel doorvoerrecht onderworpen worden, welke 

ook hunne herkomst of hunne bestemming zij. 

Er zal noch bij aanvoer uit zee, noch op den 

stroom eenige tol geheven worden , die uitsluitend 

op het uitoefenen der scheep\'aart gegrond is, noch 

eenii: recht op de koopwaren, welke zich aan 

boord der schepen bevinden. 

Er zulleu alleen heffingen of rechten geïnd 

kunnen worden, die het karakter bezitten van 

vergoeding voor aan ile scheepvaart zelve bewezen 

diensten, te weten: 

1 °. Havenge lden, voor l;et werkelijk gebruik 

van zekere plaatselijke inrichtingen , als kadeu, 

magazijnen enz. 

Het tarief dier gelden zal berekend worden, 

naar gelang der kosten van aanbouw en onder

houd 'van gezegde plaatselijke inrichtingen en de 

toepassing daarvan zal 1,laats vinden , zonder 

onderscheid van de herkomst der schepen en hunne 

be.vrachting. 

2°. Loodsgelden , op die gedeelten van den 

stroom, waar het noodig zou kunnen schijnen 

van overheidswege loodsen aan te stellen. 

H et tarief dier gelden zal vast zijn en geëven

redigd aan den bewezen di enst. 

3°. Rechten bestemd tot dekking van technische 

en administratieve uitgaven in het algemeen be

lang van de scheepvaart gedaan, met inbegrip 

van vuur-, ton- en bakengel~en. 

Jle rechten van laatstgenoemde soort zullen be

rekend worden naar de tonnenmaat der schepen, 

zoo als die uit de scheepspapieren blijkt en over

eenkomstig de regelen, vastgesteli voor den 

Benédeu-Donau. 

De t.~rieven, volgens welke de in drie vorige 

paragrafen opgenoemde gelden en rechten zullen 

worden i::eheven , zullen geene differentieele be

handeling medebrengen, en zullen ambtelijk moeten 
worden bekend gemaakt in iedere haven. De 

Mogendheden behouden zich voor, na afloop van 

eec tijdperk van vijf ja ren te onderzoeken of er 
aanleiding bestaat om de hierboven vermelde 

tarieven, in gemeen overleg , te herzien. 
15 . De nevenrivieren van rlen Congo zullen 

in alle opzichten worden onderworpen aan hetzelfde 

stelsel als de stroom, waarin zij vloeien. Het
zelfde stelsel zal wordei, toegepast OJJ de stroomen 

en rivi eren, gelijk ook op de meren en kanalen 
aangewezen bij de paragrafen 2 en 3 van artikel l . 

Evenwel zal de werkkring der Ioternationale 

Commi•ssie van den Congo zich niet tot gezegde 

stroomen, rivieren, meren en kanalen uitstrekken, 

dan met toestemming der Staten, onder wier 

sonvereiuiteit zij geplaatst zijn. Het is ook wel 

verstaan ,lat voor de landstreken, vermeld in 

art. 1, § 3, de toestemming Jer Sonvereine 

Staten, aan wie de landstreken toebehooren, 

voorbehouden blijft. 

16. De wegen, spoonrngen of zijkanalen, die 

zouden kunnen worden daargesteld, met het be

paalde àoel om te gemoet te .komen aan de onbe
vaarbaarheid •of aan de onvolkomenheden van den 

waterweg op zekere gedeelten .van den loop van 

den Congo, van zijne nevenrivieren en der andere 

wateren, die bij art. 15 daarmede zijn gelijk

gesteld, zullen, in hunne hoe<lani!;heid van middelen 

van gemeenschap, beschouwd worden als afhangende 

van dien stroom en zullen insgelijks geopend zijn 

voor den handel van alle natiën. 

Evenals op den stroom zullen op die wegen, 

spoorwegen en kanalen geen andere tollen kunnen 

geheven worden dan berekend naar de kosten 

van aanleg, onderhoud en beheer en naar de 

voordeelen den ondernemers toekomende . ' 

Wat het bedrag dier tollen betreft, zullen de 

vreemdelingen en de nationalen van het betrokken 

grondgebied behandeld worden op den voet eener 
volkomen gelijkheid . 

17 . Er wordt eene Internationale Commissie 

ingesteld , belast met het verzekeren van de uit

voering der bepalingen vau de tegenwoordige 

scheepvaartakte. 

De Mogendheden door wie deze akte is 

onderteekend, alsmede degenen die later daaraan 

zullen toetreden, zullen zich, ten allen tijde, 

ieder door eenen afgevaardigde in die Commissie 

kunnen doen vertegenwoordigen. Geen afgevaar-
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digde zal over meer dan eene stem kunnen be

schikken, zelfs in het geval dat hij meerdere 

Regecringeu vertegenwoordigen mocht. 
Die 'afgevaardigde zal r echtstreeks èoor zijne 

Regeering bezoldigd worden. 

De bezoldigingen en toelagen ten behoeve Jer 

agenten en beambten van de Internationale Com
missie, zullen ten laste komen van de opbrengst 

der, overeenkomstig art. 14, § 2 en 3, geheven 

rechten. 

H et bedrag van gezegde bezoldigingen en toe

lagen, evenals het getal, de rang en de werk

kring der agenten en beambten, zal vermeld 

worden in het ve rslag, 't welk telkeu jare aan 

de in de Internationale Commissie vertegenwoor

digde Regeeringen zal worden aangeboden. 

18. Aan de leden der Internationale Commissie, 

even als aan de door haar benoemde agenten, 

zal het privilege van onschendbaarheid in de 

uitoefening hunn er ambtsbezigheden worden ver

leend. Dezelfde waarborg zal zich uitstrekken tot 

de kantoren, hureelen en archieven der Commisie. 

19. De Internationale Commissie voor de 

scheepvaart op den Congo zal optreden , zoodra 

als vijf der Mogendheden , door wie de tegen

woordige algemeene akte onderteekend i , bare 

afge,•aardigden zullen hebben benoemd. In af

wachting van Je samenstelling der Commi sie, 

zal de benoeming der afgevaardigden ter kennis 

worden gebracht van de Regeering des Duitschen 

Rijks, door wier zorgen de noodige stappen zullen 

worden gedaan om de bijeeukomst der Commissie 

te doen plaats hebben. 

De Commissie zal onverwijld reglementen ont

werpen voor de scheepvaart, de rivier-politie, 

het loodswezen en de qnarantaine . 

Die reglementen z•1llen , even als de door de 

Commissie vast te stellen tarieven , alvorens in 

werking te treden , onderworpen worden aan de 

goedkeuring der in de Commissie vertegenwoor

digde Mogendheden. De belanghebbende llfogend

beden zullen haat gevoelen bi □ nen den kortst 

mogelij ken tijd ken baar moeten maken. 

De inbreuken 01, die reglementen zullen worden 

betengeld door de agenten der Internationale 

Commissie, daar waar deze rechtstreeks haar 

gezag zal uitoefenen en ~lders door den oeverstaat. 

Ingeval van misbruik vau macht, of van on

rechtvaardigheid , van de zijden van eenen agent 

of beambte der Internationale Commissie, zal 

degel!e die zich als in zijn persoon of zijne rechten 

benadeeld beschonwt, zich k1111nen wenden tot dPn 

consulairen agent zijner natie. Deze zal de klacht 

moeten onderzoeken ; indien hij deze "prima facie" 

gegronu oordeelt, zal hij het recht hebben haar 

bij de Commissie aan te brengen. Op zijn initia
tief zal de Commissie, vertegenwoordigd door 
minstens drie harer leden, zich aan hem toevoegen 

voor een onderzoek, rakende het gedrag van haren 
agent of beambte. Zoo de consulaire agent de 
besfüsing der Commissie beschouwt als aanleiding 

gevende tot bedenki ngen van rechtskundigen aard, 

zal hij daaromtrent verslag uitbrengen aan zijne 

Regeering, welke zich zal kunnen wenden tot 

de in de Commissie vertegenwoordigde llfogend

heden, en deze uitnoodigen otn zich te verstaan, 

ten aanzien der aan de Commissie te geven 

instroctiën. 

20. lle werkkring van de I uternatiouale Com

missie voor den Congo, ingevolge artikel 17 belast 

met het verzekeren der uitvoering van de tegenwoor

dige scheepvaartakte, zal met name omvatten : 

] 
0

• Het aanwijzen van de noodige werkzaam

heden ten einde de bevaarbaarheid van den Congo 

overeenkomstig de behoeften van den internatio 

nal en handel te verzekeren. 
Op de gedeelten van den stroom , waar geene 

Mogendheid souvereiniteitsrecbten uitoefenen zal, 

zal de Internationale Commissie zelve de noodige 

maatregelen nemen, om de bevaarbaarheid van 

den stroom te verzekeren. 

Op de gedeelten van den stroom door eene 

sonvereine Mol(endheid bezet, za l de Internatio

nale Commissie zicb verstaan met de overheid 

van deu oeverstaat. 

2°. Het vaststellen van het tarief van loods

gelden alsmede van het algemeen tarief van scheep

vaartrechten, bedoeld bij paragraaf 2 en 3 van 

artikel 14. 

De tarieven vermeld in paragraaf l van artikel 

14 zullen door de territoriale overheid worden 

vastgesteld, binnen de door gezegd artikel be

doelde grenzen. 

Jle inning van die verschillende rechten zal 

plaats hebben door de zorgen der internationale 

·of territoriale overheid, voor wier ·rekening zij 

•U n vastgesteld . 

3°. H et beheeren der uit de toepassing van 

bovenstaande paragraaf2 voortspruitende inkomsten. 

4°. Het toezien op de q uarantaine-inrichtinl(, 
ii1gevolge artikel 24 opgericht. 

5°. Het benoemen van agenten voor den alge

meenen dienst van de scheepvaart en van hare 

eigene beambten. 
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De aanstelling van onder-inspecteurs zal aan de 
territoriale overheid toekomen voor de gedeelten 

van den stroom, die door cene Mogendheid bezet 

zijn, en aan de Internationale Commissie voor 
de overige gedeelten. 

De Regeering van den oeverstaat zal aan de 
Internationale Commissie kennis geven van de 

benoeming der onder-inspecteurs , die zij zal 

hebben aangesteld , en die Regeering zal zich 
met hnene bezoldiging belasten. 

In de uitoefening van haren werkkring, zoo 
als die hierboven is omschreven en beperkt, za l 

de Internationale Commissie niet afhangen van 

de territoriale overheid. 

21. Bij de vervulling harer laak, zal de In

teruationale Commissie, des vereischt, de hulp 

kunnen inroepen van de oorlogsschepen der l\fogr.nd

heden, door wie éleze akte is onderteekeud, en 

van degene die daaraan later zullen toetreden, 

onder voorbehoud der instructiën die aan de 

commandanten dier schepen door hunne respec

tieve Regeeriugen zouden kunnen gegeven ziju. 

22 De oorlogsschepen der Mogendheden door 

wie de tegen woordige overeenkomst ondcrteekend 

is, zijn , · wanneer zij den Congo bevaren, rrij• 

gesteld van de voldoening der scheepvaartrechten, 

bedoeld bij paragraaf ;{ van artikel 14, maar zij 

zullen de eventueele loodsgelden voldoen, evenals 

de havengelden, tenzij hunne tusschenkomst, in

gevolge de bepaling van het voorgaande artikel, 

door de Internationale Commissie of hare agenten 

ingeroepen ware. 
23. Met het doel van te voorzien in de tech

nische en administratieve uitgaveu, die zij te 

doen heeft , zal de Internationale Commissie bij 

artikel 17 in~esteld, in haar ei)!en naam leeningen 

kunnen aangaan, uitsluitend onder pand van de 

aan geze11dc Commissie toegelegde inkom ten . 

De besluiten der Commissie strekkende tot 

het aangaan eener leening zullen moeten genomen 

worden bij ecne meerderh~id van twee derden 

der stemmen. Het is wel verstaan, dat de in 

de Commissie vertegenwoordigde Regeeringen in 

geen geval bes~houwd zullen kunnen worden als · 
een waarborg op zich te nemen, of eenige ver

biudtenis of hoofdelijke aansprakelijkheid aan te 

nemen leu 01.zichte van gezegde leeningen, tenzij 

te dien einde bijzondere overeenkomsieu door 

haar mochten !!esloten zijn. 

üe opbrengst der in paragraaf 3 van artikel 

14 opgenoemde rechten zal bij wijze van voor

rang worden aangewend, tot voldoening der in-

terçssen eu tot delging van gezegde leeningen 
naar gelang van de met de geldschieters getroffen 
overeenkomsten. 

24. Aan de monden van den Congo zal, hetzij 

op initiatief der oeverstaten, hetzij door tusschen
komst der Internationale Commissie, eene inrich
ting tot het houden van quarantaines worden 

gesticht, di e, zoowel hij het binnenvallen als bij 

het uitloopen, toezicht zal houden op de schepen. 
Later zal door de Mogendheden worden beslist, 

of en op welke wijze, eene gczondheidscontd,le 
op de scliepeu zal mocteu worden uitgeoefend, 

gedurende de vaart op den stroom. 

25. De bepalingen van de tegen,roordige scheep

vaartakte zullen in tijd van oorlog van kracht 

blijven. Dientengevolge zal de scheepvaart van 

alle natiën, onzijdig of oorlogvoerend , ten allen 

tijde vrij zijn , voor het gebruik van den handel 

op den Congo, zijne vertakkingen, zijne neve n

rivieren en zijne mondingen, alsmede op de 

t erritoriale zee, tegenover de uitwatering van 

dien stroom. 

]Je handel zal in gelijks, niettegenstaande den 

staat van oorlog, vrij blijven op de wegen, spoor

wegen, meren en kanalen, vermeld in de arti

kelen 15 en 16. 
Er zal op dat beginsel geene uitzondering 

worden gemaakt dan voor zoo\'eel betreft het 

vervoer van voorwerpen voor eenen oorlogvoerende 

bestemd, en, overeenkomstig het rnlkenrecht, 

als artikelen van oorlogscontrabande beschouwd. 

Alle werken en inrichtingen tot uitvoering der 

tegenwoordige akte tot · stand gebracht, en met 
name de ontvangst-kantoren en hunne kassen, 

even als het aan den dienst dier inrichtingen 

vast verbonden personeel , zullen onder het stelsel 

van onzijdigheid worden geplaatst, en als zoo

danig, door de oorlogvoerenden worden geëer

biedigcl en beschermd 

HOOFIJS 'l'U K V. 

Scheepva~;-takte van den Niger. 

26. De scheepvaart op den Niger, zonder uit

zondering van eenige der vertakkingen of uit

wateringen van dien stroom, is en zal geheel vrij 

blij ven voor de koopvaardij chepen van alle natiën , 

het zij geladen of in ballast, zoo wel voor het 

vervoer van koopwaren als voor dat van rei_zigers. 

Zij zal zich moeten gedragen naar de bepalingen 

der tegenwoordige scheepvaartakte, en naar de 
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tot uitvoering van die akte vast te stellen regle
menten. 

In de uitoefening dier scheepvaaat zullen de 

onderdanen en de vlaggen vau alle natiën, in 

alle opzichten, behande ld worden op den voet 
eener volkomen gelijkheid, zoo voor de recht

streeksche vaart uit de volle zee naar de binnen
waarts gelegen havens van den Niger > en om 
gekeerd, als voor de groote en kleine kustvaart, 

alsmede voor de kleine rivi ervaart over den ge

heelen loop vnn di en st room. 

Bij gevolg zal over den geheelen loop en aan 

de mondingen van den Niger in het geheel geen 

onderscheid gemaakt worden tusschen de onder-

1lanen van cle oeverstaten en die der niet-oever

staten, en er zal geen enkel uitsluitend pri vilege 

van scheepvaart worden verleend, hetzij aan 

maatschappijen of vereenigingen, hetzij aan bij

zondere personen. 

Deze bepalingen worden door de Mogendheden, 

die de tegenwoordige overeenkomst onderteekend 

hebben, erkend, als voor het vervolg deel nitr:rnkend 

van het internationaal staatsrecht. 

27 . De scheepvaart op den Niger zal niet 

kunnen onderworpen worden aan eenige belemme

ring of helling die eeuiglijk en alleen op de uit

oefening der scheepvaart berusten. 

Zij zal onderhevig zijn aan geene verplichting 

om aan te leggen, te stapelen, in bewaring te 

geven, lading te breken of gedwongen tusschen

plaatsen aan te doen . 

Over de geheele uitgestrektheid van _den Niger 

zullen de schepen en de koopwaren, die langs 

den stroom worden doorgevoerd, aan geen enkel 

doorvoerrecht onderworpen zijn, welke ook hunne 

herkomst of hnnue bestemming zij. 

E r zal noch bij aanvoer nit z.ee, noch op den 

stroom eenige tol geheve:n worden, die uitsluitend 

op de uitoefening der scheepvaart gegrond is, 

noch eenig recht op de koopwaren welke zich 

aan boord der schepen bevinden. Alleen de hellin 

gen of r echten, die het karakter zullen hebben 

van v~rgneding voor aan de scheepvaart zelve 
bewezen diensten, zullen geïnd kunnen worden. 

De tarieven dier heffingen of rechten zullen geene 

cliffereutieele behandeling medebrengen. 

28. De nevenrivieren van den iger zullen in 

alle opzichten onderworpen worden aan hetzelfde 

stelsel als de stroom in welken zij vloeien. 

29. De wegen, spoorwegen of zijkanalen die 

zonden kunnen worden daargesteld, met het be

paalde doel om tegemoet te komen aan d~ onbe-

vaarbaarheid of aan de onvolkomenheden ,•an den 

waterweg op zekere gedeelten van den loop van 
den Niger, van zijne nevenrivieren, vertakkin~en 

en uitmondingen, zullen, in hunne hoedan igheid 
van middelen van gemeenschap , beschouwd wor

den als afhangende van dien stroom, en zullen 
insgelijks iseopead zijn voor den handel van alle 
natiën . 

Evenals op den stroom zuÏI~n op die wegen , 

spoorwegen en kanalen geene andere tollen 11=eheven 

knnnen worden dan berekend naar de kosten 

van aanleg, onderhoud en beheer , en naar de 

voordeeleu den ondernemers toekomende. 

Wat het bedrag dier tollen betreft, zullen de 

vreemdelin~en en nationalen van het betrokken 

grondgebied behandeld worden op den voet eener 
volkomen gelijkheid. 

30 . Groot-Brittannië verbindt zich de in de 

artikelen 26 , 27, 28, 29 nedergelegde beginselen 

der vrij lieid van scheepvaart toe te passen voor 

zoo1•eel de wateren van den Niger, diens neven

rivieren, vertakkingen en uitmondingen onder 

zijne so uvereiniteit of zijne bescherming zijn of 
zullen zijn. 

De reglementen welke dat Rijk zal vaststellen 

voor de veiligheid van en het toezicht op de 

scheepvaart, zullen vastgesteld worden op zoodanige 

wijze dat daardoor de vrije beweging der koop

vaanlijschepen zooveel mogelijk wordt verge
makkelijkt. 

H et is wel verstaan dat in de aldus genomen 

verplichtingen niets zal kunnen worden uitgelegd 

als Groot-Brittannië verhinderende of zullende 

verhinderen, om welke scheepvaartreglementen 

ook te maken, welke met den ge3st dezer ver 
plichtingen in st.rijd zijn. 

Groot-Brittannië verplicht zich tot het bescher

men der vreemde kooplieden van alle natiën den 

handel drijvende in de gedeelten van den loop 

des Niisers, die onder Britsche sonvereiniteit of 

besehenning zijn of zijn zullen, alsof het zijne 

eigene onderdanen waren, mits echter die koop 

lieden zich gedragen naar de reglementen, die 

krachtens het vorenstaande zijn of zullen worden 

vastgesteld 

31. Frankrijk nee~t, onder hetzelfde voorbe

houd en in gelijkluidende termen, de verplich

t ingen aan, die in het ,·oorgaande artikel zijn 

neergelegd, voor zooveel betreft de wateren van 

den Niger, diens nevenrivieren, vertakkingen en 

uitmondingen, welke onder Fransche souvereiniteit 

of bescherming stanu of zullen staan. 
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32 . Ieder der overige Mogendheden, door wie 

de tegenwoordige akte is ouderteekend, neemt 

dezelfde verplichting op zich, voor het geval dat 

zij in de toekomst rechten van souverei nitei; of 

van bescherming mocht uitoefenen op eeuig ge
deelte der wateren van den 1 igcr, diens neven• 

rivieren, vertakkingen en uitmondingen. 
33 . De bepalingen van de tegenwoordige scheep 

vaartakte zu llen in tijd van oorlog van kracht 

blijven. Dientengevolge zal de scheepvaart van 

alle natiën, onzij<lig of oorlogvoerend , teu allen 
tijde vrij zijn voor het gebruik van den handel 
op deu iger, dien5 vertakkingen en neve nrivieren, 

diens mondingen en uitwateringen, evenals op de 

territoriale zee, tegenover de mondingen en nit

wateringen van dien stroom. 
De handel zal insgelijks, niettegenstaande den 

staat van oorlog, vrij blijven op de wegen, spoor

wegen en kanalen, vermeld in art. 29. 

Er zal op dat beginsel geene uitzonde ring wonlcn 

gemaakt, clan voor wat het vervoer betreft van 

voorwerpen voor een oorlogvoerende bestemd, en 

krachtens het volkenrecht, als artikelen van oor

logscontrabande beschouwd. 

HOOF 0 S'l'U K VI. 

T1 er klaring betreffende de noodzakelijke voorwaar
den waaronder nieuwe inbezitnemingen op de 

k,witen van het vasteland van Af,·ika 
als werkelijk bestaande zltllen wor-

den beschouwd. 

34. De Mogendheid die voortaan eenig grond

gebied op de kusteu vao het vasteland van .Afrikn, 

buiten hare tegenwoordige bezittingen gelegen, in 

bezit zal nemen, of die , tot du.verre niet zoo

danig bezit hebbende, het mocht komen te ver

krijgen, eveneens de Mogendheid die aldaar een 

prectoraat mocht aanvaarden, zal de betrekkelijke 

handeling doen •.'erl(ezeld gaan van ecne kennis

geving gericht tot de overige Mogendheden, door 

wie de tegenwoord ige akte is onderteekend, ten 

einde deze in staat te stellen , des vereischt, hare 
bezwaren te doeu gelden. 

35. De Mogendheden, door wie de tegenwoor

dige akte onJerteekend is, erlrnnnes de verplichtin;.,, 

om in de door haar bezette landstreken , op de 

kustEn van het vaste land van .Afrika, het bestaan 

te verzekeren van een voldoend gezag , tot het 

doen eerbiedigen van verkregen r echten, en, zoo 

noodig, van de vrijheid van handel en van door-

voer, op zoodnn ige wijze als die zou mogen be

doniren zijn . 

HOOFDSTUK VII. 

Algemeene bepalingen. 

36. De Mogendheden, door wie de tegenwoor

dige algemeene akte ouderteekend is , behouden 

zich voor daarin . lat.er, en in gemeen overleg, 

de wijzigingen of verbeteringen aan te brengen, 

waarvan het nut door de ondervinding mocht 

zijn aangetoond . 
37. De 1'1.ogendheden, die de tegenwoordie;e 

algemeene akte niet zullen onderteekend hebben, 

zullen bij eene afzonderlijke akte tot hare bepa

lingen knnnen toetreden. 

Van de toetreding van ia<lere Mogendheid wordt, 

langs diplomnticken weg, kennis gegeven aan de 

Regeering des Duitschen Rijks , en door deze 

aan alle Staten door wie de algemeene akte is 

onderteekend of di e daaraan zijn toegetreden. 
De· toetreding brengt, van rechtswege , de aan

vaar,ling mede van alle verplichtingen , en de 

toelaliug tot alle voordeele,1 , bij de t egenwoordige 

algemeene akte bedongen. 

38. De tegenwoordige algemeene akte zal wor

den bekrachtigd binnen een tijdsverloop dat zoo 

kort mogelijk zal moeten wezen , en 't welk in 

geen geval langer dan een jaar zal kunnen zijn. 

Zij zal voor iedere Mogendheid van kracht 

wezen, van af de dagteekening waarop zij haar 

zal hebben bekrachtigd. 

In afwachting verbinden zich de Mogendheden, 

door wie de tegenwoordige algemeene akte is 

onderteekend, /(een maatregel aan te nemen , die 

strijdig zoude weztn met de bepalingen van ge

zegde akte . 

Iedere Mogendheid zal hare bekrachtiging toe

zenden aan de Regeeri_ng des Dnitschen Rijks, 

door wier zorgen daarvan zal kenni s gegeven 

worden aan alle acdere Mogendheden, door wie 

de tegen woordige ~lgemeene akte onderteekend is. 

De bekrachtigingen van alle Mogendheden zullen 

bewaard blijven in de archieven van de R~geering 
des Dnitschen Rijks. 

Wannee · alle bekrachtigingen zu llen zijn inge

komen , zal eene akte van bewaargeving worden 

opgemaakt in een protocol, hetwelk onderteekend 

zal worden door de vertegenwoordigers rnn alle 

Mogendheden die aan de Conferentie te Berlijn 

hebben deelgenomen, en van· hetwelk een gewaar

merkt afschrift aan alle die Mogendheden zal 
worden toegezonden. 
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'l'en blijke waarvan de wederzijdsche gevoltnach 
tigden de tegenwoordige algemeene akte hebben 
onderteekend en van hun zegel voorzien. 

Gedaaa te Berlijn, den zes en twintigsten d~g 

van de maand Februari achttienhonderd vijf en 
tachtig. 

{!Jet.) F. P . VAN DER HOEVEN. 
V. BISMARCK, 
BuscH. 

v. KussERow. 

Szf:cHÉNYI. 

Graaf AuoTE. v. D. STltATENPONTHOZ. 

Baron LAMBERMONT 
E. VIND . 

Graaf DE BE~OMAR. 

JOHN. A. KASSON. 

H . s. SANFORD. 

ALPH. DE COURCEL. 

EDW"-RD B. }.faLET. 

LAUNAY. 

Murkies DE Ph:NA,'IEL. 

A. DE SERPA P!MENTEL. 

Graaf P. KAPN!ST. 

GILLIS BILDT. 

SAÏD 

Gelet dat , op grond der 1 ste zinsnede van 

artikel 38 van genoemde akte. de nederlegging 

der akten van bekrachtiging binnen het jaar had 

moeten plaats hebben , doch àat gezegàe term\jn 

met algemeen goedvinden der betrokk~n Staten 
is verlengd; 

Gelet dat, met uitzondering der Vereenigde 
Staten van Àmerika, alle Staten, welke de Alge

meene Congo-Akte hebben onderteekend, die ook 

hebben bekrachtigd en, overeenkomstig de 3de 

zinsnede van voormeld artikel 38, hnnne akte 

van bekrachti!(ing aan de Regeering iles D11itschen 
Rijks doen toekomen; 

Gelet dat, overeenkomstig de laatste zinsnede 

van meergenoemd artikel 38, het protocol van 

· nederlegging der voormelde akten van bekrach

tiging in de archieven der Regeering des Dzeitschen 
Rijks den l 9den April 1886 te Berlijn is opge

maakt en onderteekend; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Buitenlandsche Zaken, van 1 Mei 1886, Alge
meen Secretariaat, n°. 3742; 

H ebben goedgevonden en verstaan de bekend

maJ..ing der bovenstaande Algemeene Congo-Akte 

met de vertaling te gelasten door plaatsing van 

dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden der Departementen 

van Algemeen Bestuur, worden belast, ieuer voor 
zooveel hem betreft, met de uitvoet·ing der be

palingen in voorschreven Algemeene Akte vervat. 

H et Loo, den 5den Mei 1886. 

(!Jet.) WILLEM. 

De Jlfiniste,· van B 'llitenlandsche Zaken 
(get.) V. KARNEllEEK. 

(Ui t_qeg. 28 Mei 18 6.) 

6 lifei 1886. BESLUIT, houdende vaststelling 

van een reglement voor de opleiding van 

studenten in de geneesknnde aan de Neder

landsche Universiteiten tot officier van ge

zondheid bij het leger in Nede,·landscl,-b,diè 
of bij de zeemacht. 

"'IJ WiLLEM III ENZ. 

Gezien Onze · besluiten van 18 April 1878 , 

n°. 21 en_ 7 Maart 1881, no. 8, betreffende de 

opleiding vau officieren van gezondheid bij het 

leger in NederZandsch-Indië en bij de zeemacht; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 

Koloniën en van Marine van 28/30 April 1886 , 
letters C en B, n°'. 41 en 62; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

Art. 1 . Te rekenen van den datum van Ons 

tegenwoordig besluit, worden overeenkomstig de 

voorschriften, vastgesteld bij Onze hoo1ser vermelde 

besluiten, geen studenten meer aangenomen ter 

opleiding tot officier van gezondheid bij het leger 

in Nederlandsch-Indië of bij de zeemacht. 

Op den voormelden datum treedt in werking 

het aan dit Ons besluit gehechte: 

• Reglement voor de opleiding van studenten 

in de geneeskunde aan de Nederlandscbe Universi

teiten tot officier van gezondheid bij het leger in 

Nederlandscl,-Indië of bij de zeemacht." 

2. Alle uitgaven, krachtens dit Ons besluit te 

doen, worden verevend, voor zoo reel de opleiding 

van officieren van gezondheid bij het leger in 

Nede,·landsch-Indië betreft, ten laste van het · 

I ste hoofJstuk der begrooting van Nederlandsch 

Indië; overigens, ten Jaste van het Vide Hoofd

stuk der Staatsbegrooting, Departement van Marine_ 

Onze Ministers van K0loniën en Marine zijn. 
ieder voor zooveel hem aangaat, belast met de 

uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 

worden gezonden aan Onze Ministers van Binnen-
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landsche Zaken en van Oorlog, alsmede aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 6den Mei 1886. 
(get.) WILLEM. 

De Minister van Koloniën, 
(get.) SPRENGER VAN EYK. 

De iJfinister van Marine , (get.) W. GERICD:. 

REGLEMENT voor de opleiding van studen• 
ten in de geneesknnde aan de Nederlandsche 
Universiteiten tot officier van gezondlieid 
bij het lege,· in Nederlanrlsch-Intlië of bij 

de Zeemacht , vastgesteld bij Koninkl{jk 
besluit van 6 llfei 1886, n°. 41. 

"f7 an de bevoegdheid om ter opleiding te worden 
aangenomen. 

Art. 1. § l. Behoudens de uitzonderingen, 
hierna vermeld, kunnen jongelied_en, die den leef. 

tijd van acht en twintig jaar niet overschreden 
hebben en op den lsten Januari van het jaar 
waarin de verbintenis wordt aangegaan minstens 

20 jaar oud waren, door de Departementen van 

Koloniën en van Marine worden aangenomen om, 
overeenkomstig de bepalingen van dit Reglement, 
verder te worden opgeleid tot officier van gezond
heid bij het leger in Nederlandsch-Indië of bij 
de Zeemacht; die jongelieden moeten daartoe 
echter voldaan hebben aan een of meer der vol

gende examens , te weten: 

a. het examen, omschreven in de eerste alinea 

der derde paragraaf van art. 2 van 's Konings 

besluit van 27 April 1877 (Staatsblad n°. 87), 

of wel het eerste natuurkundig examen; 
b. het candidaats-examen in de medicijnen, of 

wel het tweede natuurkundig examen; 

c. het doctoraal examen in de medicijnen of 
wel het theoretiscl, geneeskundig examen; 

d. het eerste gedeelte van het practisch arts• 

examen; 

§ 2. Ter opleiding kunnen niet worden aan

genomen: 
1. Voor den dienst bij het leger in Nederlandsch 

Indië: 
1 °. studenten, die niet zijn ingezetenen van het 

Rijk of van zijne koloniën; 
2°. studenten, die reeds op eenigerlei wijze van 

Rijkswege geldelijken steun ontvangen ten behoeve 
Yan hunne studiën , of wel, bij de nationale 

militie ingelijfd zijnde, van den Minister van 
Oorlog :...... of van Marine, voor zooveel de zee-

militie aangaat - geen schriftelijke vergunning 
krijgen om de verbintenis aan te gaan; 

3°. studenten, die den leeftijd van vier en 
twintig jaar overschreden hebben, en niet het 
bewijs kunnen overleggen dat zij voldaan hebben 
aan een der examens hierboven sub b vermeld; 

4°. studenten, die den leeftijd van zes en 
twintig jaar overschreden hebben en niet het 
bewij s kunnen overleggen dat zij voldaan hebben . 
aan een der examens, hierboven sub c vermeld. 

U. Voor den dienst bij de Zeemacht : 
1 o. studenten, die niet zijn Nederlander, volgens 

de wet van 28 Juli 1S50 (Staatsblad n°. 44); 

2°. studenten, vallende in de termen van het 
hierboven sub I, punt 2, 3 en 4 bepaalde. 

§ 3. Studenten, die aan een of meer der in 
§ 1 genoemde examens hebben voln.aan maar op· 

1 Januari van het jaar waarin de verbintenis 
wordt aangegaan den leeftijd van twintig jaar 
nog niet bereikt hadden, kunnen almede ter oplei
ding worJen aangenomen, jndien z.ij , ten genoegen 

van den Minister van Koloniën of van Marine 

aantoonen, dat zij niet militieplichtig zijn in 
Nederland of vrijgesteld van persoonlijken dienst 

bij de nationale militie . 

Van de opleiding en van den aard der verbintenis. 

2 . § 1. De opleiding tot officier van gezond
heid, in art. l bedoeld, geschiedt aan een der 
Rijksuniversiteiten of wel aan de gemeentelijke 
universiteit te Amsterdam en sluit voor den student 

de volgende verplichtingen in : 
a. hij is gehouden om zic:h, onmiddellijk nadat 

hem het arts-diploma is uitgereikt, ter beschikking 
te stellen van het Departement van Koloniën of van 

Marine en den Staat gedurende minstens acht 
achtereenvolgende jaren te dienen als officier van 

gezondheid bij het leger in Nederlandsch-Indië 

of bij de Zeemacht; 

b. hij is verplicht om - ingeval van oorlog 
of van andere buitengewone omstandigheden, be
doeld in art. 184 der Grondwet - bijaJdjen hij · 

dan reeds voldaan heeft aan een der examens, 
genoemd in art. 1 § l , sub c, zich bij de eerste 
oproeping ter beschikking te stellen van de Regee
ring, ten einde, op alsdan door Haar nader te 

bepalen voorwaarden, te worden ingedeeld bij den 

militairen geneeskundigen dienst van land- of 

zeemacht; 

c. hij behoort zich, telkens wanneer hem dit 

door of van wege den Minister wordt opgedragen, 

te onderwerpen aan een militair geneeskundig 
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onderzoek, dat minstens eenmaal 's jaars wordt 
gevorderd ,·an hen, die opgeleid worden op den 
voet van art. 4 § 3. 

§ 2. Het tijdvak van acht jaar in § l sub a 

van een militair geneeskundig onderzoek, waaraan 
de student wordt onderworpen. 

§ 4. Wordt op het verzoek gunstig beschikt, 
dan is de meerderjarige student gehouden om aan 

genoemd gaat in : het Departement, waarbij hij solliciteert, in te 
voor den officier van gezondheid bij het leger zenden de eerste grosse in executorialen vorm 

in Nerlerlandsch-Indië van en met den dag vnn van eene notariëele akte, overeenkomstig het bij 
inscheping tot vertrek derwaarts, 

voor den officier van gezondheid bij rle zee

macht, van en met den dag der eedsaflegging. 

Van de toelating tot de ve'l'bintenis. 

3. § 1. Jaarlijks in de maand Mei wordt in 
<Ie N ederlandsche Staatscourant. bekend gemaakt 
hoeveel studenten tusschen l Augustus e. k. en 
ultimo J uli d. a. v. ter opleiding tot officier van 
gezondheid kunnen worden aangenomen voor elk 

<ler beide dienstvakken. 
§ 2. Y erzoeken om volgens dit Reglement te 

worden opgeleid moeten, bij gezegeld request, 
worden ingediend aan het ter zake betrokken 
Departement, en wel door den student zelf indien 
hij meerderjarig is , anders door diens ouders of 
voogd. Het requcst moet eene duidelijke aan

wijzing bevatten of men opleiding verlangt op den 
voet van art. 4 § 2 of § 3, en vergezeld gaan van: 

a . een • extract-geboorteregister van den student 

of, ter vervanging daarvan, van eene akte van 
bekendheid; 

b. een bewijs, dat de student is ingezeten van · 

het Rijk of rnn zijne koloniën, en - bijaldien 
opleiding tot officier van gezondheid bij de zee
macht verlangd wordt - in de plaats van het 

zooeven genoemde stuk, een bewijs dat de stud ent 
is r ederlander; 

c. een certificaat of certificaten van goed gedrag, 

afgegeven door het hoofd der gemeente (of door 
<le hoofden der gemeenten), waar de stndent ge
durende de laatste zes maanden is gevestigd geweest; 

d. een bewijs betreffende het examen , waaraan 
hij laa\stelijk heeft voldaan; 

e. tenzij kan worden aangetoond , dat de student 
niet militieplichiig is in Nederland, een bew ijs 

ten blijke dat en hoe ·hij heeft voldaan aan zijne 

verplichtingen ten opzichte van de nationale militie; 

/. eene verklaring van den adressant, waaruit 

blijkt tot welk bedrag reeds collegegelden voor 
of door den student zijn betaald , alsmede in 
hoevene die gelden aan het Rijk of aan de ge

meente Amsterdam zijn betaald. 
§ 3. Gunstige beschikking op het request is 

in de eerste plaats afhankelijk van den uitslag 
1886. 

dit Reglement gevoegde model À , benevens eene 

verklaring volgens model B. 
Is de student mindeijarig, dan geldt eene wort

gelijke verplichting voor cliens ouders of voogd , 
echter met dien verstande, dat de akte dan moet 

zijn opgemaakt overeenkomstig model C , en dat 
twee verklaringen moeten worden ingediend over
eenkomstig de modellen B en D. 

§ 5. Het verzoek wordt gehouden te zijn ver

vallen, indien de in § 4 aangeduide bescheiden 
niet bij het Departement zijn ingekomen op het 
daan•oor door den Minister in elk bijzonder geval 
aan te geven tijdstip. 

§ 6. Komen tnsschen het tijdstip waarop de in 

§ 1 vermelde aankondiging is geplaatst en 1 ° . .Au
gustus daaraan volgend meer verzoeken in om ter 
opleiding te worden aangenomen dan het getal 

beschikbaar gestelde plaatsen bedraagt, dan wordt 
de voorkeur gegeven aan studenten, die, blijkens 
de overgelegde bewijs tukken, het verst gevorderd 

zijn in de studie. 
Yau hen die, met betrekking tot de door hen af te 

leggen examens, een gelijk radikaal bezitten, komen 

het eerst in aanmerking zij die 1Yenschen te worden 
aangenomen op den voet van art. 4 § 2, daarna zij 
die aanneming verlangen op den voet van art. 4 § 3. 

Degenen die, krachtens de beide vorige alinea's, 

gelijke aanspraken hebben om te worden aange 
nomen, komen in aanmerking naar de volgorde 

der tijdstippen, waarop hunne requesten inkwamen. 
Blijven nog vacatures bestaan nadat op alle aan
vragen, ingekomen gedurende het in de eerste 

alinea dezer paragraaf aangegeven tijd'vak, beschikt 
is, dan geldt, bij cle beoordeeling van nadere 

aanvragen, almede de voorkeur, ontleend aan de 
zooeven genoemde volgorde. 

Moet eene keuze worden gedaan tusschen twee 

of meer personen, wier requesten gelijktijdig zijn 

ingekomen, dan wordt die afhankelijk gesteld van 

nopens hen in te winnen inFchtingcn, en zoo 
noodig door het lot beslist. 

Van !,et siebsidie. 

4. § 1. Hij die ter opleiding wordt aangenomen 

geniet eene subsidie uit 's lands kas ten bedrage 
15 
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vnn f 7000 (zevend!!izend g1dden), en dat wel 
in dier voege : 

b. dat hem geregeld worden uitbetaald: of 
p;·emië,i overeenkomstig § 2 hieronder, of wel 
toelagen en premiën overeenkomstig § 3. a. dat van laudswege worden voldaan de na 

zijne aanneming nog voor hem te betalen college

gelden; 

§ 2. Worden premiën alleen genoten, dan wor
den die betaald als volgt: 

Aan of ten behoeve 
van den student, die, tijdens 

zijne aanneming ter verdere 
opleiding tot 

officier van gezondheid, 
laastelijk heeft voldaan aan : 

I. het examen, omschreven in 
de eer te alinea der derde 
paragraaf van art. 2 van 
's Konings besluit van den 
27 April 1877 (Staatsblad 
n°. 87), of wel het eerste 
natuurknndig examen 

IL het candidaats-examen in de 
medicijnen, of wel het tweede 
natuurkundig examen 

III. het doctoraat examen in de 
medicijnen of wel het theoi'e
tisch geneeskundig examen. 

Nada! 
bij het 

Departement 
zijn 

o,ltvan!(en de 
stukken 

vermeld in 
art. 3, § 4. 

f 400 

600 

800 

Nadat bij het Departement is ontvangen het 
bewijs, dat de stndent heeft voldaan aan : 

het ca1tdidaats- het docto;·aal 
examen in 

de medicijnen, 
of wel aan 
het tweede 

natuurkundig 
examen. 

f 2000 

examen in 
de medicijnen 
of wel aan 

het theoretisch 
geneeskundig 

examen. 

f 2000 

2500 

het eerste 
geileelte van 

het 
pi·actisch 

artsexamen. 

f 1000 

2500 

4000 

3. Worden toelagen en premiën genoten, dan worden die betaald als volgt: 

Aan of ten behoeve 

van den student, die, tijdens 
zijne aanneming ter vertlere 

opleiding tot 

olticier van gezondheid, 
laatstelijk heeft voldaan aan: 

I. het examen, omschreven in 
de eerste alinea der derde 
paragraaf rnn art. 2 van 
's Konings besluit van den 
27 April 1877 (Sta.atsblad 
n•. 87), of wel het eerste 
natuurkundig examen . 

IT. het candirlaats-examen in 
de medicijnen, of wel 
het tweede natuurkundig 
examen 

llI. het doctoraal examen in 
de medicijnen, of wel het 
theoretisch geneeskundig 
examen 

L 

De 

toelage 

bedraagt 

per jaar. 

f 600 

1200 

1500 

Na.Iat 

De premiën bedragen: 

Nadat bij het Departement is 
ontvangen het bewijs 

dat de student heeft voldaan aan: 

het het 
bij het 

Departement 
zijn candida_ats- doctor~al het ee,·ste 

ontvan"en de examen ID de examen ID de d lt 
o med' .. d' .. ge ee e 

stukken 1c1Jnen me 1c1Jnen l'an het 
vermeld in of wel aan ofwel aa? het l JJ1'actisch 

art 3 § 4 het tweede theoi·etisch t 
· ' · natuurknn- genceskuu- ar sexamen. 

dig examen. dig examen. 

f 200 f 600 f 500 f 500 

400 1000 1000 

600 2000 
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§ 4. Het subsidie wordt uitbetaald aan den 
nieerrlerjarige,i student zelf ea, voor den nii,ider
iarigen, aan diens vader, voogd of voogdes. 

Aan of ten behoeve van den student, die meer 

derjarig is geworden sedert hèt aangaan der ver
bintenis, worden geen gelden nitbetaal.J, dan nadat 
bij het Departement is out.vangen de eerste isrosse 
in executorialen vorm van eene notariëele akte, 

overeenkomstig het hierachter voorkomende mo
del E, benevens eene verklariug overeenkomstig 

model B. 
§ 5. Ue toelagen worden jaarlijks betaald in 

drie termijnen, telkens nadat bij het Departement 
is ingekomen eene verklaring op zegel , overeen
komstig model F, afgegeven door den voorzitter 
van de faculteit der geneeskunde aan de univer
siteit , waarbij de stndent is ingeschreven. Die 

termijnen vervallen op 15 Februari, 15 Mei en 
15 November van elk jaar. 

Verklaringen, afgegeven meer dan 14 dagen 

voor den vervaldag zijn ongeldig. 
Is de verklaring acht dagen na den vervaldag 

niet bij het Departement ontvangen, dan wordt 

de verschenen termijn niet uitbetaald, tenzij ten 

genoegen des Ministers warde aangetoond, dat 
redenen, onafhankelijk van den wil van den 
student, de inzending hebben vertraagd. 

§ 6. De uitbetaling van toelageu wordt gestaakt, 
zoodra fa dim vorm de volgende bedragen van 

het subsidie zijn genoten, namelijk: 

a. door stndenten, vallende in rubriek I 
van § :3 . • f 3600 

b. door studenten, vallende in rubriek II 
van § 3 . " 3000 

c. door studenten, vallende in rubriek III 
van § 3 . " 3000 

7. Ingeval een student, ten genoegen van den 

Minister aantoont dat door ziekte of andere van 
hem onafhankelijke oorzaken de !!;eregelde gang 
zijner studiën dreigt gestoord te worden, kan hem, 
op zijn verzoek, in een of meer termijnen, eene 
buitengewone tegemoetkoming worden verleend. 
Het bedrag van de krachtens deze paragraaf uit 

te keeren gelden mag echter in het geheel de 
som van zes honderd gitldm (/ 600) niet te 
boven gaan , en strekt in mindering van de totale 

som van / 7000 hierboven in § 1 genoemd. 
§ 8. Geen premie wordt uitbetaald , dan nadat 

door een militair geneeskundig onderzoek is g~
bleken, dat de student niet lijdende is aan eene 

ziekte of een gebrek, waardoor militairen over-

eenkomstig de Koninklijke besluiten van 2 Novem
ber 1883 (Staatsblad n°. 151), 21 December 1883 
(Staatsólad n°. 247) en 30 December 1883 
(Staatsblad n•. 256), worden geacht ongeschikt 
te zijn geworden voor den dienst bij het leger in 
Nederlandsch-lndië of bij de Zeemacht. 

§ 9. Studenten, die tijdens hunne aanneming 
reeds voldaan hebben aan het eerste gedeelte van 
het practisch arts-examen, kunnen niet in het 

genot van toelagen treilen. Hun wordt, nadat bij 
het Departement zijn ontvangen de stukken, ver
meld in art. 3 § 4, eene premie van / 1000 
uitbetaald; zij ontvangen na hunne beëediging als 
otticier van gezondheid hetgeen aan of voor hen 

in het geheel minder dan / 7000 is betaald. 

Va,i het ontslag va,i de verbinttmis. 

5. § l. De uitkeering van het subsidie wordt 

gestaakt en de student van de verbintenis ont 
slagen: 

a. indien bij een militair geneeskundig onder

zoek blijkt, dat hij lijdt aan eene ziekte of een 

gebrek, waardoor militairen, overeenkomstig de 

Koninklijke besluiten van 2 ovember 1883 (Staats
blad n°. 151), 21 December 1883 (Staatsblad 
n°. 247) en 30 December 1883 (Staatsblad n°. 256) 
worden geacht ongeschikt te zijn geworden voor 

den dienst bij het leger i,u Nederlandsch- fndi ë of 
bij de Zeemacht ; 

b. ingeval hij, naar 's Ministers oordeel, geach t 

moet worden door gebrek aau aanleg, door traag• 
heid , onwil of slecht gedrag niet in staat te zijn 
om het arts,-diploma te verwerven, of wel onwnar
dig om tot officier van gezondheid te worden 
benoemd; 

c. wanneer hij de voorschriften van dit Regle
ment niet nakomt. 

Voorts kan een student van de verbintenis 
worden ontslagen: 

1°. wanneer hij, naar 's Ministers oordeel, ge
acht moet worden zijne studiën .in de geneeskunde 
niet geregeld voort te zetten ; · 

2°. wanneer hij, zonder toestemming rnn den 
Minister, in het huwelijk is getreden. 

§ 2. Wordt het ontslag verleend op den hier

boven in § 1 sub a genoemden gronil, dan behoeft 
het genoten gedeelte van het subsidie niet te 

worden teruisbetaald, tenzij de ongeschiktheid voor 

den militairen dienst het gevolg is van ongeregeld 
gedrag of aan eigen schuld is te wijten. 

Overigens sluit het ontslag steeds onvoorwaar-

15* 
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delijk de verplichting in zich om alle door den 

staat betaalde collegegelden, toelagen, premiën en 

eventueel verder genoten tegemoetkomingen te~ug 
te betalen, vermeerderd met tien ten honderd. 

§ ;J. Ontslag van de aangegane verbintenis op 
verzoe.k wordt niet verleend, dan nadat de gelden, 

krachtens § 2 hierboven terug te betalen, in 

's lands kas zijn gestort . 

§ 4. Ruiling van bestemming wordt niet toege

staan, dan tusschen studenten, die het arts-diploma 

hebben verworven. 
§ 5. Wie overeenkomstig de bepalingen ,·an dit 

artikel van de verbintenis wordt ontheven, ver

liest daardoor alle aanspraken om later als arts 

bij een der beide diensten te worden aangenomen. 

Van de benoeming tot ojfkier van gezondheid. 

6. § l. De studenten, overeenkomstig dit Regle

ment opgeleid, worden, nadat zij aan het Depar

tement van Koloniën of van Mariue het arts
diploma· hebben ingezonden, zoodra mogelijk aan 

den Koning voorgedragèu ter benoeming tot officier 

van gezondheid der tweede klasse bij het leger 

in Nederlandsch-Indië of bij de Zeemacht, ook 

wanneer er op dat oogenblik geen vacatures in 

dien rang bestaan. 
§ 2. Officieren van gezondheid voor den dienst 

bij het leger in Nederlandsch-Indië opgeleid vol

gens dit Reglement, genieten bij hunne uitzending 

derwaarts niet de gratificatie van f 1000, vast

gesteld bij Koninklijk besluit van 24 Mei 1881 
(Staatsblad n°. 28) . 

MODELLE r, behoorende bij het Reglement 
voor de opleiding van Studenten in de 
geneeskunde aan de Nede-tland.sche Uni
versiteiten tot Officier van gezondheid bij 
het leger in de kolo1,iën of bij de Zeemacht, 
vastgesteld hij Koninklijk besluit van den 
6 Mei 1886, n°. 41. 

MODEL A . 

. . . . . . . . . . . . zijn verschenen : 

10. N. N., geboren te . ... . , den . 

thans student in de geneeskunde aan de Universi

teit te . . . . . .. _ . , die verklaarde volkomen 

bekend te zijn met de bepalingen van het Regle

ment voor de opleiding van studenten in de ge

neeskunde aan de Nederlandsche Universiteiten 

tot officier vau gezondheid bij het leger in de 

koloniën of bij de Zeemacht, vastgesteld bij Ko-
ninklijk besluit van .. ..... , zich te verbinden 

d d. in de Koloniën k f d t voor en 1enst bij de Zeemacht overeen oms 1g a 

Reglement, en tot terugbetaling - binnen drie 

maanden, nadat hij ilaartoe door of vanwege den 

Minister van KMoloniën zal zijn aangeschreven, -
arme 

van al de gelden, door den Staat te vorderen, 

ingevolge art . 5 , § 2 of 3 van voormeld Regle
ment, bijaldien hij , hetzij op eigen verzoek of om 
andere redenen, mocht worden ontheven van de 

verplichtingen, ingevolge genoemd Reglement op 

hem rustende, of wel iudien hij zich op eenige 

wijze aan zijne bestemming onttrekt; 

2°. P. P. (qunliteit en woonplaats) en Q. Q. 
(qualiteit en woonplaats), die, gehoord de boven

omschreven verklaring van N . N., verklaarden 

volkomen bekenil te zijn met de bepalingen van 

voormeld Reglement, en zich bij deze jegens den 

Staat der Nederlanden te stellen nis borgen voor 

meergenoemden . , en derhalve als zoodanig 

ieder met hem hoofdelijk voor het geheel, en 

onder afstand van alle exceptien en voorrechten, 

door de wet aan borgen iu rechten toegekend , 

zich te verbinden tot de voldoening, binnen drie 
maanden nadat zij daartoe door of namens den 

M. . t Koloniën .. h 1 
tms er van Marine ZIJD aangesc reven, van a 

hetgeen N. N. uit voormelden hoofde aan den 

Staat der Nederlanden zal verschuldigd zijn ; 

terwijl zij, zoowel . N ., als P. P. en Q. Q., 
nu vooral8nog verklaren zich te zullen gedragen 

aan de opgave van het bedrag van wcge den 
Staat. 

Uitgegeven voor eerste grosse aan en ten ver

zoeke van den Staat der Nederlanden enz. 

MODEL B . 

De burgemeester der gemeente .. . . _ . ver

klaart dat P. P . en Q. Q. (de borgen) bij hem 

ter goeder naam en faam bekend staan als genoeg

zaam gegoed om te kunnen voldoen aan de gelde

lijke verplichtingen, die zij op zich namen, inge
volge akte den . . _ . . . . _ . verletlen voor den 

notaris .. . te . 

.... , den 

JJe Burgemeester, 
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MODEL C. 

. zijn versc!ienen: 

a. R. R. en S. S •....... (ouders, vader, 
voogd of moeder-voogdes) van N . N., geboren 
te . . . . . . . , den . . . . . . . , thans student 
in de geneeskunde aan de Universiteit te .... . , 
die verklaarden (verklaarde): 

10. volkomen bekend te zijn met de bepalingen 
van het Reglement voor de opleiding van studenten 

in de geneesknnde aan de N ederlandsche Universi
teiten tot officier van gezondheid bij het leger in 
de Koloniën of bij de Zeemacht, vastgesteld bij 

Koninklijk besluit van ........ . 

2°. aan genoemden minderjarige toestemming 
te verleenen tot de verbintenis voor den dienst 

in de Koloniën k f d t R l t bij de Zeemacht overeen oms 1g a eg emen , en 

3°. zich uit eigen hoofde te verbinden tot terug
betaling, binnen drie maanden na daartoe door 

f d M" . t Koloniën t " o van wege en .1' 1ms er 1lan Marine e ZlJil 

aangeschreven, van al de gelden, door den Staat, 

ingevolge art. 5, § 2 of 3 van voormeld Regle
ment te vorderen wegens gelden aan of t~n behoeve 
van meergenoemd student gedurende zijne minder

jarigheid betaald, namelijk, vo0r het geval hij, 

hetzij op vet·zoek of om andere rndenen mocht 
worden ontheven van de verplichtingen, ingernlge 

meergenoemd Reglement op hem rustende, of wel 

indien hij zich op andere wijze aan zijne bestem

ming onttrekt; 

b. 'r. T. (qualiteit en woonplaats) en U. U. 
(qualiteit en woonplaats), die, gehoord de boven

omschreven verklaring van R. R. (R. R. en S. S.), 
verklaarden volkomen bekend te zijn met de be

palingen van voornoemd Reglement, en zich bij 
deze jegens den Staat der Nederlanden te stellen 

als bor"en voor de comparanten R. R. en S. s. en 
o den comparant R. R. 

derhalve als zoodanig ieder met hen (hem) hoof

delijk voor het geheel en onder afstand van alle 
exceptiën en voorrechten, door de wet aan borgen 

in rechten toegekend, zich te verbinden tot de 

voldoening, binnen drie maanden, nadat zij daar-

t d f d ~'[· , t Koloniën 
oe oor o namens en " 1ms er van Marine 

zijn aangeschreven, van al hetgeen R. R. en S. S., 

uit voormelden hoofde , aan den Staat der Neder

landen zullen (zal) verschuldigd zijn, -
terwijl zij , zoowel R. R. (R. R. en S. S.) als 

T. T. en U. U. nu voor als dan, verklaren zich 

te zullen gedragen aan de opgave van het bedrag 

van wege den Staat. 
Uitgegeven voor Eerste Grosse aan en ten ver

zoeke van den Staat der Nede~landen enz . 

MODEL D . 

De onderg:eteekende . . . . . . . . . . , gebol'en 
te . . . . . . . . den . . . . . • . . , thans student 
in de geneeskunde aan de Universiteit te ... .. , 
verklaart volkomen bekend te zijn met de bepa

lingen van het Reglement voor de opleiding van 
studenten in de geneeskunde aan de N ederlandsche 

Universiteiten tot ol!icier van gezondheid bij het 
leger in de Koloniën of bij de Zeemacht, vast-
gesteld bij Koninklijk besluit van . . .. .... , 
en de verbintenis te willen aang;i.an, overeen

komstig dat Reglement, en wel voor den dienst 

~n\l ~: !~t{~ , overeenkomstig art. 4 , para-

twee 
graaf drie. 

. .. . ... , den . . ... . 

(Handteekening van den student.) 

Gezien voor legalisatie der handleekening 
van .. 

De B urgemeeste~ , 

MODEL E . 

. . . . zijn verschenen: . 

1 °. N. N., geboren te ... .. .. . . 
den . . . . . .. . , thans student in de genees

kunde aan de Universiteit te . . . .. . . , die 

verklaarde volkomen bekend te zijn met de be
palingen van het Reglement voor de opleiding 

van studenten in de geneeskunde aan de Neder
landsche Universiteiten tot ollicier van gezondheid 

bij het leger in de Koloniën of bij de Zeemacht, 

vastgesteld bij Koninklijk besluit van . . . . . . . 

• . . . . . . . , zich te verbinden voor den dienst 

in de Koloniën overeenkomstig dat Reglement : 
b\j de Zeemacht' 
en tot terugbetaling - binnen dl"Îe maanden nadat 
hij daartoe door of van wege den Minister van 
Koloniën l " 
Marine za ZIJll aangeschreven - van al de 

gelden, ingevolge art. 5 § 2 of 3 van voormeld 

Reglement, door den Staat te vorderen wegens 

gelden aan hem of te zijnen behoeve betaald sedert 

hij meerderjarig werd, namelijk, voor het geval 
hij , hetzij op eigen verzoek of om andere redenen, 

mocht worden ontheven van de verplichtingen, 

ingevolge meergenoemd Reglement op hem rustende, 



222 9 MEI 188 6. 

of wel indien hij zich op eenige wijze aan zijne 
bestemming onttrekt; 

2°. P. P . (qualiteit en woonplaats) en Q. Q· 
(qualiteit en woonplaats), die , isehoord de boven
omschrCYcn verklaring van N. . , verklaarden 
volkomen bekend te zijn met de bepalingen van 
voormeld Reglement, en zich bij deze jegens den 
Staat der ederlanden te stellen als borgen voor 
meergenoemden N. N., en derhalve als zoodanig 
ieder met hem hoofdelijk voor het geheel en onder 
afstand van alle exceptiën en voorrechten, door 
de wet aan borgen in rechten toegekend, zich te 
verbinden tot rle voldoening, binnen drie maanden 
nadat zij claartoe door of namens den Minister 

Koloniën .. h l h t va~ Marine ZIJil aangesc: reven, van a e geen 

N. N. uit voormelden hoofde aan den Staat der 
Nederlanden zal verschuldigd zijn; 

terwijl zij, zoowel N. N. als P. P. en Q. Q. , 
nu voor als dan verklaren zich te zullen gedragen 
aan de opgave v-an het bedrag vanwege den Staat. 

Uitgegeven voor Eerste Grosse aan en ten ver
zoeke van den Staat der Nederlanden enz. 

MODEL F . 

De Hoogleeraar . . . . . . . . , Voorzitter van 
de faculteit der geneeskunde aan de Universiteit 
te . . . . . . . . , verklaart dat N. N., bij die 
Universiteit ingeschreven als student in de genees
kunde , door trouwe studie en goed gedrag aan 
zijne verplichting voldoet. 

. , den .. 

De Hoogleeraar voor1wemd , 

9 lrtei 1886. WET, tot conversie van vier -ten 
honderd in drie en een half ten honderd 
rentegevende Nationale Schuld. S. l 02. 

Zie het besluit van 25 JJfei 1886 , S. 106 
Bijl. Handel. 2' Kamer 1885/86 n°. 124, 1-11. 
Handel. idem 1885/86 bladz. 1315-1337, 

1341-1371. 
Handel. l • Kamer 18S5/86 bladz. 292, 293 , 

298-301, 310-813, 327-329, 846-359, 

363-369. 
WIJ WILLEM Hl, ENZ .•.. doen te weten : 
A.lzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat eene vermindering der rente van de ten laste 
van den Staat zijnde vier ten honderd rente 

gevende schuld wenschelijk is; 
Zoo is he(, dat Wij, den Raad van State enz. 

Art. 1. De inschrijvingen in het Grootboek der 
vier ten honderd rentegevende Nationale Schuld 

en de schuldbekentenissen ten laste van den 
Staat uitgegeven krachtens ,de wetten van ö Juni 
1878 (Staatsblad n°. 87), ,van 16 Maart 1883 
(Staatsblad n°. 34) en van 20 Juli 1884 (Staats
blad n°. 146) , alsmede de schuldbekentenissen, 
ingev alge de bij de wet van den 19den December 
1882 (Staatsblad n°. 231) bekrachtigde overeen
komst met de Amsterdamsche Kanaalmaatschappij 
ten laste van den Staat isebracht, worden, met 
inachtneming van door Ons aan te geven termij ns
bepaling, hetzij in eens, hetzij achtereenvolgens, 
verwisseld tegen inschrijvingen in het in art. 8 

genoemde Grootboek der drie en een half ten 
honderd rentege,·ende Nationale Schuld, of tegen 
schuldbekentenissen rentende drie en een half ten 
honderd 's jaars. 

De niet verwisselde schnlden in de eerste zin
snede bedoeld, word_en op . de t ijdstippe en ile 
wijze door Ons te bepalen, afgelost. 

2. Rechthebbenden worden gedurende een door 
Ons te bepalen termijn in de gelegenheid gesteld 
om te verklaren of zij aan verwisseling van hunne 
vier ten honderd reniegevende inschrijvingen of 
schuldbekentenissen , in artikel 1 bedoeld., tegen 
drie en een half ten honderrl rentegevende N atio 
nale Schuld, dan wel aan aflossing binnen een 
door Ons tijdig te bepalen termijn de voor
keur geven. 

Zij die zich binnen den gestelden termijn niet 
verklaard hebben, worden geacht de verwisseling 
te verkieien en hebben van een door Ons te be
palen dag af alleen recht. op eene jaarlijksche 
rente van drie en een half ten honderd over het 
nominaal bedrag hunner inschulden. 

l)e voorwaarden voor de verwisseling, voor zoo 

verre zij niet bij deze wet geregeld zij 11 , worclen 
door den Minister van Financiën vastgesteld. (1) 

3. Het recht tot opvordering der aflosbaar ge
stelde Staatsschuld vervalt tien jaren na den dag 
der aflosbaarstelling. 

4. De Minister van Financiën wordt gemachtigd 
tot de tegeldemaking van zoodanig bedrag aan 
schnldbekente11issen ten laste van den Staat, 
rentende drie en een half ten honderd 's jaars, 
als voor de aflossing der in artikel I genoemde 
Staatsschulden en voor de in artikel 9 vermelde 
uitkeering gevorderd wordt. 

(l) Deze voorwaarden zijn door ilen Minister 
vastgesteld den 27 Mei 1886 en kosteloos ver
krijgbaar bij den Agent van het ministerie van 
finanr.i ën te Amsterdam, en bij de betaalmeesters 
in de hoofdplaatsen der provinciën en te Rotterdam. 
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De voorwaarden voor die tegeldemaking, voor 

wover zij niet bij deze wet geregeld zijn, worden 

door den Minister van Financiën vastgesteld . (l) 

5. De krachtens deze wet uit te geven schuld
bekeuteuissen luiden aan toonder. 

Zij worden door de Algemeene Rekenkamer 

geregistreerd en van een bewij s dier registratie 
voorzien. 

Zij zijn voorzien van halfjaarlijksche coupons 

verschijnende 1°. April en 1°. October en betaal 

baar te Amsterdam en in de verdere door den 

Minister van Financiën aan te wijzen plaatsen. 

Wanneer plaatsen, in het buitenland gelegen, 

voor die betaalbaarstelling aangewezen worden, 

kan door deu Minister van Financiën aan de met 

de uitbetaling te belasten bankiers eene provisie 

worden toegekend van ten hoogste één achtste 

ten honderd over het nominaal bedrag uer door 

hunne tusschenkomst uitbetaalde coupons. 

Jaarlijks wordt een gedeelte van deze schuld

bekentenissen afgelost, ten beloope van minstens 

drie tienden ten honderd van het geheele bedrag 

der krachtens deze wet in het leven geroepen 

drie en een half ten honderd rentegevende schuld, 

vermeerderd met het bedrag der door die ver

plichte aflossingen vrijgevallen rente. Die af

lossingen geschieden voor het nominaal bedrag 

der daarvoor bij uitloting aangewezen stukken• 

Het plan der jaarlijksche aflossingen wordt op 

de schuldbekentenissen afgedrukt. 

Tot vroegere of meerdere aflossing dan . het 

plan aanwijst blijft de Staat nà 1 Januari 1896 

ten allen tij de bevoegd: 

De afgeloste stukken worden ter vernietiging 

bij de Algemeene R ekenkamer overgebracht . 

6. De rente der krachtens deze wet uit;egeven 

schuldbekentenissen loopt niet verder dan tot aan 

den dag van aflosbaarstelling. 

Het recht tot opvordering van het kapitaal der 

aflosbaar gestelde stukken vervalt tien jaren na 
<len dag van aflosbaarstelling. 

7. Indien de Staat een gedeelte der krachtens 
deze wet uitgegeven schuldbekentenissen inkoopt, 

blijven de nummers dier stukken deelen in de 

lotingen, welke tot aflossing van deze schuld ge
houden worden. 

8. Er wordt aangelegd een Grootboek van drie en 

een half ten honderd rentegevende Nationale Schuld, 

hetwelk van gelijken aard zal zijn als de thans 

bestaande en waarop al de be11alingen, welke 

· (1) Zie de aanteekening op art. 2. 

voor de tegenwoordige Grootboeken gelden, toe

passelijk zijn. 
De rente voor de op dit Grootboek ingeschreven 

kapitalen wordt in halfjaarlijksche termijnen be

taald op l 0 • April en l •. October. 

Op dat Grootboek worden ingeschreven: 

1°. de kapitalen vier ten honderd rentegC\'cnde 
schuld, waarvan de verwisseling tegen inschrij

vingen in dat Grootboek door rechthebbenuen 
verlangd is of ingevolge ·art. 2 geacht wordt ver

langd te zijn, behoudens eene uit het verschil der 

ver&chijndagen voortvloeiende verrekening van 
renten ; 

2°. de nominale bedragen der krachtens art. 4 

uitgegeven en nog niet uitgelote of aflosbaar ge 

stelde schuldbekentenissen, welke ter inschrijving 

door de houders worden ingeleverd. 

De bovenbedoelde inschrijvingen geschieden met 

inachtneming der door Ons te stellen regelen, die 

onder n•. 1 kosteloos en die onder n•. 2 alleen 

tegen betaling van de deswege vereischte for
mulieren. 

De aldus verwisselde schuldbekentenissen worden 

ter vernietiging bij de Algemeene Rekenkamer 

overgebracht. 

Bij uitloting daarvan wordt het voor hare aflos

sing bestemd bedrag tot inkoop en aflossing van 

rentegevende Nationale Schuld aangewend. 

9. Bij verwisseling van vier ten honderd rente

gevende schuld tegen drie en een half ten honderd 

rentegevende Nationale Schuld wordt eene door 

den Minister van Financiën te bepalen vergoeding 

in geld toegekend, welke niet meer zal bedragen 

dan drie ten honderd en niet minder dan twee 

ten honderd over het nominaal bedrag der te 

verwisselen vier ten honderd rentegevende schuld. 

De prijs waarvoor de bij deze wet bedoelde 

drie en een half ten honderd rentege1·ende schuld 

bekentenissen aan toonder worden te gelde gemaakt, 

mag niet minder bedragen dan zeven en negentig 

ten honderd van haar nominaal bedrag. 

De Minister van Financiën is bevoegd het be

drag der ingevolge artt. 2 en 4 nittegeven drie 

en een half ten honderd rentegevende Nationale 

Schuld geheel of ten deele t egen den prijs van 

zes en negentig en drie vierden ten honderd over 

het nominaal bedrag dier schuld te verkoopen 

onder voorwaarde dat de bij art. ] 2 bedoelde 

commissie door de koopers betaald wordt. 

10. De bij dèze wet verleende machtiging tot 

verwisseling van vier ten honderd • rentegevende 

'schuld tegen drie en een half ten honderd rente-
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gevende Nationale Schuld, tot aflossing der 
eerstgenoemde soort en tot tegeldemaking der 
laatstgenoemde soort, vervalt op den 3lsten De
cember 1887. 

11 . Quders, voogden, curators, bewindvoerders 
en alle andere personen met het beheer of toe
zicht over den persoon of de goederen van derden 
belast, fideï -commissaire bezitters, benevens de 
bestuurders van gestichten, zedelijke lichamen en 
instellingen van allen aard, zijn gemachtigd en 
bevoegd om voor de personen welke zij vertegen
woordigen of voor de instellingen of boedels onder 
hun beheer, de bij art. 1 bedoelde verwisseling 
van schuld in inschrijvingen op het Grootboek 
rentende drie en half ten honderd te bewerkstel
ligen en om de ingevolge art. 9 bij zoodanige ver

wisseliag uit te keeren vergoeding in ontvangst 

te nemen. 
Zij zijn bevoegd de bij art. 1 bedoelde verwis

eling van schuld tegen schuldbekentenissen alsmede 
de aflossing der onder hun beheer staande kapi

talen vier ten honderd rentegevende Nationale 

Schuld te vorderen, mits met inachtneming van 

de bepalingen welke voor het geval van vervreem
ding of overdracht dier kapitalen van toepassing 

zouden zijn, zullende de daartoe gevorderde stukken 
vrij zijn van rechten van zegel en van registratie. 

12. Aan bankiers, makelaars en anderen die 

commissiehandel in effecten uitoefenen kan door 
den Minister van Financiën worden toegekend 

eene commissie van een vierde ten honderd over 
het nominaal bedrag der drie en een half ten 
honderd rentegevende schuld welke door hunne 

tusschenkomst tegen vier ten honderd rentege,,ende 

schuld verwisseld of tegen contant geld uitgegeven 

wordt. 
13. Van de verwisseling, de aflossing en de 

tegeldemaking der bij deze wet bedoelc1c Staats
schuld wordt vóór 1°. Juli 1888 eene rekening 

afgelegd, welke, na door de Algemeene Reken
kamer te zijn opgenomen en gesloten, aan de 
Staten-Generaal wordt medegedeeld. 

Op deze rekenmg worden alléén verantwoord 

de bedragen welke, in overeenstemming met de 
ter uitvoering van deze wet, door den Minister 
rnn Financiën te sluiten overeenkomsten, in de 
schatkist gestort of daaruit betaald zijn. 

De vier ten honderd 1·entegevende schuldbe
kentenissen worden, naar gelang zij zijn afgelost, 
ter vernietiging bij de Algemeene Rekenkamer 
-overgebracht. · 

14. Het saldo der in art. 13 bedoelde rekening, 

zoomede alle kosten · door de uitvoering dezer wet 

veroorzaakt, worden, ongeacht het jaar waarin 
de ontvangsten of uitgaven gedaan zijn, ten laste 
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1886 
verevend. 

Jn het VIIde hoofdstuk Á der Staatsbegrooting 
voor het jaar' 1886 wordt het volgende artikel 
ingelascht: 

Art. 16. Kosten vallende op de tenuiti,oel'leg
ging van de wet tot conversie van vier ten hon
derd rentegevende schuld in drie en een half ten 
honderd rentegevende Nationale Schuld, daaronder 
begrepen de rente, welke bij de uitgifte van -
of de verwisseling van vier ten honderd rente
gevende nationale schuld tegen - drie en ecu 

half ten honderd rentegevenile atiooale Schuld 

mocht toegekend worden boven hetgeen in ver
houding der gedane stortingen verschuldigd zou 
zijn , zoomede een zeker gedeelte niet te boven 
gaande h et een derde van de geheele tot 31 Decem

ber 1887 te verkrijgen rente-besparing welke 
door de uitvoering der bovengenoemde wet zal 
verkregen worden, voor zoover de Minister van 

Financiën zoodanig aandeel in die besparing bij 

de ter uitvoering dier wet te sluiten overeenkomsten, 

aan derden zal toekennen . . . . . een millioen. 
zes honderd duizend gulden (/ 1,600,000). 

15. Deze wet verbindt met den dag harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den 9den 1ei 1886. 

(get.) WJLLEM. 

De ilfi11ister van Fi11a11cieii , (get. \ BLOli.M. 

(Uitgeg . 13 JJfei 1886.) 

9 JJfei 1886. BESLUIT, tot wijziging van art. 7 
der bij Koninklijk besluit van 21 Juni 1877 
(Staatsólad n°. 152) vastgestelde instructi e 
voor den geneeskundige, belast met het ge

zondheidsonderzoek , bedoeld bij art. 7 der 
wet van 28 Maart 1877 (Staatsblad n°, :ló) , 

tot wering van besmetting door uit zee aan
komende schepen . S. 103. 

Wr;r WlLLEif III, ENZ. 

Op de voordrach t van Ouzen Minister van 
Staat, Mini ter van Binnenlandsche Zaken, van 
19 Maart 1886, n°. 952, afdeeling Medische politie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 20 

April 1886, n°. 17) ; 
Gezien de nadere voordracht ,an Onzen Mi-
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nister voornoemd, · van 5 Mei 1886, no. 1351, 
afdeeling Medische Politie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen, 
dat in art. 7 der bij Koninklijk besluit van 

21 Juni 1877 (Staatsblad n°. 152) vastgestelde 

instructie voor den geneeskundige, belast met het 

gezondheidsonderzoek , bedoeld bij art. 7 der wet 
van 28 Maart 1877 (Staatsbtad n°. 35), tot 
wering van besmetting door uit zee aankomende 

schepen, de woorden: "het voorschrift van het 

Koniuklijk besluit van 17 April 1873 (Staatsblad 
n°. 4ê!)" vervangen worden door de woorden: 

qde regelen in[!evolge art. 25 der wet van 4 

December 1872 (Staatsblad n° . 134) door Ons 

bij algemeenen maatregel van inwendig bestuur 

vastgeste],l of nader vast te stellen". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan 

afschrift zal worden gezonden aan Onzen Minister 

van Marine, alsmede aan den Raad van State, 

en hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 9den Mei 1886. 

(get.) WILLEM. 

De _Minister van Staat, Min . van Binnenl. Zaken, 
(get.) 1-IEEMSKEJtK. 

(Uitgeg. 14 Mei 1886.) 

10 :Afei 1886. WET, houdende bepalingen ter 

bevordering van de verdeeling van mark

gronden. S. 104. 

Bijl. Hand. 2• Kame-r 1884/85, tweede zitting 
n°. 116; 1885 /86, n°. 36, 1-6. 

' Handel. idem 1885/86, btadz . 1579-1586, 
1588-1616. 

Handel 1 • Kamer 1885/86, bladz. 340, 359--

361, 369-377. 

WIJ WILLEM III, ENZ • . •• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is nieuwe bepalingen vast te 
stellen ter bevordering van de verdeeling vau 

markgronden; 

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

§ 1. Inleidende bepalingen. 

Art. 1 . Onder markgronden verstaat deze wet 

gronden, die van oudsher in onverdeelden eigen

dom bezeten worden onder de namen van marken, 

maalschappen, holtingen, meenscharen, meenten, 

buurten, buurtschappen of andere soortgelijke namen. 

2 . Onder markgenooten verstaat deze wet de 

medegerechtigden in markgronden, en onder mar
ken de vereenigingen, bekend onder de in art. l 
bedoelde namen. 

§ 2. Pan de vordering tot ve,·deeling. 

3. leder markgenoot is gerechtigd de ver

deeling van de markgronden te vorderen. 
4 . Niemand is in eene vordering tot verdeeling 

van markgronden ontvankelijk , tenzij hij vooraf 
het bestuur der mark ,ruchteloos tot vrijwillige 

verdeeling gerechtelijk heeft aangemaand. 

De aanmaning wordt geacht vruchteloos te zijn 

gedaan: 

1 °. wanneer niet binnen veertien weken daarna 

aan hem , van wien zij uitging, eeu besluit der 

markgenooten tot vrijwillige verdeeling is beteekend · 

2°. wanneer het besluit tot vrijwillige verdee

ling niet binnen twee jaren nadat het genomen 

werd, is ten uitvoer gelegd door overschrijving 

der akte van scheiding en deeling in de openbare 

registers . 
5. De gerechtelijke aanmaning geschiedt aan 

den persoon of ter woon plaats van ieder der be

stuurders van de mark. 

Zij wordt bovendien aangeplakt ter plaatse van 

de gewone afkondigingen in de gemeente of ge 

meenten, waar de rnarkgrondeu gèlegen zijn. 

6 . Binnen ééne maand na die aanmaning roept 

het bestuur de markgenooten op ter bijwoning van 

eene binnen twee maanden te houden vergadering, 

om over het verdeelen der markgronden . te be

slissen, alles op de bij de mark gebruikelijke wijze. 

Waar die wijze niet bij reglement is voorge

schreven of door gewoonte bepaald, beslist de 

meerderheid der ter vergadering tegenwoordige 

markgenooten over de vordering tot verdeeling. 

De leden van het bestuur der mark zijn aan

sprakelijk voor de gevolgen door het verzuim dezer 

oproeping veroorzaakt. 

In geval van zoodanig verzuim is hij , die het 

bestuur der mark tot vrijwillige verdeeling ge

rechtelijk heeft aangemaaud, bevoegd de mark

genooten op een termijn van eene maand op te 

roepen ter bijwoning van eene vergadering, als in 
het eerste lid bedoeld. 

De bepalingen van de artikelen 19, 20, 21 , 

22, 24 eu 30 zijn ook bij vrijwillige verdeeling 

van toepassing, met dien verstande echter dat 

het bestuur der mark in de 11laats treedt van de 

in die artikelen genoemde rechter-commissaris en 

commissie en de landmeter door het bestuur 
wordt benoemd. 
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§ 3. Van het geding tot verdeeling. 

7. Van de vordering tot ,•erdeeliug wordt in 

eersten aanleg kennis genomen door de arrondisse
ments-rechtbauk, onder wier gebied de markgron

den of het voornaamste deel daarvan, naar de 

belastbare opbreugst berekend, zijn · gelegen. 
De vordering wordt als summiere zaak behandeld. 

• lndion de outvankelijkheicl ,Ier vordering wordt 
betwist met de bewering, dat de gronden , waar

van de verdeelieg wordt gevorderd, geen mark

gronden zouden zijn, wordt over dit geschilpunt 
het openbaar ministerie gehoord. 

8 De vordering wordt aanhangig gemaakt door 
dagvaardiu:r van het bestuur. 

Deze dagvaarcling geschiedt en wordt aangeplakt 

overeenkomstig hetgeen in artikel 5 ten opzichte 

van de aanmaniug is bepaald. 

Alle andere gerechtelijke exploten voor de mark 
bestemd, geschieden op gelijke wijze, doelt daar- · 

van wordt geene aanplakking vereischt. 

9. Bij het vonnis waarbij de verdeeling der 

markgronden wornt gelast, benoemt de rechtbank 

een rechter-commissaris, door wien, na verhoor 

of beltoorlijke oproeping van het markbestuur, 

eene r.ommissie van drie of vijf personen, bij 

voorkeur uit de markgenooten, en een landmeter 
worden benoenid. 

10. De termijn van hooger beroep van elk 

vonnis in de procedure tot verdeeling van mark

gronden is van ééne maand, te rekenen van den 

dag der ni tspraak. 

Zoodra het vonnis of arrest, waarbij de ver

Jeeling van markgronden is gelast, in kracht van 

gewijsde is gegaan, wordt door den rechter-com
missaris een uittreksel daarvan openbaar gemaakt 

door aanplakking ter plaatse in artikel 5 om

schreven en door aankondiging in een of meer 

door hem aan te wijzen nieuwsbladen. 

§ 4. flaii_ de gerecltlelijke verdeeling . 

11 . De rechter-commissaris bepaalt tijd en plaats 

der bijeenkomst, wa~rop allen die, hetzij · als 
markgenooten , hetzij wegens de uitoefening van 

cenig zakelijk recht, hetzij wegens eene hu uro ver: 

eenkomst, bij de verdeeling belang hebben, voor 

hem kunnen verschijnen·, persoonlijk of bij sch rif

telijk daa,·toe gemachtigden. 

Hij doet zijne beschikking aanplakken op cle 

wijze in art. 5 omschreven. 

12. Op den bepaalden tijd wordt Je bijeeukomst 

gehouden onder voorzitterschap van Jen rechter

commissaris, bijgestaan door den griffier der recht
bank en in het bijzijn de r in artikel 9 vermelde 
commissie, of deze daartoe opgeroepen zijnde, 

die zoo nood.ig inlichtingen geef{. 

Indien er geschil blijkt te bestaan over iemands 
aandeel in, of recht op de markgronden of over 

iemands recht als huurder van di e gronden, en de 

rechter-commissaris part ij en niet kan vereenigen, 
verwijst bij haar, voor zoover het 2;eschil niet 
reeds aanhangig is, naar eene door hem te be• 

palen zitting van de recbtbauk. 
Deze verwijzing vervangt de dagvaarding. 

Ue zaak wordt als summiere zaak beban'.leld. 

13. Van de verschijning en de opgaven der 

belanghebbenden en van hunne verwijzing naar 

de rechtbank wordt door den rechter-commissaris 

proces-verbaal opgemaakt. 

Tevens wordt door hem eene voorloopige lijst 

samengesteld van hen wier rechten niet zijn be

twist , met vermelding van den aard en den om

vani; van ieders recl,t. 

Indien de werkzaamheden niet op één dag kunnen 

afloopen, verdaagt de rechter-commisrnris de zitting 

tot een anderen dag zonder nadere oproeping en 

maakt daarvan melding in het proces-verbaal. 

14. De lijst van rechthebbenden ligt met het 

proces-verbaal gedurende vier weken op de griffie 
der rechtbank, en een door den rechter-commis

saris geteekend afschrift daarvan op de secretarie 

cler gemeente of gemeenten, waarin de markgron

den gelegen zijn, kosteloos ter . inzage, terwijl 

ieder daarvan voor zijne 1·ekeniug afschrift of uit

treksel kan bekomen. 

Van deze nederlegging wordt door den rechter
commissaris kennis gegel'eu door aanplakking op 

de wijze in artikel 5 omschrernn, met bepaling 

van tijd en plaats waarop eene nadere bijeen

komst zal gehouden worden. 

15. In de nadere bijeenkomst is ieder belang

hebbende, ook de tot dusver niet verschenen, 

bevoegd, zijne rechten te doen kennen en het 

recht van anderen te betwisten, onverschillig of 

deze al dan niet reeds op de lijst van rechtheb

benden zijn geplaatst. 

De bepalingen van de artikelen 12 en !3 zijn 

op de nadere bijeenkomst van toepassing. 

16. De lijst vau rechthebbenden, volgens de 

nadere opgaven gewijzigd en aangevuld, wordt 

met het proces-verbaal door den rechter-commis

saris ter griffie der rechtbank, en een door den 
rechter-commissaris geteekend afschrift daarvan op 
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de secretarie der gemeente of gemeenten, waarin 
de markgronden gelegen zijn, nedergelegd , op 
den voet van artikel 14. 

Van die nederlegging wordt door hem kennis 
gegeven door aanplakking op de wijze in artikel 5 
omsehreren . 

.Hiunen vier weken na die aanplakking kannen 
belanghebbenden tegen den inhoud dezer lijst bij 
de regtbank in verzet komen. 

Die bevoegdheid wordt in de bij het tweede lid 

voorgeschreven kennisgeving vermeld. 
Het verzet wordt als summiere zaak behandeld. 

17. Indien bij het einde van dat tijdsverloop 
geen verzet is gedaan, en geen geschil nis bedoeld 

bij artikel 12 aanhangig: is, wordt de lijst door 

den rechter-c0mmissaris gesloten en ontlerteekend. 
Is op dat tijdstip verzet gedaan of eenig geschil 

aanhangig:, zoo geschiedt de sluiting en onder

teekening van de lijst, zoodra de uitspraak des 
rechters in kracht van gewijsde is gegaan. 

Na de sluiting eu onderteekening van de lijst 

wordt niemand dan die daarin als zoodanig ver
meld wordt, als rechthebbende erkend. 

18. Zoodra de Hjst van rechthebbenden is ge
sloten, wordt overgegaan tot het opmaken van 
een plan van verdeelin1; der markgronden door 
den rechter-commissaris, onder voorlichting van 

de in artikel 9 vermelde commissie of deze althans 
daartoe opgeroepen zijnde, bijgestaan door den 
landmeter. 

19. De rechter-commissaris <loet door den land
meter eene kaart der markgrornlen vervaardigen, 

waarop worden aange1rnzen, zoowel de bestaande 

wegen rn waterleidingen die onveranderd behouden 

worden, als die welke ten open baren dienst, door 

de zorg der commissie, voor rekening der mark 
moeten worden aang-elegJ of verbeterd. 

De in art. 9 bedoelde commissie geeft zoowel 

den rechter-commissaris als den landmeter de in

lichtingen, die zij wenschelijk acht te verstrekken 

of die van haar worden verlangd. 
Een afschrift der kaart met eene beschrijving, 

behelzende de breed te der wegen en de breed te 
en diepte der waterleidingen , wordt door den 

rechter-commissaris ter goedkeuring toegezonden 

aan het bestuur der gemeente of gemeenten 
waarin de markgronden gelegen zijn. 

20. Indien door het bestuur eener gemeente 
binnen drie weken geen beschikking aan den rechter
commissaris door een ilaartoe bevoegden ambtenaar 
is beteekend, wordt, voor zooveel die gemeente 
betreft, de goedkeuring geacht te zijn verleend. 

Van die al of niet beteekening geeft de rechter
commissaris kennis aan ieder der leden van de 
in art. 9 bedoelde commissie. 

Indien een gemeentebestuur zijne goedkeuring 
weigert, is de rechter-commissaris zoowel als de 
commissie bevoe1;d , binnen drie weken na de 
beteekeninir daarvan, in hooger beroep te komen 
bij Gedeputeerde Staten. 

Wordt het besluit van Gedeputeerde Staten 
door Ons op grond van strijd met de wet of het 
algemeen belang vernietigd, dan hebben deze op

nieuw over de zaak uitspraak te doen met inacht

neming van Onze beslissing. 
21 . Het onderhoud van de ten open baren dienst 

bestaande of door de zorg der commissie aan te 

leggen of te verbeteren wegen en waterleidingen 
met de daartoe behoorende kunstwerken komt, 

tegen eene billijke vergoeding, ten laste van de 
gemeenten waarin de markp:ronden gelegen zijn. 

Bij verschil tusschen de commissie en een 

gemeentebestuur over de aanvaarding: in onderhoud 
dezer wegen en waterleidingen, kan de beslissing 

van Gedeputeerde Staten worden ingeroepen en 
is het laatste lid van artikel 20 van toepassing. 

Geschillen over de billijke vergoeding voor dit 

ondr.rhoud te ootvaugen, besli st de rechter. 
22. Door de gerechtelijke verdeeling worden 

de bestaande overeenkomsten van hnnr en verhuur 
van markgronden verbroken, behoudens schadeloos
stelling van de huurders overeenkomstig artikel 23. 

23 . Ue commissie waardeert de verschillende 
gronden met het oog op hun aard en ligging. 

Zij bepaalt den aard en de hoegrootheid der 

schadeloosstelling te ontvangen ·voor het gemis van 
zakelijke rechten en voor het verbreken van ver

hnriagen. 
Zij maakt de kavelingen waarbij aan ieder recht

hebbende zijn aandeel wordt toegedeeld, met in

achtneming van het bij art. 24 bepaalde. 

Zij doet op de kaart bren1;eo de uit- en over

wegen naar en van den openbaren weg en de 
waterloozingen naar de openbare waterleiding. 

Zij onderwerpt een en ander aan de goed
keuring van den rerhter-commissaris. 

24. Aan hen, die alleen krachtens ingezeten
schap tot het genot van markgronden gerechtigd 
zijn, zonder zelf een eigendomsrecht te hebben, 

wordt geen aandeel toebedeeld, doch aan de ge
meente of afdeeling eener gemeente, aan welker 
ingezetenschap zij dat genot ontleenen, wordt een 
derde gedeelte toebedeeld van het aandeel, dat zij 

verkrijgen zonden indien hun recht dat van eigen-



228 10 MF.I 1886. 

dom ware, welk gedeelte wordt gekort op het 
aandeel van ieder der overige markgenoot.en naar 
evenredigl,eid. 

De toebedeeling aan de gemeente of afdeeling 
heeft niet plaats indien deze zelve een recht van 

eigendom heeft op het gedeelte, tot welks genot 

hare ingezetenen gerechtigd zijn, en haar op 
dien grond een aandeel wordt toebedeeld. 

Zij , die krachtens ingezetenschap tot het genot 

gerechtigd waren, bi ijrnn zulks voor wat betreft 
het aan de gemeente of afdeeling toebedeelde aan
deel, tenzij hun recht wordt afgekocht tegen 
schadeloosstelling, door scheidsmannen in oneffen 

getal te bepalen, op wier benoeming, werkzaam

heden en beslissing de artikelen 624 en volgende 

van _den eersten titel van het der<le boek van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering toe

passelijk zijn. 

25. De door den rechter-commissaris goedge

keurde verkaveling, met vermelding van het bedrag 

der toegekende sc.hadeloosstellingeu, ligt met toe

lichting gedurende vier weken voor belangheb

benden ter inzage op het huis der gemeente of 

gemeenten, waar de markgronden gelegen zijn. 

De rechter-commissaris geeft van deze neder

legging kenni s door aauplakkin~ op de wijze in 

artikel 5 omschreven, met bepaling van tijd en 

plaats waarop belanghebbenden voor hem kunnen 

verschijnen, persoonlijk of bij schriftelijk daartoe 

gemachtigden, ten einde hunne bezwaren te doen 

kennen. 

26. Op de bijeenkomst met belanghebbenden 

is de commissie tegenwoordig tot het geven van 

inlichting. 

Indien belanghebbenden bezwaren hebben of 

onderling van stukken grond wenschen te ruilen, 

geven zij dat op die bij eenkom t te kennen. 

Van het aldaar. verhandelde wordt door den 

rechter-commissaris 1iroces-verbaal opgemaakt. 

Bij gebreke van overeenstemmiug, verwijst de 

rechter-commis aris partijen naar eene door hem 

te bepalen zitting der rechtbank. 

Deze verwijzing vervangt de dagvaarding. 

Ue zaak wordt als summiere zaak behandeld. 

27. Indien naar aanleiding der bijeenkomst 

wijziging wordt gebracht in de verkaveling of 

schadeloosstelling, liggen deze wijzigingen, met 

het proces-verbaal, gedurende veertien dagen ander

maal voor belanghebbenden ter inzage. 

Voor deze nederlegging en de daarop volgende 

bijeenkomst zijn de bepalingen vau de artikelen 

25 en 26 van toepassing. 

28. Na afloop der laatste bijeenkomst of, indien 
er dan nog eenig geschil aanhaugig is, zoodra de

uitspraak Jes rechters in kracht van gewijsde is 

gegaan, maakt een door den rechter-commissaris 

aangewezen notaris een akte van scheiding op. 

Zij wordt onderteekeud door de commissie en 

den rechter-commissaris, en overgeschreven in de 

openbare registers, ten bewijze van overdracht 

der toegedeelde en geruilde gronden . 
Zoolaug de akte van scheiding niet in haar 

geheel in de openbare registers is overgeschreven, 
kan ieder~ aan wien daarbij g:rouden worden toe

gedeeld , een uittrek el der akte voor wat betreft 

de hem toegedeelde en door hem in rnil genomen 

gronden in de openbare registers doen overschrijven 

ten bewijze van overdracht. 

29. Gedurende de werkzaamheden tot de ge

r echtelijke verdeeling kunnen, nadat vooraf de 

markgenooten door het bestuur zijn op~eroepen, 

de markgronden verkocht worden, wanneer een 

yerkoop van het geheel bij meerderheid van stem

men der aanwezige markgenooten, of vau een 

deel door den rechter-commissaris, op voordracht 

der commissie, noodzakelijk wordt geacht. 

In beide gevallen geschiedt die verkoop in het 

openbaar door het markbestuur, ten overstaan van 

den door den rechter-commissaris aangewezen 
notaris. 

Indien binnen zes maanden na de dagteekeuing 

van het besluit der markgenooten lot verkoop of 

na de mededeeling aan het markbestuur door den 
rechter-commissaris van zijne zienswijze omtrent 

gedeeltelijken verkoop, het mark bestuur dien ver

koop niet heeft doen plaats hebben, geschiedt deze 

door de zorg der in art. 9 vermelde commissie. 

30. De verdeeling, alsmede de daartoe uoodige 

verkoop van markgronden, hebbeu plaats ook 

indien daarin het Kroondomein, de Staat, pro

vinciën, gemeenten of waterschappen medegerech

tigd zijn, en indien er onder de belanghebbenden 

mochten zijn afwezigen, minderjarigen of andere 

personen, die de vrije beschikking over hunne 

goederen missen, zonder dat voor hen eene bijzon

dere machtiging vereischt wordt. 

Bewindvoerders, voogden eu curators zijn ver

plicht de afwezigen , de minderjarigen en onder 

curateele gestelden bij deze verdeeling of verkoop 

te vertegenwoordigen en hunne belangen waar te 
nemen. 

De vermoede.lijke erfgenamen en legatarissen, 

die in _het bezit van de goederen van een afwezige 

zijn getreden, overeenkomstig de artikelen 528 
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-en 531 van het Burgerlijk Wetboek, oefenen bij 
deze verdeeliog of verkoop dezelfde rechten uit 
.als aan den afwezige zelf zonden toekomen. 

31 . Aan de commissie wordl:--op hare aanvraag 
-door de bewaarders kosteloos iazage gegeven van 
de betrekkelijke kadastrale stukken, plans en 
registers. 

32 . Alle kosten uit de verdeeling voortvloeiemle 
benevens die van de verdeeling zelve der mark
gronden komen ten laste van de medegerechtigden 
in evenredigheid van ieders aandeel; die van de 

geschillen ten laste van de verliezende partij, 
behondeas de toepasselijkheid van art. 56 van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorderiag. 

33. Todien de kas der mark niet toereikend is 
om de ko ten uit de verdeeling voortvloeiende en 
die van de verdeeling zelve te bestrijden, kan 

zoowel de rechter-commissaris als de in art. 9 

bedoelde commissie een voorschot vorderen van 

dengene, die eene vordering tot verdeeliug heeft 
ingesteld. 

34. De commissie doet rekening van hare 
werkzaamheden aan den rechter-commissaris en 

draagt het saldo met het afschrift der goedge
keurde rekening aan het bestuur der mark over. 

35 . De laatste bes! unrders zij u met de vereve

n in!!' der zaken en het opmaken der slotrekening 
belast. 

Deze rekening wordt gedaan aan de gewezen 
markgenooten op dezelfde wijze als gedurende het 
bestaan der mark plaats vond. 

Door de gewezen markgenooten wordt naar 
~venredigheid van ieders aandeel het voordeelig 

slot genoten of het nadeelig slot gedragen. 

Alle boeken, kaarten en papieren, die tot het 
markbeheer behoord hebben , worden overgebracht 
naar de verzameling van 's Rijks oude archieven 
iu de provincie, waarin de markgronden of het 
grootste deel daarvan gelegen waren. 

Belanghebbenden hebben recht tot kostelooze 
inzage en tot het verkrijgen van afschriften of 
uittreksels mor hunne rekening. 

§ 5. Slot- en overgangsbepalingen 

36 . Zij, die op den ]sten Januari 1886 als 
markgeoooten in de boeken of schrifturen der 

mark bekend staan, worden als zoodanig aao!!'e
merkt, behoudens tegenbewijs. 

Zij, die op hetzelfde tijdstip als bestun;ders 

der mark in de boeken of schrifturen der mark 
bekend staan , of op andere wijze als zoodanig 

zijn erkend, blijven als zoodanig aangemerkt totdat 

zij door anderen op de bij de mark gebruikelijke 
wijze zijn vervangen, of een bestuur overeenkomstig 

het eerste lid van art. 37 is benoemd. 
37. Binnen drie maanden na het in werking 

treden dezer wet doen de bestuurders . opgaaf van 
hunne namen en woonplaatsen, alsmede van de 
plaats voor de zittingen bestemd , aau het bestuur 
der gemeente of aan de besturen der gemeenten 
waarin de markgronden gelegen zijn. 

Zoodra in deze namen of plaatsen eenige ver
anderi o!); voorvalt, geschiedt daarvan gelijke opgaaf. 

Deze opgaven worden niet beschouwd als eeoe 
erkenning, dat de betrokken gronden markgronden 

in den zin dezer wet zijn. 

Van de ingekomen opgaven wordt door het 
gemeentebestuur openbare bekendmaking gedaan en 

aanteekeniog gehouden in een openbaar register. 
Alle gerechtelijke exploten worden gedaan aan 

de besturen , voor zoover zij in de daarvoor ge

houden registers bekend staan, en anders aan het 
hoofd van het gemeentebestuur of aan de hoofden 

der gemeentebesturen, die het oorspronkelijke voor 
gezien zullen teekeoeo. 

38 . Indien eeoe mark op den !sten Januari 1886 
geen bestuur heeft of geen bestuurders volgens 

het eerste lid van artikel 36 zijn opgegeven of 
de bestuurders aftreden zonder door andere te 

worden vervangen op de bij de mark gebrnikelijke 

wijze, wordt door den Commissaris des Konings 
in de provincie waarin de markgronden of het 
grootste deel daarvan gelegen zijn, een bestuur 
van drie leden, bij voorkeur uit de markgenooteo, 
benoemd. 

Bij de benoeming wordt tevens voorgeschreven, 

op welke wijze de in artikel 6 vermelde oproeping 

en stemming zullen plaats hebben wanneer geene 
reglementen van de mark daaromtrent bestaan. 

De benoemden geven binnen drie maanden na 
hunne benoeming aan het gemeentebestuur de 
plaats op, waar zij zitting zullen honden. 

De bepalingen van het tweede, vierde en vijfde 
lid van het voor!!'aand artikel zijn in dit geval 
toepasselijk. 

39. Bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis 

van een lid der commissie wordt door den rechter
commissaris een ander benoemd om dat lid voo~ 
zoolang noo_dig te vervangen. 

De leden der commissie die buiten de mark
genooten zijn benoemd, ontvangen een door den 
rechter-commissaris te bepalen salaris. 

Deze regelt insgelijks het salaris van den land
meter, in overleg met de commi sie. 
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40. Van het recht van registratie zijn vrijgesteld: 
a . de gerechtelijke stukken en uitspraken in 

rechtsge<lingeu op grond van deze wet ingesteld; 

b. de akten en processen-verbaal door den rechter• 

commissaris of uoor de iu artikel 9 vermelde 

commissie krachtens deze wet opgemaakt. 
In geval van verkoop van markgronden aan 

een markgenoot worden de rechten van registratie 

en overschrijving slechts geheven na aftrek van 

des koopers aandeel in al de verkochte markgronden. 
H et laatste lid van artikel 7 en artikel 9 der 

wet van 11 Juli 18S2 (Staatsblad n°. 92), tot 
wijziging der bepaliagen betreffende de heffing 
der rechten van registratie, zij n niet van toe

passing op de akten van verdeeling van mark

gronden. 
41 . De wetten van 16 Grasmaand 1809 ter 

bevordering van het ontginnen van woeste gronden, 

en van 10 Bloeimaand 1810 over de wijze van 

stemmen bij marken enz. worden ingetrokken. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den l Oden Mei 1886. 

(get) 

(get.) 

WILLEM.. 

De iJJinister van Justitie , 
DU 'l'OUit VAN BELLINCHAn;. 

De :1Iin. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
{get.) VAN DEN BERGH. 

De ltlinisll!'~ van Staat, .ilfin. van B innenl. Zaken, 
{get.) HEEMSKERK. 

De Ministe;- van Financiën , (get. ) BLO Ell 

( Uitgeg. 13 .ilfei 1886.) 

11 .Mei 1886 . BESLUIT, betreffende de sluiting 

van de t egenwoordige zitting der Staten

Generaal e~ de ontbinding van de Tweede 

"Kamer. S. 105. 

24 .ilfei 1886 . M1ss1vE van den Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandscbe Zaken, 

betreffende vrijdom van briefport. 

Bij Koninklijk besluit van 6 Mei 1886, n°. 30, 

is vrijdom van port verleend voor de briefwisseling 

over dienstzaken, welke gevoerd wordt tnsschen 

de voorzitters der militieraden onderling, alsmede 

tusschen de genoemde voorzitters ter eenre en den 

Commissaris des Konings in àe provincie, den 

bevelhebber in de militaire afdeeling, alsmede 

den militie-commissaris . en de gemeentebesturen 

in het militiedistrict ter andere zijde. 

Ik heb de eer UH.E.G. te Yerzoeken hiervan 

mededeeling te doen aan den mil itiecommissaris 

en te zijuer tijd aan den voorzitter van den 

militieraad in Uwe provincie . 

De Ministe;- va1~ taat, Jlfin. van Binnenl. Zaken, 

Voor den Minister, 

De Secret.-Gene;-aat, (get.) AnNTZJ,;NLUS, l. S.'.G. 

25 Mei I 886. BESLUIT, houdende bepalingen 

ter uitvoering van de wet van 9 Mei l8S6 

(Staatsblad n°. 102), tot conversie van vier 
ten honderd in drie en een half ten honderd 

rentegever.de Nationale Schuld. S. 106. 

W 1~ WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën, dd 20 )l ei 1886, n°. 27 , afdeeling 

Generale Thesaurie; 

Gezien artt. 1, 2 en 11 rler wet van 9 .Mei 1S86 
(Staatsblad n°. 102); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. 1. De rechthebbenden op: 

a. inschrijvingen in het Grootboek drr vier ten 

honderd rentegevende ationale Schuld; 

b. schuldbekent~nissen ten laste van den Staat, 

uitgegeven krachtens de wetten van 5 Juni 1878 

(Staatsblad n°. 87), van l 6 Maart 1883 (Staats
blad n°. 34) en van 20 Juli 1884 (Staatsblad 
n°. 146); en 

c. schuldbekentenissen ingevolge de bij de wet 

van 19 December 1882 (Staatsblad n•. 231) be

krachtigde overeenkomst met de Amsterdamsche 

Kanaalmaatschappij , ten laste van den Staat ge

bracht; 

worden gedurende een termijn van zestien dagen , 

aanvangende met 31 Mei 1886 en eindigende den 

15 Juni 1886, in de gelegenheid gesteld om te 

verklaren of zij aan verwisseling der hno toebe

hoorende of onder bon beheer zijnde inschrijvingen 

en schuldbekentenissen tegen drie en een half ten 

honderd rentegevende Nationale Schuld, dan wel 

aan aflossing binnen een door Ons nader tijdig te 

bepalen termijn de voorkeur geven. 

2. De verklaring dat aflossing verlan"d wordt, 

geschiedt door inlevering aan het kantoor van den 

Agent van het Ministerie van Financiën te .Am

sterdam of aan een der kantoren van de Betaal

meesters iu de hoofdplaatsen der provinciën en te 

Rotterdam, van behoorlijk ingevulde en onder

teekende formulieren in duplo, welke van den 

30sten Mei 1886 af, aan die kun toren kosteloos 

verkrijgbaar zijn. 
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Die kantoren zijn daartoe op eiken werkdag 

van den bij artikel 1 bepaalden termijn, van des 

voormiddags negen tot des namiddags tlri ure, 

geopend. 

Bij de verklaring worden overgelegd : 

a. voor zooverre daarbij aflossing verlangd wordt 
door beheerders, bezitters of bestuurders in het 
l ste lid van artikel 11 der wet van 9 Mei 1886 
(Staatsblad n°. 102) bedoeld, de bewijzen dat de 

onderteekenaars daartoe overeenkomstig het 2de lid 

van dat artikel bevoegd zijn; 

b. voor zooverre daarbij de aflossing verlangd 
wordt van schuldbekentenissen aan toonder, die 

schuldbekentenissen zelve, met de daarbij behoo

rende couponbladen en talons, met bijvoeging van 

eene lijst in duplo waarop de nummers dier stukken 

naar volgorde vermeld zijn. 

De schuldbekentenissen en de eerst vervallende 

coupons worden door den Agent 1•an het Ministerie 

van Financien te Amsterdam gestempeld . Voor 

zoover de stempeling niet terstond bij de inlevering 

kan geschieden, wordt van de overname der stuk

ken een bewijs afgegeven, vermeldende de soort, 

het bedrag en het aantal der stukken . 

Deze stukken worden binnen vier dagen nà de 

dagteekening van het bewijs van Ol"ername en 

tegen intrekking daarvan, aan den inleveraar door 

voornoemden Agent of, des verlangrl door tusschen

komst van den Betaalmeester hij wien ze zijn 

ingeleverd, teruggegeven. 
Formulieren voor die lij sten zijn van den 30sten 

Mei 1886 af aan de bovengenoemde kantoren 

kosteloos verkrijgbaar. 

Verklaringen, waarbij de gevorderde stukken 

niet zijn overgelegd, worden, behoudens het be

paalde bij artikel 3, als niet ingeleverd beschouwd. 

3 . Onze Minister van Financiën is bevoegd, 

aan de in art. 11 der wet van den 9den Mei 1886 

(Staatsblad n°. 102) bedoelde beheerders, bezitters 

en bestuurders, die binnen den bij artikel l van 

dit besluit bepaalden termijn het verlangen tot 

aflossing der onder hun beheer staande kapitalen 

vier ten honderd rente!(evende Staatsschu!d hebben 

te kennen gegeven, maar om redenen welke ter 

beoordeeling van den Minister staan, verhinderd 

werden de bij artikel. 2 , litt. a, van dit besluit 

bedoelde bewijzen nevens de verklaring tot aflossing 

over te legge1~, een naderen termijn van ten 

hoogste twee maanden na den bij artikel l van 

dit besluit bepaalden termijn toe te staan, binnen 

welken zij de bedoelde bewijzen zullen hebben 

over te leggen. Na het verstr ijken van dien 

termijn zullen zij, die in het hier onderstelde 
geval verkeeren en de gevorderde bewijzen niet 

overgelegd hebben, geacht worden zich niet voor 

de aflossing verklaard te hebben. 

4. Houders van certificaten, uitgegeven door een 

administratiekantoor der vier ten honderd rente
gevende Nationale Schuld, kunnen de verklaring, 

dat zij de aflossing verlangen van de op de certifi
caten vermelde ka pi talen vier ten honderd rente

!(evende Nationale Schuld, binnen den bij artikel 1 

bepaalden termijn rechtstreeks indienen bij den 

Agent van het Ministerie van Financiën te Am
sterdam, mits daarbij overleggende de certificaten 

zelve, waarvoor aflossing verlangd wordt, met de 

daarbij behoorende con pon bladen en talons, met 

bijvoeging van ecne lijst in duplo waarop de 

nummers dier stukken naar volgorde vermeld zijn . 

Indien de certificaten door verschillende admi

nistratiekantoren z\jn uitgegeven, zal voor ieder 

dier kantoren eene afzonderlijke lijst moeten inge

diend worden. Deze lij sten, welke van den 30sten 

Mei 1886 af bij den Agent van het Ministerie 

van Financiën te Amsterdam kosteloos verkrijgbaar 

zijn, moeten voorzien zijn van eene aan den voet 

daan·an gestelde verklaring, ten blijke dat het 

administratiekantoor kenni s draagt van het rer

lungeu tot afschrijving van het bedrag der daarin 

genoemde certificaten van het hoofcl van rekening 

van dat kantoor. De certificaten zelve en de eerst 

vervallenrle coupons worden door den Agent van 

het Ministerie van Financiën te Amsterdam, op 

gelijke wijze als voor cle schuldbekentenissen aan 

toonder is bepaald, gestempeld en aan cle houders 

teruggegeven . 

5. Het genot der rente ad vi er ten honderd 

's jaars over de in artikel 1 der wet van den 

9den Mei 1886 (Staatsblad n°. 102) genoemde 

Staatsschulden, waarvan de verwisseling gev raagd 

is of ingevolge het bepaalde bij artikel 2 dier wet 

geacht wordt gevraagd te zijn, eindigt met den 

30sten Juni 1886. 

Met l Juli 1886 wordt het bij artikel 8 der 

evengenocmde wet ingestelde Grootboek der drie 

en een half ten honderd rentegevende Nationale 

Schuld geopend en begint het rentegenot an drie 

en een half ten honderd 's jaars op J e daarop 

over te schrijven kapitalen en op de schuldbe

kenleni~sen aai; toonder, welke ter verwisseling 

tegen vier ten honderd rentegevende Staatsschulden 

worden uitgegeven. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, hetwelk gelijktijdig in 
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het Staal sblad en in de Stau.fscourant zal ge -
plaatst worden. 

\Vildungen, den 25sten l\iei 1886. 

(get.) v IL E 1. 

De "Jllinister van Financiën, (get.) BLOl!:M. 

(Uiig,g. 28 JJ[ei 1886.) 

25 JJfei ] 886. BESLUlT, tot vernietiging van het 
besluit van den raad der gemeente lfTot
faartsdijk van 25 Maart jl., bepalende dat 
voor zooveel 1.ijn dienst als veldwachter dat 

toelaat, de gemeente-veldwachter, tevens bode 
der gemeente, den ontvanger in zijne betrek
king kan behulpzaam zijn en dat het halen 
van geld moet geschieilen op risico van de 
gemeente. S. 107 . 

IV1J WILLEM III, .1!:NZ 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsrhe Zaken, van 
29 April 1886, n•. 1834, afdeeling Binnenlandsch 
bestuur, tot vernietiging van het besluit van den 
raad der gemeente Wolfaartsdijk van 25 Maart jl., 
bepalende dat voor zooveel zijn dienst als veld
wachter dat toelaat, de gemeente-veldwachter, 
tevens bode der gemeente, den ontvanger in zijne 
betrekking kan behulpzaam zijn en dat het halen 
van geld moet geschieden op risico der gemeente; 

O,erwegende , dat art. 113 der gemeentewet 
den ontvanger belast met de invordering van alle 
inkomsten en ontvangsten der gemeente en aan 
hem de zorg opdraagt, dat die invordering be
hoorlijk geschiede ; 

dat dus de raad niet bevoegd is te bepalen, 
dat de inning van aan de gemeente toekomende 
gelden door een ander, buiten verantwoordelijkheid 
van den ontvanger, kan geschieden ; 

dat bovenvermeld besluit van den raad van 
Woifaartsdijk, derhalve in strijd is met art. 113 
der gemeentewet; 

Gelet op art. 153 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

11 Mei 1886, n°. 31); 
Gezien het nader rnpport vnn Onzen voor

noemden Minister, van 18 Mei 1886, n•. 2137, 
afdeeling Binnenlandsch bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstnan het boven
vermeld besluit van den raad van TfTqtjaartsdijk van 
26 . Maart jl., wegens strijd met de wet te ver

nietigen 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belnst met de uitvoering van dit besluit , hetwelk 

in her:'Staatsblad geplaatst en in afschrift aan 
den ad van State medegedeeld zal worden. 

w· ungen , den 26sten l\iei 1886. 
(get.) .._; WILLEM. 

De JJfinisler van Staat, llfin. van Binnent. Zaken, 
(get.) rhEMsu:1iK. 

(Uitgeg. 28 JJfei 1886.) 

28 Mei 1886. BESLUlT, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 20 Augustus 1883 
(Staatsblad n°. la3), houdende vaststelling 
van nieuwe regelen omtrent de benoembaar

heid en uitzending van rechterlijke en adminis
tratieve ambtenaren voor den dienst in Neder

landscl,-lndi°ë . S. 108. 
WtJ WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Koloniën, dd. 1 Mei 1886, litt. D, n•. 2:3; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 

18den Mei 1886, n•. 19) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voornoemden 

Minister, del. 22 Mei 1886, litt. D, 11°. 14 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

De eerste alinea van art.. 11 van Ons besluit 
van 29 Augustus 1883 n°. 25 (Nederlandscl, 
Staatsblad n•. 133 , I ndisch, Staatsblad n°·. 249), 
houdende nieuwe regelen omtrent cle benoembaar
heid en uitzending van rechterlijke en administra
tieve ambtenaren voor den dienst in Nedtrrlandsck 
Indië , wordt gelezen als volgt: 

Van de personen, behoorende tot de in art. 10, 
sub a bedoelde categorie, komen bij voorkeur voor 
uitzending in aanmerking degenen, die voldoen 
aan het examen, dat na de in dat artikel be
doelde bekendmaking, gehouden wordt en wel 
naar de volgorde , die zij op de ranglijst van het 
exnmen innemen. 'russchen hen, die op de rang
lijst gelijk stnan, beslist het lot. 

Dit besluit treedt in werking op den vijfden 
dag na dien der dagteekening van het Staatsblad 
en van de Staatscourant, waarin het !l:eplaatst wordt. 

Onze Minister van Koloniën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat tegelijkertijd in 
het Staatsblad en in de Staatscourant zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer . 

Wildungen, den 28sten Mei 1886. 
(get.) WILLEM. 

De JJfin . van Koumiën , (get.) SPRENGE!l VAN EYK. 

(Uitgeg. 8 J uni 1886.) 
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31 Mei 1886. M1ss1vE van den Minister van 
Staat, Minister van Binnenlanclsche Zaken , 
betreffende misbruik van portvrijdom. 

Zie de nadere missive van 10 ÀugU3ttl,S 1886. 
Mijn ambtgenoot van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid deelt mij mede dat niettegenstaande 
mijne aanschrijving dd. 10/14 October 1881 , 
·n°. 44.33, afdeeling B.B., wederom is gebleken 
dat door de gemeent~besturen nog steeds op uit
gebreide schaal misbrnik wordt gemaakt van den 

verleenden vrijdom van port voor dienstzaken, 

ter ontbieding, verzending en betaling van stukken 
ten behoeve van derden. · 

Het misbrnik betreft hoofdzakelijk de stukken 

(µ:eboorte- en overlijdensacten, certificaten van 

voldoening aan de wet op de militie, toestemming 
van corpscommandanten, legalisatiën van hand

teekeningen der ambtenaren van den burgerlijken 
stand, certificaten van gedane huwelijksaangiften, 

enz.) , die door de burgemeesters, secretarissen of 
ambtenaren van den burgerlijken stand worden 

aangevraagd en verzonden ten behoeve van per 

sonen die een huwelijk wenschen te sluiten, ter

wijl bovendien de kosten dier acten enz. meer

malen per dienstbrief in postzegels tusschen 
genoemde ambtenaren worden overgemaakt. 

Op verzoek van mijn voornoemden ambtgenoot 

en met herinnering aan mijne hierboven aange

haalde circulaire, noodig ik U uit den burgemeesters 
in Uw gewest het ongeoorloofde daarvan te doen 

opmerken en hun te gelasten zich voortaan daar

van te onthouden. 

Ongaarne zou mijn ambtgenoot, ter wering van 

dit misbrnik, overgaan tot het nemen van maat

regelen, die voor de daarbij het.rokken personen 

zeer onaangename gevolgen zouden na zich slepen. 

De Minister van Staat, Min. van Binnent. Zaken , 
Voor den Minister, 

De Secreta;-is-Gene;-aat, (get .) HUBRECHT. 

1 Juni 1886. BESLUIT, houdende aanw(izing van 

een terrein in de gemeente Muiden, waar 

eene bewaarplaats van buskruit kan worden 

opgericht en in werking gebracht. S. 109. 

1 Juni 1886. BESLUIT, bepalende de plaatsing 

in bet Staatsblad van de op 1 7 April 1886 
te Caïro tusschen de gevolmachtigden van 
Nederland en Egypte ouderteekende verkla
ring, betreffende den N ederlandschen handel 

en de ' ederlandsche scheepvaart op Egypte. 
S. llO. 

1886. 

WI J WILLEM III, ENZ. 

Gezien de op 17 April 1886 te Caïro tusschen 
de gevolmachtigden van Nede;-land en Egypte 

ouderteekende verklaring, betreffende den Neder
landschen h del en de ' ederlandsche scheepvaart 
op Egypte , van welke verklaring de inho url en 
de vertaling luiden als volgt: 

VERTALING . 

De ondergeteekenden, Jonkheer PIETER JosEPH 

FRANS MARIE VAN nJ<:R DOES DE W1LLEBOIS' 
Politiek Agent en Consul Generaal van Zijne 

Majesteit den Koning der Nederlanden in Egypte, 
en Zijne Excellentie N UBAR PACHA, President 

van den Ministerraad, Minister van Buitenlandschc 

Zaken en van Justitie der Regeering van Zijne 
Hoogheid den Khedive van Egypte, daartoe be

hoorlijk door hunne respectieve Regeeringen ge• 
machtigd, zijn overeengekomen als volgt: 

De Regeering van Zijne tlajesteit den Koning 
der .Nederlanden stemt er in toe, dat de Egyp

tische reglementen op de in- en uitgaande rechten 

welke volgens de handels- en douaneconventie, den 

3den Maart 1884 tusschen de Grieksche en de 

Egyptische Regeering ge loten , op de onderdanen, 

de schepen, de scheepvaart en den handel van 

Griekenland worden toegepast, eveneens toegepast 

zullen worden op .Ie onderda11en, de schepen, de 
scheepvaart en den handel van Nederland. 

Alle rechten, voorrechten en vrijdommen, welke 

de Egyptische Regeering tegenwoordig verleent 

of in het vervolg zou kunnen verleenen aan de 

onderdanen, de schepen , de scheepvaart en den 

handel van eenige andere Mogendheicl, zullen 

eveneens verleend worden aan de onderdanen 

de schepen, de scheepvaart en den handel va; 

Nederland, die daarvan rechtens de uitoefening 
en het genot zullen hebben. 

Ten blijke waarvan de ondergeteekenden deze 
akte hebben onilerteekend en van hun zegel 
voorzien. 

Gedaan te 

(Get.) 
Caïro, den zeventienilen April 1886. 

VAN DER llOES DE WILLEBOIS. 
. N . NUJJAR. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
.Buitenlandsche Zaken, van den 25sten Mei 188fi, 
Algemeen Secretariaat, no. 3688; 

Hebben goedgevonden en verstaan de bekend
making van bovenstaande verklaring, met de ver
taling, te bevelen door plaatsing van di t besluit 
in het Staatsblad. 

Onze Ministers , Jioofuen der Departementen 
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van Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voor 
zooveel hem betreft, met de uitl'oering der be
palingen in voorschreven verklaring vervat. 

Wildangen, den l sten Juni 1886. 
(get.) WJ LL EM. 

JJe llfinuter van Buitenlàndsche Zaken, 
(get.) v. KARNEB EEK. 

( Uitgeg. 9 Juni 1886 ) 

4 Juni 1886. BESLUIT , houdende beschikking 
op het beroep van den raad der gemeente 
Zu idbroek, ingesteld tegen een besluit van 
Gedeputeerde Staten van Groningen , be

treffende de begrcoting dier gemeente voor 
1886, waarbij art. 2 l2 der gemeentewet is 

toegepast. 
\VlJ WILLEM III, ENZ. 

Beschikkende op het beroep door den raad der 

gemeente Zuidbroek, ingesteld.tegen een besluit van 

Gedeputeerde Staten ' van Groni11gen, van 8 Janu

ari 188 6 n°. p2, afd. 2, betreffende de be

grootiug dier gemeente, voor 1886; 
Den Raad van State, afdeeling voor ile geschillen 

van bestuur , gehoord, advies van 12 Mei 1886, 
n°. 25; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

.Binnenlandsche Zaken van 28 Mei 1886 n°. 2190, 

afd. B. B.: 
Overwegende, dat door Onzen Commissaris in 

de provincie Grouingen den 14 October 1885 een 
besluit is genomen, waarbij hij, krachtens art. 191 
Jid 5 der gemeentewet, bepaalde, dat met ingang 

van 1 Januari 1886, in de gemeente Zeiidbroek 
een tweede veldwachter zou worden aangesteld; 

dat de gemeenteraad echter weigerde de posten 
van ui tgaaf voor jaarwedden van agenten en veld
wachters en voor kleeding en wapening van deze 

in overeenstemming met dat besluit van Onzen 

Commissaris te verhoogen en dat daarop Gedepu

teerde Staten, bij besluit van 18 December 1885, 
krachtens art. 212 der gemeentewet, de uitgaven 
ter uitvoering van het besluit van Onzen Commis

saris op de begrooting der gemeente hebbeu ge
bracht door art. 5 der eerste afdeeling van hoofd
stuk I, jaarwedde van de ageuten en reldwachters, 

door den gemeenteraad uitgetrokken op f 350, te 

verhoogen tot f 700 en art. 1 der vierde afd. 

van hoofdstuk II, kleeding en wapening der 

agenten en veldwachters, uitgetrokken op f 75, 
te verhoogen tot f 17 5, mtt uitnoodiging aan den 
gemeenteraad, om tot dekking dezer verhooging 

van uitgaven de vereischte middelen voor te dragen; 

dat, toen de raad zich daartoe niet genegen 
verklaard had, Gedeputeerde Staten bij hnn voor-

eld eslui t van 8 Januari 1886 , twee posten 
der grooting van uitgaven tot vinding van het 
gezamenlijk bedrag der verhoogingen hebben ver
minderd, te weten : hoofdstuk II , afd. II , art. 1, 
voor het aanschaffen en onderhouden van lantarens 
met / 150 en a rt. 2 derzelfde afdeeling: voor 
olie en het opsteken van lantarens met f 300, 
waarna zij de aldus gewijzigde bep:rooting hebben 
goedgekenril; 

dat de gemeenteraad , oordeelende, dat door dit 
besluit van Gedeputeerde Staten, wanneer het 
moet worden uitgevoerd, de verlichting van de 

hoofdwegen en paden der gemeente, geheel of 

grootendeels moet worden gestaakt om te voor
zien in de kosten van onderhoud van een tweeden 

veldwachter, zich bij adres, ingekomen bij Ons 

Kabinet 30 Jan. 1886, tot Ons heeft gewend 

met verzoek, dat door Ons de gemeentebegrooting 
voor 1886, zooals zij door den raad het laatst 
aan Gedeputeerde Staten is ingezonden, moge 
worden goedgekeurd ; 

dat de raad bij dit adres in het breede de 

noodzakelijkheid der aanstelling van een tweeden 

veldwachter bestrijdt, en tevens aanvoert, dat 

volgens art. 205 lett l in verband met art. 179k 

de~ gemeentewet, de straatverlichting niet minder 
dan het onderhouden van een veldwachter tot de 

b\i de wet bedoelde veiligheid behoort; 
dat, wat het eerste punt betreft, teisen het 

besluit van Gedeputeerde Staten van 18 Decem 

ber 1885, waarbij de posten voor jaarwedden en 
kleeding en wapening der veldwarhters zijn ver
hoogd, binnen den termijn bepaald bij art. 200 

der gemeentewet door den raad bij Ons geene 
voorziening is gevraagd, zoodat die verhooging 

als va.,tstaande moet worden aang~merkt; en dat, 

al ware zulks niet het geval, de beslissing omtrent 

de noodzakelijkheid tot aanstelling van een of meer 
veldwachters, staat aan Onzen Commissaris van 
de provincie, van wiens beslissing in deze volgens 
art. 191 der gemeentewet geen beroep op Ons 
openstaat; 

dat, wat het antlere punt betreft, art. 212 
der gemeentewet voorschrijft, dat wanneer Gede

puteerde Staten krachtens het eerste lid van het 

artikel uitgaven op de gemeentebegrooting hebben 

gebracht, en de plaatselijke inkomsten niet toe
reikende zijn, terwijl de raad weigert nieuwe 

middelen tot dekking voor te dragen , de overige 
niet bij de wet aan de gemeente opgelegde uit-
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gaven door Gedeputeerde Staten in zoodanige reden 

worden verminderd, dat tnsschen de plaats.elijke 
inkomsten en uitgaven evenwicht zij; 

dat de plaatselijke inkomsten op de begrooting 
der gemeente Zuidbroek voor 1886 voorkomende, 
hier inderdaad niet toereikende warnn om de uit
gaven tot het bedrag, zooals dat ten gevolge der 
verhooging door Gedeputeerde Staten gestegen was, 
te dekken en de raad geweigerd heeft nieuwe 

middelen tot dekking voor te dragen, zoodat 

alleen de vraag overblijft, of de vermindering door 
Gecleputeerde Staten te recht op de posten van 
uitgaaf, betreffende de verlichting der wegen is 

toegepast ; 
dat nu onder de door de wet opgelegde uit

gaven wel is waar volgens art. 205t der gemeente
wet in verband met art. 179h behooren die van de 
zorg voor de bruikbaarheid , vrijhei,1 en veiligheid 

der plaatselijke wegen, straten, pleinen , vaarten 
en bruggen, en de kosten voor verlichting, waar 

deze noodig is, onder die uitgaven te rekenen zijn; 
dat echter de aangehaalde bepalingen niet zijn 

onbeperkt, maar alleen betreffen de wegen en 
andere genoemde werken, waarvoor de zor1; op 

het gemeentebestuur rust, niet die, welke bij 

andere open bare besturen in onderhoud en beheer 

zijn; zoodat de uitgaven, welke de zorg , voor 
deze laatste vereischt, niet onder de uitgaven 

· door de wet aan de gemeente opgelegd kunnen 

worden gerangschikt; 
dat de posten, waarop de vereischte verminde

ring door Gedeputeerde Staten is toegepast, volgens 
de omschrijving in het, algemeen voor het aan

schaffen en onderhouden van lantarens en voor 

olie, en het opsteken van lantare~s zijn bestemd; 
terwijl uit de bekomen inlichtingen is gebleken, 

. dat door de gemeente de verlichting ook op andere 

dan gemeentewegen, o. a. provinciale wegen, wordt 
bekostigd; 

dat hoezeer dit, zooals de raad betoogt, geacht 
mag· worden in het welbegrepen belang der ge

meente te geschieden, de uitgaven daarvoor te 
doen toch niet als uitgaven bij de wet opgelegd, 
zijn aan te merken . en dus de posten der be

grooting bestemd om daaruit ook die uitgaven te 
doen, volgens het tweede lid van art. 212 voor 
vermindering door Gedeputeerde Staten vatbaar 
waren, terwijl niet is aangetoond, dat het op die 

'posten beschikbaar gelatene onvoldoende zou zijn 

om de kosten der verlichting , voor zoo ver die 

als wettelijke verplichte uitgaaf te beschouwen is, 

te bestrijden ; 

dat het voorts niet aangaat, z~oals de raad in 
zijn adres, het besluit van Gedeputeerde Staten, 
een besluit tot opheffing der verlichting te noemen, 
vermits dat college tegen de posten voor verlich• 
ting door den raad voorgedragen op haar zelve 
geen bezwaar heeft gemaakt en de raad dus vol
komen vrij blijft bij suppletoire begrooting die 
posten tot hun oorspronkelijk bedrag terug te 
brengen, mits hij daarbij de noodige middelen 
tot dekking voordrage; 

dat dus de bezwaren van appellant zijn on• 

gegrond; 
Gezien artt. 200, 205! en 212 der wet van 

29 Juni 1851 (Staatsblad n°. 85); 
Hebben goedgevonde_n en verstaan : 

met handhaving van het aangevallen besluit 
van Gedeputeerde Staten van Grouingen, te ver

klaren, dat er geene termen zijn om aan het 

verzoek van appellant te voldqen. 
Onze Minister van Binnenlandsche. Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, waar
van afschrift za l worden gezonden aan den Raad 

van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur. 
Wildungen , den 4<len juni 1886. 

(get.) WILLEM. 
De Ministei- van B innenlandsche Zaken, 

(get ) HEEMSK ERK : 

11 Juni 1886. BESLUIT, houdende bestemming 

van de strafgevangenis te Leeuwarden, mede 
tot strafgevangenis v<i_or militairen. 

W IJ' WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Jus
titie, van den 2 Juni 1886, 4• afdeeling, 11°. 121 ; 

Gelet op het laatste lid van art. 7 der wet van 
3 J anuari 1884 (Staatsblad n° 3) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de strafgevangenis te Leeuwarden , aangewezen 

tot opneming van burgerlijk veroordeelde mannen 
die levenslange gevaagenis;t,af, of tijdelijke ge
vangenisstraf van meer dan vi,jf jaren moeten 
ondArgaan, ook te bestemmen tot strafgevangenis 

voor militairen of daarmede gelijkgestelden, voor 
zoover zij, na gedurende vijf jaren afgezonderd 
opgesloten te zijn geweest, militaire gevangenis
straf in gemeenschap moeten ondergaan. 

Onze Minister voornoemd is belast met de uit

voering van dit besluit. 
Wildnngen, den l lden Juni 1886. 

(get .) WILLEM. 
De Minister van Justitie, 

(get.) DU TOUR VAN B ELLINCHAVE. 
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11 J11ni 1886. BESLUIT , lwudende aanwijziug 

der gestichten waar de vonnissen, vóór den 
1 September 1886 11itgesproken, ten uitvoer 
behooren te worden gelegd. 

W1.1 WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht- van Onzen Minister van 
Justitie, van den 2 Juni 1886, 4• afdeeling, 
n°. 121; 

Gelet op art. 12 der wet van 3 Januari 1884 

(Staatsblad n°. 3); 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
a . dat legen 1 :September a. s., op welk tijd

stip het huis van correctie te Hoorn, krachtens 
art. 8 der gemelde wet , wordt bestemd tot rijks 
werkinrichting, de in het huis van correctie ge
detineerden voor het verder ondergaan van hunne 
straffen , zullen worden overgebracht naar buiten 

georuik zijnde lokalen iu de militaire strafge· 

vangenis nabij Leiden, om aldaar, buiten aan
raking met de veroordeelde militairen, te worden 

ve,·pleep;d; 
b. dat de mannen , veroordeeld tot eene ge

meenschappelijke gevangenisstraf van zes maanden 
of langer, die op 31 Augustus 1886 in de tegen
woordige huizen van verzekering worden verpleegd 

en wier straf niet eindigt voor l Januari 1887, 
voor het verder onderp;aan van hunne straffen 
evenzeer in de sub a bedoelde lokalen van de 
militaire strafgevangenis zullen worden opgenomen; 

c. dat de tot tuchthuisstraf veroordeelde mannen 
· hunne straffen zullen ondergaan in de te L eeuwar

den gevestigde bijzondere strafgevangenis voor 

mannen, veroordeeld tot levenslange gevangenis
straf of tijdelijke gevangenisstraf van meer dan 

5 jaar; 
d. dat de tot tuchthuisstraf veroordeelde vrouwen 

hare staffen zullen ondergaan, aanvankelijk in de 
gevangenis voor veroordeelde vrouwen te 's H er 

togenboscl,, doch zoodra deze wordt in gebruik 
genomen, in de te Gorincl,em gevestigde bijzondere 
strafg:evangenis voor vrouwen; 

e. dat de vrouwen, veroordeeld tot eeae ge
meens<:happelijke 1;evangeni sstraf van zes maanden 
of langer, die op 31 Augustus in de tegenwoordige 

huizen van verzekering worden verpleegd en wier 
straf niet eindigt vóór 1 Januari 1887, voor het 
verder ondergaan vau hare straffen in de gevan

genis voor veroordeelde vrouwen te 's Hertogen

boscl, zullen worden opgeuomen; 
f. dat de vóór of op 31 Augustus 1886 uitge

sproken doch nog niet ten uitvoer gelegde von 
nissen, houdende veroordeeling tot tuchthuisstraf 

of tot gemeenschappelij ke militaire of burgerlijke 

gevangenisstraf, in dezelfde gestichten zullen worden 
ten uitvoer gelegd als de straffen van gelijken 
aard , welke op 3 L Augustus reeds werden 
ondergaan; 

g. dat de bijzondere strafgevangenis te Gorinchem, 
voor zooveel de ruimte dit toelaat, tevens wordt 
bestemd tot opneming van correctioneel veroordeelde 
vrouwen, opgenomen in ile gevangenis voor ver
oordeelde vrouwen te 's H ertogenbosch; 

h. dat de militaire strafgevanp;enis nabij Leiden, 
de daaraan verbonden strafgevangenis voor correc• 

tioneel veroordeelde mannen en de gevangenis 
voor veroordeelde vrouwen te 's Hertogenbosch, 

blijven bestaan, zoolang daarin veroordeelden aan• 
wezig zijn; 

i. dal de veroordeelden tot eene gemeenschap

pelijke burgerlijke gevangenisstraf van minder dan 

zes maanden hunne straffen zullen ondergaan in 
de gestichten waarin zij op 31 Augustus worden 
verpleegd, of welke vóór of op dien datum voor 
hunne opneming zijn aangewezen. 

j. dat het rijksgesticht Ommerschans zijne tegen
woordige bestemming zal behouden, tot de ver

pleging van mannen , die wegens bedelarij of 
landlooperij tot opzending naar een bedelaarsge
sticht zijn veroordeeld, zal zijn geeindigd; 

k. dat de sub j bedoelde veroordeelden ook 
kunnen worden opgenomen en verpleegd in de 

rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen II en III, 

doch dat deze, zoodra de ruimte in het rijksge

sticht Ommerschans dit toelaat, derwaarts moeten 

worden ?vergebracht; 

l . dat de rijkswerkinrichting te "fT eenh.iizen I 

tevens bestemd zal zijn tot opneming en verple
ging van vrouwen, vóór of op 31 Augustus ver

oordeeld tot opzending naar eep bedelaarsgesticht. 
Onze Minister van Jnstitie is belast met de 

uitvoering van dit besluit. 

Wildungeu , den l Ldeu Juni 1886. 
(get.) WIL LE M. 

De :/Jfinister van J1estitie, 
(get.) DU TOUR V AN .8E LLINCHAVE. 

] 1 Juni 1886. .BESLUIT, houdende verandering 

der benaming van gestichten waar gevangenis 

enz. 1vordt ondergaan. 
WIJ WILLEM III , ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister' van Jus
titie, van den 2 Juni 1886, 4• afdceliug, n°.121 ; 

Gelet op de wet van 3 Januari 1884 (Staats

blad n°. 3), waarbij - behoudens de Ons bij 
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art. 12 gegeven bevoegdheid - is bepaald, dat 
te rekenen van het tijdstip, waarop het Wetboek 
van Strafrecht, vastgesteld bij de wet van den 
3 Maart l 88 l (Staatsblad n°. 35) en gewijzigd 
b\i de wet van l5 Januari 1886 (Staatsblad n°. 6), 
in werking treedt, zijnde l September 1886 , 
alleen zullen bestaan strafgevangenissen , huizen 
vnn bewari ng, passantenhuizen, rijksopvoedings
gestichten en rijkswerkinrichtingen; 

H ebben goedgevonden en ver~ta~n: 
Art. 1. l)e burgerlijke en militaire huizen van 

verzekering te Arnhem en 's Gravenhage en de 
huizen van arrest en van bewaring te z "tfen, 
Rotterdam, Amsterdam, Alkmaar, Middelburg, 
Utrecht en Groningen, worden huizen van be
waring. 

De burgerlijke en militaire huizen van ver 

zekering te 's -Hertogenbosch en Letmwarden, het 
vereenigd huis van arrest en provoost te Haarlem 
en de huizen van arrest en van bewaring te Tiel, 
Dordrecht , Zierikzee , Heerenveen, Zwolle , Almelo, 
Winschoten , Assen, ~[ aastricht en Roermond wor

<Îen huizen van bewaring en voorloopig tevens 

strafgevangenissen. 
De cellulaire gevangenissen te Breda, Arnhem, 

Zutfen, 's-Gravenhage, Rotterdam, Amsterdam, 
Alkmaar, U ti·echt en Groningen worden straf
gevangenissen en voorloopig tevens hul phuizen 
van bewaring. 

Het huis van verbetering en opvoeding voor 
jongens te Alkmaar wordt rijksopvoedingsgesticht. 

De strafgevangenis voor jeugdige mannelijke 

veroordeelden, tevens hulphuis van verbetering en 
opvoeding voor jongens te Doetinchem, wordt 
rij ksopv oedingsges ticht, 

De gevangenis voor jeugdige vrouwelijke ver
oordeelden, tevens huis van verbetering en op
voeding voor meisjes te Montfoort, wordt rijks
opvoedingsgesticht. 

Het huis van opsluiting eu tuchtiging te Leeuwar
den wordt strafgevangenis voor mannen die levens

lange gevangenisstraf, of tijdelijke gevangenisstraf 
van meer dan v\jf jaren moete~ ondergaan. 

Het huis van correctie te Hoorn wordt rijks
werkinrichting. 

De gevangenis voor veroordeelde vrouwen te 
's-Hertogenboscl,, de militaire strafgevangenis nabij 
Leiden en het rijksgestich t Ommerschans blijven 

voorloopig in dienst . 
2. De beambten, bij het in werking treden van 

dit besluit bij de voormelde gestichten in dienst, 
behouden voorloopig hunne rangen en jaarwedden. 

De titels van commandant en adjunct-comman 
dant worden echter gewijzigd in directeur en 
adjunct-directeur. 

3. f)e besturen van de voormelde gestichten 
en van de strafgevangenissen te Goes, S11eek , 
Deventer en Àppingedam blijven voorloopig in het 
genot van de hun reeds toegekende abonnementen 
tot goedmaking der schrijfloonen en andere kleine 
onkosten. 

4. Dit besluit treedt den 1 September 1886 
in werking. 

Onze Minister voornoemd is belast met de uit
voering van dit besluit, waarvan afschrift zal 

worden ~ezonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

Wildungen, den llden Juni 1886. 

(get.) 

(get.) 

WILLEM. 

De ~Afinister van Justitie, 
DU TO UR VAN BELLINCHAVE, 

11 Juni 1886. RESOLUTIE van den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nij verheid, hourlende 

vaslstelling van een tarief voor het vervoer 

van ontplofbare stoffen. 

De Minister van Waterstaat , Handel en Nij 
verheid, 

Gelet op het bepaalde bij art. 25 , lste alinea, 
van het Koninklijk besluit van 15 October 1885 
(Staatsblad n°. 187), houdende vaststelling van 
voorschriften omtrent het vervoer , den in-, uit- · 
en doorvoer; verkoop en opslag van buskruit en 
andere ontplofbare stoffen; , 

Heeft goedgevonden : 
1 °. het tarief , volgens welk door de afzenders 

van particuliere transporttn ontplofbare stoffen, 
vergoedin!( verschuldigd is , vast te stellen op: 

een gulden (/ l.-) voor elke te vervoeren 
hoeveelheid ontplofbare ·stof van drie honderd 
vijftig (350) kilogram, bruto. 

Onderdeelen van dat gewicht worden gerekend 

voor 350 kilogram; 
2° . Te bepalen , dat dit tarief in werking treedt 

op 1°. Juli 1886. 
's Gravenhage, den llden Juni 1886. 

(jJet.) VAN Dl!N BERGH, 

15 Jwni 1886. BK~LUIT, waarbij, met intrekking 

van het Koninklijk besluit van 11 Mei 1870 
(Staatsblad n°. 74), wordt vastgesteld een 

nieuw reglement van politie voor de schutsluis 
te St. Jndries, hare havens en verdere 

werken. S. 111. 
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W1;r WILLEM lll , ENZ . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en ij1•erheid, van 19 April 
1882, n•. 25, afdeeling Handel en Nijverheid ; 

Gelet op art. 190 der Grondwet en art. 577 
van het Burgerlijk Wetboek; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
23 Mei 1882, n°. 9); 

Gelet. op de nailere voordracht van Onzen voor
noemden Minister, van 9 Juni 1886, n•. 25 , 
afdeeling Waterstaat A; 

·Hebben goedgevonden en verstaan, met intrek
king van Ons beslni} van 11 Mei 1870 (Staats 

blad n° 7 4) , vast te stellen het navolgende regle
ment van politie voor de schutsluis te St. Andries, 

hare havens en verdere werken : 

TITEL I. 

ALGEMEENE BEPALINGF,N. 

Art. 1. Dit reglement verstaat onder schepen 
alle soorten van vaartuigen; 

onder bevelvoerders hen die op het schip of 
vlot het gezag uitoefenen of met de leiding be
last zijn; 

onder zei lvaartnigen worden ook de stoomvaar

tuigen verstaan, welke onder zeil en niet onder 

stoom zijn; 

onder stoomvaartuigen alle vaartuigen onder 
stoom, al of niet zeil voerende. 

2. I eder bevelvoerder die van de sluis van Si1!t 

Ànilh·ies gebruik maakt, moet van een exemplaar 

van dit reglement zijn voorzien. Hij moet dit 
desgevorderd aan den sluismeester vertoonen. 

Afdrukken van dit reglement z\jn steeds bij den 
sluismeester verkrijgbaar tegen betaling van vijf 

cent voor ieder exemplaar. 

TITEL Il. 

BEPALING~N JJETREKU;L[J'K DE VAART. 

§ l. Pan de schepen in het algemeen. 

3. Schepen of houtvlotten, welke meer dan 
7.60 M. breedte · of meer dan 62 M. lengte hebben, 
worden in de sluis of hare havens niet toegelaten. 

4. Vaartuigen zonder vast dek en van grooter 
inhoud dan 10 M ' ., moeten voorzien zijn van 

waterdichte borden, boorden of wanden, welke 

ten minste 0.25 M. boven den waterspiegel reiken. 
s·. Geene schepen mogen in de sluis of hare 

havens naast elkander vastgemaakt varen , dan 

met vergunning van den sluismeester. Evenzoo 

is het verboden een schip dwars in het vaarwater 
te laten I iggen of cl rij ven . 

6 . . Zoodra en zoolang het water aan eene der 

peilschalen 7. 50 M. of meer bove11 AP. teekent, 
welk cijfer de hoogte van het schutpeil aanwijst, 
alsmede zoodra en zoolang tusschen den waterstand 
op de lfT aal en dien op de Af aas een verschil 
bestaat van 2:60 M. of meer, wordt en blijft de 

sluis voor den doortocht van schepen gesloten. 
7. Schutti~ge_u geschieden des noodig te allen 

tijde uitgezonderd des nachts bij hoog opper
w~ter, wanneer de dammen naar de sl nis onder 

water staan. 

Bij vriezend weder, wanneer de monden der 

s!uis en de schutkolk zijn dicht gevroren, wordt 
in geen ~eva! des nachts geschnt en bij dag alleen 
wanneer de sluismeester daarin geen bezwaar ziet. 

De nacht wordt gerekend van zonsondergang 

tot zonsopgang. 
8. Het varen des nachts kan door den ingenieur 

van den waterstaat, met het toer.icht op de sluis 
belast, worden belet aan schepen , waarmede aan 

de kunst- of andere werken van de sluis, tenge

volge van gebrek aan voorzorg van de bevelvoer
ders, bij de vaart des nachts schade is toegebracht. 

9. De bevelvoerder, zijn schip verlatende, doet 

zich op zijne verantwoordelijkheid door een ge

schikt persoon vervangen. Deze bepaling is niet 
van toepassing op schepen van minderen inhoud 

dan 10 M.•. of die van den wal met den boom 
worden voortgeduwd. 

Schepen, onbeheerd in de sluis of hare havens 
drijvende, worden door den sluismeester vastgelegd 

op kosten van den bevelvoerder of van den eigenaar. 

Op de aanvraag van den sluismeester moeten 
de schippers den tonnenlast en den aard der 

lading opl!'even. 
10. Schepen die overladen zijn, in zinkenden 

toestand verkeeren of naar het oordeel van den 
sluismeester onvoldoende bemanJ of getuigd zijn, 
moeten op aanzegging van dien beambte de vaart 
staken en naar eene door hem aan te wijzen plaats 
worden verwijderd. · 

11 . Het is verboden vóór den buitenmond der 

buitenha,·en te ankeren Vaartuigen welke de 

buitenhave11s binnenloopen, moeten stoppen aan 
cle daartoe bestemde meerpalen. 

Niet meer dun twee vaartuigen mogen naast 

elkancler in de buitenhavens liggen; de voorste 
vaartuigen moeten teu minste 30 M. van de sluis 

verwijderd blijven; de overigen moeten bniten deze 
havens wachten en steeds het vaarwater vrij houden. 
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Vaartuigen welke voor de sluis komen, mogen om 
meer nabij den ingang hiervan te geraken, de meer 

voorop gelegen vaartuigen niet voorbij varen. Vaar
tuigen welke niet spoedig geschut behoeven te 
worden, moeten ten minste 50 M. van den mond 
der buitenhavens verwijderd blijven. 

Vaartuigen of houtvlotteu mogen jn de buiten
havens niet worden vastge!e!(d of geankerd of 

• aldaar verblijven, behalve iniseval van storm of 

onvoorzien toeval ter beoordeeling van den sluis
meester. 

12. Het is verboden de jaaglijnen of trossen 
van een ande,· schip door te snijden . 

Het schip welks bemanning zich hieraan schuldig 

maakt wordt, onverminderd de straf wegens over

treding van dit reg-Iement, eerst bij de sluis door

gelaten, na het schip welks jaaglijn of trossen zijn 

doorgesneclen. 

13. Het aandoen van eene der buitenhavens is 

verboden, wanneer des daags eene roode vlag of 

des nachts een l'Ood licht op een cl.er hoofden dier 

httven is geplaatst, ten tee ken dat de toegang tot 
die haven door aanwezige vaartuigen of door 
andere oorzaken is belemmerd. 

14. Vaartuigen mogen niet iu de slnis gehaald 
worden, tenz ij de voorgaande schutting geheel is 

afgeloopen. Een vaartuig mag niet door de sluis 
varen met staande zeilen, noch met buiten boord 

hangende ankers. Vóór den aanvang der schutting 
moeten alle zeilen ·gestreken, de ankers binnen 

boord gebracht, de zwaarden in rnst en de boeg

spriet opgehaald zijn. Door de vertrekkende vaar
tuigen mag binnen een door seinpalen aangewezen 
afstand van de sluis en alleen 1!1et toestemming 
van den sluismeester zeil worden gemaakt. Bevel
voerders van binnenkomende stoomvaartuigen moeten 

zorg dr.,gen , dat op een afstand van ten minste 

200 M. van de sluis met halve stoomkracht of 

minder wordt gewerkt en wel zoodanig verminde

rende dat de stoombooten vóór de sluis komende, 

in -rust zijn. Bij het uitvaren van de buitenhavens 
mag met niet meer dan halve stoomkracht worden 

gewerkt. 
Het is verboden bij het doorvaren ·van de sluis 

met kloeten, boomen, haken of andere- voorwerpen 
op of in den bouem, de deuren, de muren, het 

hout- of ijzerwerk der sluis en bijbehoorende 

werken , te stooten of te steken. 

De haalij zers, de ringen . en daartoe geplaatste 

ijzeren pennen zijn gesteld ten gebruike bij de 
doorvaart. 

15. Wanneer meerdere schepen tegelijk de sluis 

naderen, regelt de sluismeester de volgorde waarin 
zij mogen naderen en den afstand, dien zij daarbij 
onderling moeten bewaren. 

16. Ieder schip wordt geschut naar de orde 
van aankomst. 

Indien van weerszijden zich schepen ter door
schutting aanmelden, worden zij beurtelings van 
de eene en andere zijde doorgelaten, te beginnen 
met het schip, komende van de kant waar de 

waterstand gelijk is aan dien der schutkolk. Bij 
drukke scheepvaart geeft cle sluismeester nummers 
voor het bewaren der orde af. 

Is de schutting aangevangen, dan mag van de 

draaibrug geen gebrnik worden gemaakt, alvorens 

zij is volbracht. 

17. Recht op voorschutting hebben: 

1°. schepen die den wimpel mogen voeren; 

2°. rijksvaartnigen en se.hepen dienende uitslui

tend tot vervoer van ambtenaren, belast met het 

toezi.cht op de sluis of van sluisbeambten; 

:.! 0 • vaartuigen clienende tot geregeld vervoer 
van personen, goederen of vee, met hunne lichters 

en bijliggers; 

4°. schepen met versche visch geladen; en 
5°. schepen met licht ontvlambare of ontplof

bare lading. 

Schepen met buskruit, vuurwerken, schietkatoen, 
nytro-glycerine en hare verbindingen , of andere 

dergelijke licht ontplofbare stoffen geladen, worden 
zooveel mogelijk vóór alle andere en steeds afzon
derlijk geschut. 

18. Gedurende de sch utting moet ieder schip, 
dat zich in of in de nabijheid der schutkolk be
vindt, voor en achter behoorlijk gemeercl zijn ter 
plaatse door den sluismeester aangewezen. 

De schepen, welke geschut of doorgelaten moeten 

worden, naderen de sluis of brug niet vóór dat 

de sluismaester daartoe het sein geeft. 

Wordt hieraan naar diens oorcl.eel niet spoedig 

genoeg gevolg gegeven, dan kan h\j bevelen dat 
een ander schipper voorga. 

Wanneer een schip na geschut te zijn niet 

spoedig genoeg uit de sluis haalt, of de brug 
doorvarende hierbij niet genoeg spoed maakt, naar 
het oordeel van den sluismeester, kan deze daarin 

voorzien op kosten van den bevelvoerder. Ge

durende de schutting of het doorvaren gedraagt 
de bevelvoerder zich naar de aan,_;ijzingen van 

den sluismeester. 

19. Bij het varen door de sluis of brug mogen 
stoomschepen en gesleept wordende schepen niet 

meer vaart hebben dan voor het besturen noodig is. 
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Het slepen van kettingen of trossen bij het 
doorvaren van de sluis of brug is verboden. 

20. Iudien de doorvaart door de sluis of brug 
wegens onstuimig weder, spuiing, aftapping of 
inlating van water onraadzaam is, wordt die door 
den sluismeester geweigerd. 

Het is verboden door de sluis of brng te varen 
bij afwezigheid van den slgismeester of wi e hem 
vervangt. of in strijd met niens verbod. 

Het is mede verboden om zelf door de sluis 
te schutten of de beweegbare deelen van de sluis 
of bru~ op eenigerlei wijze in beweging te brengen, 

tenzij de sluismeester hiertoe vergunning verleent. 
21. Wordt een schip in de sluis of hare havens 

door de vorst ingesloten, dan is de bevelvoerder 
verplicht op aanzegging van den sluismeester te 

zorgen nat rondom het vaartuig een bijt van 
minstens één meter breedte wordt gehakt en open

gehouden. Bij nalatigheid wordt hierin op kosten 
van den bevelvoerder door den slnismeester voorzien. 

22 . Bij het vervoer . van licht ontvlambare of 

ontplofbare goederen zijn de bevelvoerders, onver
minderd de naleving der omtrent dit vervoer be

staande wetten en ,·erordeningen , verplicht de 
bij zondere voorzorgsmaatregelen na te leven, die 
hun door den sluismeester worden voorgeschreven. 

23 . Indien van e_en •chip voorwerpen worden 

verloren, welke drijvende of gezonken voor de 
vaart gevaarlijk kunnen zijn, is de bevelvoerder 

verplicht hiervan onmiddellijk aan den sluismeester 

kennis te geven. 
Geschierlt de verwijdering van drijvende voor

werpen van Rijkswege , dan worden die voorwerpen 
door de kanaalbeambten, tegen voldoening der 

gemaakte kosten, aan den rechthebbende terug
gege,·en. 

De bevelvoerders zorgen dat geene lichters, 
vlotten of balken, bij hunne scb·epen in gebruik, 
zich los of ongemeerd bevinden. 

24. Ingeval een schip aan den grond raakt en 
de lading naar het oordeel van den ~luismeester 
moet gelicht worden om het weder vlot te brengen, 

is de bevelvoerder verplicht, onmiddellijk tot het 

lichten over te gaan. !:lij nalatigheid voorziet de 
sluismeester hierin op zij!le kosten. 

25. De bevelvoerder van een gezonken_ schip 
geeft van het ongeval terston,l kennis aan den 
sluismeester, die daarvan den ingenieur verwittigt. 

Terstond na het ongeval plaatst de bevelvoerder 
op of bij het gezonken vaartuig eene steeds zicht
bare baak, des daags van eene ,vitte vlag, des 

nachts van een wit licht voorzien. 

Zoolang niet van overheidswege krachtens de 
wet van 23 Juli 1885 (Staatsblad n°. 151) tot 
opruiming is overgegaan, duurt de verplichting 
van den bevelvoerder om het gezonken vaartuig 
aan te iluiden of kenbaar · te maken voort, tenzij 
belanghebbenden inmiddels het va~rtoig mochten 

hebben gelicht, waartoe zij steeds bevoegd blijven 
iot het oogenblik, waarop tot het opruimen van 
overheidswege wordt overgegaa11. 

§ 2. Bijzo,,dere bepalingen voor stoomschepen. 

26. De overblijfselen der voren mogen niet in 

de sluis of hare havens, noch op de daartoe be
boorende gronden geworpen worden De bevel
voerder is verplicht die overblijfselen aan den 
sluismeester op zijne aanvrage te vertoonen. 

27 . Stoomschepen, die stoom tuigen van hooge 

drukking hebben, moeten voorzien zijn van eene 

afvoerpijp buiten den schoorsteen voor den afge- . 

werkten stoom of van eene afsluiting van vlecht
werk in de rookkast. Zoodanige afsluiting moet 

aanwezig zijn op alle stoom booten welker ketels 

met cokes, turf of hout gestookt worden . 

§ ll. Van de vlotten. 

28. De vlotten moeten zoodanig zijn vastgemaakt 
en aan beide zijden verbonden , dat zij d~ vaart 
niet hinderen, noch andere schepen of vlotten of 
de sluiswerken kunnen beschadigen. Zij moeten 
zoo zijn samengesteld, dat de balken i;:emakkelijk 
kunuen geteld worden en niet kruiselings. 

De tengels, dienende tot koppeling der balken, 
mogen niet buit~n het vlot uitsteken. 

Ieder vlot moet voorzien zijn van een langs
scheeps geplaatst bord, waarop, aan beide zijden 
met van de sluis- en havenboorden duidelijke 
leesbare letters, de naam en woonplaats van den 
eigenaar of bevelvoerder zijn te lezen. 

29. Uit geen schip mag de houtlading in de 
sluis of hare havens gelost worden om er vlotten 
van samen te stellen , dan na bekomen vergunning 

van den sluismeester. 
In geen geval mogen meer balken uit een schip 

gelost worden, dan dadelijk tot een vlot of vlotten 
kunnen worden vereenigd, waartoe de noodige 

manschappen moeten aanwezig zijn. 
30. Een vlot van niet meer dan 25 balken 

mag, mits daarop een man ter besturing is, aan 

een schip worden vastgekoppeld. 

Overigens moeten alle vlotten afzonderlijk gejaagd 

of gesleept worden. Elk vlot van 25 M. of mindere 
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lengte moet door minstens twee bekwame mannen 

bestuurd worden. 

Voor elke 20 M. meerdere lengte of gedeelte 

daarvan moet één man meer op het vlot aan
wezig zijn. 

Te zamen gekoppelde v latten worden als één 
vlot beschouwd. 

31 . De vlotten mo1<en geene masten noch jaag
stokken voeren , hooger dan 3 M. boven den 

waterspiegel. 

32 . Des nachts mogen geene vlotten door de 

sluis en havens vervoerd worden en mogen zij zich 

evenmin, tenzij met vergunning van den sluis

meester, in de havens ophouden. 

33 . Vlotten worden bij de brug en sluis eerst 

na de aanwezige schepen do.orgelaten, tenzij zij 

te zamen met b ~t schip in de schutkolk kunnen 

worden toegelaten. 

'f IT EL III. 

.BEP ALINGEN BETREKKELIJK HET GEJfäUIK VAN 

DE SLUIS EN HETGEEN DAARTOE .BEHOORT. 

34. Het is verboden zich met eenig vaartuig 

of vlot in de sluis of hare havens te vestigen tot 

het drijven van bondel, het houden van herberg, 

het ver]eenen van huisfesting of het houden van 

vast verblijf. 

De ingenieur kan vergunning geven tot het 

verleenen van huisvesting in een vaartuig bij uit

voering van werken aan de sluis. 

35 . Behalve in geval van eenig onheil mogen 

aan boord van een schip of vlot des nachts geene 

klokken geluid worden. 

36. De bevelvoerder op wiens schip brand is 

ontstaan, moet terstond de klok doen luiden en 

het schip u_it de nabijheid van andere vaartuigen 

verhalen. 

37. iemand mag aan boord van eenig in de 

sluis of in hare havens vertoevend schip of vlot 

licht ontvlam bare of fel brandende stoffen smelten, 

koken of warmen. 

Het is insgelijks verboden van het schip of vlot 

te schieten of vuurwerk af te steken. 

TITlH IV. 

BEPALINGEN TER INSTANDHOUDING VAN DE SLUIS 

EN VAN HETGEEN DAARTOE BEHOORT. 

38. Het, is verboden: 

1 °. de sluis- en havenwerken met al wat daartoe 

behoort of hetgeen daarop gebou.wd , geplant of 

gegroeid is te beschadigen of eenig ded daarvan 

weg te nemen; 
2°. het gebruik van of den toegang tot ne sluis

werken te belemmeren of te beletten ; 

30_ in de havens met inbegrip van de sluiskolk 
iets te werpen, te lateu vallen, drijven of loopen, 

dat de scheepvaart kan belemmeren, aan schepen 
schade kan toebrengen, den loop van het water 
kan hinderen of verondieping veroorzaken; 

4°. in of langs de havens vuilnis te werpen of 

andere voorwerpen op te hangen of neer te leggen ; 

5°. over de draaibrug te loopen of te rijden vóór 

zij geheel gesloten en vastgezet is, of over de 

sluisdeuren te loopen vóór zij geheel gesloten zijn; 

6°. over de draaibrug anders dan stapvoets te 

rijden; 
70_ zich op of naar eenig werk te begeven, 

waartoe d~ toegang verbodën is; 

8°. zonder de toestemming van ~en sluismeester 

in de schutkolk of de buitenhavens te laden of 

te lossen; 
9°. in den afsluitdijk, de pak bermen of in de 

glooiingen rondom de sluis te ankeren; 

10°. in de schutkolk of buitenhavens te over

winteren. 

TITEL V. 

BEPALINGEN TOT HANDHAVING VAN DIT REGLEMENT. 

39. In dit reglement wordt bedoeld, 

l 0 • door ambtenaren van den waterstaat: de 

hoofdinspecteur, inspecteur, hoofdingenieurs, inge

nieurs, adspirant-ingenieurs en opzichters van 'sRijks 

waterstaat; 

2°. door sluisbeambten: de sluismeesters en de 

sluisknechten. 

Bij afwezigheid van den slui smeester wordt Wj 

door den oudsten sluiskuecht vervangen. 

40. Met de handhaving van dit reglement zijn 

belast de ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie, 

van den waterstaat en de sluisbeambten. Op hunne 

aanvrage wordt hun door het hoofd van het be

trokken gemeentebestuur en door alle ambtenaren 

met openbaar gezag bekleed bijstand verleend. 

De door ben opgemaakte processen-verbaal moeten, 

voor zooverre zij niet zijn opgemaakt op den eed 

bij den aanvang hunner bediening afgelegd, binnen 

48 uren voor den kantonrechter, binnen wiens 

rechts1;ebied de overtreding plaats heeft gehad, 
worden beëedigd. 

Die processen-verbaal worden vervolgens door hen 

gezonden aan den betrokken rechterlijken ambte

naar en in afschrift aan den ingenieur medegedeeld. 
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41 . De ambtenaren en beambten, met de hanil 

having van dit reglement belast, zijn bevoegd , 

des noods ondersteund door den sterken arm, al 
hetgeen in strijd met dit reglement wordt gedaan 
of nagelaten weg te nemen, te beletten of te ver
richten op kosten van den overtreder. 

42. De in het vorig artikel beaoelde ambte
naren en beambten zijn bevoegd zich te allen tijde 
aan boord der zich in de sl ui s of in hare havens 
bevindende schepen of vlotten te begeven. 

De bevelvoerders zijn verplicht te gehoorzamen 
aan alle bevelen , welke hun door die ambtenaren 

en beambten in het belang der vaart worden 

gegeven. 

Zij zij? verantwoordelijk voor alle schade welke 
door hunne schuld , nalatigheid of onvoorzichtig
heid of door die hunner ondergeschikten, aan de 

sluis- en havenwerken "\vordt toegebrach: en even

zoo voor de kosten der door de in art. 41 be

doelde am btenarèn en beambten, krachtens dat 
artikel genomen maatrel(elen. 

43. Van alle schade welke aan de sluis- en 

havenwerken wordt toegebracht, wordt door den 

sluismeester prores-verbaal opgemaakt. Dit proces
verbaal houdt in deu staat waarin het beschadigde 

zich vóór het ongeval bevond, de omstandigheden 
waaronder de beschadigiug heeft plaats 1tehad, de 
vermoedelijke kosten der herstellinr, den persoon 

die tot de vergoeding gehouden wordt geacht en 
het bedrag dat door dezen is' verschulàigd . Tot 

vaststelling van dit bedrag wordt achtgeslagen op 
den toestand waarin de werken zich vóór dat, de 

schade was toegebracht, bevonden. 

Dit proces-verbaal wordt aan den ingenieur en 

in afschrift aan den betrokken bevelvoerder mede
gedeeld. 

44. De bevelvoerder van het schip of vlot dat 

de schade berokkend heeft, is verplicht het in het 

proces-verbaal geraamde bedrag van het door hem 
verschuldigde onmiddellijk aan den sluismeeiter 
te voldoen, of daarvoor borg te stellen, onver

minderd zijne verplichting om ook de meerdere 
kosten van herstel te voldoen. 

Bi_i gebreke hiervan wordt het voortzetten der 
reis belet. 

45 . Indien de schade wordt toegebracht cloor 

een gesleept wordenrl schip of vlot en" de bevel
voerder daarvan weigert het geraamde bedrag te 

voldoen of daarvoor borg te stellen, is de bevel
voerder der sleepboot daartoe verplicht, onver
minderd zijn later verhaal op eerstgenoemden bevel
yoerder, zoo daartoe termen zijn . 

De aatste zinsnede van het vorig artikel is in 
dit geval ook op de sleepboot van toepassing 

46. Van de bevelen van den sluismeester is , 
onverminderd de verplichting des bevelvoerders 
om daaraan onmiddellijk te voldoen, hooger beroep 
op den Commissaris des Konings. 

4 7. De overt~edingen van dit reglement van 
politie en het niet voldoen aan de bevelen of 
vorderingen, krachtens dit reglement door de met 
de handhaving daarvau belaste ambtenaren en 
beambten gegeven of gedaan, worden gestraft volgens 
de wet van 6 1\foart 1818 (Staatsblad n°. 12). 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en Nij

verheid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatshlad zal worden geplaatst en 

aan den Raad van ~late medegedeeld. 
Wildungen , den l 5den Juni 1886. 

(get. ) WILLEM. 
De Min. van TfTate;-staat, Handel en Nijverheid, 

(gei.) VAN DEN l3ERGH . 

(Uitgeg. 24 Juni 1886.) 

15 Juni 1886 . A1rnEST van den Hoogen Raad der 

Ned., houdende beslissing omtrent het volgende : 
Kan, wanneer krachtens eene gemeentelijke 

verordening ter verzekering van het onder

houd van publieke wegen enz. , de last tot 
onderhoud wordt bepaald door eigendom (lf 
burgerrechtelijke verbintenis, door de overeen
komstig de voorschriften dier verordening 

opgemaakte leggers worden uitgemaakt wie 
tot het bedoelde onderhoud is verplicht, dan 

wel behoort in zoodanig geval de beslissing 

daaromtrent bij den rechter? - In /,aatst

!Jemelden zin beslist. 

De Hooge Raad enz. , 
Gelet op de middelen van cassatie, namens den 

req . voorgesteld bij pleidooi, en luidende: 
I. Schending van de artt. l , :3, 19 der toege

paste verordening van Barradeel, 471, 5°. Straf
recht, en l, 206 en 211 Strafvord. ; omdat het 

vonnis de veroordeeling des beklaagden als nalatig 
onrlerhoudsplichtige der walbeschoeiing te vergeefs 

zoekt te staven door de opmerking dat die walbe

schoeiing zou zijn betrokken bij den trekweg, als 

een kunstwerk van dezen, want dat: 

1°. de hek!. niet terecht stond als onderhouds

plichtige van dien trekweg en die onderhoudsplicht 

dan ook bij het vonnis niet is behandel<l; 

2°. de verordening de walbeschoeiin1ten niet 
behandelt als accessoire kunstwerken, wier onder
houd zou volgen uit den onderhoudsplicht van· 
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weg of vaart, waarbij zij zouden behooren , doch 
als zelfstandige voorwerpen van onderhoudsplicht; 

3°. het toegepaste gebod van art. 19, blijkens 
zijn eigen strekking en blijkens den 1.itel der ver
ordening, die haren g:eheelen inhoud beheerscht , 
enkel slaat op die wallen en beschoeiingen welke 
gelegen zijn aan zu lke vaarten die niet bij Rijk, 
provincie etc. in onrlerhoud zijn, zoodat waar, gelijk 
in casu , vaststaat, dat de wal ligt ann een vaart 
bij de provincie in onderhoud , art. 1 9 dat object 

niet raakt, onverschillig of de tt-ekweg, waarvan 
de wal óók aan ligt en waarvan hij volgens het 
vonnis een deel zou zijn , al of niet onder de 
verordening zou vallen ; 

4°. al ware dit alles anders, dan nog het factum 
probaud11m dat de trekweg niet is in onderhoud 

o. a bij de gemeente zelve, niet kan worden 

goedgemaakt door het extract uit den legger, 

want dat de legger , wat hij ook moge zijn voor 

de administratie, op dit pnnt, getuige art. 231 
der gemeentewet, nooit kan zijn een legger voor 

de justitie; 

II. Schending en verkeerde toepassing van dezelfde 
artikelen, omdat de verordening als onderhouds

plichtige der opgesomde pnblîeke werken aanwijst 
of den eigenaar of den burgerrechtelijk verbondene, 

doch nit het vonnis niet blijkt op welke van beide 

gronden des reqnirants onderhoudsplicht zal be

rusten, ja het veeleer schijnt dat die is aange
nomen op grond va.n eigendom van nevens ge

legen land, doch dit is buiten de verordening, 

en de legger ten deze niets kan afdoen , daar 

zelfs de verordening zei ve niet pretendeert dat 

de legger over den onderhoudsplicht in judicia 
zal beslissen; 

III. Schending van de artt. 1 35 en 239 der 

gemeentewet, omdaf, oordeelt men dat het vonnis 

req nirants onderhoudsplicht aanneemt hetzij op 
grond van zijn eigendom van, hetzij op grond 
van zijn eigendom langs het te onderhouden pnbliek 

werk, alsdan de veroordeeling steeds is onwettig, 

omdat de gemeente zulk een plicht niet vermag 

op te leggen zonder goedkenring des Konings; 

Overwegende dat bij het beklaagde vonnis als 

bewezen is aangenomen, dat op de leggers der 
gemeente Barradeel, dorp A lmennm, van onder

houdsplichtigen der wegen, voetpaden, vaarten, 
waterlossingen en va~ alle daarbij betrokken kunst

werken tot gemeenen dienst van allen bestemd 

en 'niet in onderhoud bij het Rijk, de provincie, 

de gemeente of waterschappen, de r eq. voorkomt 

als belast met Let onderhoud van eene walbe-

schoeiing aan de trekvaart van Harlingen naar 
Franeker, en wel voor de gedeelten gelegen nevens 
de in de Jagvaarding kadastraal aangeduide per
ceelen; 

dat voorts door den kantonrechter is overwogen, 

dat die leggers zijn opgemaakt, vastgesteld en 
goedgekeurd overeenkomstig de voorschriften in 
de hierboven vermelde verordening der gemeente 
Barradeel vervat, terwijl bij het beklaagde vonnis 

verder is beslist, dat de bedoelde walbeschoeiing 

is gelegen zoowel aan de gemelde ti-ekvaart als 
aan den da;,rnaast gelegen trekweg, alsmede dat 

de trekvaart is in onderhoud en beheer bij de 
provincie Friesland , doch rle trekweg daarentegen 

als voorwerp van onderhoud voorkomt op de hier

boven bedoelde leo-gers , zoodat de walbeschoeiing. 

als betrokken bij dien trekwe!?, begrepen is onder 

de kunstwerken , waarvan de verordening het onder

houd, de instandhouding en bruikbaarheid regelt; 

0 . dat verder beslist is, dat de req. niet heeft. 

voldaan aan eene vanwege het gemeentebestuur p;edane 
aanzegging tot herstel van de beschoeiing, waar

door art. 3 der verordening, bepalende dat de 
onderhoudsplichtigen het gebrekkige moeten ver
nieuwen of herstellen , onmiddellijk na daartoe 

vanwege het gemeentebestunr ontvangen aanzegging, 

door hem zal zij r. overtreden; 

0 . dat de kanto □ rechter de verplichting van den 

req. tot onderhoud van voorzegde beschoeiing heeft, 
aangenomen op grond dat deze als onderhouds
plichtige op de leggers was aangewezen; 

0 , dat de inleidende dagvaarding inhoudt, dat 

de req. uit hoofde hij al; onderhoudsplichtige op 

de leggers voorkwam, tot het onderhoud was ver

plicht , zoodat md betrekking tot den onderhouds
plicht het feitelijk onderzoek ver, den kanton
rechter beperkt was tot de vraag, of rle req. als 

onderhoudsplichtige op de leggers was aangewezen, 
en dat dus de kantonrechter door die vraag toe

stemmend te beantwoorden en op dien grond de 

verplichting mu den req, om de walbeschoeiing 

te vernieuwen of te herstellen aan te nemen, 

wel kan hebben geschonden de bij het 1 • en het 
2• middel aangehaalde artt, 1 en 1l der toege

paste verordening, maar geenszins de daa rbij mede 

als geschonden aangegeven artt. 206 en 211 
Strafvord. ; 

0. dat volgens art. 1 der verordening de last 
tot onderhoud van de daarin bedoelde werken rust 

op den eigenaar of .op hem, die daartoe uit kracht 

van eene overeenkomst of van eenen anderen 
burgerlijken rechtstitel is verplicht; 
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0. dat wel is waar art. 4 en volgg. voorschrijven, 
dat van de onderhondsplichtigheid door burg. en 
weth. onder goedkeuring van Gedep Staten leggers 
moeten worden opgemaakt en op welke wijze die 
moeten worden vastgesteld, maar dat, vooral nu 
de vero rden ing zelve inhoudt, dat eigendom of 
burgerrechtelijke verbintenis, waaromtrent het 
administratief gezag niet heeft te beslissen, den 
Jást tot onilerhoud bepaalt, wie tot het onder
houd verplicht is door de leggers niet kan worden , 
uit~cmaakt ; 

0. dat alzoo de kantonrechter in strijd met 
art. 1 der verordening den req. omdat hij als 
onderhouilsplîchtige op de leggers was vermeld, 
als zooclanig heeft beschouwd, en bijgevolg ten 
onrechte geoordeeld heeft , dat de ten laste ge
legde en bewezen verklaarde feiten de bij art . 47 1, 
n°. 5 Strafrecht strafbaar gestelde overtreding van 
art. 3 der verordening opleveren. 

0 . mitsdien: 

dat de twee eerste cassatiemiddelen, voor zoover 
daarbij beweerd is schending van de artt. l en 3 

der toegepaste verordening en van art. 471 no. 5 
Strafrecht, zij n gegrond; 

0. dat vermits hiervan het gevolg is, dat de 
req. van alle rechtsvervolging behoort te worden 
ontslagen, het onderzoek naar de bij het derde 
middel bestreden rechtsgeldigheid van hetgeen in 
art. l der vcrordenin:r bepaald is, zou zijn over
bodig: 

Vernietigt het vonnis den 19 Dec. 1885 door 
den kantonrechter te H,arlingen in deze zaak ge
wezen, beha! ve wat betreft de bewezen verklaarde 
feiten; 

Krachtens art. 105 R. 0. ten principale recht 
doende; 

V crklaart dat die feiten nocli misdaad, noch 
wanbedrijf, noch overtreding opleveren; 

Ontslaat den req . te dier zake van alle rechts
vervolging, de kosten Yan het geding, daaronder 
begrepen die in cassatie gevallen, te dragen door
den Staat. 

15 Jwni 1886. ARREST van den Hoogen Raad 
der Ned., houdende beslissing, dat onder de 

uitdrukking "scbolen" in art. 17 der wet 
van 4 December 1872 (Staat,3b[ad n°. 1 a4), 
ook zijn bedoeld bewaarscholen, dat derhalve 
onder de nitdrnkkingen van ,,onderwijzers", 
11onderwijzeressen" en "Jeerlingen" ju genoemd 
artikel , ook zijn te verstaan zij die op de 
bewaarscholen ondentijs geven en ontvangen, 

en dat art. 10 van het K. B. van 28 Fe
bruari 1873 (Staatsblad n°. 35) ook van 
toepassing is op het hoofd eener openbare 
bewaarschool. 

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

req. voorgesteld bij pleidooi, en luidende: 
Verkeerde toepassing van art. 17 der wet van 

den 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), door
dien bij het beklaagde vonnis ten onrechte het 
in dat artikel bepaalde omtrent de toelating van 
onderwijzers~ onderwijzeressen of leerlingen tot 

de scholen , geoordeeld is toe passelijk te zijn op 
de toelating van belpsters en kinderen tot be
waarscholen ; 

0vf!'rwegende dat, ·volgens de feitelijke beslissing, 
de requirante in de maand Sept. 1885 bij gelegen
heid van een bezoek van den inspecteur van het 
geneeskundig staatstoezicht in de provincie oord
Holland aan de Christelijke bewaarschool te Zaan
dam, waarval.! zij het hoofd was, op de door 
genoemden inspecteur gedane vraag, dezen niet 
heeft kunnen vertoonen de geneeskundige verkla
ringen, dat hare helpsters J. de V. en J. B. en 

een groot aantal harer leerlingen met goed ge
volg of meer dan eens de inenting der koepokkerr 
hadden ondergaan of aan de natuurlijke kinder
pokken hadden geleden; 

0. dat zoowel de kantonrechter als de recht

bank heeft geoordeeld dat de reqnirante verplicht 
was die geneeskundige verklaringen overeenkomstig 
het voorschrift van art 10 van het Kon. beslnit 
van den 28 Febr. 1873 (Staatsblad n°. 35) te 
vertoonen, omdat de inrichting waarvan zij aan 
het hoofd stond, eene school is als bedoeld wordt 
in art. 17 der wet van den 4 Dec. 18 72 (Staats

blad n• . 134) en de helpsters en leerlingen als 
onderwijzeressen en leerlingen in den zin van dat 
artikel zijn te beschouwen; 

0. dat tot toelichting van het middel van cas
satie hiertegen is aangevoerd dat het woord 
,, scholen" in art. 17 der wet van l 872 te ver
staan is in de meer beperkte beteekenis van in

richtingen waarvan het doel alleen is h'et geven 
van onderwijs, en dat dus bewaarscholen daar
onder niet begrepen zijn; dat op de bewaarscholen 
geen onderwijs gegeven wordt in den zin der 
wet van den la A ugustu~ 1857 (Staatsbtad 

n°. 10:l) die geldende was toen de wet van 1872 
tot stand kwam, maar die scholen alleen dienen 

om kinderen te bewaren en op hen te passen; 
crat daarom ook de helpsters op eene bewaarschool 
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niet gezegd k,mnen worden •onderwijzeressen" te 
zijn, evenmin als de kinderen die er komen • leer
lingen" genoemd kunnen worden; dat uit de ge
schiedenis dezer bepaling ten aanzien van het 
woord "scholen" ook niet valt af te leiden dat 
de bewaarscholen daarbij bedoeld zijn; dat dit 
ook geheel overeenkomt met de ratio legis waar
bij alleen vaccinedwang beoogd wordt •en niet de 
besmetting op de scholen _te weren, zoodat aan 
het doel der wet is beantwoord wanneer de be

paling alleen wordt toegepast op de scholen waar 
lager onderwijs gegeven wordt, welke toch door 
verreweg het grootste gedeelte der kjnderen worden 
bezocht; 

0 . daaromt-rent, dat bij art. 17 al. 1 der wet 

van den 4 December 1872 is bepaald, dat onder
wijzers, onderwijzeressen · of leerlingen die niet 

blijkens verklaring van een geneeskundige met 

goed gevolg of meer dan eens de inenting der 
koepokken hebben ondergaan, of aan de natuur

liJke kinderpokken (variolae) hebben , geleden, in 
de scholen niet worden toegelaten; 

0. dat deze bepaling wel niet zegt op welke 
seholen het verbod van toepassing is, doch de 

algemeenheid der gebezigde uitdrukking niet toe

laat om de beteekenis van het woord •scholen", 

vooral waar het voorkomt in eene wet die een 
onderwerp regelt, dat vreemd is aan het onder
wijs, zoodanig te beperken dat daarmede eene 
bepaalde soort van scholen bedoeld zou zijn , en 
wel die inrichtingen waarvan het geven van lager 
onderwijs het eenig doel is; dat hierdoor, ofschoon 

de wet niet onderscheidt , in strijd met het ge
wone spraakgebruik, de bewaarscholen van de 

verbodsbepaling zouden zijn uitgesloten, zonder 

dat daartoe aanleiding te vinden is in den aard 
en het doel dezer scholen ; 

dat toch, al is de bewaarschool wel niet eene 
inrichting waar men zich het geven van onder
wijs hoofdzakelijk ten doel stelt , de lichamelijke 
verzorging, die daar aan de zeer jonge kinderen 
die er te zamen komen, gegeven wordt , ni et belet 

dat het verblijf der kinderen in de bewaarschool 

in den regel, voorzooveel zij daarvoor vatbaar zijn, 
ook ilieustbaar wordt gemaakt aan hunne ver

standelijke ontwikkeling, ten einde hen . voor het 

lager onderwijs voor te bereiden; 
0 . dat dit doel van de bewaàrschool door den 

wetgever zelf is erkend , zooals blijkt uit de be
paling van art. 15 der wet van den 17 Augustus 
1878 (Staatsblad n°. 127) alwaar gesproken wordt 
van scholen waarin geene kinderen boven cle 

6 jaren worden toegelaten en waarin geen auder 
dan voorbereidend onderwijs gegeven wordt, ter

wijl deze scholen, wat de gezondheids-politie be
treft , aan hetzelfde staatstoezicht als de scholen 
van lager onderwijs onderworpen zijn ; 

0. dat dit doel trouwens ook op de school der 
requirante niet uit het oog wordt verlor~n, daar 

' toch volgens de feitelijke beslissing aldaar door 
baar zelve werkelijk aan de kinderen onderwijs 

gegeven wordt, onder andere door het opgeven 

en verhooren van van buiten geleerde versjes, 
door teekeuen op de lei en door het v !echten 
van papier; 

0. dat, waar dus moet worden aangenomen 
dat de bewaarscholen, en ook die de,· req uirante, 

niet enkel dienen tot lichamelijke verzorging , maar 
ook ten einde de verstandelijke ontwikkeling der 
kinderen door voorbereidencl onderwijs te bevor

deren, ook geene ongeoorloofde uitbreiding wordt 

gegeven aan de in art. 17 gebezigde uitdrukkingen 
van •onderWijzers" en "onderwijzeressen" en ,, leer
lingen", wanneer men daaronde1· verslaat hen die 
op de bewaarscholen dat onderwijs geven en 
ontvangen; 

0 . dat met deze opvatting niet in strijd is 
de geschiedenis der bepaling van art. 17 ; dat 
toch dit artikel bij amendement in de wet is 

opgenomen, ten einde de bijna gelijkluidende 
bepaling van een vroeger ontwerp te herstellen, 
en dat uit de tusschen de regeering en de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal over dat ontwnp ge• 

wisselde stukken blijkt, dat het de bedoeling was 
om het verbod vau toepassing te doen zijn ,zoo

wel op onderwijzers en onderwijzeressen als op 
leerli11gen in alle scholen zonder onderscheid, dus 

ook op bewaar- , naai-, brei- en andere scholen" , 
terwijl uit de over de tegenwoordige wet naar 

aanleiding van het amendement gevoerde discus 
sie niet blijkt dat men eene andere beteekenis 
aan de woorden van het hersteld artikel heeft 
gehecht; 

0. Eindelijk, dat de bedoeling des wetgevers 

met de bepaling van art 17 ongetwijfeld geweest 

is om · de koepokinenting zooveel mogelijk te be

vorderen door toegang · tot de scholen te weigeren 

aan ben die niet zijn ingeënt of de natuurlijke 
kinderpokken niet gehad hebben, doch dat de ge
volgtrekking ilie de requirnnte daaruit afleidt, 
dat daarom de bepaling alleen op de lagere 
scholen van toepa sing zou zijn, niet juist is, 
omdat dezelfde reden die den wetgever bewogen 

heeft om ile ,·erplichte vaccine voor de lagere 
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scholen voor te schrijven , mede geldt voor de 
bewaarscholen , waar kinderen te zamen komen, 

die door hun leeftijd meer dan anderen aan de 

kinderziekte blootstaan, en wier inenting dus in 

hun eigen belang en ook in dat van het alge 

meen in de eerste plaats zooveel mogeHjk bevor

derd behoort te worden ; 

0 . dat mitsdien het voorgestelde middel van 
cassatie is ongegrond: 

Verwerpt het beroep in cassatie en verooril.eelt 

de requirante in de kosten daarop gevallen, des 
noods invo1·derbaar bij lijfsdwang. 

15 Juni 1886. BESLUlT, waarbij, met vernie

tiging van een besluit van Gedeputeertle Staten 

van Groningen , de uitspraak van den militie
raad wordt gehandhaafd, ten aanzien van de 

aan wijzing tot den dienst van een loteling, 

die ofschoon broederdienst hebbende, deze 

reden van vrijstelling bij ilen militieraad niet 

heeft doen gelden . 

WrJ WILLEM III, ENZ. 

Beschikkende op het beroep van Onzen Com

misrnris in de provincie Groningen, tegen de be

slissing van Gedepnteerde Staten dier provincie, 

dd. 2 April 1886, n°. 60/68, :!• afd , waarbij 

de loteling Hrnno V ELDAfAN, van de lichting 

cler nationale militie van dit jaar , uit de gemeente 

Delfzijl, wegens broederdienst is vrijgestelrl; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge

schillen van bestuur, gehoord, advies van den 

26 Mei 1886, n°. 45; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Bin

nenlandsche Zaken van 7 Juni 1886, n°. 805, 

afd. M. en S.; 

Overwegende, dat aan den loteling Hrnno VELD· 

MAN, van de lichting de r nationale militie van dit 

jaar, ui t de . gemeente Delfzijl, het dienstplichtig 

nummer 26 ten deel is gevallen; 

dat deze loteling, zoon van KLAAS VELDMAN 

en EELJ E Vos, . beide overleden , tijdens de loting 

de derde was uit een gezin van vier zoons, waar• 

vau de oudste in 1882 wegens lichaamsgebreken 

voor den dienst is afgekeurd, de tweede in 1884 

bij de zeemilitie is ingelijfd en nog in ilienst is, 

terwijl de jongste op het tijdstip der loting den 

dienstplichtigen leeftijd nog niet had bereikt; 

dat na de loting, doch vó,,r de eerste zitting 

van den militieraad en wel op 5 Maart 1886, 

de jongste broeder is overleden, waardoor de J'ote

ling Hmno VELDMAN kwam te behooren tot een 

gezin van drie zoons, waarvan de t,veede nog in 

dienst is ; 
dat gezegde loteling daarop door tusschenkomst 

van den burgemeester van Delfzijl, bij het depar

tement van Marine een bewijs van werkelijken 

dienst van zijn broeder heeft aangevraagd, en met 

het oog op de zitting van den militieraad, die 

den l O Maart zou worden gehouden, het getuig• 
schrift model n°. 10, en het daaraan gehechte 

zakboekje van zijn broeder met de mirldagpos_t van 
9 Maart, aan den militie-commissaris te Groningen 
heeft ingezonden ; 

dat deze stukken , bl[jkens den poststempel op 

den omslag, dienzelfden dag, des na middags tus
schen 3 en 4 uur, ten postkantore te Groningen 

zijn aangekomen en hoogstwaarschij olijk nog op 
dien dag aan de woni;,g van den militie-commis

saris zullen zijn bezor!,!;d; 

dat door den militie-commissaris is te kennen 

gegeven, dat dit laatste wel mogelijk is, doch 

dat bij de stukken eerst ,len volgenden dag heeft 

gevonden, zoodat hij ze niet in de zi tting van den 

militieraad ter taf~] heeft kunnen brengen , terwijl 

het inmiddels van het departement vàn Marine 

ontvangen getuigschrift van werkelijken dienst van 

den verlofganger FoKKO VELnMAN, blijkens den 

post.tempel op den omslag, den 10 Maart uit 

Delfzijl werd verzonden, en op dien dag tnsschen 

3 en 4 uur, na afloop van de zitting van den 

militieraad te Groningen is aangekomen; 

dat de militieraad, aangezien hij noch monde

ling, noch schriftelijk eenige mededeeling had ont

vangen, dat de loteling H1000 VELDMAN eene 

reden van vrijstelling kon doen gelil.en , dezen voor 

den dienst heeft aangewezen; 

dat tegen die aanwijzing door genoemden loteling 

bij Gedeputeerde Staten van Groningen bezwaar 

is ingebracht op grond dat voor hem, wegens 

broederdienst, eene geldige reden van vrijstelling 

bestaat, en hij tijdig voor het leveren van de 

bewijsstukken heeft gezorgd; 

dat Gedeputeerae Staten bij hnn besluit van 

2 April l 886 , de uitspraak van den militieraad, 

.dd. 10 Maart bevorens, hebben vern ietigd en aan 

den reclamant H IDD0 V ELDMAN , wegens broeder

dienst alsnol!: vrijstelling van den dienst bij de 

nationale mi litie hebben verleend, uit overweging, 

dat, terwij I bij bij de loting geen redenen van 

vrijstelling bad kunnen doen gelden, hij onmid

dellijk na het opkomen van die redenen de be

zwaren tegen een aanwijzing voor den dienst heeft 

ingebracht en de bewijzen daarvoor, zooveel hem 
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mogelijk was, heeft ingeleverd bij den burgemeester, 
als de ambte1;aar, die tot deinzenc1ing van die stukken 
aan den militie-commissaris is aangewezen ; dat de 
stukken zoo tijdig zijn verzonden, dat zij ter tafel 
gebracht hadden kunnen zijn van den militieraad 

in zijne zitting van 10 Maart, dat qeze, zoo hij 
van die stukken kennis had genomen , reclamant 
in de gelegenheid zou hebben gesteld zijne redenen 
van vrijstelling volledig te staven eB dat, nn de 

militieraad, geheel buiten de schuld van reclamant, 
van de door dezen verstrekte bewijsstukken geen 

kennis heeft kunnen nemeu, en de loteling dien

tengevolge tot den dienst is aan11:ewezen , deze ge
rechtigd is van de nitspraak van den militieraad 

in hooger beroep te komen en staande dat beroep 

de bewijsstukken aan te vullen ; 

dat Onze Commissaris in de provincie Groningen 

tegen deze beslissing Onze voorziening heeft inge

roepen en van oordeel is, dat de reclamant Hrnoo 
V ELDAfAN op grond van art. 98, sqb 1 °. der 
militiewet, door Gedputeerde Staten niet-ontvan

kelijk had moet~n zijn verklaard, terwijl in het 
beroepschrift ond~r anderen nog wordt aangevoerd 

dat genoemde loteling, nu de reden van vrijstelling 

slechts enkele dagen vóór de eerste zitting van den 

militieraad was ontstaan, zijnerzijds niet alles heeft 

gedaan wat mogelijk en noodig was, om zijr,e 
redenen van vrijstelling bij den militieraad in te 

brengen en door bewijzen te staven; dat de toe

zending der stukken aan den militie-commissaris 
niet voldoende was om dien loteling te ontslaan 

van alle verdere verantwoordelijkheid en zorg voor 

het tijdig bekend worden aan den militiera!).d van 

zijne redenen van vrijstelling; dat naar het stelsel 

der wet, Gedeputeerde Staten, zoolang de militie
raad zitting houdt, slechts de bevoegdheid hebben 
om in tweede instantie omtr~nt redenen van vrij

stelling uitspraak te doen, en dat het, om in tweede 

instantie bij Gedeputeerde Staten outvankel\ik te 

zijn, een vereischte is, dat de redenen van vrij

stelling bij den militieraad zóó zijn ingebracht, 

dat daaromtrent door het college onderzoek en 

uitspraak heeft kunnen plaats hebben ; 

dat in een nader door Onzen Commissaris aan 

den Raai! van State, afd. voor de geschillen van 
bestuur, ingezonden schrij ven nog wordt gewezen 
op de mogelijkheid, dat de belangen van derden 
worden benadeeld, daar bij eene vrijstelling, op 

de wijze als waarop die hier is verleend, de lote

ling, wiens nummer dientengevolge dienstplichtig 

wordt, en die onder andere omstandigheden èn 

van de uitspraak van den militieraad èn van die 

van Gedeputeerde Staten voorziening zou kunnen 
vragen, in dit geval van eene instl).ntie zou wor
den beroofd ; 

Overwegende, dat art. 98 sub 1°. der militiewet 
bepaalt , dat geene bezwaren tegen eene uitspraak 
van den militieraad kunnen worden ingediend, 
waarbij een loteling voor den dienst is aangewezen, 
zonder dat iloor hem eenige reden van vrijstelling 
was in~ebracht; 

dat hieruit volgt, dat de redenen van vrijstelling 
vóór de uitspraak van den militieraad moeten zijn 

ingebracht en dat slechts dan tegen eene aanwij
zing voor den dienst beroep is toegelaten, zoo de 
redenen van vrijstelling bij den militieraad , die 

omtrent het bestaan van het recht op vrijstelling 

uitspraak moet doen , een punt van onderzoek en 

overweging heb beu kunnen uitmaken ; 
dat h~t in art. 98 sub 1°. der militiewet gestelde 

geval hier aanwezig is, uaardien bij den militie

raad, toen hij omtrent den loteling Hmuo V liLD· 

MAN uitspraak moest doen, geene aanvraag om 

vrijstelling was ingekomen en . hij van geene reden 

van vrij stelling kennis droeg ; , 
dat het hier niet betreft rle aanvulling van be

wijsstukken of de nadere volledige staving eener 

reden van vrijstelling, maar .de omstandi~heid, 
dat de militieraad in het geheêl geenc aanvraag 

om vrijstelling en geen enkel bewijsstuk had ont

vangen; 
dat, moge het al waai· zijn, dat de stukken , 

die op de reden van vrijstelling betrekking hadden 

en die 's daags vóór de zitting van den militieraad 

aan den militie-commissaris waren gezonden, buiten 

schuld van den loteling Hrnno VELDMAN niet in 

handen van den militi eraad zijn gekomen, dit 

niets verandert aan het feit , dat in de zitting 
van · den militieraad, waarin die loteling voor den 
dienst werd aange,\rezen, noch mondeling, noch 

schriftelijk eenige reden van vrijstelling was i nge

bracht en er derhalve voor Gedeputeerde Staten 

geen aanleiding bestond om aan dien loteling een 

recht van beroep toe te kennen, hetwelk art. 98, 

sub 1°. der militiewet, hem in dit geval heeft 
ontzegd; 

dat mitsdien Gedeputeerde Staten den loteling 

Hrnno VELDMAN in zij n bezwaar tegen de uit5praak 
van den militieraad ni et-ontvankelijk hadden be
hooren te verklaren en ten onrechte, met vernie

tiging van de uitspraak van den militieraad, aan dien 

loteling vrijstelling van den dienst hebben verleend ; 

Gezien de wet van 19 Augustus 1861 ( Staats
blad n°. 72); 
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Hebben goedgevonden en verstaan : 
met verniet.iging der beslissing van Gedeputeerde 

Staten van Groningen, d.d. 2 April 1886, n°. 60168, 

3• afd te verklaren, dat Hrnoo VELDMAN in.1ijn 
bij dat co llege ingebracht bezwaar, tegen de uitspraak 
van den militieraad in de provincie Groningen, 
d.d. 10 Maart 1886, waarbij hij voor den dienst 
werd aangewezen, niet-ontvankelijk was en die 
uitspraak mitsdien te handhaven. (1) 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met uitvoering van dit besluit, waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State, afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

Wildungen, den 15 Juni 1886. 

(get .) WILLEM. 

De Minister van B i'!'nenlandscke Zaken , 
(get.) 

.22 Juni 1886. BESLUIT, betreffende de loting 

der ingeschrevenen voor de lichting der 
nationale militie van 1886 in de gemeente 
KZ,11ndert. S. 112. 

IV IJ" w ILLEM III ' ENZ. 

Beschikkende op het beroep van A. M. VAN 
ALPHEN c. s. te Khmdert, tegen eene uitspraak 

van Gedeputeerde Staten van Noord/Jrabant, van 
12 Maart 1886, G, n•. 51!, 3de afdeeling, 

Militie en Schutterijen, tot vernietiging van de 
op den lsten dier maand voor genoemde !(e• 

meente aldaar plaats gehad hebbende loting voor 

de lichting der nationale militie van dit jaar; 
Den Raad van State, afdeeling voor de ge

schillen van bestuur, gehoord (advies van den 

12 Mei 1886, n°. 42); 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken , van 
16 Juni 1886, n•. 826 M., afdeeling Militie en 

Schutterijen; 

Overwegende : 

dat Onze Commissaris in Noerd/Jrabant, bij 

besluit van 28 Januari 1886, A, n•. 16, 3de af
deeling, heeft bepaald, dat de loting der te 

Klimde;-t voor de lichting der nationale militie 

van dit jaar ingeschrevenea zou gehouden worden in 

(l ) Op grond van billijkheid is den belangheb
bende, b\j K. B. van 26 Juli 1886, n•. 22, na 
inlijving bij de militie , ontheffing verleend van 
den werkelijken dienst bij de militie voor zijn ge
heelen diensttijd. 

de gemeente Khtndert op Maandag den lsten Maart 

daaraanvol11ende, des middags te 12 uren ; 
dat de loting op dien dag aldaar heeft plaats 

gehad , doch, in stede van op het bepaalde tijd 
stip, te ongeveer Il ¼ uur des voormiddags is 

aangevangen, omdat de militie-commissaris, zooals 
deze aan Gedeputeerde Staten van Noordbrabant 

·heeft bericht, wenschte nog per spoortrein van 

1 uur 2-6 minuten van JJfoerdijk te kunnen ver• 
trekken, terwijl hij anders tot des avonds daar 

had moeten wachten; 
dat de loting dientengevolge v6ór het door 

Onzen Commissaris voornoemd daartoe bepaalde 

uur reeds was afgeloopen; 
dat na afloop van de loting een der ingeschrevenen, 

HENDRIK JACOBUS KuYPERS, zich op het vooraf, 
overeenkomstig art. 28 der wet van 19 An· 

gustus 1861 (Staatsblad n'' · 72), bekend ge• 

maakte tijdstip aan het gemeentehuis van Klundert 

de voor de loting bestemde plaats, heeft vervoegd 

. om aan de loting deel te nemen, doch hem 

alstoen is te kennen gegeven dat de loting reeds 
was afgeloopen , de burgemeester van Klundert 
voor hem had geloot en hem een dienstplichtig 

nummer \n°. 20) was te beurt gevallen; 
dat de vader van genoemden loteling tegen de 

wijze, waarop de loting heeft plaats gehad, be
zwaren heeft ingebracht bij Gedeputeerde Staten 
van Noordbrabant, die bij uitspraak van 12 Maart 
1886, G, n•. 53, l:lde afdeeling, Militie en 
Schutterijen , op den l 6den dier maand aan be
langhebbenden medegedeeld, de loting als in strijd 

met de wettelijke voorschriften gehouden, hebben 
vernietigd ; 

dat appellanten, als belanghebbende lotelingen 

en een hunner als voogd van een der lotelingen 

uit de gemeente "[{Zundert, van deze uitspraak 
Onze voorzie~ing hebben ingeroepen; 

Overwegende : 

dat de militiewet duidelijke en stellige voor 
schriften bevat omtrent de "'ijze, waarop de loting 

der ingeschrevenen voor de nationale militie moet 
plaats hebben ; 

dat de wetgever daarbij kennelijk het denk

beeld heeft willen eerbiedigen, dat de hand die 
trekt invloed kan uitoefenen op het te trekken 
nummer, en daarom heeft bepaald, dat de inge

schrevenen, indien zij tegenwoordig zijn, zelve 
hunne nummers trekken; 

dat buiten tegenspraak is, dat de op l Maart 1886 
voor de ingeschrevenen in de gemeente Klundert 

gehouden loting is aangevangen vóór het door 
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Onzen Commissaris daartoe nnngewezeu t\jdstip en 
reeds was nfgeloopen toen de ingeschrevene HENDRIK 
JA COBUS KUYPERS zich op den daartoe door Onzen 
Commissaris bepaaldeu tijd ter deelneming aan de 

loting aanmeldde ter plaatse waar de loting moest 
geschieden ; 

dat zoolang het door Onzen Commissaris be• 
paalde, en overeenkomstig art. 28, tweede en 
derde zinsneden der militiewet ter openbare kennis 

gebrachte tijdstip van aanvang der loting niet 
daar was, niet gezegd kon worden dat genoemde 
ingeschrevene of zijn vader, moeder of voogd niet 
tot het trekken van een nummer was opgekomen, 

in welk geval alleen . de burgemee ter of een lid 

van den Raad der gemeente bevoegd was , inge 

volge art. 33, derde zinsnede van voormelde wet, 

een nummer voor dien ingeschrevene te tre\<ken; 
dat K UYPE!tS alzoo verkort is in een hem bij 

de wet toegekend recht en voor hem is geloot 
door iemand die op het tijdstip. waarop dit ge• 
schiedde, daartoe niet bevoegd was; 

dat deze onregelmatigheid op den uitslag der 

loting vau invloed heeft kunnen zijn, doch slechts 

voor zooveel genoemden militieplichtige en de 
ingeschrevenen betreft, die naar de bij de alphabe. 

tische lij st aan1<ewezeu volgorde nà hem aan de 

loting moesten deelnemen; 
dat Gedepnteerde Staten ten onrechte de ge• 

heele loting hebben vernietigd, ,·ermits voor zooveel 
de •ingeschrevenen, hoezeer onverplicht, aan de 
loting hebben deelginomeu of daarin hebben be• 
rust, niet als bewezen kan worden aangenomen, 
dat het enkele verschil van tijd invloed op den 
uitslag der loting kan hebben gehad ; 

Gezien de wet van 19 Angustus 1861 (Staats. 

blad n°. 72); 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Met vernietiging van de uiispraak van Gede• 
puteerde Staten van Noordbrabant, van 12 Maart 
1886, G, n°. 53, 3de afdeeling, Militie en 

Schutterijen te handhaven het gedeelte der loting 
voor de gemeente Klundert, dat de ingeschrevenen 
betreft, door of voor wie geloot is v6órdat HENDRIK 
JACOBUS KUYPERS aan de beurt van loten was, 
en die loting alleen voor het overige gedeelte te 

vernietigen. 
Onze Minister van Binnenlandsehe Zaken is be• 

last met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 

in het Staatsblad zal geplaatst en, te gelijk met 

de in den hoofde dezes vermelde voordracht van 

Onzen voornoemden Minister, in de Nederland-sche 
Staatscourant opgenomen zal worden , en waarvan 

1886. 

afschrift zal ·worden gezonden aan den Raad van 
State, afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

Wildnngen, den 22sten Juni 1886. 
(get.) WILLEM. 

De Ministtrt van Sta{lt, Min. van Binnen!. Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 4 Juli 1886.) 

22 Jimi l 886. Bio:sLUIT, houdende bepalingen 

nopens de aflossing van vier ten honderd 
rentegevende Nationale Schuld. S. 113. 

WIJ' WILLEM 111 , ENZ. 

Op de voordmcht van Onzen Minister van Fi• 
nanciën , van den 16den Juni 1886, n°. 56, 
Generale Thesaurie; 

Gezien artt. 1 en 2 der wet van 9 Mei 1886 
(Staatsblad n°. 102), zoomede artt. 1, 2 en 4 

van Ons besluit van 25 Mei 1886 (Staatsól,ad 
n°. 106); 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Art 1. Het tijdstip van aflossing van de in 

artikel 1 der wet van 9 Mei 1886 ( Staatsblad 
u0

• 102) genoemde 4 ten honderd rentegevende 

Staatsschuld, waarvan de aflossing overeenkomstig 

de artikelen 2 en 4 van Ons ·besluit van 25 Mei 
1886 (Staatsól,ad n°. 106) is aangevraagd, wordt 

bepaald op 1 September 1886. 

2. De in artikel 1 bedoelde kapitalen, welke 

zijn ingeschreven in het Grootboek der 4 ten 
honderd rentegevende 'ationale Schuld, worden 

van de daartoe betrekkelijke hoofden van reke• 

ning afgeschreven. Van iedere afschrijving wordt 

opgemaakt een bewijs , hetwelk van 1 September 

1885 af bij de Directie van de Grootboeken der 
Nationale Schold in ontvangst kan genomen worden. 

Het bewijs van afschrijving, door de daarop recht 
hebbehden voor voldaan geteekend, wordt ver• 
volgens aangeboden aan den Agent van het Minis• 
terie van Financiën te Amsterdam en door dezen 
ingetrokken tegen uitbetaling van het in het bewijs 

vermelde nominaal bedrag der afgeloste inschrij• 

ving en van de rente daarover ad vier ten honderd 

's jaars, berekend van den l sten April 1886 tot 
en met den 3lsten Augustus 1886. 

Houilers van cert.ificaten, uitgegeven door een 
administratiekantoor der 4 ten honderd rente• 

gevende 'ationale Schuld, waarvan de aflossing 

verlangd is, ontvangen het voor hen bestemtle 

bewijs van afschrijving op vertoon en tegen in• 

levering der ingevolge artikel 4 van Ons besluit 

van 25 Mei 1886 (Staatsól,ad n°. 105) voor 

aflossing afgestempelde certificaten met de daarbij 

17 
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behoorende nog niet vervallen coupons en het 
bewijs tot bekoming van nienwe coupons. 

3. De hiervoor in artikel 1 bedoelde en overeen
komstig art.ikel 2 van Ons besluit van 25 Mei 
1886 (Staatsblad n°. 106) gestempelde schuld
bekentenissen aan toouiler, k,innen van den lsten 
September 1886 af ter aflossing worden aange• 
boden aan den Agent van het Ministerie van 
Financiën te .Amsterdam. De schuldbekentenissen 
moeten voorzi en zijn van alle nog niet vervallen 
coupons en van het bewijs tot bekoming van 
nieuwe coupons . 

Aan de houders zal tegen voldaanteekeriing der 

stukken worden uitbetaald het daarin genoemde 
nominaal bedrag benevens de rente ad 4 te ra honderd 
's jaars, berekend van ·den vervaldag der laatst 
verschenen coupon tot en met den 3lsten A ugns
tus 1886 . 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad en in de Staatscourant zal geplaatst worden. 

Wildungen, den 22sten Juni 1886. 

(get.) WILLEM. 

De Minister van Financiën, (get.) BLOKM. 

(Uitgeg. 30 Juni 1886.) 

29 J uni 1886. B~;sLUIT, houdende goedkeuring 

van een reglement voor den dienst der Rijks

telegraaf en intrekking van vijf rlai\rmede 
in verband staande besluiten. S. 114. 

Wr.r WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, van 18 Mei 
1886 , Litt.. J , afdeeling Posterijen; 

Gezien de wet van 7 Maart 1852 (Staats
blad n°. 48); 

Gelet op Onze besluiten van 16 Maart 1880 

(Staatsblad n°. 132) , waarbij een reglement voor 
den dienst der Rijkstelegraaf wor<lt vastgesteld, 

van 27 Januari 1881 (Staaüblad n°. 22) en van 
5 .April 1884 (Staatsblad n°. 46) , tot wijziging 
en aanvulling van dat reglement; 

In aanmerking nemende de wenschelijkheid , 

dat de bepalingen van het telegraphisch verkeer 

binnen Nederland zooveel mogelijk overeenstemmen 
met die, welke te rekenen van 1 Juli ] 886 voor 

het in ternat-ionaal verkeer zullen gelden, en voorts 
gelet op de noodzakelijl&eid tot herziening zoo 
van het binnenlandsch telegraaftarief als van 

eenige andere bepalingen van het rijkstelegraaf

reglement; 

Deu Raad van State gehoord (adv ies van den 

22 Juni 1886, n°. 11 ) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister, van 25 Juni 1886 , litt. A, 

afdeeling Posterijen ; 
Hebben goedgevonilen en verstaan , 

l 0 • het reglement voor den dienst der rijks

telegrnaf. goed te keuren, zooals het aan het 
tegenwoo,·dig besluit is gehecht ; 

2°. Onze besluiten van 16 Maart 1 S80 (Staats 
blad no. 32), van 27 Januari 188 1 (Staatsblad 
no. 22) en van 5 April 1884 (Staatsblad n". 46), 
alsmede die van 7 October 1879 (Staatsblad 
no. 156) en van 5 December 1885 (Staatsblad 
no . 222) in te trekken; 

3°. te bepalen, dat het bij dit besluit voor den 
dienst der Rijkstelegraaf goedgekeurde reglement 
op een nader door Onzen Ministe,· van Water• 

staat, Handel en ' ijverheid te bepalen tijdstip 

zal worden ten ui tvoer gebracht , met welk tijd
stip tevens de reglementen, bij Onze sub 2°. ge

noemde besluiten goedgekeurd, buiten werking 

worden gesteld. ( 1) 
Onze Minister voornoemd is belast met èe uit

voering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
en gelijktijdig in de Staatscozwant zal worden 

geplaatst. 
Arolsen, den 29sten Juni 1886. 

(get. ) WILLF.M. 
De Jlfin. van Waterstaat, Handel en Nijverlteid, 

(get .) VÄN DEN B~ltGH. 

(Uitgeg. 2 Juli 1886.) 

REG LEMEN 'r voor den dienst de,· Rijks
te!egraaf 

Ka,itoren en lijnen. 

Art. 1. De Minister van Waterstaat, Handel 

en Nijverheid bepaalt, in welke plaatsen kan
toren van de Rijkstelegraaf gevestigd worden. De 

gemelde Minister is mede bevoegd tot opheffing 
van kantoren, zoo daartoe aanleiding bestaat. 

Geheimhouding. 

2. Den beambten, met den telegraafdienst be

last, is elke mededeeling omtrent telegrammen, 
anders c1an aan, hen die tot, kennisneming be1•oegd 

zijn , overeenkomstig hun ambtseed verboueu , op 

(1) Bij beschikking van den Minister van 
1 Juli 1886 is de in werking treding van dit re
glement bepaald op 7 J nli 1886. 
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de bij art. 10 der wet van 7 Maart 1852 (Staats 
blad n°. 48) bepaalde straffen. Ook mogen zij , 
middellijk noch onmiddellijk, anders dan ambts
halve nieuwstijdingen aan daf<bladen bezorgen of 
tot de redactie dier bladen in eenige betrek
king staan. 

Toegang tot de seinkame,·s. 

3. De toegang tot de seiakamers is alleen ge 
oorloofd aan de personen die tot den telegraaf
dienst behooren , of daartoe door den Hoofddirec
teur der Posterijen zijn gemachtigd. 

Openstelling der kantoren. 

4. De telegraafkantoren worde·n naar den tijd ge
durende welken zij voor de aanneming en over

brenging der tele~rammen open zijn, verdeeld in 
drie klassen, namelijk : 

a. kantoren met dag- en nachtdienst ; 
o. kantoren met doorloopenden dagdienst; 
c. kantoren met beperkten dagdienst. 

De kantoren met dag- en nacht.dienst zijn onaf
gebroken voor den dienst open. 

De kantoren met doorloopenden dagdienst van 
8 uur des morgens tot 9 uur des avonds. 

De Hoofddirecteur der Posterijen is echter be
voegd, den diensttijd der rijkstelegraafkantoren 
met doorloopenden dagdienst in bijzondere ge
vallen te beperken of uit te breiden. Hij regelt 
tevens den diensttijd der kan1men met beperkten 
dagdienst. 

De uren van openstelling der kantoren worden 
in de Staatscourant medegedeeld. Zij worden 
voortdurend op eene aan de buitenzijde van het 
kantoor zichtbare pluats voorgehangen of op andere 
wijze bekend gemaakt. De middelbare tijd van 
Amsterdam geldt voor al de Nederlandsche rijks 
tel~graaf kantoren. 

Verzending uit plaatsen waar geen telegraaf
kantoor ~estaat. 

5. Uit plaatsen, waar geen telegraafkantoor is 
gevestigd , kan de inzending van telegrammen 
aan het naaste telegraafkantoor door tusschenkom st 
der postkantoren geschieden. 

De tusschenkomst der postkantoren bestaat in 
de aanneming der telegrammen in den vorm van 
gesloten, gefrankeerde en , naar keuze van den 
afzender, al dan niet aangeteekende brieven, in de 
verzending aan het kantoor van de Rijkstelegraaf 

met de eerstvertrekkende post, in de invordering 

der verschuldigde gelden en overmaking daarvan 
aan het rijkstelegraaf kantoor. 

De kosten daarop vallende zijn voor rekening 
van den afzender. 

Schrijfgereedschap ten dienste van het publiek: 

6. De telegrammen kunnen aan ue telegraaf
kantoren worden geschreven. Het noodige schrijf
gereedschap is daar ten dienste van het publiek 
beschikbaar. 

Hoe de telegrammen zijn te onderscheiden. 

7. De telegrnmmen worden onderscheiden in 
regeerings-, dienst- en bijzondere telegrammen. 

Onder regeeringstelegrammen worden verstaan: 

a. telegrammen van den Koning en van de 
leden van het Koninklijk Huis; 

o. telegrammen van 's Konings Ministers en 

van 's Konings Commissarissen in de provinciën; 
c. telegrammen van de opperbevelhebbers der 

land- en zeemacht, de bevelhebbers in de militaire 
afdeelingen en de commandanten der mhritieme 
directiën; 

d. telegrammen van de Nederlandsche en vi-eemde 
diplomatieke en consulaire agenten, met dien ver
stande dat, wanneer consulaire agenten handel 
drijven, hunne telegrammen niet als regeerings
telegrammen worden beschouwd, tenzij die aan 
een officieel persoon gericht zijn en over dienst

zaken handelen; 
e. de telegrammen, aan welke door den 111 inister 

van Waterstaat, Handel en Nijverheid tijdelijk 
de rang van regeeringstelegrnmmen wordt toe
gekend; 

f de antwoorden op regeeringstelegrammen, met 
dien verstande, dat hij , die een telegram als 
antwoord op een regeeringstelegram wenscht te 
zien beschouwd, bij de aanbieding daarvan, des. 
verlangd, het ontvangen regeeriugstelegram ver
toone. 

Als diensttelegrammen worden beschouwd de 
telegrammen, die uitsluitend den dienst van de 

telegraaf betreffen. 
Bijzondere telegrammen zijn uie, welke niet tot 

de regeerings- of diensttelegrammen behooren. 

Regeeringstelegrammen'. 

8. Regeeringstelegrammen moeten, ten blijke 
der bevoegdheid van den afzender en van zijn 
verlangen om het bericht als regeeringstelegram 
te doen behandelen , in den regel en behoudens . 
het geval dat omtrent een en ander geen twijfel 

bestaat , van een zeg~! of stempel zijn voorzien. 
17* 
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Gebrnik van talen. Ovei-eengekomen taal en geheim
schrift. Telegrammen zondm· inhoud. 

9. De telegrammen kunnen worden gesteld in 
voor ieder verstaanbare taal , in overeengekomen 
taal of in geheimschrift. I edere taal mag worden 
gebezigd, waarvan de letters door de voorge
schreven seinteekens kunnen worden overgebracht. 
Nochtans wordt bij voorkeur het gebruik van het 
Nederla.ndsch, Duitsch, Fransch of Engelsch aan
bevolen. 

De telegrammen in overeengekomen taal of -ïn 

geheimschrift kunnen een of meer gedeelten in 
verstaanbare taal bevatten. In dat geval behoort 
het gedeelte, dat uit niet verstaanbare taal be
staat, van hetgeen voorafgaat en volgt door 
haakjes ( ) gescheiden te zijn. 

De bevoegdheid der afzenders met betrekking 

tot de keuze van de taal, waarin een telegram 
is te stellen, of ten aanzien van het gebruik van 

overeengekomen taal en geheimschrift, kan door 
den Hoofddirecteur der P osterijen worden beperkt 
voor de berichten, bestemd om door middel van 
de telephoon te worden overgebracht. 

Telegrnrnmen zonder inhoud worden toegelaten. 

Ovm·eengekomen taal. 

10. Onder overeengekomen taal wordt verstaan 
het gebruik van woorden waaraan eene bepaalde 
beteekenis is toe~ekend, en die dus alleen ver
staanbaar zijn voor hen welke omtrent die be
teekenis zijn ingelicht. Die woorden worden ont
leend aan woordenlij sten, die voor dat doel zijn 
toegelaten. 

Ue overeengekomen taal mag alleen bestaan uit 
woorden, die uit hoogstens tien letters zijn samen
gesteld en ontleend zijn aan de Duitsche, Engelsche, 
lèransche, Italiaansche, Latijosche, Nederlandsche, 
Portugeesche en Spaansche talen. In hetzelfde 
telegram kunnen woorden uit verschillende talen 

worden toegelaten. 
Eigennamen mogen in de woordenlijsten niet 

voorkomen. Zij mogen in telegrammen in over
eengekomen taal niet worden gebezigd dan met 
hunne gewone beteekenis. Komen zij _ met eene 
andere dan de gewone beteekenis in een telegram 
voor, zoo wordt dit geacht geheel in geheimschrift 
te zijn gesteld. 

Het kantoor van afzending kan de overlegging 
vorderen van de woordenlij st of de woordenlijsten, 

waaraan de woorden van een telegram in overeen
gekomen taal zijn ontleend. 

Geheimschi·ift. 

11 . Als telegrammen in geheimschrift worden 
beschouwd: 

1°. die, welke cijferschrift of onverstaanbaar 
letterschrift bevatten; 

2°. die, welke reeksen of groepen cijfers of 
letters bevatten, waarvan het kantoor van afzending 
de beteekenis niet kent, of ook woorden, namen 
of samenvoegingen van !etters, welke niet voldoen 
aan de eischen , voor de verstaanbare of de over
eengekomen taal gesteld. 

Het geheimschrift moet uitsluitend uit letters 
van het alphabet of uitsluitend uit arabische 
cijfers bestaan. 

ln het verkeer met landen buiten Europa kan 
van geheimschrift slechts in zoover worden ge
bruik gemaakt als dit door de andere partij is 

toegelaten. 

Duidelijk sch1·ift. Waarmei-kingen. 

12. Elk te verzenden telegram moet duidelijk 
geschreven zij n. Uitschrappingen, verwijzingen, 
doorhalingen, bijvoegingen of overschrijvingen 
worden alleen toegelaten, wanneer zij behoorlijk 
zijn gewaarwerkt. 

Volgorde. Vei-korte aanwijzingen. 

13. Bij de samenstelling van·een telegram moet 
de onderstaande volgorde worden in acht genomen: 

1 °. de aanwijzing voor voorrang, betaald ant
woord, collationneering , kennisgeving van ontvang, 
naseining, open bestelling, bezorging buiten de 
lijn, betaling van bestelgeld, bestelling per tele
phoon, enz. ; 

2°. het adres ; 
30_ de inhoud; 
4°. de onderteekening. 
Voor de onder n° . 1 bedoelde aanwijzingen 

kunnen de volgende verkortingen worden gebruikt: 
Dringend. D. 
Betaald diensttelegram . ST. 
Antwoord betaald. RP. 
Dringend antwoord betaald. 
Collationneering 
Kennisgeving van ontvang . 

Naseinen. 
Open bestelling 
Post betaald . 
Post aangeteekend 
Bode betaald . 
Bode borggesteld . 

RPD. 
'fC. 
CR. 
FS. 
RO. 
PP. 
PR. 
XP. 
XD. 
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Bestelgeld betaald 

Estafette betaald . 
DP. 
EP. 

Estafette borgge teld. ED. 
Telephoonbestelling • TB. 
I edere verkorte aanwijzing moet tusschen haakjes 

worden gesteld, en wordt als één woord geteld. 
Schrijft men aan het hoofd van buitenlandsche 

telegrammen de aanwijzingen voluit, dan moeten 
zij in het Fransch gesteld ziju . 

r erzendingsweg. 

14. Voor telegrammen naar den vreemde kan 
de weg van verzending, indien verschillende wegen 
<>penstaan, door eene aanwijzing aan den voet 

van het telegram door den ~fzender wordeu op

gegeven . 
Die aanwijzing wordt kosteloos overgebracht . 

Telegrammen die niet aan rle vereisc!tten voldoen. 

15. 'l'elegrammen, welke niet aan de ver

-eischten voldoen, worden den afzender ter aan
vulling, verbetering of overschrijving ternggegeven. 

.tl.dressen. 

16. De adressen moeten volledig e11 dnidelijk 

zijn, met vermelding, zoo mogelijk, van straat , 
buurt en huisnummer, af anders van het beroep 
van den geadresseerde of andere dergelijke aan
w1Jzrng. In elk geval moet door het adr~s de 
naam vau deu gead resseerde en het telegraaf
kantoor van bestemming worden aangewezen . 

In studtelegrammen (zie art. 23) kan de aan
wijzing der plaats van bestemming worden weg
gelaten. 

De adressen kunnen in een tusscben de belang
hebbenden overeengekomen of in verkorten vorm 
worden geschreven. Voor het gebruik van elk 
overeengekomen of verkort adrns is een recht van 

twintig gulden 's jaars verschuldigd, bij vooruit
betaling te voldoen door den geadresseerde, die 
·zich onder dat adres telegrammen doet seinen. 

Het adres der telegrammen, naar andere dan 

N ederlandscbe knntoren, moet worden gesteld in. 
'het Frnnsch of in de taal van het lnnrl van be
stemming. 

Voor telegrammen naar den vreemde is in vele 

gevallen eene nadere aanwij zing omtrent de ligging 
der plaats van bestemming aan te bevelen. 

Telegrammen, aan reizenden gericht, zijn alleen 

toegelaten, als de afgifte zonder bezwaar voor den 
dienst kan geschieden . 

Latere aanvulling of verbetering van een onvol-

ledig of gebrekkig adres, of van eene onvoldoende 
aanwijzing voor bezorging buiten de lijn, geschiedt 
bij een nieuw telegram aan het kantoor van be

stemming op kosten van den afzender (zie art. 27), 

Onderteeke,iing. 

17. De onderteekening kan onder een overeen
gekomen of verkorten vorm geschreven worden of 
ook geheel wegblijven. 

Van den afzender van een bijzonder telegram 
kan echter worden verlangd, dat hij zijne identiteit 
bewijze, en in elk geval kan de benmbte vorderen, 
dat de naam van den afzender op het telegram 
worde gesteld, en dat de woonplaats of het adres 

van den afzender worde opgegeven. 
De afzender is van zijn knnt bevoegd de ver

klaring de~ echtheid van zijne handteekening in 
het telegram op te nemen . Hij kan die verklaring 

doen overbrengen, hetzij woordelijk, hetzij in dezen 
vorm: " Onderteekeni11g bektac!ttigd door . . ... ". 

De beambte overtuigt zich van de deugdelijk
heid der bekrachtiging. Tenzij de onderteekening 

aan het kantoor bekend is , wordt die niet als 

deugdelijk erkend, dan voorzien van het zegel of 

den stempel der autoriteit, die de bekrachtiging 

beeft onderteekend. 

Bezorging buitm de telegraaflijn. 

18. Is in de plaats van bestemming geen telegraaf
kantoor gevestigd, of verlangt de afzender, dat 
zijn telegram niet tot de plaats van bestemming 
of tot het naastbij gelegen kantoor door de telegraaf 

zal worden overgebracht, dan geschiedt de verdere 
bezorging van het door den afzender aangewezen 

telegraafkantoor, door de post, door boden of 
door estafetten, volgens de opgaaf van Jen afzender . 

Ook telegrammen met de aanwijzing •telegraaf 
restant" of uposte resta,ite" zijn toegelaten. 

Neemt de afzender, in ne gevallen waarin dit 
is toegestaan, de kosten van bezorging buiten de 

telegraaflijn voor zijne rekening, dan worden aan 

die opgaat de woorden Betaald of Borggesteld 
(art. 13) toegevoegd. 

Indien de geadresseerde vroeger de betaling van. 
boden kosten heeft geweigerd, worden volgende 

telegrammen hem ongefrankeerd per post gezonden. 

Staat geen sneller middel ter beschikking van 
het eindtelegraafkantoor, zoo is het tot verzending 

per post verplicht. 

Weigering van telegrammen. 

19. Bijzondere telegrammen worden geweigerd 
wanneer hun inhoud in strijd wordt geacht met 
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de wetten des lands, de publieke orde of de 
veiligheid van den Staat. Buitendien worden tele
grammen naar den vreemde geweigerd, nis hun 
i,nhond strijden mocht met de goede zeden. 

Van iedere weigering wordt terstond kennis 
gegel'en aan den hoogsten ter plaatse van het 
kantoor van afzenrling aanwezigen burgerlijken 
overheidspersoon, die tusschen den telegraafbeambte 
en den belanghebbende beslist. Van deze be
slissing is beroep op den Minister van Waterstaat, 
Handel en N ijverheid (art. 8 der wet van 
7 Maart 1852). 

Indien de telegraafbeambte eerst na de aan

neming , doch nog vóór de overseining van een 
telegram , of ook na het Ol'erseinén daarvan, tot 

de overt uiging komt, dat de inhoud strijdig is 
met de in den aanhef van dit artikel gestelde 

voorwaar<len, brengt hij het , met opgaaf van 

redenen, per telegraaf ter kennis van den Minister 

vin - Waterstaat, Handel en Nijverheitl en vraagt 

diens besli ssing. 

Ten aa nzien van reeds overgeseinde telegrammen 
behoort de beambte zich vooraf te overtuigen, dat 
de bestelling daarvan nog kan worden gestuit. 
Het kantoor van bestemming geeft aan eene aan
vraag tot stuiting der bestelling, onder zoodanige 

omstandigheden, gevolg. 
In het internationaal verkeer wordt de niet 

uitreiking van een telegram onverwijld medege
. deeld aan het telegraafbestn ur waaronder het kantoor 

van afzending behoort. 

V e,·tragingen. 

20. Wanneer zich bij aanbieding of na de aan
neming van een telegram aanmerkelijke vertraging 

laat voorzien, moet de afzendec voor zooveel 
mogelijk, daarvan verwittigd en hem het telegrnm, 

indien hij zulks verlangt, teruggegeven worden. 
Telegrammen waarvan de overbrenging vóór of 

op een door den afzender opgegeven tijdstip niet 

mogelijk is geweest , worden mede te):nggegeven 
(art. 38). 

Overkomst de,· telegrammen. 

21. De goede overkomst der telegrammen 
in het algemeen, of binnen een bepaalden tijd, 
wordt niet gewaarborgd (art. 9 der wet van 

7 Maart 1852). 
Deu afzender van een telegram wordt geene 

toezegging gedaan omtrent den tijd , waarop het 
zijne bestemming zal bereiken. 

Vrijstelling van seinkosten. 

22. Alleen diensttelegrammen worden kosteloos 
overgeseind. 

Tm·ief 

23. De seinkosten voor telegrammen tusschen 
tweé N ederlandsche kantoren in verschillende 
plaatsen bedragen voor tien of minder woorden 
25 cent, en voorts drie cent voor iedere twee 

woorden daarenboven ; met dien verstande, dat 
als het gezamenlijk getal woorclen niet door twee 
deelbaar is, voor de toepassing van het tarief een 

der woorJen voor twee zal worden berekend. 
Telegrammen tusscheu een rijkskantoor en de 

in dezelfde gemeente bestaande hulpkantoren (stad 
telegramrnen) worden overgeseind tegen den prijs 
van 15 cent voor de eerste tien woorden en van 

1 cent voor elk woord daarenboven. 

Het tarief voor telegrammen naar plaatsen buiten 
Nederland wordt door den Minister van Waterstaat, 

Handel en Nijverheid voli(ens de gesloten of nader

te sluiten overeenkomsten vastgesteld. (Zie voorts 
art. 37 omtrent de nieuwjaarskaarten. ) 

Tarieven ter raadpleging. 

24. Op elk kantoor zijn tarieven ter inzage 

voor het publiek voorhanden. 

rfl ijze van tellen de,· 1001yrden en teekens. 

25. Bij het tellen der woorden van een tele
gram tot toepassing van het tarief, worden de 
volgende regelen inachtgenomen ': 

l O • Behoudens de bij dit reglement vermeldde 
uitzonderingen worden alle woorden, bestemd om te 
worden overgeseind, in de prijsberekening begrepen. 

2°. Om als één woord te worden geteld , mag 
een woord in het ver keer binnen Europa nit niet 

meer dan vijftien , en in dat met kantoren in 
andere werelddeelen uit niet meer dan tien letters 

bestaan. 
Bij langere woorden geldt ieder vijftien- of 

tiental letters alsmede de overschietende letters 
minder dan vijftien of tien voor één woord. (,7,,, 

ä (ae) en ö (oe) worden bij deze telling ieder als 

één letter aangemerkt. 
3°. In telegrammen voor den vreemde worden 

echter de in het adres voorkomende namen van 

het kantoor en van het land van bestemming, 
onafhankelijk van het aantal letters, voor één 

woord geteld, mits die namen zijn geschreven , 

zooals ze voorkomen in de oflicieele -I_ij sten der 

rij kstelegraafkantoren. 
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4°. Woorden of woorddeelen, door een koppel
teeken verbonden of door eene apostrofe ii;eseheiden, 
worden ieder voor één woord geteld. 

5°. Met het taalgebruik strijdige samenvoeging 
vau woorden is niet geoorloofd. Behoudens het 

bepaalcle sub 3°., gelden namen van plaatsen, 
strnten, pleinen enz. , eigennamen \'an steden en 
personen, de namen van schepen, gelijk ook ge

tallen in letters, voor zooveel woorden als de 

afzenrler beeft gebruikt om ze uit te <lrnkken. 
6°. In het verkeer binnen Europa• worden vijf 

cijfers en in dat met kantoren buiten Europa drie 
cijfers voor één woord gerekend. Bij getallen van 

meer dan vijf of drie cijfers geldt dan elk vij f

of drietal cijfet·s alsmede de overschietenile cijfers, 

minder dan vijf of drie, voor één woord. Dezelfde 

regel geldt voor de berekening van lettergroepen. 
7°. Op zichzelf slaande letters of cijfers alsmede 

onderstrepingen worden elk als één woord geteld. 
8°. De tot den inhoud van een telegram be

hoorende zinleekens,. apostrofen, koppelteekens, 
aanhalingsteekens ( • ") en haakjes ( ) , gelijk ook 
de aandniding va,1 een nieuwen regeJ worden bij 

de berekening der seinkosten niet in rekening ge

bracht. 'fot hunne overbrenging in het verkeer 

met kantoren buiten Europa bestaat geene ver
plichting. 

De teekens, die de telegraaf niet kan overbrengen, 
en welke de afzender mitsdien door woorden moet 

omschrijven, · worden voor zoo veel woorden, als 

er gebruikt zijn, berekend. 

9°. Punten en komma's welke tusschen de cijfers 

van een getal voorkomen, alsmede breukstrepen 
worden als cijfers in rekening gebracht. 

10°. De gebezigde letters, bij getallen, als 

,, 25sten, 20ième", worden ieder als een cijfer 
medegeteld. 

Van handels- en goederenmerken worden de 
bijeengevoegde letters en de bijeengevoegde cijfers 

ieder afzondedijk berekend, terwijl de door punten, 
komma's of strepen gescheiden letters of cijfers 
ieder voor een woord gelden. Zoo zijn ,,(;fl23" 

3" 
= 2 woorde~, ,,M = 2 woorden, ,, c,H.l<' 5" 

4 woorden 

11°. Indien een telegram, gesteld in de taal 
van het land van bestemming, met die taal strij
diii;e samenvoegingen bevat , die ten kantore van 

afzending niet zijn opgemerkt, wordt den geadres
seerde het door den afzender te weinig betaalde 
in rekening gebracht. 

12°. Oe vorenstaande bepalingen gelden ook voor 

cle berekening van woorden of teekens van de over
eengekomen taal of het geheimschrift. 

:Jfededgelingen ambtshalve. 

26. De naam van het kantoor van afzending, · 
de clagteekening en de tijd van aanbieding worden 
den geadresseerde ambtshalve medegedeeld. Tot de 
mededeeling van de dagteekening 811 den tijd van 
aanbie,ling is, in het verkeer met kantoren buiten 
Europa, de telegraafdienst niet verplicht. 

Herstelling van onj11istheden of fouten. 

27 . Voor telegraphische berichten tot verbetering, 

aanvulling of intrekking, en in het algemeen voor 

iedere mededeeling tusschen twee telegraafkantoren, 

die, op verzoek van den afzender of geadres;eerde 

van een geheel of gedeeltelijk overgeseind telegram 

wordt gewisseld, is betaling verschuldigd volgens 

• het gewoon tarief. Die mededeelingen worden 
echter als diensttelegrammen van dringenclen aard, 

dns vóór de bijzondere telegrnmmen, overgebracht. 

lle afzender of de geadresseerde van elk telegram 
kan, binnen driemaal 24 uren, na de aanbieding 

of den ontvanii; rlaarvan, verbetering vragen van 
twijfelachtige woorden. 

De afzender betaalt dan de kostep van een . 

telegram, berekend naar het aantal te verbeteren 
woorden, alsmede die V'an het antwoord, zoo dit 
wordt verlangd. De geadresseerde betaalt de kosten 

van het telegram, waarbij de vraag . wordt gedaan 

en die van het antwoord. 

Blijken de te verbeteren woorden van een oor

sprnnkelijk gecollationneerd telegram onjuist te zijn 
overgeseind, dan worden de kosten van de boven

bedoelde telegrammen teruggegeven, doch alleen 
voor zoover de onjuist overgebrachte woorden betreft. 

De kosten van het oorspronkelijk telegram 
worden in geen geval terugbetaald . 

V erz,ndingsweg. 

28. Indien de afzender omtrent den verzendiugs

weg voor telegrammen naar hel buitenland geene 

aanwijzing heeft gedaan, wordt de minst kostbare 

van de beschikbare wegen gekozen , voor zooveel 
daarop geene storing of belemmering bestaat. 

Di·ingende telegrammen. 

29. De afzender van een bijzonder telegram , 
in het biunenlandsch verkeer of bestemd voor een 
land, in het verkeer waarmede dit is toegelaten, 

kan vorderen dat zoodanig telegram vóór andere 

telegrammen van denzelfden rang worde overge-
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bracht. Hij stelt dan boven het adres van het 
telegram het woord : Dringend of (D). 

Voor overbrenging van een dringend telegram 
wordt in het binnenlandsch verkeer het dubbel, 

· en in dat met het buitenland het drievoud van 
den gewonen tariefprijs geheven. 

Voorttitbetaling van antwoord. 

30. Ieder afzender kan het antwoord, dat hij 
zijn corresponilent vraagt, vooruitbetalen, in het 
verkeer met andere ilan Nederlandsche kantoren, 
echter niet meer dan de seinkosten vnn dertig 

woorrlen, tenzij het antwoorden geldt op de in art. 27 
bedoelde telegrammen. 

Hij, die verlangt vooruit te betalen, stelt vóór 
het adres van zijn telegram de woorden: Ànt
woord betaald of (RP), indien hij een antwoord 
van tien woorden bedoelt. Wenscht hij zijn cor

respondent over minder of meer woorden te laten • 

beschikken, dan moet het aantal vooruitbetaalde 
woorden uit de aanw\jzing blijken, bijv. Antwoord 
betaald 15 of (RP 15 ). 

Wil de afzender van een telegram met verschil
lende adressen het antwoord voor de verschillende 

geadresseerden vooruitbetalen , is de aanwijzing: 

Antwoord ~etaald of (RP) vóór elk adres te her

halen. 
Indien de afzender een dringend antwoord wenscht 

vooruit te betalen , schrijft hij vóór het adres de 
aanwijzing Dringend antwoord betaald of (RPD). 

Het kantoor van bestemming zendt den geadres
seerde een bewijs, waarvoor hij bij alle kantoren 

de kostelooze overbrenging kan vorderen van een 

teiegram, onverschillig voor welke bestemming, mits 
de kosten dier overbrenging het op het bewijs 
uitgedi"ukt bedrag niet overtreffen. Wat het tele

gram meer kost wordt bijbetaald, doch wat het 
minder kost wordt niet teruggegeven_. 

Het bewijs is geldig gedurende zes weken, ge 

rekend van den dag der uitgifte. 

Bijaldien de geadresseerde geen gebruik heeft 
gemaakt van het bewijs tot verzending van een 
telegram, kan terugbetaling der antwoordkosten 

aan den afzender geschieden in het binnenlaudsch 
verkeer en in dat buiten Europa. Tot dat einde 

moet de geadresseerde, binnen zes weken , eene 

aanvraag om terugbetalinl( ten bate van den afzender, 
vergezeld van het bewijs, overleggen aan het kan

toor van hetwelk hij het ontving. 
Weigert de geadresseerde het bewijs, zoo geeft 

het kantoor van bestemming daarvau terstond 

kennis aan den afzender bij een ambtelijk ant-

woord, hetwelk geacht wordt het vooruitbetaalde 
antwoord te vervangen. 

Bij onbestelbaarheid van een telegram met 
vooruitbetaald antwoord wordt daarvan volgens 
art . 50 kennis gegeven en het bij de ,·orige zin
snede bedoeld ambtelijk antwoord verzonden na 

acht dagen , indien het telegram gedurende dien 
tijd onbestelbaar blijft. In het binnenlandsch 
verkeer kan de afzender binnen acht dagen de 
gestorte antwoordkosten terugvorderen, in welk geval 
het ambtelijk antwoord vervalt. 

De voorafgaande bepalingen zijn niet verbindend 

voor landen bniten Europa. 

Gollationnee:ring. 

31. I eder afzender kan zijn telegram doen collati

onneeren. Hlj schrijft dan boven het adres de 
aanwijzing Cotlationneering of ( TO). Die col• 

lutionneering wordt door al de kantoren , die tot 
de overbrenging medewerken, tot den geheelen 

inhoud van het telegram uitgestrekt . 
De kosten der co!lationneering bedragen een 

vierde gedeelte van die der overseining van een 

gewoon telegram van hetzelfde aantal woorden over 
denzelfden afstand. 

Kennisgeving van ontvang. 

32. De afzender van een telegram kan zich 

tegen den gewonen prijs van een telegram van 
tien woorden voor dezelfde bestemming, den tijd 
van aflevering aan zijn correspondent per telegraaf 

doen melden. Hij stelt dan boven het adres de 
aanwijzing Kennisgeving van onfoang of (CR). 

Die kennisgeving wordt vóór de bijzondere t ele

grammen 01·ergebracht. 

I s het telegram onbestelbaar, dan wordt zulks 
door het kantoor van bestemming aan dat vàn 
afzending bericht bij een telegram, dat eventueel 
de opgaven bevat, welke de afzender kan be

hoeveu om het telegram zijne bestemming te doen 
bereiken. 

lndien dit niet leidt tot opsporing van den 

geadresseerde, dan treedt in de plaats van de 
kennisgeving van ontvang, na vier en twintig 

uren, de mededeeliug der voortdurende onbestel

baarheid. 

Na te seinen telegrammen. 

33. De afzender van een telegram kan vorderen, 
dat dit door het kantoor van aankomst, mits niet 
naar kantoren buiten Europa , worde nageseind. 
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Boven het adres moet dan door hem de aan
WJJZIDg Naseinen of (FS ) worden gesteld. 

Na aan het opgegeven adres te zijn aangeboden, 
wordt het eventueel terstond aan het nieuwe adres, 
dat van wege den geadresseerde opgegeven wordt 

of op het adres is aangegeven, nageseind. 
Bij het ontbreken van een nader adres of 

bij het niet terechtkomen aan een der nadere 
adressen, wordt het bij het kantoor van bestem
ming bewaard, onder kennisgeving nochtans van 
de niet-uitreiking, volgens art. 50. 

De afzender van een na te seinen telegram be
taalt alleen de sein kosten naar het eerste kantoor 
van bestemming. Het verder verschuldigde moet 

de geadresseerde voldoen. 
J)e kosten van een nageseind telegram, dat 

blijkt onbestelbaar te zijn, worden op den afzender 
verhaald. 

Teleqrammen aan versc!tillende personen. 

34. Een telegram kan geadresseerd worden , 
hetzij aan onderscheidene personen in dezelfde 

plaats , hetzij aan denzelfden persoon, aan ver
schillende woningen in dezelfde plaats. 

Van zulke telegrammen worden de seinkosten , 
naar het gezamenlijk aantal woorden van den 

tekst, de onilerteekening en de verschillende 
adressen, slechts éénmaal berekend. 

Voor de uitreiking van elk afschrift is de af
zender verschuldigd, in het binnenlandsch verkeer, 

vijftien cent, en in het verkeer met het buiten

land. vijf en twintig cent voor elk honderdtal 

woorden, met dien verstande, dat minder dan 

honderd woorden voor honderd woorden worden 
berekend. 

Tenzij nit het adres blijkt, dat de afzender al 
de door hem opgegeven aclrc,sen in de afschriften 
wenscht te zien vermeld, wordt elk afschrift alleen 

voorzien van het adres, waaraan het is te bezorgen. 

• Kustseinen. 

35. Het adres der naar schepen in zee over 
telegrammen moet den naam , het 

en de nationaliteit van het schip aan-

te brengen 

nummer 
duiden. 
de taal 

De telegrammen moeten gesteld zijn in 
van het land, waar de kustseinpost is 

gevestigd, of in de seinteekens van het Algemeen 

Seinboek, ten dienste van alle natiën. In het 
laatste geval worden zij als telegrammen in geheim

schrift behandeld. 
Voor een telegram naar een schip in zee be

taalt de afzender, en voor een teleg~am van een 

schip uit zee betaalt de geadresseerde, boven het 
gewone landtarief, één gulden per telegram. 

Indien een telegram niet binnen 28 dagen aan 

het opgegeven schip kan worden geseind, wordt 
daarvan per telegraaf aan den afzender kennis ge
geven. Deze kan dan, tegen betaling der kosten 
van een gewoon telegram van tien woorden, een 
en andermaal verzoeken, dat de overbrenging 
telkens gedurende een nieuw tijdvak van dertig 

dagen beproefd worde. 

B ezorging buiten de lijn. 

36 . De bezorging buiten de lijn per post ge
schiedt kosteloos , tenzij de afzender het telegram 

heeft voorzien van de aanwijzing Post aange
teekend of (PR) , in welk geval de verzending 

per post geschiedt op den voet van aangeteekende 
brieven, tegen betaling van tien cent. 

De kosten van verzending per post over zee 
worden door den afzender betaald, t-0t zoodanig 

bedrag als door de daarbij betrokken Administra
tiën wordt bepaald. 

De telegrammen op een N ederlandsch kantoor 

aangeboden en bestemd voor eene plaats- aan gene 
zijde van de Nederlandsche grenzen, doch waar

van verzending op een Nederlaudsch kantoor nabij 

de grenzen is verzocht, om van daar per post 
verder te worden verzonden, worden door dat 
telegraafkantoor ongefrankeerd ter post gedaan. 

In het binnenlandsch verkeer kunnen de kosten 
van bezorging per bode of estafette door den af
zender betaald of voor rekeniug van den geaMes

seerde gelaten worden. In dat met het buit~n·

land kan de afzeniler die kosten alleen dan voor
uitbetalen, als hij tevens de kosten voor kennis
geving van ontvang voldoet. In dat geval behoeft 

echter de aanwij zing Kennisgeving van ontvang of 
. (C R) niet nevens die voor de boden- of estafetten
bezorging' boven het adres te worden vermeld. 

Geschiedt de betaling van de kosten van be
zorging buiten de telegraaflijn door den afzender, 
zoo bedragen die kosten in het binnenlandsch 
verkeer, voor de verzending: 

door boden, over eenen afäand van ten hoogste 
elf kilometers , zeventig cent; 

door bodeu, over een en afstand van meer dan 
elf en ten hoogste twee en twintig kilometers, 

één gulden en veertig cent. 
De kosten, wegens veergeld en dergelijke, 

welke den bode boven het gewoon overbreng

loon zijn te vergoerlen, worden den afzender 
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afzonderlijk in rekening gebracht, zoodra het 
bedrag daarvan vijftig cent overtreft; 
door boden, over eeneu afstand van meer dan 

twee en twintig kilometers, en per estafette , den 
doo,· den telegraafdienst voor di e verzending be
taalden prijs. 

lndien het bedrag der kost-en van verzending 
niet vooruit bekend is, moet de afzender, tot 
dekking van het vermoedelijk bedrag , eene toe
reikende borgstelling storten, waarvan het over
schot kan teruggevorderd worden, tia ontvang der 
opgaaf van het eindtelegraafkantoor omtrent het 
jniste bedrag der kosten. 

Heeft de afzender van een telegram met be
zorging buiten de lijn voor kennisgeving van ont
vang betaald, zoo worden de kosten dier bezor
ging, indien die niet reeds vooraf zijn vastgesteld, 

hem opgegeven in de mededecling nopens de 

aflevering, die het kantoor van bestemming, in

gevolge het bepaalde bij art. il2, tot hem richt. 
De borgstelling voor kosten van bezorging buiten 

de lijn bedraagt ten minste vijf en twintig cent 
voor eiken kilometer afstand. 

Nieuwjaarskaarten. 

37 . Door den Minister van 'll' aterstaat, Handel 

en Njj verheid kan de Rijkstelegraaf worden be

schikbaar gesteld voor het overbrengen der namen 
van hen, die zich op 31 December en 1 Januari 
aanmelden. Die overbrenging geschiedt dan tegen 

een vasten prijs, 15 cent niet te boven gaande, 
en voorts op de voorwaarden , door genoemden 

Minister, oo_k tot verzekering van den goeden 

gang van den gewonen telegraafdienst, te stellen. 

Intrekking van teleg,-ammen. 

38. Een telegram , waarvan het overseinen nog 

niet begonnen is, wordt aan den afzender of zijn ge
machtigde op zijn verzoek teruggegeven. De 
sein kosten worden dan terugbetaald, onder in
houding van vijftien cent, tenzij het telegram 

wordt teruggenomen wegens storing, na de aan" 
bieding ontstaan, in welk geval de volle kosten 

worden terugbetaald. 

Onder gflijke inhouding geschiedt terugbetaling, 
• wanneer een telegram niet vóór een door den 

afzender schriftelijk opgegeven tijdstip kan worden 

verzonden. 
Aan den afzender van een reeds overgeseind 

telegram wordt mede de gelegenheid gegeven om de 
intrekking daarvan te beproeven door een bij
zonder telegram aan het kantoor van bestemming 

te richten. Indien tevens het antwoord op dit 
telegram is vooruitbet-aald, wordt hem 'per tele 
graaf medegedeeld of de bestelling al dan niet 
is gestuit . r~ het antwoord niet vooruitbetaald , 
dan geschiedt mededeeling omtrent de al of niet 
bestelling, in het binnenlandsch verkeer, ambts
halve, en in dat met het buitenland ongefmnkeerd 
per post. 

Indien een telegram naar het buitenland op een 

tusschenliggend kantoor wordt aangehouden, worden 
de sein kosten voor den niet doorloopen afstand , 
zoowel van het aangehouden telegram als van 

dat waarbij de intrekking is gevraagd, aan den 

afzender terugbetaald. 

Voorzeitbetaling. 

39. Behoudens de gevallen in de 'loorafgaande 

artikelen vermeld, worden de sein kosten van den 

afzender geheven. 

In de gevallen, dat heffing van kosten bij aan
komst moet geschieden, wordt het telegram den 

geadresseerde niet dan tegen betaling van het 
verschuldigd bedrag afgeleverd. 

P e.-zending van telegrammen bij storing. 

40. Bij storing der gewone gemeenschap tusschen 

twee Nederlandsche kantoren , wordt de verzending 

der telegrammen langs een omweg, desnoods langs 
de lijnen van een aangrenzend land, beproefd. 

Een kantoor, dat tijdelijk geheel van de ge

meenschap is afgesloten, verzendt het telegram 
ambtshalve aangeteekend, per post, aan het naaste 

telegraafkantoor, dat tot verderseining in staat 

is, behoudens hel bepaalde bij art. 20. 

Quitantie voor betaalde . kosten. 

41 . Q,nitantiën voor betaalde kosten worden 

afgegeven tegen voldoening van vijf cent voor 

iedere q n itantie. 

Onj,eist berekende kosten. 

42. Wanneer later mocht blijken, dat den af
zender van een te!egram te weinig seinkosten zijn 
berekend, is hij tot b[jbetaling van het te weinig 
gevorderde verplicht. Hij is m·ede gehouden tot 

betaling der kosten, welke de geadresseerde ver
schuldigd is maar niet vergoedt of die van dezen 
niet kunnen worden ingevorderd , omdat hij niet 

te vinden is. 
1'e veel ingevorderde seinkosten worden den 

afzender teruggegeven. 
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Tentgbetaling van sein- en andere kosten. 

43 . Er geschiedt terugbetaling van de kosten 
van elk telegram, dat aanzienlijk vertraagd of niet 
ter bestemming is gekomen , en van elk gecolla
tionneerd telegram, dat, ten gevolge van vermin
king, zijn doel heeft gemist . Van een per tele
phoon overgebracht telegram geschiedt in geen 
geval terugbetaling. tenzij het overtuigend bewezen 
is, dat het niet ter best1:mming kwam door de 
schuld van den rijkstelegraafdienst. 

Van telegrammen in het verkeer met landen 
buiten Europa ku

0

nnen worden terugbetaald de 
seinkosten van elk onovergeseind woord , tenzij 

de geadresseerde de fout ontdekkende, volgens 

art. 27, verbetering gevraagd en verkregen hebbe. 
Als aanzienlijke vertraging wordt beschouwd 

aankomst later dan bij verzending per post, met 
dien verstande echter, dat in het verkeer binnen 

Europa eene vertraging van mee,· dan tweemaal 

24 uren en in dat buiten Europa van meer dan 

zesmaal 24 uren aanspraak op terugbetaling geeft. 

Bïj storing op eene onderzeesche telegraaflijn 

worden alleen de kosten van den niet doorloopen 
afstand terugbetaald. 

Bij gedeeltelijke terugbetaling d~r kusten van 
een telegram met afschriften, wordt voor ieder 
afschrift, als hoedanig het telegram zelf wordt 
medegeteld, een evenredig deel terugbetaald. 

Indien de bestelling van een telegram, waarvan 

de kosten voor bezorging per bode door den afzender 
zijn betaald, op verzoek van den geadresseerde 

aan een adres binnen den kosteloozen bestellings

kring (zie art. 49) geschiedt, worden de boden
kosten niet dan op aanvraag van den afzender 
terugbetaald. 

Àanvragen om terugbetaling. 

44. Wegens telegrammen in het verkeer binnen 

Europa moeten de aanvragen om terugbetaling der 

seinkosten of andere, onder overlegging van bewijs

stukken , uiterlijk twee maanden, en iu dat met 

plaatsen buiten Europa uiterlijk zes maanden na 

den dag der aanbieding van het telegram worden 

' ingediend, tot welk einde formulierbladen bij de 

rijkstclegraafkantoren beschikbaar zijn. 

De stukken betreffeu<le aanvragen orri terug

betaling zijn vrij van zegel. 

Volgorde der overbrenging. 

45 . De overseining der telegrammen en hunne 

bestelling geschieden in ne volgende orde: 

a. regeeringstelegrammen van den Koning en 

van het Koninklijk Huis; 
b. regeeringstelegrammen van 'sKonings Ministers 

en van 's Konings Commissarissen _in de provinciën; 

c. regeet·ingstelegrammen van de opperbevelheb
bers der land- en zeemacht; 

d. regeeringstelegrammen van de bevelhebbers 
in de militaire afdeelingen en de kommandanten 
vnn de directiën rler marine; 

e regeeringstelegrammen van de Nederlandsche 

en vreemde gezanten en consuls; 
f . de overige regeringstelegrammen; 

g. diensttelegram men_ van dringenden aard; 

li. dringende bijzondere tele_grámmen; 
i . niet dringende bijzondere telegrammen ; en 
k. diensttelegram,nen, welke geen bijzonderen 

spoed vernischen 
De volgorde voor telegrammen van gelijken rang 

wordt bepaald door den tijd, waarop zij door de 

afzenders zijn aangeboden . 

Beliandeling der tel'egraininen ten kantore van 
bestemmi.Jig. 

46 . 'l'erstond na den ontvang worden de tele 

grammen ter aflevering gereedgemaakt. Het tijd
stip der afgifte aan den besteller, den 'bode of de 

estafette wordt ingeschreven op het ontvangbewijs, 

dat., nevens het telegram, den geadresseerde wordt 
aangeboden 

Ieder afaender van een binnenlandsch telegram 

kan vorderen, dat het ter plaatse van bestemming, 

zonder omslag, open worde afgeleverd , mits hij 
van dat verlangen doe blijken, door plaatsing op 

het adres van de woorden : Openbestellen of (RO) 

(art 13). 

H etzelfde kan geschieden met buitenlandsche 

telegrammen , voor zoo veel de andere partij zich 
tot open aflevering heeft bereid verklaard. 

Ieder afzender kan in het binnenlandscb verkeer, 

tegen betaling van vijf cent per telegram, ver
langen dat zijn telegram per telephoon aan den 
geadresseerde wordt overgebracht. Hij stelt dan 

boven het .adres de aanwijzing Teleplioonbestelling 
of (TB). Blij kt de overbrenging per telephoon 

onuitvoerbaar, dan geschiedt zij met den besteller, 
doch de geheven kosten worden niet teruggegeven. 

À/wijking van d~ gewone wijze van bezorging. 

47 . Op elk rijkstelegraafkantoor is een register 
voorhanden , waarin de belanghebbenden verzoeken 

om afw ij king van de gewone bestelling hunner 

telegrammen, bijv. door bez orgi □g op bepaalde 
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uren ter beurze, op een kantoor of elders, kunnen 

inschrijven. 

Bestelling. 

48. De bestelling geschiedt tegen onderteekening, 
door of namens den geadresseerde, van het ontvang

bewijs, waarop tevens het uur der bestelling is 
in te vullen. 

Indien de woning van den geadresseerde gesloten 
is, of niemand bereid is het telegram aldaar in 
ontvang te nemen, wordt zoo mogelijk een bericht 
achtergelaten, dat het op het kantoor kan worden 
afg~haald. 

Telegrammen met de aanwijzing 'l.'eleg,·aaf restant 
worden niet afgegeven, dan nadat zij , die zich 

aanmelden, voor zooveel zij niet ten kantore be
kend zijn, hunne identiteit op voldoende wijze 
hebben bewezen. 

Bestelling door de kantoren met nachtdienst 

tusschen 11 uren des avonds en den volgenden 
morgen te 6 ~ ure des zomers en 7} ure des 
winters, geschiedt slechts dan, wanneer zij door 

het gewicht van het in het telegram behandeld 

onderwerp kennelijk gevorderd wordt of wanneer 
de onmiddellijke bestelling door de belanghebbenden 

uitdrukkelijk is verlangd. 
Het is den bestellers verboden fooien of ge

schenken, in welken vorm ook, aan te nemen. 

Bestellingskring. 

49. Door ieder telegraafkantoor in Nederland 

worden de telegrammen binnen den door den 

Minister van Waterstaat, Handel eu Nijverheid 
vast te stelle:i kring, kosteloos besteld. 

Aan telegraafkantoren in spoorwegstations, welke 
op eenigszins belangrijken afstand liggen van de 

kom der gemeenten, welker naam die stations 
dragen, kan door den voornoemden Minister het 
heffen van bestelgeld worden toegestaan. Dit be
stelgeld bedraagt, bij vooruitbetaling door · den 

afzender 25 cent. Indien het komt ten laste van 
den geadresseerde, dan wordt het dezen tot het 
werkelijk uitgeschoten bedrag, naar gelang van 
deu afstand, in rekening gebracht 

Onbestelbare telegrammen. 

50. Indien een telegram onbestelbaar is, wordt 

aan het kantoor vap. afzending van de reden der 

onbestelbaarheid kennis gegeven. Dat kantoor 

waarschuwt den afzender, als blijkt dat het adres 

nauwkeurig is overgebracht. 
Van latere uitreiking aan den feadresseerde wordt 

door dat kantoor aan den afzender alleer.i op zijne 
aanvr;ag mededeeling gedaan. 

Onbestelbare telegrammen worden gednrende zes 
weken bij het kantoor van bestemming bewaard. 

Telegrammen aan reizigers. 

51 Indien reizigers aan het opgegeven adres 
niet worden aangetroffen dan moet de persoon , 
ten wiens huize de bezorging had te geschieden , 
worden uitgenoodigd, schriftelijk te verklaren wat 
hem nopens de komst . of het verirek van den 
geadresseerde bekend is. 

Is de geadresseerde nog niet · aangekomen, dan 
wordt aan het OJl/!'egeven adres eeu bericht achter
gelaten en het telegram ten kantore beschikbaar 
gehouden tot het einde van den dag, als dien van 
aankomst opgegeven. Daarna wordt het overeen
komstig hét voorschrift van art. 50 behandeld. 

Afschriften van vroeger verzonden of ontvangen 
telegrammen. 

52 . Aan den afzender of den geadresseerde 
worden , op zijn verzoek, deugdelijk verklaarde 
afschriften uitgereikt der telegrammen, door hem 

aangeboden of ontvangen, mits het jniste tijdstip 
van aanbieding of ontvang bij het verzoek wordt 
opgegeven, en voor zoover de telegrammen nog 

voorhanden zijn De prijs van een afschrift is 
vijftien cent voor ieder honderdtal woorden , met 

dien verstande, dat minder dan honderd woorden 

voor honderd woorden worden berekend. 
üe aldus af te geven afschriften zijn vrij van 

zegel. 

Bewaring der teleg1·ammen. 

53 . De minuten en de afschriften der tele 
gram:nen in het verkeer binnen Europa worden 
gedurende minstens zes maanden, en in dat buiten 

Europa ten minste achttien maanden na den dag 
der aanbieding bewaard, met de nood.ige voor
zorgen tot verzekering van het geheiin. Na ver

loop van dien tijd kunnen zij worden vernietigd. 

'JT erdeeling van de seinkosten dei· telegrammen 
tusschen het Rijk en bijzondere ondernemingen. 

54 . In het verkeer met kantoren van bijzondere 
ondernemingen worden de seinkosten der telegram 

men aldus verdeeld: 
a. van een binnenlandsch telegram, dat de lijnen 

van een of meer bijzondere ondernemingen en die 

van het Rijk doorloopt: de bijzondere onderneming 
of ondernemingen en het Rijk elk een gelijk deel; 

b. van een verzonden of ontvangen buitenlandsch 
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telegram ontvangt de bijzondere onderneming een 
bedrag, gelijkstaande aan haar aandeel in een 
binnenlandsch telegram van gelijk woordental, met 

dien verstande echter , dat het gemeld aandeel 
van eeu dringend telegram het drievo ud van dat 
van een gewoon telegram bedraagt. 

Behoort bij hei Koninklijk besluit van 29 J uai 
1886 (Staatsblad n•. J 14). 

Mij bekend, 
De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverkeid, 

(get.) VAN DEN BERGH. 

29 Juni 1886. BESLUIT, betreffende de opening 
der · buitengewone vergadering van de Staten

Geueraal. S. 115. 
B epaald op 14 Juli 1886 in eene vereenigde 

zitting der beide Kamers. 

29 Juni 1886. Bt:sLUlT, tot vernietiging van 

het besluit van Gedeputeerde Staten van 

Noordbrabant, van 12 Maart 1886, G. , 

n°. 103, 2de afdeeling, houdende beschikking 
op het verzoek van G. W. PRIESTER, hoofd 

der openbare school te Andel , om de uit
betaling te bevorderen van het hem verschul
digde voor zijne jaarwedde en vergoeding 
voor huishuur. S. 116. 

W1J WILLEM III, ENZ. 

Op de voordrachi van Onzen Minister van Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken , van 29 April 
1886, n°. J 338, afdeeling Biuneulandsch bestuur, 
tot vernietiging van het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Noo,·dbrabant, van 12 Maart jl., G., 
n°. 103, 2de afdeeling; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Noo;·dbrabant bij dat besluit beschikt hebben op 

het verzoek van G. W. PRIESTlsR, hoofd der 

openbare school te Ándel om de uitbetaling te 
bevorderen van het hem verschuldigde voor zijne 
jaarwedde en vergoeding voor huishuur; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij na gedaan 
onderzoek hebben bevonden en erkend, dat de 
gevorderde som behoo~t tot hetgeen door de wet 

aan de gemeente is opgelegd en op de begrooting der 
gemeente Andel voor het dienstjaar 1885 is gebracht; 

dat zij echt.er hebben beslist, dat hier niet aan
wezig is het ge\1al, waaromtrent voorziening is 
genomen bij art. 225 der Gemeentewet; 

dat zij deze uitspraak gronden op de overweging, 
dat burgemeester en wethouders van Ándel aan 
wie art. 224 der Gemeentewet opdraagt de uit

gaven uit de plaatselijke kas te bevelen, . niet 

hebben geweigerd bevelschriften af te geven voor 
de betaling der door adressant gevorderde sommen, 

aangezien zoodanig college in de gemeente Andel 
voor het oogen blik niet bestaat ; 

Overwegende, · dat art. 225 der Gemeentewet 
aan Gedeputeerde Staten de bevoegdheid geeft om 
"ingeval tot betaling van hetgeen door de wet 
aan de gemeente is opgelegd en op hare begrooting 
gebragt, geene bevelschriften worden afgegeven", 
na den Raad te hebben gehoord onder persoon

lijke aansprakelijkheid van hen, die er toe mede

werkten, bij een besluit de betaling te bevelen; 
dat de uitoefening der hiervermelde bevoegdheid 

dus niet afhankelijk is gesteld van eene bepaalde 
weigering van burgemeester en wethouders om de 

vereischte bevelschriften af te geven, maar alleen 
van de omstandigheid, dat geene bevelschriften 
zijn afgegeven; 

dat het derhalve overbodig is te onderzoeken 
of er in den tegen woordigen toestand van het 

plaatselijk bestuur te Ándel al dan niel sprake 
kan zijn van eene weigering van burgemeester en 
wethouders om de bdaliug der gevorderde sommen 
te bevelen; 

dat het immers vaststaat, dat daart.oe geen 
bevelschriften op den behoorlijken tijd zijn afge

geven; dat dus in casu wel het geval aanwezig 
is, voorzien in art. 225 der Gemeentewet; 

dat Gedeputeerde Staten, volgens art. 151 in 
· verband met art. 127 der Provinciale wet, ge

roepen om met al de hun ten dienste staan11e 
wettelijke middelen de goede uitvoering van de 

wet op het lager onderwijs te bevorderen, in dit 
geval art. 225 der Gemeentewet behooren toe te 

passen , opdat uitvoering kunne worden gegeven 

aan art 26 der wet op het lager onderwijs; 
dat derhalve bovenvermeld besluit van Gedepu

teerde Staten van Noordbrabant , waarbij het tegen
deel is beslist, is in strij d met de wet; 

Gelet op de artikelen 166, 169, 173 en 1 ?4 
der Provinciale wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
1 Juni 1886, n°. 12); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister, van 23 Juni 1886, afdeeling 

Binnenlandsch bestuur, n°. 2533; 
Hebben goedgernnden en verstaan bovenvermeld 

besluit van Gedeputeerde Staten van Noordbrabant, 
van 12 Maart jl., G., n° . 103, 2de afdeeling, 
te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken i~ 
belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk. 
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in het Staatsblad geplaatst en iu afschrift aan 
den Raai! van State medegedeeld zal worden. 

Arolsen , den 29sten Juni l S86. 
(get.) WILLEM. 

De ]lfinister van Staat, Min. van Binnenl. Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 8 J"zi 1886.) 

29 Jnni 1886. BESLUIT, tot handhaving van het 
besluit van Gedeputeerde Staten van de prov. 
Groningen, houdende niet -ontvankelijk ver
klaring~ op grond dat de nadere reden van 

vrijstelling niet bij den militieraad was in
gediencl, van het beroep vau een loteling van 

de uitspraak van clen militieraad, waarbij hij, 

met afwijzing zijner ingebtachte reclen van 
vrij stelling, tot den dienst werd aangewezen. 

WIJ WILLEM III, ENZ. 

Beschikkende op het beroep van K. BoLT, te 
St. Annen, gemeente ten Boer, van een uitspraak 
van Gedeputeerde Staten van Groningen, van 
9 April ] 886, n°. 75, 3• Afd., waarbij is ge
handhaafd de uitspraak van den militieraad t0t aan

wijzing voor den dienst van zijn zoon RoELF BoLT; 
Den Raad van State, Afcleeling voor de ge

schillen van bestuur, gehoord, advies van 9 Jnni 

1886, n° . 53; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken, van 23 Juni 1886, n°. 868, 
M. , Afil. M. en S. ; • 

Overwegende, dat R0ELF BoLT is eenige wettige 
zoon uit het huwelijk van KORNELIS BoLT en 

.J ANTn: TER VEN, hebbende hij nog een natuur
iijken broeder BERNARD US, voor het huwelijk 
·zijner ouders 1(eboren, en op 7 Februari 1885 
door den vader met toestemming der moeder erkend, 
doch niet gewettigd, welke .BERNARnus, in 1885 
als loteling voor den dienst aangewezen, thans, 

blijkens overgelegd certificaat, nog bij de zee

militie in dienst is; 

dat RoELF BOLT bij de loting als reden van 
vrijstelling heeft opgegeven de omstandigheid van 
te zijn eenige wettige zoon en broederdienst, dat 
hij echter voor den militieraad alleen als reden 
van vrijstelling heeft opgegeven broederdienst; 

dat de militieraad op 11 Maart 1886 RoELF 

BoLT voor den dienst heeft aangewezen, en de 

ingebrachte reden van vrijstelling ongegrond heeft 

verklaard, aangezien om vrijstelling wegens broeder
dienst te kunnen doen gelden de- dienst door een 

wettigen broeder of halven broeder gepraesteerd 
moet zijn; 

dat appellant zich alstoen tot Gedeputeerde 
Staten heeft gewend met verzoek aan zijn zoon 
RoELF als eenige wettige zoon vrijstelling te ver

leenen van den dienst bij de nationale militie; 
dat echter Gedeputeerde Staten van Groningen 

bij resolutie van 7 .April 1886 , uit overweging, 
dat de bij den militieraad ingebrachte reden van 
vrijstelling ongegrond was, en de thans aange
voerde omstandigheid van te zijn eenige wettige 
zoon, als niet bij den militieraad ingebracht, niet 
bij hun college kon worden onderzocht, de aan
wijzing tot den dienst van ROELF 13oLT hebben 

gehandhaafd ; 
ilat appellant thans van Ons vernietiging dier 

uitspraak heeft verzocht en vrijstemng van den 
dienst van zijn zoon RoELF als zijnde eenige 

wettige zoon ; 

Overwegende, dat wel bij art . 98 n°. 1 bepaald 
is, dat geene bezwaren kunnen worden ingebracht 
tegen eene uitspraak, waarbij een loteling voor 
den dienst is aangewezen, zonder dat door hem 
eenige reden van vrijstelling was ingebracht, maar 

dat daaruit niet anders volgt, dan dat tegen de 
nitspraak, waarbij de aanwijzing voor den dienst 
gedaan is van een loteling, die wel een reden van 

vrijstelling heeft ingebracht, bezwaren kunnen 
worden ingediend, maar daarin geenszins ligt op

gesloten, dat die bezwaren ook andere gronden 
van vrijstelling kunnen betreffen, waarover door 
den militieraad geeue uitspraak is gedaan ; 

dat, waar de wet het recht geeft om tegen de 
uitspraak van den militieraad bezwaren in te brengen, 
Gedeputeerde Staten alleen geroepen zijn om in 
beroep te oordeelen over de vraag of de militie
raad op de hem verstrekte gegevens eene juiste 
uitspraak heeft gedaan, maar niet kunnen treden 

in eene beoordeeling van redenen van vrijstelling, 
waaromtrent de militieraad geene uitspraak heeft 

gedaan, noch heeft kunnen doen, omdat zij niet 
bij hem waren ingebracht; 

dat voorts, zoo als bij Ons besluit van 31 Juli 
1883 (Staatsblad n•. 124) is beslist, het bij de 
loting opgeven van de redenen van vrijstelling, 

die een loteling meent te hebben, niet aangemerkt 
kan worden als het indienen of inbrengen der 

redenen van vrijstelling bij het college. dat om
trent het bestaan van het rech t op vrijstelling 
uitspraak moet doen, en mitsdien als het aanvragen 

van vrijstelling bij dat college, dat bovendien het 
toelaten van het inbrengen in hooger beroep bij 
Gedeputeerde Staten van nienwe redenen van vrij 

stelling, die niet aan den militieraad zijn opge• 
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geven, ook de blllangen van derden aanmerkelijk 
zou kunnen benadeelen ; 

dat mitsdien de militieraad terecht de bij hem 
ingebrachte reden van vrijstelling wegens broeder• 
dienst beeft afgewezen en Gedeputeerde Staten 

terecht, het inbrengen eener andere reden van 

vrijstelling niet-ontvankel\jk achtende, het bij hen 

tegen de uitspraak van den militieraad ingediend 
bezwaar ongegrond hebben verklaard, zoodat de 

aanwijzing voor den dienst van den loteling RoELF 

BOLT terecht door Gedeputeerde Staten is ge
handhaafd ; 

Gezien de wet van 19 Augustus 1861 (Staats
blad n°. 72); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving der bestrèden uitspraak van 

Gedeputeerde Staten van Groningen, het daartegen 

door K. BOLT ingesteld beroep te verklaren on
gegrond. 

Onze Minister van Binnenlaudsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit beslnit, waarvan 

afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 

State, Afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

Arolsen , den 29 Juni 1886. 
(get.) WILLEM. 

De ]finister van B innenlandsche Zaken , 
(get.) H1rnMSKERK. 

2 J11li 1886. BESLUIT , tot aanvulling van art 2 
van het. Koninklijk besluit van 5 Decem

ber 1851 (Staatsblad n°. 149) , houdentle 

instelling van een eereteeken voor eervollen, 
laugdurigen werkelijken dienst bij de schut

terijen. S. 117. 

W1J WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Staat, 

Minister nn :6innenlandsche Zaken, van 24 Mei 

1886, n°. 757, afdeeling Militie en Schutterijeu; 
Den Raad van State gehoord (adv ies van den 

15 Juni 1886, n° . 8) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voornoemdeu 

Minister, van 25 Juni 1886, n°. 869, afdeeling 

Militie en Schutterijen; 

Gezien art. 33 der wet van 11 April 1827 
(Staatsótad n°. 17), alsmede· Onze besluiten van 

5 December 1851 ( Staatsblad n°. 149) en 30 De

cember 1866 (Staatsb(ad n°. 244); 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

Art. 2 van Ons besluit van 5 December 1851 
(Staatsblad ,n°. · 149) aan te vullen met de vol

gende ziusneden: 

"Voor leden der schutterijen beneden den rang 

van officier, aan wie het eereteeken is toegekend, 

mogen na 20 jaren dienst de ring, de stedelijke 

kroon en de krans van olijven- en eikenloof verguld 

zijn; na :lO jaren dienst mag het geheele eere

teeken verguld zijn. 

Het vergulden, in de vorige zinsnede bedoeld, 

geschiedt door de zorg en op kosten van de be

langhebbenden." (l ) 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

(1) Bij brief van den Minister van , Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 30 Juli 1886, 
n°. 1054, afd. M.. S., is het volgend model vastgesteld voor de opgaaf van de hier bedoelde reeds 
met het eereteeken be<>ifti<>de leden der schutterij, die gebruik wenschen te maken van de ver-
leende bevoegdhei'1. 
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belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
afschrift zal worden medegedeeld aan den Raad 

van State, aan de Departementen van Oorlog en 
van Financiën en aan de Algemeene Rekenkamer, 
tot kennisgeving, en in het Staatsblad zal worden 

geplaatst. 

Soestdijk, den 2den Juli 1886. 

(get .) WILLEM. 

De Min . van Staat, Minister van Binnenl. Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

( Uitgeg. 8 J,eli 1886.) 

2 J,tli 1886. BESLUIT, bepalende de plaatsing· 
in het Staatsblad van de op 30 Juni 1885 
te B erlijn tusschen Ned,edand, Dzeitschland 
en Zwitserland gesloten overeenkomst tot 

regeling der zalmvisscherij in het stroomgebied 

van den Rijn en van het daarbij behoorend 

slotprotocol. S. 1 18. 

w lJ w ILLEM III' ENZ. 

Gezien de op 30 Juni 1885 te Berlijn tusschen 
Nederland, ' D11itschland en Zwitserland gesloten 
overeenkomst tot rel(eling der zalmvisscherij in 
het stroomgebied van de!! Rijn en het daarbij 

behoorend slotprotocol , waarvan de inhoud luidt 

als volgt: 
(Zie de overeenkornst en het slotp;-otocol in 

de wet van 14 Àp;•il 1886, S. 60.) 

Gezien de wet van 14 April 1886 (Staals~lad 
n°. 60), houdende goedkeuring van sommige be

palingen van gezegde overeenkomst en van hel 

daarbij behoorend slotprotocol; 
Gelet dat de akten van bekrachtiging van voor 

noemde overeenkomst door Ons den 2den Mei 

1886, door Z. M. den Keizer van Dzeitschland 
Koning van Pruissen, den 6den Juni daaraan
volgende en door den Bonds-President, namens 
den Zwitserschen Bondsraad, den l4den ,Juli 1885 

zijn onderteekend en den 7den J uni 1886 aan 
het Departement van Buitenlandsche Zaken te 

Berlijn zijn uitgewisseld; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Buitenlandsche Zaken, van den 25sten Juni 1886, 
no. 5515, Algemeen Secretariaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan de bekend
making van bedoelde overeenkomst en van het 
daarbij behoorend slotprotocol te bevelen door 
plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 

Onze .Ministers, Hoofden van Departementen van 

Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voor 

zooveel hem betl'eft, met de uitvoering der be
palingen in voornoemde stukken vervat. 

Soestdijk, den 2den Juli 1886. 
(get.) W ILLE.M. 

De Minister van B zeitenlandsche Zakm, 
(get .) V. KARNEBEEK. 

(Uitgeg. 13 Juli 1886.) 

2 J ,eli 1886. BESLUIT, houdende beschikking op 
het beroep van den Commissaris des Konings 
in Noord- Brabant van een besluit van Gede
puteerde Staten dier provincie, waarbij aan 

de krachtens art. 127 der gemeentewet vast
gestelde begrooting der gemeente Andel voor 
1886 11oedkeuring is onthouden. 

WIJ WIJ.LEM III' ENZ. 

Beschikkende op het beroep, door Onzen Com
missaris in de provincie Noord-Brabant ingesteld 

tegen het besluit van Gedeputeerde Staten dier 
provincie van 18 Maart l 886, G. n°. 16, waarbij 

aa_n de krachtens art . 127 der gemeentewet vast

gestelde begrooling der gemeente Andel voor 1886 
goedkeuring is onthouden; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen 

van bestuur, gehoord, advies van 9 Juni 1886, n°. 49; 
Op de voordracht van Onzen 

Binnenlandsche Zaken, van 25 

n°. 2574, Afd . B. B.; 

Minister van 
Juni 1886, 

Overwegende, dat in de gemeente Andel, nadat 

alle raadsleden hun ont lag hadden genomen, in 
Januari 1885 zeven nieuwe raadsleden zijn be
noemd, die hunne benoeming hebben aangenomen, 

hunne gelo,ofsbrieven hebben ingezonden, welke 
zijn goedgekenrd, doch later niet ter vergadering 

zijn opi;ekomen tot eedsaflegging en tot benoeming 
rnn wethouders ; 

dat , daar bij gebreke van wethouders de be

grooting van plaatselijke inkomsten en uitgaven 
voor 1 886 niet door burgemeester en wethouders 

aan den Raad werd aangeboden, zooals art. 203 

der gemeentewet voorschrijft, Onze .Commissaris 
in de provincie Noord-Brabant dit bij besluit van 
12 Januari 1886, krachtens art. 127 der ge
meentewet heeft gedaan; 

dat, toen vervolgens de raadsleden, overeen

komstig art. 49 der gemeentewet, driemalen ter 
vergadering waren opgeroepen, maar niet waren 

opgekomen, Onze Commissaris in de provincie -
overwegende, dat de gemeenteraad van Andel 
weigerde uitvoering te geven aan de 2' zinsnede 

van art. 20a der gemeentewet en dat bij gebreke 
van wethouders hierin niet kon worden voorzien 
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op de wijze aangegeven in de tweede zinsnede 
van art . 126 dier wet - op 3 Februari 1886 
krachtens art. 127 der gemeentewet heeft besloten: 

1°. de begrooting op de secretarie der gemeente 
voor een ieder ter lezing te doen nederleggen en 
in afschrift tegen betaling der kosten te doen ver
krijgbaar stellen; 

2°. den burgemeester van Andel uit te noodigen 
voor de uitvoering van dit besluit zorg te dragen 

en van de nederlegging en verkrijgbaarstelling 
ingevolge de 2• zinsnede van art. 203 der ge
meentewet openbare kennisgering te doen; 

dat, nadat het een en anrler was geschied, de 
begrooting gedurende veertien dagen ter lezing 
had gelegen , en de raadsleden , na op drie latere 
dagen ter vergadering te zijn opgeroepen , onder 
andere tot: a. eedsaflegging door de leden; ó. be

noeming van wethouders ; c. onderzoek en vast
stelling der gemeentebegrooting voor 188 6, niet 
waren verschenen, Onze Commissaris in de pro
vincie - overwegende, dat de raad weigerde tot 
vaststelling der begrooting mede te werken, en 
dat bij gebreke van wethouders hierin niet kon 
worden voorzien op de wijze aangegeven in de 
2• zinsnede van art. 126 der gemeentewet -
krachtens art. 127 dier wet, en lettende op 
art. 2011 en 207 derzelfde wet bij besluit van 
6 Maart 1886 de begrooting der gemeente Andel 
voor 1886 heeft vastgesteld, zooals zij bij zijn 
besluit van 12 J anuari 1886 aan den gemeenteraad 
was aangeboden; 

uat Gedeputeerde Staten van Noord- Brabrant, 
aan wie deze begrooting ter goedkeuring is inge
zonden, daaraan bij besluit van 18 . Maart 1886, 
G, n°. 16, hunne goedkeuring hebben onthouden; 

dat de gronden dezer beslissing, zooals die in 
het besluit zij n uiteengezet en bij een later bericht 
nader zijn toegelicht, in hoofdzaak hierin bestaan, 
dat in art. 127 der gemeentewet niet Hgt opge
sloten de bevoegdheid van Onzen Commissaris in 
de provincie, om de gemeentebegrooting te ont
werpen en aan den raad aan te bieden; dat het 
toch met het beginsel van art. 140 der grondwet, 
dat de regeling en het bestuur van de huishouding 
der gemeente aan deu raad wordt overgelaten, be
zwaarlijk zou zijn overeen të brengen art. 127 
der gemeentewet zoo te verstaan, dat daarbij ook 
bedoeld werd de uitvoering van die voorschriften, 
welke alleen op de regeling en het bestuur v.m 
de huishouding der gemeente betrekking hebben; 
dat wat in het bijzonder betreft het ontwerpen 
der gemeentebegrooting door Onzen Commissaris 

1886. 

in de provincie, daaraan ook in den weg staat 
de zin van art. 203 der gemeentewet ; dat toch 
dit arti kel het ontwerpen der begrooting heeft 
opgedragen aan bur!(emeester en wethouders, omdat 
dit college, als zijnde met de dagelijksche leiding 
van zaken en met het beheeren der inkomsten en 
uitgaven belast , het meest van nabij bekend is 
met de behodten van den volgenden dienst en 
tevens het best in staat is te beoordeelen in hoeverre 
en op welke wij ze daarin, ook in verband met 
den fiuancieelen toestand der gemeente, behoort 
te worden voorzien: dat nu de waarborg, dien 
de wet in het ontwerpen der begrootiug door 
burgemeester en wethouders gezocht heeft, ont
breekt, wanneer het ontwerp der begrooting niet 
van hen afkomstig is; dat indien art. 127 der 

gemeentewet ook van toepaAsing was op art. 203 
dier wet, daaruit zou volgen, dat in elke ge
meente, alwaar vier maanden voor den aanvang 
van het dienstja_ar de· begrooting uiet aan den raad 
was aangeboden, Onze Commissaris in de provincie 
bevoegd zou zijn daartoe over te gaan, en dat 
dergelijke strekking toch bezwaarlijk aan art. 127 
kan worden toegekend; dat, al mocht in het 
algemeen bevoegdheid van Onzen Commissaris tot 
het ontwerpen en aanbieden der gemeentebegrooting 
in art. J 27 liggen opgesloten, dan nog in dit 
geval geene termen voor de toepassing van dit 
artikel aanwezip: zijn; dat toch de <loor het artikel 
toegekende bevoegdheid gegeven wordt voor het 
geval dat burgemeester en wethouders niet of niet 
behoorlijk voor de hun · opgedragen uitvoering 
zorgen; dus voor het geval van weigering of 
nalatigheid van burgemeester en wethouders, zoo
als nog duidelijker wordt door de in het artikel · 
voorkomende woorden "ten koste der nalatigen", 
en dat in de gemeente Andel, waar geene wet
houders zijn, geen sprake kan wezen van weigerinp: 
of nalatigheid van burgemeester en wethouders of 
van nalatige leden van dat college; 

dat Onze Commissaris in de provincie Noord
Brabant, van oordeel zijnde, dat de bevoegdheid, 
bij art. 127 der gemeentewet gegeven, zich uit
strekt tot alles wat imperatief bij de wet aan 
burgemeester en wethouders is opgedragen en dat 
het voor de uitoefening dier bevoegdheid onver
schillig is, om welke reden de voorgeschreven 
uitvoering achterwege blijft, op grond van art. 209 
der gemeentewet tegen de beslissing van Gedepu
teerde Staten bij Ons voorziening heeft gevraap:d; 

dat Gedeputeerde Staten de ontvankelijkheid van 
dit beroep hebben bestreden , op grond dat volgens 

18 
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art. 209 der gemeentewet voorziening kan worden ge
vraagd door den gemeenteraad; dat nergens is 
bepaald, dat Onze Commissaris in de provincie, 
overgegaan zijnde tot het vaststellen eener ge
meentebegrooting, dezelfcle bevoeg<lbeid zal hebben 
als bij art. 209 aan den gemeenteraad is toege
kend, terwijl de bevoegdheid zeker niet met een 
beroep op art . 127 zou te verdedigen zijn; 

Overwegende, wat dit laatste punt betreft, 
dat in art. 209 de raad is genoemd, omdat dit 
artikel, beroep willende toekennen tegen het niet
goedkeuren der begrooting, dit had toe te kennen 
aan de macht, die de begrooting vaststelt, en die 

macht in den regel is de gemeenteraad; 
dat, terwijl het noemen van den raad in art. 209 

op ilie . wijze is te verklaren, daaruit niet kan 
worden afgeleid, dat, wanneer, door de wet er 
toe geroepen, eene andere macht in de plaats van 
den raad de begrooting heeft. vastgesteld , de be

voegdheid tot het instellen van beroep tegen het 

niet-goedkeuren der hegrooting ~an die andere 

macht nie.t zou toekomen , maar veeleer is aan te 

nemen, dat deze in dat geval met diezelfde be
voegdheid is bekleed; 

dat het daarentegen weinig aannemelijk is, dat 
het bij uitzondering vaststellen der begrootiug door 
een andere macht dan den gemeenteraad aanleiding 

zou kunnen geven tot het doen vervallen der 

hoogere instantie, die in den regel na de beslissing 
van Gedeputeerde Staten omtrent de begrooting 

openstaat; 
dat dus Onze Commissaris in de provincie Noord

Brabant moet geacht worden ontvankelijk te zijn 
in zijn verzoek om voorzienin~; 

Overwegende verder, wat betreft de vraag of 

hier te recht gehandeld is krachtens art. 127 der 

gemeentewet, dat de bevoegdheid bij dat artikel 

aan Onzen Commissaris in de provincie toegekend, 

zonder eenige uitzondering wordt gegeven ten 
aanzien van den geheelen omvang der ,uitvoering 
aan burgemeester en wethouders b\j het vorig artikel 

opgedragen", dat is de uitvoering van wetten, 

van algemeene maatregelen van inwendig bestuur, 

van Onze daartoe betrekkelijke bevelen en van 

Provinciale reglementen en verordeningen; 
dat dus de bevoegdheid van Onzen Commissaris 

bestaat zoo dikwijls een voorschrift eener wet of 
eener andere verordening in art. 126 genoemd, 
onverschillig over welk onderwerp, medewerking 

van het gemeentebestuur vordert en die medewerking 
niet wordt verleend; 

dat het nn hier betreft de aanbieding van de 

jaarlijksche gemeentebegrooting aan den raad, en 
voorts de verdere behandeling en de eindelijke 
vaststel!iug dier begrooting: handelingen bij de 
artt. 203 en 207 der gemeentewet aan de ge
meentebestnren voorgeschreven, derhalve strekkende 
tot uitvoering dier wetsbepalingen en dus behoorende 
tot die, welke door Onzen Commissaris in de 
provincie kunnen verricht worden, wanneer het 
niet door burgemeester en wethouders, hetzij voor 
zich zelve, hetzij bij weigering van den raad voor 

dezen optredende, geschiedt; 
dat voorts, wel is waar, eene gemeentebegrooting 

door haren inhoud geJeeltelijk buiten het begrip 
van uitvoering van wetten of andere in art. 126 

der gemeentewet genoemde verordeningen kan vallen, 
voor zoover zij namelijk bestaat uit posten, welke 
geene wet of andere verordening de gemeenten 
verplicht in hare begrooting op te nemen; maar 
dat zij al tijd voor een bela1Jgrijk gedeelte bestaat 

uit posten bij art. 2Q5 der gemeentewet of bij dat 

artikel in verband met de bepalingen van andere 

wetten voorgeschreven , en in zooverre weder strekt 
tot uitvoering der wet; en dat nu bij de samen

stelling der begrooting van Andel voor 1886 
kennelijk is gehan<ldd met de bedoeling om haar 

zoo strikt mogelijk tot de laatstbedoelde posten 
te beperken; 

Overwegende eindelijk, wat betreft de vraag 
of - aangenomen, dat de bij art. 12 7 der ge

meentewet gegeven bevoegdheid de vaststelling der 
gemeeutebegrooting omvat - dan hier de omstanilig

hedeu aanwezig zijn, waarin die bevoegdheid kan 
worden uitgeoefend, dat het geval, waarin dit kan 

geschieden, wordt omschreven door de woorden: 
wanneer burgemeester en wethouders niet of [ niet J 
behoorlijk voor de hun bij het vorig artikel opge
dragen uitvoering zorgen"; 

dat dit gem! zich ongetwijfeld voordoet, wanneer 
door welke oorzaak dan ook , de bij de wet gevor
derde medewerking van burgemeester en wethouders 

tot hare uitvoering achterwege blijft, en dat dit 
laatste te Andel plaats heeft; 

dat ook de woorden ,, (en koste der nalatigeu" 

niet tot een ander besluit kunnen leiden; dat deze 

toch kennelijk geschreven zijn om bij de toepassing 

van art. 127 aan personen, wier nalatigheid in de 
vervulling hunner betrekking tot die toepassing 

aanleiding gaf, de kosten te kunnen opleggen 
wegens hunne nalatigheid gemaakt, maar niet om 
de toepassing van het artikel daarvan afhankelijk 

te maken of er nalatig-en kunnen worden aan
gewezen; 
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Overwegende derhalve, dat Onze C()mmissaris 
in de provincie Noord:Brabaut te recht krachtens 

art. 127 der gemeentewet is opgetreden tot het aan 
den raad aanbieden en later tot het vaststellen 
der begrooting van de gemeente Andel voor 1886, 
en tegen den inhoud dier begrooting geeue be
denkingen zijn gerezen; 

Gezien de wet van 29 Juni 185l (Staatsblad 
n°. 8ö); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het besluit van Gedepnteerde 
Staten van Noord-Brabant van 18 :Maart 1886, 
G, n". 16 , de begrooting der gemeente Anilel voor 
1886, zooals die door Onzen Commissaris in de 
provincie bij bes] uit van 6 Maart 1886, krachtens 

art. 127 der gemeentewet, is vastgesteld, goed te 
keuren. 

Onze Minister van Binneulaudsche Zaken is 
belast met uitvoering van dit besluit, waarvan 

afschrift zal worden gezonden aan den Raail van 

State, afdeeling voor de geschillen van bestnnr. 

Soestdijk, den 2den Jnli 1886. 
(get.) WILLEM.. 

De JJfin. van B imtenl Zaken, (!Jet.) HEEMSKERK. 

2 J,ili 1886. BESLUIT, honuende aanwij1,ing der 
plaatsen waar buiten de arrondissements hoofd

plaatsen hnizen van bewaring zullen zijn of 
worden gevestigd. 

W1J WILLEM. Ill, ENZ. 

Op de voordr~eht van Onzen Minister van 
Justitie, van den 25 Juni 1886, 4• afdeeling no . 94; 

Gelet op het tweede lid van art. 6 der wet 

van 3 Januari 1884 (Staatsblad n°. 3); 

Hebben goed"evonden en verstaan: 
te bepalen, dat buiten de arrondissements

hoofd plaatsen hnizen van bewa1~ng zullen zijn of 
worden gevestigd te Eindhoven, Boxmeer , Nij
megen, Rarderwijk, Doesburg, Kuilenburg, Leide,i, 
Schiedar,i, Brielle, Sommelsdijk, Hoorn, Helder, 
Terneuzen , Oostburg, Tholen, Ámersfoort, Sneek, 
Deventer, Ensc!tede, Meppel, Bor.qer en Hooge
veen, terwijl de bestaande huizen van bewaring · 

te Zevenaa,· en Schoonhoven worden bestemd tot 
passantenhuis . 

Onze genoemde Minister is belast met de uit
voering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden 
<>ezonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

Soestdijk, den 2den Juli 1886. 
(get.) WILLEM. 

De Minister van JitStitie, 
(get.) DU 'l'OUR VAN BELLINCHAVE. 

4 Juli 1886. BESLUIT, ho1:1dende beschikking 
op· het beroep , ingesteld door den raad der 
gemeente Heerewaarden, tegen een besluit van 
Gedeputeerde Staten van Gelderland, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan ecu besluit van 
genoemden gemeenteraad, tot vermindei~ng 
van de jaarwedden der in functie zijnde 

onderwijzers aan de openbare lagere school 
in die gemeente. 

WIJ WILLEM III, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door den 
raad der gemeente Heerewaarden tegen een be

sluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
van 9 Maart 1886, u0 • 65, waarbij goedkeuring 
is onthouden aan een besluit van genoemden ge
meenteraad , van 3 l'e bruari bevorens, tot regeling 
van de jaarwedden der onderwijzers aan de open

bare lagere school in die gemeente ; 

Den Raad van State, afdeeling rnor de ge

schillen van bestuur, gehoord, advies van den 
16 Juni 1886, no. 47; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binneulandsche Zaken, van 29 Juni 1886 , afd. 
Onderwijs, n°. 1891; 

Overwegende, dat de raad der gemeente Heere

waarden bij besluit rnn 3 Februari Jl. , op grond 

dat de min gunstige financiele toestand dier ge
meente eeue vermindering van het hoog opgevoerde 

bedrag der jaarwedden der aan de openbare lagere 
school aldaar ii, betrekking zijnde onderwijzers 
wenschelijk, en dat de veranderde omstandig

heden ten aanzien der beschikbare kr;ichten voor 

het onderwijs die zelfde vermindering billijk en 
onschadelijk zouden maken, die jaarwedden -

thans bedragende voor het hoofd der school/ 1000, 
voor den onderwijzer j 61>0 en voor de onder
wijzeres / 650 - nader heeft geregeld en mei 
ingang van 1 Januari 1887 vastgesteld als volgt: 
voor het hoofd der school , onder verplichting van 

herhalingson<lerwijs te geven, op f 800, voor den 
onderwijzer, onder dezelfde verplichting op/ 500, 

voor de onderwijzeres op / 500 ; 
dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij hun 

besluit van 9 Maart ll. de vereischte goedkeurinr 
aan deze regeling hebben onthouden, als zijnde, 
naar hun oordeel, onbillijk jegens de in betrekking 

zijnde onderwijzer en in strijd met de belangen 

van het ondernijs; 
dat de gemeenteraad voornoemd van deze be

slissing bij Ons in beroep is gekomen, en hare 
vernietig"ng vraagt op grond van het in elk op-

18* 
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zicht voldoende bedrag der verminderde jaarwedden 

en van de wetti:rheid zoowel als de noodzàkelijk
heid der ,-ermindering; 

Overwegende dat, al moge vermindering der 

jaarwedde van in betrekking zijnde onderwijzers 

niet in strijd zijn met eenige bepaling der wet 

op het lager onderwijs , zoodanige maatregel toch 

niet vrij zoude zijn van onbillijkheid, zoowel omdat 

die onderwijzers op het !(enot der hun toegekende 
jaarwedden hebben gerekend en hunne leefwijze 

met recht daarnaar hebben mogen inrichten, als 

omdat deze vermindering zoude kunnen ten gevolge 
hebben vermindering van het eventueel door ben 

te ontvangen pensioen ; 

dat ook de verlaging van jaanTedden van in 

betrekking zijnde onderwijzers niet geschikt is om 

den ijver in de waarneming hunner betrekking te 

bevorderen; dat zij bij voorkomende vacatures in de 

gemeente allicht een nadeeEgen inl'loed op h et 

aantal en de hoedanigheid der candidatea uitoefenen 

zonde; en dat zij, meer algemeen in gebruik 

komende, vele geschikte jongelieden zoude af

schrikken van de toewijding aan het onderwijs; 

dat derhalve GeJeputeerde Staten van Gelderland, 

die krachtens art. 26 der wet op het lager onder

wij s Je gemaakte regeling evenzeer aan de be

langen van het onderwijs als aan de bepalingen 

der wet hadden te toetsen, hunne goedkeuring 

aan die regeling te recht hebben onthouden; 

Gezien de wet tot regeling van het lager onder

wijs, waarvan ·de gewijzigde tekst is bekend ge

maakt bij Ons besluit van 24 Juli 1884 (Staats
blad n° . 182); 

H ebben goedgevonden . en verstaan: 
met handhaving van het besluit van Gedepu

teerde Staten van Gelderland, vau 9 M aart 1886, 

n°. 65, het daartegen ingesteld beroep te ver

klaren ongegrond, en mitsdien te bepalen, dat 

de jaarwedden der in betrekking zijnde onder

wijzers aan de openbare lagere school te Heere

waarden zullen blijven vastgesteld op haar tegen

woordig bedrag. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit , waarvan 

afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 

State, afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

Soestdijk, den 4den Juli 1886. 

(get.) WILLEM. 

-De ilfinister van Binnenlandsche Zaken, 

(get.) HEEMSKERK . 

6 J uli 1886. BESLUIT, betreffende het toekennen 

van het eereteeken voor het deelnemen aan 

belangrijke krijgsverrichtingen. 

WIJ WILLEM III, ENZ. 

Gezien Ons besluit van 19 Februari 1869 (Staats 
Mad no. 24), tot instelling van een eereteeken 

ter uitreiking aan hen, die deelnamen aan belang

rijke krijgsverrichtingen; 

Gezien artikel 6 van Ons besluit van 6 Octo

ber 1874, n°. JO, ter belooning dergenen, die 

zich onderscheidden bij de 1 • en 2• expeditie tegen 
Atjeh; 

Nog gezien Onze besluiten van 7 Juni 1876, 

n°. 6, en 29 Mei 1881, n°. 19, waarbij eene 

nadere regeling werd getroffen nopens de uitreiking 

van het hooger genoemde eereteeken aan hen, die 

hebben deelgenomen aan de krijgsverrichtingen in 

Àf/el, in de jaren 1873-1876 en 1873-1880 ; 

Overwegende, dat een aantal schepelingen en 

militairen, die na 1 Januari 1881 een werkzaam 

deel namen aan de krijgsverrichtingen in Àt_jel,, 
verstoken zijn van het voorrecht, het meergemelde 

eereteeken te draii;en ; 

En willende een nieuw bewijs ge1·en van Onze 

bijzondere tevredenheid over den moed en de vol

harding door zee- en landmacht steeds bij de 

krij gsverrichtingen in .dt/eh aan den dag gelegd; 

Op de gemeenschappelijke voordracht van Onze 

Ministers van Koloni ën en van Marine dd. 26 Juni 

1886 , Kabinet, letter l7, en van I J uli 1886, 

letter B, n°. 154. 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art 1. Het eereteeken voor belangrijke krijgs

bedrijven, ingesteld bij Ons eerstvermeld besluit, 

wordt toegekend aan hen, die hebben deelgenomen 

aan de krijgsverrichtingen in Àt_jeh en onder

hoorigheden in de jaren 1881 tot en met 1885. 

De hun deswege uit te reiken gesp draagt het 

opschrift Àt/eh 1873-1885. Zij wordt niet gelijk

tijdig gedrager. met àe gespen, vastgesteld bij 

artikel 6 vau Ons besluit dd. 6 October 187 4, 

n°. 10, en bij Onze besluiten van 7 Juni 1876, 

n°. 6, en 29 Mei 1881, n°. 19. 

2 . Zij, die versierd zijn met een der drie gespen, 

aan het slot van het vorige artikel vermeld, zijn 

bevoegd haar te verwisselen met die , welke ten 

opschrift draagt, .Jtieh 1873-1885. 

Onze Ministers van Koloniën en van Marine zijn 

belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan 

afschrift zal worden gezonden aan Onzen Minister 



6-7 JULI 18 86. 269 

van Oorlog, aan Onzen Kanselier der beide Orden 
en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Soestdijk, den 6den Juli 1886. 
(get.) WILLEM. 

De JJ1inister van Koloniën, 
(get.) SPRENGER VAN EYK. 

De l',finister van Marine, (get.) W. GEmcu;. 

de zegel- en registratierechten van het proces
verbaal van verkoop in uitgaaf gebracht. 

Dit geschiedt ten onrechte : wat het zegelrecht 
betreft, als in strijd met art. 28 der wet van 
3 October 1843 (Staatsblad n°. 47), terwijl om 
de registratierechten ten laste van het rijk te 
kunnen brengen, er een uitdrukkelijk beding zou 
noodig zijn, ingevolge art. 1502 van het Bnrger-

6 Jieli 1886. MISSIVE van deu Minister van lijk Wetboek. 
Oorlog, betreffende de toepassing der wetten 
op het recht van zegel. 

Ten vervolge 011 de dezerzijdsche aanschrijving 
van 26 Mei 1883, I • afd., Secretariaat, n° 65, 
heb ik, naar aanleiding van nader van Zijne 
Excellentie den Minister van Financiën ontvangen 
mededeelingen, de eer,. onder uwe aandacht te 
brengen, dat verklaringen, bedoeld sub 1 °. van 

evengemelde aanschrijving, alleen dàn z\Jn aan te 
merken als verklaringen van gerechtigdheid tm 
behoeve van schuldeischei·s van den Staat en, als 
zoodanig, aan zegelrecht zijn onderworpen, wan
neer zij zijn !(esteld in het belang van dm schuld
eischer, d. w. z. wanneer, zonder die verklaring, 
de schuldeischer geen recht op de betaling heeft. 

Meergemelde verklaringen zijn echter vrij van 
zegelrecht, wanneer zij slechts, ordeshal ve, in het 
belang der administrntie zijn afgegeven. 

De l',finistei· van Oorlog, (get.) WE!TZJ<:L. 

7 Juli 1886. MISSIVE van den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, betreffende 
verkoop van gezonken en door het Rijk ge
lichte vaartuigen of andere voorwerpen. 

Ik heb de eer U hierbij te doen toekomen af
schrift van een door mij ontvangen schrijven van 
de Algemeene Rekenkamer, betreffende het doen 
van rekening en verantwoording door burgemeesters, 

bij verkoop van r ijksgoederen . 
UHEG. gelieve de daarin vervatte opmerkingen, 

namens mij ter kennis te ·brengen van heeren 
burgemeesters in Uw gewest, met uitnoodiging bij 
verkoop van gezonken en door het Rijk gelichte 
vaartuigen of andere voorwerpen hierop indachtig 
te zijn . 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get .) VAN DEN BERGH. 

Het bedoeld schrijven luidt : 

's Gravenhage , den 7 Juni 1886. 

Somt ij ds worden in verkooprekeningen, waarbij 

van de koopei·s geen opcenten bedonqen werden, 

Zoo zijn, blijkens aan Uwe Excellentie mede
gedeelde beschikkingen van 17 Mei 1885, n°. 2 R 
en van 4 dezer n°. 4 R, dergelijke kosten ver
worpen uit twee rekeningen van den burgemeester 
van . . . . . . . , ter zake den verkoop van wrak
ken, ten opzichte waarvan de rendant mededeelt, 
wegens zijn gering inkomen niet bij machte te zijn, 
die gelden uit eigen beurs terug te betalen. 

De burgemeester had het verwerpen dezer uit
gaven uit zijne rekening kunnen voorkomen, indien 
hij bij den verkoop had bedongen, dat de koopers, 
boven den koopprijs opcenten tot goedmaking der 
onkosten zouilen betalen, gelijk is voorgeschreven 
bij het Koninklijk besluit van 25 Januari 1826, 
n°. 112; in dat geval zouden de zegel- en regis
tratiekosten, tegenover de in ontvang verantwoorde 
opcenten in uitgaaf zijn toegelaten. 

Het gebeurt bovendien niet zelden, - en dit · 
was ook met de eerste rekening van genoemden 
burgemeester het geval - , dat een exemplaar 
van de rekeningen wegens den verkoop van ge
lichte wrakken op zegel is geschreven. Dit is in 
strijd met art. 27 A n°. 24 van de reeds aan
gehaalde zegelwet ; en waar dus ook hiervan zegel
kosten in uitgaaf zi_in gesteld, worden deze uit 
de rekening verworpen, zelfs al zijn er · opcenten 

iloor de koopers betaald. 
Eindelijk komt het meermalen voor, dat de 

kwitantie wegens storting van de zui ve,·e opbrengst 
niet bij de rekening wordt overgelegd, maar af
zonderlijk aan Gedeputeerde Staten der provincie 
toegezonden en dan later, eerst na een langen 
omweg bij de Rekenkamer wordt ontvangen. Ue 
afdoening der rekeningen wordt daardoor , geheel 
noodeloos, vertraagd. 

Ten einde in het vervolg dergelijke moeielijk
heden te voorkomen, heeft de Algemeene Reken
kamer de eer Owe Excellentie in ornrweging te 
geven om voortaan, wanneer aan burgemeesters 
het verkoopen van gezonken en door het rijk ge
lichte vaartuigen of andere voorwerpen wordt op
gedragen, hen tevens aan te schrijven, op boven

bedoelde punten te letten. Ten opzichte van het 
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heffen van opcenten, werd eene circulaire van 
gelijke strekking reeds uitgevaardigd aan de burge• 

meesters in Zuidholland, naar aanleiding eener 
resolutie van den Minister van Bionenlandsche 

Zaken dd. 30 Juli 1872, n°. 104 , betreffende 

de veeziekte. Z\j is te vinden in het Provinciaal 
blad van Zuidholland, n°. 5 l van 1875. 

7 J uli l 886. BESLUIT, houdende vergunning 

aan regenten van het Cellenbroederenhuis 

"de Ellendige" en andere broederschappen te 
Nijmegen, als medebestuurders van de bewaar• 

plaats voor krankzinnigen aldaar, om genoemde 

bewaarplaats te laten voortbestaan. S. 119. 

\V rJ WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Staat, 

Mini sta· van Binnenlandsche Zaken, van 2 Juli 

1886, n°. 2116, afdeeling Medische Politie; 

Gelet op art. 43, alinea 4, en art. 8, alinea 5, 

der wet van 27 April 1884 (Staatsblad n°. 96); 

Gedeputeerde Staten van Gelderland en de 

Inspecteurs voor het Staatstoezicbt op krankzinnigen 

gehoord; 

Hebben goeilgevonden en verstaan: 

Aan regeuten van het Cellenbroederenhuis "de 

Ellendige" en andere broederschappen te Nijmegen, 
als medebestuurders van de bewaarplaats voor 

krankzinnigen aldaar, ver12:unning te verleenen de 

genoemde bewaarplaats te laten voortbestaan, onder 

voorwaarde, dat het maximum van het aantal 

verpleegden zal bedragen tien en het minimum 

van het aantal geneeskundigen één. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 

het Stadtsblad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, den 7den Juli 1886. 

(get.) WILLE M. 
/Je Minister van Staat, Min. van Binnenl. Zaken_ 

(get.) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 12 Juli 1886 .) 

8 Juli 1886. BESLUIT, tot toepassing der wet 

van 2-6 April 1884 (Staatsblad n°. 80), aan

gevuld bij de wet van 20 Juli 1884 (Staats
blad n°. 164), tot vaststelling van buitenge

wone maatregelen tot afwending van eenige 

besmettelijke ziekten en tot wering harer uit

breiding en gevolgen. S. 120. 

w IJ WILLEM III, ENZ. 

Cverwegende, dat toepassing der wet van den 

2G 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 en tot 
wering harer uitbreiding en gevolgen noodzakelijk 
is, wegens gevallen van cholera asiatica in Italië 
en elders; 

Op de voordracht van Onzen Minister rnn Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, van 25 Mei 

l 886, n°. 1731, afdeeling Medische Politie, en 

vnn Onzen Minister van Financiën, van 26 Mei 

1886, no. 4e, afdeeling Invoerrechten en Accijnzen; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staats
blad n°. S0), aangevuld bij de wet van 20 Juli 

1884 (Staatsblad u0 • 164), en op Ons besluit van 

]6 Augustus 1885 (Staatsblad n°. 175); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 

]5 Juni 1886, n°. 7) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 

van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 

van 22 Juni 1886 , n°. l 994, afdeeling Medische 

Politie, en van Onzen Minister van Financiën, 

van 5 Juli 1886, n°. 68, afdeeling Invoerrechten 

en Accijnzen: 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Art. 1. De in- en doorvoer van lompen, ge

bruikte kleedingstukken en ongewasschen lijf- en 

beddegoed is verboden uit landen of plaatsen , door 

Onze Ministers van Hinnenlandsche Zaken en Fi

nanciën aan te wijzen. 
Deze aanwijzingen worden, telkens ten minste 

drie dagen voordat zij in werking treden, door 

plaatsing in de Nederlandsche Staatscourant ter 

algemeene kennis gebracht. 

Onze voornoemde Ministers zijn bevoegd die 

aanwijzingen te veranderen zoo dikwijls de om

standigheden dit gedoogen of noodig maken, met 

gelijke plaatsing in de Staatscourant, alsmede te 

bepalen of, en in hoever de ba~ages, door reizigers 

medegebracht, onder het verbod zijn begrepen. 

2. Ons tegenwoordig besluit, dat van kracht 

blijft tot 15 Augustus 1887, treedt in werking 

op den 16den Augustus 1886. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en 

van Financiën 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. 

Soestdijk, den 8sten Juli 1886. 

(get.) WILLEM. 
De il-tin. van Staat, Min. van Binnenl. Zaken, 

(get.) I-lEEMSKEitK. 

De JJ1.inistln· van Financiën , (get. ) BLOEM. 

(Uitgeg . 20 J uli 1886.) 
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8 J11li 1886. BESLU[T, houdende aanwijzing der 
perceelen in de gemeente Ellewoutsdijk, welke 
onteigend moeten worden ten behoeve van 
den aanleg van eene inlaagkade in het cala
miteuze waterschap Ellewozttsdijk. S. 121. 

15 Juli 1886. BF.SLUIT, houdende niet ontvan
kelij kverklaring van het beroep, ingesteld 
door den schoolopziener in het district Middel

burg, tegen eene beschikking van Gedeputeerde 

Staten van Zeeland, waarbij een besluit van 

den raad der gemeente Arnemuiden tot rege 
ling van de jaarwedde van het hoofd der 
school iu de kom dier gemeente, is goedgekeurd. 

WrJ WILLEM III, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door den 

schoolopziener in het district Middelburg tegen 

de beschikking van Gedeputeerde Stattn van Zee

land van 19 ).faart 1886 n°. 22, waarbij het 
besluit van den raad der gemeente Arnemuiden 

van 26 Jannari 1886, tot regeling der jaarwedde 

van het hoofd der school in de kom dier gemeente 

is goedgekeurd; 

Den Raad van State, aïdeeling voor de ge

schillen van bestuur, gehoord, advies van den 

30 Juni 1886, n°. 50; 
Op de voordracht van Onzen Minister van Bin

nenlandsche Zaken van 12 Juli 1886 n°. 2055, 
afd. Onderwijs; 

Overwegende, dat de raad der 11:emeente Arne

muiden, bij besluit van 26 Januari 1886, de 
jaarwedde van het hoofd der school in de kom 

dier gemeente, op nienw geregeld en van / 1000 
op f 800 gebracht heeft, met ingang van 1 April 
d. a. v., tegen welken datum aan den hoof,l. 

onderwijzer P . KWEKKEJlOÓM, op zijn verzoek 
eervol ontslag was verleend; 
- dat Gedeputeeede Staten van Zeeland, na te 

vergeefs gepoogd te hebben, den raad in zooverre 
van zijn besluit terug t.e brengen, dat de jaar
wedde nader wierde vastgesteld op f 900, ge

.eindigd zijn bij beschikking van 19 Maart 1886, 
op dat besluit hunne goedkeuring te verleenen , 

in strijd met het advies van den schoolopziener 

in het district Middelburg; 
dat de districtsschoolopzieuer tegen deze be

schikkir.g bij Ons beroep heeft ingesteld door 
middel van een adres van den 7•n April J 886 bij 

Ons Kabinet ingekomen, waarin hij op onder
scheidene gronden het besluit van den gemeente

raad bestrijdt, en Ons verzoekt de beschikking 

van Gedeputeerde Staten te vernietigen en de jaar-

wedde voor het hoofd der open bare school in de 
kom der genoemde gemeente op nieuw vast te 
stellen op het vroeger bepaald bedrag van f 1000; 

Overwegende, dat uit kracht van art. 26 
(voorlaatste lid) der wet op het lager onderwijs, 

de jaarwedden der onderwijzers door den ge
meenteraad onder goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten geregeld worden, zonder dat de wet daar
bij aan den districtsschoolopziener eenige bemoeiing 
opilraagt; 

dat nu wel is waar Gedeputeerde Staten bevoegJ 

zijn om, alvorens aan een raadsbesluit tot rege
ling van onderwijzerswedden hunne goedkeuring 
te verleenen of te weigeren, het gevoelen van 
den districtsschoolopziener in te winnen, maar 

dat deze, ingeval die goedkeuring in strijd met 
zijn gevoelen verleend of geweigerd wordt , niet het 

recht heeft, daarvau bij Ons in beroep te komen ; 

dat toch art. 14 der wet op het lager onder

wijs het recht van hooger beroep alleen toekent 

aan uieder, die bij de vernietiging of verbetering van 
het besluit van Gedeputeerde Staten belang heeft"; 

dat nu, al moge de dist.rictsschoolopziener de ver
nietiging van het besluit van 19 Maart 1886 in 

het belang van het ondetwijs noodig oordeelen, 

hij toch niet geacht kan worden bij die vernieti 

ging een eigen persoonlijk belang te hebben; 

dat hij dns aan art. 14 der wet op het 
lager onaerwijs de bevoegdheid niet kan ont

leenen, tegen gemeld besluit van . Gedeputeerae 
Staten bij ons in beroep te komen, en hij mitsdien 

in zijn beroep niet-ontvankelijk behoort te worden 
verklaard; 

Gezien cle wet van 17 Augustus 1878 (Staats
blad n°. 127), waarvan de gewijzigde tekst is 
bekend gemaakt bij Ons beslnit van 24 Juli 1884 
(Staatsblad u0

• 182); 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

appellant niet-ontvankelijk te verklaren in zijn 
beroep. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 

State, afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

's-Gravenhage, den 15den Juli 1886. 
(get.) WILLEM. 

De Min. van Binnenl. Zaken, (get.) HEEMSKERK. 

16 J11li 1886. BESLUIT, tot vaststelling van een 
tarief van bruggeld voor het ver keer over 

de brug over den P aai·tschen Rijn te Jut
phaas. S. 122. 
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Wr.1 WILLEM III, El'iZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van Fi
nanciën en van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
dd0 • 12 Mei 1886, n°. 58, Dom., en dd•. 
18 Mei 1886, litt. A, afdeeling Waterstaat A; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
22sten Juni 1886, n°. 9); 

Gelet op het nader rapport van Onze genoemde 
Ministers, van den 2den Juli 1886, n°. 58, Dom., 
en 8 Juli 1886, n°. 3, afdeeling Waterstaat A; 

Hebben besloten en besluiten: 
I. Met geheele intrekking van het Koninklijk 

besluit van 2 April 18] 8, n°. 149 - zoover hel 
reeds, wat de scheepvaart betreft, vervallen is 
door dat van 17 Maart 1827, n°. 138 - vast 
te stellen het hierbij gevoegd tarief van bruggeld 
voor het verkeer over de brug over den TTaartscken 
Rijn te Jutphaas. 

II. 're bepalen, dat dit besluit in werking treedt 
den vijfden dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad en van de Staatscoztrant, waarin het 
gelijktijdig zal worden opgenomen. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
WOl'deu gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 16den Juli 1886. 
(get.) W lLLEM. 

De Minister van Financiën, (get.) BLOEM:. 

De Min . van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) VAN DEN BERGH. 

(Uitgeg. 23 Juli 1886.) 

TARIEF van bi-uggeld bij ove-,-yang der 
bi-ug over den P aartscken Rijn te Jutphaas . 

Voor een rij- of voertuig bespannen met één 
paard. 7 2 cent. 

Voor elk aangespannen paard meer 2• T 

Voor een ezelwagen 5 

Voor een hondenwagen 5 
Voor een gezadeld paard 5 
Voor een ongezadeld paard . 2' T 

Voor een rnnd. 2' T 

Voor een kalf . l 
Voor een ezel 1 
Voor een schaap of een varken ' T 

Voor een vreemd dier (beer , olifant 
of dergeli,ike) , aangespannen of niet. 10 

Vrijdom van bruggeld wordt genoten voor: 
A. paarden en rijtuigen van: 
1°. Hunne Majesteiten de Koning en de Ko

ningin en de verdere leden van het Koninklijk 
Huis met Hoogstderzelver gevolg; 

20. den Commissaris des Konings in de pro

vincie Utrecht; 
3°. den hoofdingenieur en de andere met het 

beheer der brug belaste ambtenaren van den 
Waterstaat; 

4°. den directeur, den inspecteur en den ont
vanger der regi stratie en domeinen, onder wier 
ressort, divisie en kantoor de brug behoort ; 

5 °. de ambtenaren der directe belastingen, invoer
rechten en accijnzen en van de directe belastingen 
en het kadaster, in wier dienstkring de brug ligt, 
op vertoon hunner aanstelling; 

6°. den aannemer en den vasten vertegenwoor
diger van den aannemer van het onderhoud der 
brug; 

B. de paarden, rij- en voertnigen, uitsluitend 
dienende voor de brievenposterij en den post
pakkettendienst , voor het vervoer van militaire 
trànsporten en oorlogsmaterieel of van materialen 
ten dienste van het onderhoud van het Rijkswerk, 

waartoe de ~rug behoort; 
C. de paarden van in uniform reizende militairen 

en politiebeambten , zoomede voor de paarden en 
voertuigen die dezen laatsten geleiden; en 

D. bespannen brandbluschmaterieel. 
Behoort bij 's Konings besluit van den l 6den 

Juli 1886 (Staatsblad n°. 122). 
Ons bekend, 

De JJ[inister van Financiën, (get.) BLOEM:. 

De JJfi1i. van Waterstaat , Handel en Nijve,·heid, 
(get.) · VAN DEN BERGH. 

16 Juli 1886. MISSIVE van dt:n Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
betreffende het onbruikbaar maken van afge
loste gemeentelijke schuldbekentenissen en 
betaalde coupons. 

Bij circulaires van mijn toenmalige ambtsvoor
gangers van 14 Januari 1853, n°. 240 en van 
24 Ji'ebruari 1859, n°. 123, beide 2• afdeeling , 
werd, naar aanleiding van het onderzoek door de 
Algemeene Rekenkamer van gemeenterekeniugen , 
overee~komstig de voorschriften van art. 59 der 
wet van ó October 1841 (Staatsblad n°. 40), de 
aandacht gevestigd op de onvoldoende wijze, waarop 
gemeentelijke rtntebewijzen en schuldbekentenissen 
plegen te worden onbruikbaar gemaakt. 

Gemelde Kamer komt nu op deze aangelegen
heid terug, met vermelding dat in de meeste 
gemeenten de vernietiging slechts geschiedt door 
eene inktstreep of door een stempel, vermeldende 
,, betaald" of uvernietigd" en beveelt voor de ge-
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meenten den maatregel aan, thans bij het rijk 

en de provincien in gebruik, namelijk het slaan 

van een gat door of het uitknippen van de hand

teekeningen, die op die stukken voorkomen. 
Naar aanleiding daarvan heb ik de eer U te 

verzoeken nader de aandacht der gemeentebesturen 

in u,Te provincie op dit punt in dien zin te vestigen. 
De JJ(inister van Staat, Min. van Binnent. Zaken, 

Voor den Mioister , 

De Secretaris-Gene·raat, (get.) H uJJ RECHT. 

20 Jnli 1886. B}JSLUIT, waarbij het huis van 
arrest en van bewaring eu cellulaire gevan

genis voor vrouwen te Dordrecht , wordt aan

gewezen voor huis van bewaring. 

W IJ WILLEM. III. ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Jus

titie, · van den 14 Jnli 1886, 4•afdeeling, n°. 163; 

Gezien Onze besluiten van 25 Januari 1881 

n°. 17 en 18 en 11 Juni jl., n°. 30 en 32; 

Gelet op de wet van 3 Januari 1884 (Staats 
blad n°. 3); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 

Art. 1. Het huis van arrest en van bewaring 

en cellulaire gevangenis voor vrouwen te Dordrecht, 
wordt huis van bewaring. 

2. De enz. 

6. Deze regeling treedt met I September a. s. 
in werking. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 

uitvoering van dit besluit, · waarvan afschrift zal 

worden gezonden aan de Algemeene Rekenkamer . 

Soestd ijk , den 20sten Juli 1886. 

(get .) WILLEM. 

De jjfinistei· van Justitie, 
(get.) DU TOUR VAN BELL!NCHAVE. 

21 Juli 1886 . BESLUI'r, houdende uadere regeling 

van de wijze van uitoefening der zalm- en 

elftvisscherij . S. 123. 

WrJ WILLEM 111, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 

Justitie, van 11 Mei 1886, n°. 116, 3de af

rleeling, en van Waterstaat, Handel en Nijver

heiil, van 6 Mei 1886, n°. 69, afdeeling Handel 

en Nijverheid ; 

Gelet op artikel 10 der wet van 13 Juni 1857 
(Staatsblad n°. 87), zooals het is gewijzigd bij de 

wet van 14 April 1886 (Staatsblad n°. 61); 

Gehoord de Gedeputeerde Staten der provinciën 

Noordbrabant, Gelde,·land, Zuidholland, Utrecht, 
Overijssel en Limbzirg; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 

13 Juli 1886, no. 15); 

Gezien de nadere voordracht van Onze voor

noemde Ministers, van 19 Juli 1886, n°. 159, 

3de afdeeling , en van 20 Juli 1886, litt. E, 
afdeeling Handel en Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met intrekking van Ons besluit van 10 Octo

ber l871 (Staatsblad n°. 103), de wij ze van 

uitoefening der zalm- en der elftvisscherij nader 

te regelen als volgt: 

Art. 1 . Voor de toepassing van dit besluit 
worden beschouwd : 

I . als een zalm- of elftzegen: 

a. iedere zegen die met eene spil ingehaald en 

aan een of meer vaste ophaalplaatsen op_gehaald 

wordt of bij het uitbrengen, afdrijven of inhalen 

waarvan gebruik wordt gemaakt van stoomkracht 

of van paaruen; 

b. iedere zegen die langer is dan 100 meter en 

gebruikt wordt op den Rijn of op een zijner ver

takkingen of uitmondingen; 

c. iedere zegen , die na te zijn opgehaald, weder 

in dezelfde zegendreef of zegenworp wordt uitge

worpen, of met een of meer andere zegens om 

beurten in dezelfde zegendreef of zegenworp in 

dier voege wordt gebezigd, dat het inhalen van 

de eene door het uitwerpen van de andere gevolgd 

wordt; 

IL als een zalm- of elftdrijfnet: 

elk dr ij fnet met laddermazen, dat boezem mazen 

heeft van meer dan 12 centimeter; 

III. als een zalm - of elftfuik: 

elke fuik, wier grootste hoepel grooter middel

lijn heeft dan 1.25 meter, en die op den Rijn 

of op een zijner vertakkingen of uitmondingen 

gebruikt wordt, staande aan eene steek of aan 

eene andere uit schuttingen of vastgezette netten 

bestaande geleiding; 

IV. als een zalm- of elftkruisnet op de Maas 
in Limburg : 

elk kruisnet, dat recht opstaande wanden of 

schermen heeft, welke nis keernet dienen . 

Onder de grootte eener maas wordt hier en in 

art. 9 van dit besluit ventaan de lengte van twee 

zijden met de daartusschen liggende knoop, nat 

gemeten. 
Stukken zegen of ilrijfnet, die tegelijk te water 

of in een vi$schersvaartuig of gedeeltelijk te water 

en gedeeltelijk in een vaartuig zijn, worden als 

ééne zegen of als één drijfnet beschouwd. 

Onder de wateren, bedoeld snb I, litt. b, sub 
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III en IV, worden niet medegerekenu de beneden 
afdammingen gelegen afgedamde rivierarmen, 
wanneer de afdammingen geen voor den doortocht 

van visch geschikte opening hebben en niet over
stroom·d zijn. 

2. H et is verboden zalmen die geene grootere 
lengte hebben dan van 0.40 meter, gemeten van 
de punt van den kop tot het midden der staart
vin, te verkoopen, te koopen, te koop aan te 
bieden , te vervoeren, voorhanden te hebben of 

te gebruiken. 
Dit verbod is niet van toepassing op door kunst

matige teelt voortgebrachte zalmen. 

3. Het is verborlen op den Rijn, zij~e vertak
kingen en uitmondingen: 

I. met een zalm- of e!ftzegen of een zalm- of 
elftdrijfnet te visschen tusschen Zaterdagavond zes 

uur en Zondagavond zes nur; 

Il. eene zalm- of elftfuik openstaande te water 

te hebben: 

a. naar waar vloed gaat tusschen het tijdstip 

van het eerste laagwater na Zaterdagavond zes 
u11r en het tijdstip van het tweeile <iaarnp vol
gende laagwater ; 

b. daar waar geen vloed gaat tusschen Zaterdag

avond zes uur en Zondagavond zes uur. 

Eene zalm- of elftfuik wordt slechts dan geacht 

niet open te staan , wanneer het einde van den 

niet aan de zijde der bout zich bevindenden vleugel 

is vastgezet tegen den wel aan die zijde zich be

vindenden vleugel. 
4 . Het is verboden in het tijdvak van 16 Au

gustus tot en met 15 October te visschen met de 
zalm- of elftzegen. 

5. Op eene zegenvisscherij met spil en een of 

meer vaste ophaalplaatsen mogen niet meer dan 

twee netten tegelijk visschende in het water zijn. 
6. Eene zegen met beide vleugels aan denzelfden 

oever toegehaald, wordt niet als visschende be

schouwd. 

7. Zalm- of elftdrijfnetteu mogen tusschen de 
houtreep en de loodreep niet breeder zijn dan 

2.5 meter langs het garen der laddermazen gemeten. 

Zij mogen niet worden vastgezet en op geen 
karteren afstand van elkander worden uitgewol'pen 

dan de dubbele lengte van het grootste net. 
8. Het is verboden op den Rijn , zijne vertak

kingen en uitmondingen de rivier over meer dan 

de helft harer breedte , gemeten bij gewoon laag
water in de kortste rechte lijn, van oever tot 

oever, te bezetten met eene zalm- of elftsteek of 
met andere schuttingen van staken of rijshout, 

of met vaststaande netten of met verschillende 
dezer inrichtingen . 

Als vast$taand net wordt beschouwd: l 0
• ieder 

net waarvan een of beide einden op den oever of 
aan een of meer staken of ankers in den rivier
bodem bevestigd is; 2°. ieder net dat, zonder op 
den oever of in den rivierbodem bevestigd te zijn, 
meer dan 15 minuten geheel of gedeeltelijk te 
water is zonder af te drijven. 

9. De palen en staken of rijzen van eene zalm
of elftsteek en van iedere andere tot geleiding 
naar eene of meer zalm- of elftfuiken dienende 

schutting, moeten ten minste tien centimeter en 

de dwarsverbindingen ten minste twintig centimeter 
van elkander verwijderd zijn. 

De mazen van vaststaande netten, dienende tot 
geleidingen naar eene of meer zalm- of elftfuiken, 

moeten ten minste 14 centimeter groot ziju. · 

10 . De visscbe rij met zalm- of elftfniken , 

staande aan eene steek of andere schutting, mag 

niet worden uitgeoefend, zonder vergunning van 
Onzen Minister van Waterstaat, Handel en Nij 
verheid. 

11 . De vergunning moet worden aangevraagd 

ten minste drie mnauden vóór den dag, waarop 

de verzoeker verlangt. aan te vangen met het 

stellen der steken of schuttingen. 
Heeft hij binnen drie maanden na zijne aan

vrage geene beschikking daarop ontvangen, dan 
wordt de gevraagde vergunning geacht te zijn 
verleend tot en met den 3 l sten Augustus volgende 

op de aanvrage 
De dag der aanvrage wordt bepaald door de 

dagteekening van het ontvangbewijs, dat den ver
zoeker terstond wol'dt uitgereikt, en de plaatsen 

of riviervakken vermelilt, waar hij verzocht heeft 

steken of schuttingen te mogen stellen. 
De aanvr,1ge en de beschikking zijn vrij van zegel. 

12 . De veqi;unning bepaalt het riviervak waar

binnen iedere steek of schutting mag staan, de 

diepte waartoe zij mag reiken en beneclen welke 
geeuerlei voorwerpen in den bodem mogen worden 
gestoken , alsmede de grootte der openingen die 

voor de scheepvaart moeten gelaten worden en de 
wijze waal'op die openingen mogen worden afgezet, 

mits de bodem er · niet dieper is dan het peil, 

waartoe de steek of de schutting mag reiken . 
13. De verg unning geldt tot wederopzeggens toe. 

Geschiedt de opzegging echter tusschen 1 Fe

bruari en 31 Augustus, terwijl cle steek of de 

schutting staat, dau treedt zij eerst in werking 

op laatstgenoemden dag. 
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De opzegging geschiedt door kennisgeving aa~ 
den belanghebbende, dat de vergunning is inge
trokken. 

14. De bepalingen van de wet van 13 Juni 1857 
(Staatsblad n°. 87) zijn , voor zooveel niet bij dit 
beslnit omtrent eenig onderwerp op andere wijze is 
voorzien, ook op zalm- en elftvisscherii toepasselijk. 

15 . Dit besluit treedt in werking den 16den 
Augustus l 886. 

Onze Ministers van Justitie en van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid zijn belast met de uitvoering 

van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
WOJ'.den geplaatst en aan den Raad van State 

medegedeeld. 

Soestdijk , den 2 l sten J uli 1886. 
<,get) WILLEM.. 

De Jfinister van Justitie, 
(gel) DU TOUR VAN BELL INCHAVE . 

De ."/J1in. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) VAN DEN BERGH. 

(Uitgeg. 27 Juli 1886.) 

28 Jttli 1886. BESLUIT, tot vaststelling van een 

reglement voor de scheepvaart, ter beveiliging 
van de spoorwegbrug over de Oude jJfaas, in 

den Staatsspoorweg van Rotterdam naar Breda, 
en zulks met intrekking 1·an het Koninklijk 

besluit van 11 Maart 1873 (Staatsblad n°. 38) . 
S. 124. 

W1J WILLEM -UI , ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid, van 11 Mei 1886, 
n°. 60, afdeeling Waterstaat B; 

Gezien Ons besluit van 11 Maart 1873 (Staats
blad n°. 38), tot vaststelling van een reglement 
voor de scheepvaart, ter beveiliging van de spoor

wegbrug over de Oude JJfaas, in den Staatsspoorweg 
van Rotterdam naar Breda ; 

Overwegende, dat wijziginl!" van de bepalingen 
van dat reglement wenschelijk is ; 

Den Raad van State gehoord (advies van de n 

1 5 Juni 1886, n°. 12) ; 
Ge1.ien het nader rapport van Onzen voornoem

den Minister, van 24 Juli 1886, litt . A, afc1ee 
.ling Waterstaat B ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
1 °. met intrekking van Ons besluit van den 

11 Maart 1873 (Staatsblad n°. 38) vast te stellen 

het reglement voor de scheepvaart , ter beveiliging 

van de spoorwegbrug over de Oude Maas, in den 
Staatsspoorweg van Rotterdam naar B reda, zooals 

het hiernevens is gevoegd; 

2°. te bepalen, dat dit besluit in werking zal 

treden op 1 September 1886. 
Onze Minister van Waterstaat, Handel en Nij

verheid is belast met de uitvoering van dit besluit, 

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

Soestdijk, den 28sten Juli 1886. 
(get.) WILLEM. 

n e J,fin. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(,g et.) VAN DEN l3E&GH. 

( Uitgeg . 12 A1,g. 1886.) 

REG LE M EN T vo01· de scheepvaart , ter 
beveiliging van de spoorwegbrug over de 
O,ide JJfoa.$, in den Staatsspoorweg van 
Rotterdam naar Breda. 

Art. 1. Alleen de brugwachter is be,·oegd de 

beweegbare bruggen te openen of te slui ten, of 
eenig deel daarvan te verzetten. 

2. De beweegbare bruggen worden ten dienste 

van de scheepvaart zooveel mogelijk geopend ge

houden. 
Met het sluiten der bruggen wordt aangernngen 

5 minuten nadat van het station Dordrecht of 
Zwijnd,·echt, van waar de trein moet vertrekken, 
het sein daartoe aan den brugwachter is gegeven. 
Dat sein wordt gegeven tien minuten voor dat 

een trein van een dier stations zal afrijden. 

Indien door weêrsgestelilheid of andere buiten

gewone omstandigheden de sluiting vermoedelijk 
meer tijd dau gewoonlijk kan vorderen, wordt 

het sein aan den brugwachter zooveel vroeget· ge
geven, als voor de tijdige slniting noodig is. 

Van voorkomende buitengewone omstan<ligheden 
en den daaronder noodigen tijd voor het slniten 
der bruggen, wordt door den brugwachter aan 
de chefa der stations Dordrecht en Zwijndrecht 
schriftelijk en met het seintoestel kennis gegeven . 

Een trein mug v~n de genoemde stations niet 
vertrekken vóór ontvangst van het sein, dat de 

bruggen ges!Qten zijn. 
De bruggen worden gesloten gehouden , zoodra 

. de scheepvaart door de brnggen, tengevolge van 
ij s of om andere redenen niet kan plaats hebben . 

lle sluiting der bruggen wordt aangekondigd 
doo r dat vijf minuten vóór dat met het sluiten 

wordt aangevangen het sein der stremming wordt 
gegeven. 

Schepen, die dan tot tweehonderd vijftig meter 

de brug zij n genaderd, welke afstand wordt aan
gegeven door een handwijzer aan de zijde van de 

groote draaibrug, v.aren nog de brug door, zoo 
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de vaargelegenheid zoo gunstig is, dat de gezag
voerders zeker zijn binnen het tijds~erloop van 

vijf minuten de brug te kunnen passeuen. 
Alle overige schepen moeten dadelijk stoppen 

en ankeren of aan de remmingwerken van de kleine 
brug vastgemaakt worden. ' 

Bij elk brughnisje is geplaatst een seinpaal, hoog 
7.5 meter boven de spoorstaaf, voorzien van een rood 

geschilderden bol , die langs den paal bewogen 

wordt., en van een lantaarn met rood en groen 

licht, hoog 5 meter boven de spoorstaaf. 
Aan de seinpalen beneden de brug worden de 

seinen gegeven voor de opvarende, aan die boven 

de brug die voor de afvarende schepen. 

Onafhankelijk va11 die seinen wordt bij nacht, 

ter verlichting van de doorvaartopeningen, aan 

dezelfrle palen aangebracht, op 7 meter boven 

de spoor taaf, een groote scheepslantaarn, wit 

licht gevende, over 16 strnken van het kompas, 

en langs de drnaibrugz ij rlen , beneden het vlak 

van de draaibrug in het m1dden van het landhoofd 

op den JJordtschen oever en van de pijlers II , 

IV en VI, een dergelijke lantaarn wit licht gevende 

naar drie zijden. 

J s de doorvaart vrij , dan wordt dit aangeduid : 

bij dag , door den geheel opgehaalden rooden 

bol aan de seinpalen; 

bij nacltt, door het groene licht van de lan

taarn, aangebracht onder de witte scheepslantaarn. 

I s de doorvaart gestremd, dan wordt dit aan

geduid: 
bij dag, door den neergelaten rooden bol aan 

de seinpalen; 
bij nacltt, door het roode licht van de lantaarn 

onder de witte scheepslantaarn. 

Nachtseinen worden gegeven en verlichting ge

schiedt van een half uur na zonsondergang tot 

een half unr vóór zonsopgang. 
Wanneer door buitengewo)'le omstandigheden de 

vaart door de openingen der groote ·draaibrug ge

stremd of belemmerd is voor zeeschepen , komende 

uit het Mallegat, dan wordt bij dag aan die 

schepen ,loor een driehoekig zwart bord , opge

heschen aan een paal, staande op pijler IV, 

aangeduid dat zij zich moeten gereed maken om 

vast te maken of voor anker te komen. 

Wanneer bij dag, ten gevolge van den loop rler 

treinen, een der vastgestelde tijdperken voor ope

ning moet vervallen, wordt dit aangeduid door 

een roode schijf , aan de leuning van de groote 

draaibrug opgehangen. 

3. Bij het doorvaren der brugopeningen gedragen 

' de schippers zich naar de politiebepalingen be
treffende de vaart op de Nederlandsche rivieren, 

voor zoover zij niet met dit reglement iu strijd 
zijn, en naar de ~evelen van den brogwachter. 

Schepen van meer dan 8 meter breedte en 

3 meter diepgang, varen door de openingen der 

groote draaibrug. 

In de groote draaibrug houden de schepen, de 
rivier opvar~nde, de opening tusschen pijler I 

en Il, die welke de rivier afvaren, de opening 

tusschen het landhoofd en pij Ier 1. 
In de kleine draaibrug houden de schepen, de 

rivier opvarende, de doorvaartopening tnsschen de 

pijlers V en VI; de rivier afvarende, de door

vaart.opening tnsscben de pijlers IV en V. 

De pijlers worden geteld van den Dordrecht

schen wal. 

Afwijkingen van deze bepalingen kuunen door 

den brugwachter toegelaten of gelast worden . 

In de voorgaande aan wij zing der doorvaart

openingen voor de op- of afvarende schepen kun

nen door den Minister van Waterstaat, Handel 

en Nijverheid voor een bepaalden tij d verande

ringen worden voorgeschreven. JJie veranderingen 

worden vooraf aangekondigd. 

4 . Het is, behoudens uitzondering, toe te staan 

door den brugwachter, verboden door de groote 

draaibrug: 

a. met schepen te drijven, te verhalen, te 

hoornen of die door roeibooten te doen boegseeren; 

b. te roeien met vaartuigen grooter dan 25 kub. 

meter inhoud. 
5 . Bij het naderen van de brug moeten de 

schippers de zeilen hunner schepen voorzien als 

bij het volgend artikel is bepaald, of in de gei 

brengen , de handen der ankers binnen boord of 

voor de klu is brengen, behoorlijk gestopt en bezorgd 

tegen het uitloopen, den stoom afsl uiten en in 

het algemeen de vaart van het schip voor den 
handwijzer zoodanig verminderen, dat dit vóór de 

brug kan stil liggen. 

Wanneer bij zwaren mist, volgens het oordeel 

van den brugwachter, de doorvaart niet veilig is, 

maakt h ij het kenbaar door aan hondende slagen 

op den gong en alsdan is de doorvaart verboden . 

6. Bij het doorvaren van de bruggen worden 

de schepen met geene grootere snelheid bewogen, 

dan noodig is om de goede richting van het schip 
t e verzekeren. 

Zeilende schepen varen onder die zeilen de brug 

door, als volgens het oordeel van den schipper 

door de omstandigheden wordt noodig geacht. 
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De schipper blijft echter verantwoordelijk voor 
de schade, welke hierdoor aan de brug of hare 
werken mocht worden veroorzaakt. 

De brugwachter kan hierin echter die wijziging 
brengen, welke hij in het belang van een veiligen 
clienst noodig acht. 

Bij het doorvaren moeten de zeilen, touwen, 

rans, kluiverboomen, enz. zoodani~ voorzien zijn , 
dat geen deel van hel schip met de brug kan in 
aanraking komen. 

Het is verboden met haken, boom en of andere 
voorwerpen het ijzer- of metselwerk van de brug 
aan te raken . 

Haalpennen of ringen zijn hiervan uitgezonderd. 
Het verminderen der vaart of het vastmaken 

der vaartuigen geschiedt alleen door het uitbrengen 
van touwen aan de meerpalen of ducd'alven of 

am! de remmingwerken bij de kleine draaibrug, 
tenzij het uitbrengen van een anker onvermijdelijk is 

De schippers zorgen , dat geene schade wordt 

toegebracht aan de vaartuigen , steigers, heien, 

bokken of andere werktuigen, gebezigd voor her

stelling of vernieuwing der brugwerken of voor 
de uitdieping der vaargeulen. 

7. Het is verboden : 

schepen in de openingen van de brug stil te 
houden ; 

chepen aan eenig deel der brug vast te leggen 
of te verhalen . 

Dit laatste mag uitsluitend geschiedeu door ge

bruik der daarvoor gestelde meerpalen en dncd'alven 

en remmingwerken aan de kleine draaibrug, die 
tot geen ander doel mogen · gebruikt worden. 

Schepen die aan de remmingwerken zijn vast

gemaakt, moeten van de eerste gelegenheiil gebruik 
maken om door te varen. 

8 Geen vaartuig mag binnen den handwijzer 
langer vertoeven, dan volgens het oordeel van den 

brugwachter noodig is voor het doorvaren der 

brug. 

Uitzonderingen kunnen hierop bij politieveror

dening worden toegestaan voor schepen, die binnen 

den handwijzer laden of lossen. 

Wanl!eer storm, ijsgang of tegenwind afwijkingen 

op deze bepaling gebieden, moeten de vaartuigen 
worden vastgemeerd volgens aanwijzing van den 
brngwach ter. 

Binnen den handwijzer varen de schippers elkan
der in de richting naar dezelfde brngopening niet 

voorbij, dan met toestemming van den brugwachter. 

Komen vaartuigen van beide zijden gelijktijdig 

aan, dan moet het schip dat het verst af is, 

zoo de brugwachter· dit gelast, stil houden totdat 
het andere is doorgevaren. 

Bij harden wind of afstroomini; wordt dat schip 
stilgehouden, hetwelk van benedenwinds of tegen 
stroom aankomt. 

Bij verschil beslist de brugwachter. 
9. Ts de doorvaart gestremd, dan moeten de 

vaartuigen ter hoogte van den handwijzer gestopt 
worden. .. 

Komt bij gestremde doorvaart meer dan één 
schip van dezelfde zijde aan, dan moeten de later 
aankomende op behoorlijkea afstand van de eerst 
aangekomenen blijven. 

Bij het weder herstellen van de doorvaart varen 
de schippers door aaa dezelfde zijde, naar volgorde 

van aankomst. De brugwachter heeft echter het 

recht de meest diepgaande schepen voor alle anderen 
door te laten. 

Bij gelijktijdige aankomst aan beide zijden, ge

nieten de schepen met den stroom komende den 
voorrang. 

10. Weigert een schipper zijn schip bij of in 
de opening der brug volgens aanwijzing van den 

brugwachter te bewegen of te verhalen, dan is 

deze bevoegd, des noods door den sterken arm, 
op kosten van den onwillige, het noodige te ver
richten om zijne aanwijzing te doen uitvoeren 

11 . Verhindert een vastgeraakt schip het sluiten 

der brug. dan is de dii·ectie van den spoorweg

dienst bevoegd, onder toezicht van het hoofd van 

het bestn ur der gemeente waarin de brug gelegen 

is , of van den daarmede door hem belasten amb

tenaar, en op kosten van den gezagvoerder of 

eigenaar van het schip, de oorzaak of de oorzaken 
van de verhindering te doen opruimen. 

12. Geen vaartu ig mag eene opeuing van eene 

der draaibrugi;en invaren, indien het dieper gaat 
dan de waterstand op het oogenblik der invaring 

toelaat. 
De peilschalen, aan de uiteinden van de rem

mingwerken geplaatst , geven de vaardiepte in 

decimeters aan. 
Hou tv latten worden in de draaibruggen niet 

toegelaten. 
Onder de van boven gesloten openingen der 

brug mogen doorvaren schepen of vlotten, die 
geen grootere breedte hebben dan zeventig meters 

en waa rvan de hoogte boven water, ook bij dei ning, 
niet meer bedraagt dan door de schaal op de 

pijlers voor de vrije ruimte is aangeduid. 

Bij gewoon hoog water bedraagt die hoogte 

4.50 meter. 
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13 . Door schepen worden in ait reglement ver
staan alle soorten van vaartuigen en houtvlotten; 

door schippers zij, die op het schip of het 
houtvlot het gezag uitoefenen of met de leiding 
daarvan belast zijn; 

door brugwachter ook die personen , welk~ den 
brugwachter vervangen of hem behulpzaam zijn. 

14. Aan den brugwachter is de handhaving 
<lezer bepalingen opgedragen. 

De, brugwachter, de ambtenaren in art. 11 , 
sub l tot en met 6, van het Wetboek van Straf
vordering bedoeld, de ambtenaren van den Staat 
-en van de spoorwegonderneming, aan wie het 

toezicht op de brug is opgedragen, de Koninklijke 
mareclianssees, de rijksveldwachters en de plaat
selijke politiebeambten in de gemeente waarin de 

brug is gelegen, zijn met het opsporen van de 
overtredingen van deze bepalingen belast. 

De processen-verbaal van overtreding worden 
opgemaakt op den eed, door den verbaliseerenden 
ambtenaar of beambte bij den aanvang zijner be
diening afgelegd, of binnen 48 uren ten overstaan 

van den rechter van het kanton of van het hoofd 
van het bestuur der gemeente, waarin de over

treding is begaan, met eede bevestigd. 
15. De overtreders, tegen wie proces-verbaal 

is opgemaakt, mo1;en met de schepen hunne reis 
niet vervolgen, dan na ten genoegen van het hoofd 
van het bestuur der g~meente, waarin de brug 
is gelegen, borgtocht te hebben gestelrl tot ver
se kering van de vergoeding der door hen ver
oorzaakte schade. 

16. Als overtreding van deze bepalingen wordt 

ook aangemerkt het niet voldoen aan eenig bevel 

der brugwachters, tot uitvoering of naar aanlei
ding van deze bepalingen gegeven, of de weigering 

om aan een der in art. 14 genoemde ambtenaren 
of beambten de scheepspapieren te vertoonen. 

17. Overtreding van deze bepalingen wordt ge

straft volgens de wet van 6 Maart 1818 (Staats

álad n°. 12). 
18. Bestuurders van den betrokken spoorweg

dienst stellen dit reglement verkrijgbaar bij den 

brugwachter, tegen betaling van tien cents voor 
elk exemplaar. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 28 Juli 

1886 (Staatsblad n°. 124). 

Mij bekend , 

De nfin. van Waterstaat, Handel en .Nijverheid, 

(get.) VAN DEN Bt: RGH . 

28 Juli 1886. BESLUIT, houdende beschikking 
op het beroep door den raad der gemeente 
Westervoort ingesteld van een besluit van 

Gedeputeerde Staten van Gelderland, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan de regeling 
der jaarwedden van het onderwijzend per
soneel aan de openbare lagere school in die 
gemeente. 

Wr.r WILLEM III, ENZ. 
Beschikkende op het beroep door den raad der 

gemeente Westervoort, bij Ons ingesteld van het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
van 13 April 1886, waarbij goedkeuring is ont

houden aan de bij raadsbesluit van 17 Maart 1886 
vastgestelde regeling der jaarwedden van het onder
wijzend personeel aan de openbare lagere school 

in de genoemde gemeente; 
Den Raad van State , afdeeling voor de ge

schillen van bestuur, gehoord, advies van 13 Juli 

1886, n°. 65; 
Op de voordragt van Onzen Minister van Bin

nenlándsche Zaken van 24 Juli 1886, n°. 2185, 
afd . 0.; 

Overwegende, dat de raad der gemeente Wester
voort bij besluit van 17 Maart 1886, met in
trekking van de op 6 November 1880 vastge

stelde verordening, regelende de bezoldiging der 

onderwijzers en onderwijzeressen aan de openbare 
lagere school in de gemeente, eene nieuwe ver
ordening tot regeling dier bezoldiging heeft vast
gesteld, waarbij aan het hoofd der school, even

als bij de verordening van 6 November 1880 
bepaald was, eene jaarwedde is toegekend van 
f 850 en ver!!'oeding voor gemis van vrije woning, 

zoolang hem die niet wordt verstrekt ; voorts de 
jaarwedde der onderwijzers en onderwijzeressen 

eerste klasse (bezittende den rang van hoofdonder
wijzer) is bepaald op / 600 in plaats van het 
bedrag van f 700, bij de verordening van 6 No
vember 1880 vastgesteld, de jaarwedde der onder

wijzers en onderwijzeressen tweede klasse is be
paald op f 475, in plaats van het bedrag van 
f 600, bij de verordening van 6 November 1880 
vastgesteld; vervolgens is bepaald , dat, indien 
eene der onderwijzeressen tevens met het onderwijs 

in de hanrl werken wordt belast, hare jaarwedde 
wordt verhoogd met j 25, en eindelijk het in 

werking treden der verordening is gesteld op 
1 April 1886; 

dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij 
besluit van 13 April 1886, aan de regeling van 

17 Maart hunne goedkeuring hebben onthouden, 
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op grond, dat verlaging van jaarwedden van in 

functie zijnde onderwijzers moet strekken ten na

deele van het ouderwij s , daar zij afw isseling van 

onderwijzend personeel zal bevorderen, de onder
wijzers, zoo zij nl in functie blijven, met minder 

lust en toewijding hunne werkzaamheden zal doen 
verrichten, en oorzaak zal zijn, dat zich bij vaca

tures geene of geen geschikte sollicitanten aan
melden; 

dat de raad van Westervoort van dit besluit 

van Gedeputeerde Staten, bij Ons in beroep is 

gekomen in hoofdzaak aanvoerende, dat, daar 

in den laatsten tijd in Je meeste gemeenten de 

jaarwedden van de te benoemen onderwijzers zijn 

verlaagd en op enkele plaatsen zelfs oproepingen 

worde11 gedaan op het bij de wet bepaalde mini

m nm , verandering van gemeente den onderwijzers 

financieel geen voordeel kan opleveren ; dat de 

onderwijzers te Westervoort met cene belooning 

van f 475 's jaars zeer goed volgens hunnen stand 

knnnen leven en de door hen te verrichten werk

zaamheden daarmede voldoende vergoed zijn ; 

dat znlke lagere jaarwedden, waarbij uitzicht 

bestaat op verhooginµ- of op eene "ratificatie in 

geval van betoonden ijver , gu nstiger werken dan 

overdreven hooge jaarwedden , zooals men vroeger 

bij het toen bestaande gebrek aan onderwijzers 

heeft moeten vaststellen om de vacatnres vervuld 

te krijgen, daar bij deze hooge jaarwedden geen 

uitzicht op verhoogiug of op grati-ficatie bestaat 

en zij oorzaak z\jn, dat de onderwijzers zich 

boven hun stand verheffen en voor hunne be

trekking minrler geschikt worden; dat het moeie

lijk is de begrooti-ng der gemeente sluitend te 

maken, welke moeielijkheid grootendeels wordt 

veroorzaakt door de groote kosten voor het lager 

onderwij s, hebbende die kosten, terwijl de gemeente 

slechts 1685 inNoners heeft, in 1885 - na af

trek der 30 percent rijksvergoeding - bedragen 

f 2837.l 9, tot dekking waarvan een hoofdelijke 

omslag moest worden geheven van / 2800 ; 

Overwegende, dat bij de regeling, op 17 Maart 

1886 door den raad van Westervoort vastgesteld, 

geen onderscheid gemáakt wordt tussehen later 

te benoemen en thans in functie zijnde ondenvijzers 
en onderwijzeressen ; 

dat zij dus ook het thans in functie zijnde 

personeel betreft en voor zoover daartoe behooren 

onderwijzers en onderwijzeressen der eerste en 

d_er tweede klasse, ten aanzien van deze ten ge

volge zou hebben eene vermindering van jaarwedde, 

respectievelijk van f 100 en van f l 25; 

Overwegende , dat vermindering der jaarwedden 
van in betrekking zijnde onderwijzers, al moge 

zij niet iu strijrl zijn met eenige bepaling der 

wet op het lager onderwijs, aan gewichtige be
denkingen onderhevig is; 

dat toch zoodanige vermindering niet vrij is 
van onbill ijkheid, zoowel omdat de in functie 

zijnde onderwijzers op het genot der hun eenmaal 
toegekende jaarwedd e hebben gerekend, als omdat 

de vermindering van jaarwedde zou kunnen ten 

gevolge hebben vermindering van het eventueel 

door hen te ontvangen pensioen; 

dat ook vermindering van jaarwedden niet ge 

schikt is om den ijver der onderwijzers in de 

waarneming hunner betrekking te bevorderen; 

dat voorts zoodanigc maatregel bij eventueele 

vacatures van onderwijzersplaatsen in de gemeente 

een nadeeligen invloed zou kunnen uitoefenen op 

het aantal en de hoedanigheid der candidaten , 

en mee,· algemeen in gebruik komende vele ge

schikte jongelieden zon kunnen terughouden van 

zich aan het onderwijs te wijden; 

dat derhalve de door den raad van W ~ster

voort op l 7 Maart 1886 gemaakte regeling niet 

voor goedkeuring vatbaar is, voor zoover daaruit 

zou voortvloeien vermindering der jaarwedden van 

in functi e zijnde onrlerwijzers en onderwijzeressen 

der eerste of der tweede klasse; 

dat evenwel tegen die regeling, ook wat be

treft onderwijzers en onderwijzeressen der eerste 

en rler tweede kla sse , geen bezwaar bestaat voor 

zooveel aangaat. later te benoemen personeel; 

Gezien de wet tot regeling van het lager onder

wij s, waarvan de gewijzigde tekst is bekend ge

maakt bij Ons besluit van 24 J nli 1884 (Staats
btail, 1,

0
• 182\; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

te bepalen, dat de regeling der j aarwedden van 

de onderwijzers en onclenvijzeressen van de eerste 

en van de twee•Jc klasse , door den raad van 

Westerrnort bij besl uit van 17 faart 1886 vast

gesteld , niet zal gelden voor het in betrekking 

zijnde personeel , hetwelk in het genot zal blij l'en 

van de jaarwedden bij raadsbesluit van 6 November 

1880 bepaald ; en voorts met die wijziging de 

r egeling der bezoldiging van de · onderwijzers en 

onderw\jzeressen aan de ope~bare school in de 

gemeente We,tervoort, bij genoemd raadsbesluit 

van 17 Maart 188() gemaakt, goed te keuren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waar

van afschrift zal worrlen gezonden aan den 
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Raad van State , afdeeling voor de geschillen van examen af te nemen, of voor de daartoe aange-
bestuur. wezen Staatscommissie in oorwegen. 

Soestdijk, den 28sten Juli 1886. B. In de faculteiten der godgeleerdheid, dei· 

(get.) WILLE-;\L 

De JJ[inister van Bimzenlandsche Zaken , 
(get.) HEEMSKERK. 

30 Juli 1886. BEsLULT, tot aanwijzing van de 
buitenlandsche insteJJingeu co vau de getuig

schriften , bedoeld in art. 85bis der wet, 
regeleude het hooger onderwijs, vastgesteld 
bij de wet van 23 Juli 1885 ( Staatsó!,ad 
n°. 14 l ). S. 125. 

WIJ "WILLEM III , ENZ. 

Op de voordrach t van Onzen Minister van Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken, van 28 Juni 

1886, n°. 1672/3, afd. Onderwijs; 

Gelet op art. 85bis der wet van 28 April 1876 

(Staatsblad n°. 102), gewijzigd bij de wet van 

23 J uli 1885 (Staatsblad n°. 141); 

Gezien de arlviezen van ieder der Senaten der 

Rijksuniversiteiten; 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

20 Juli 1886, n°. 18;; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister, van 27 J uli 1886, n°. 2229, 

afd . Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Art. 1. De in art. 85bis der wet op het hooger 

onderw ijs bedoelde personen kunnan tot het afleggen 

van de in art. 84 dier wet bedoelde examens 

worden toegelaten: 

A. In alle faculteiten: 
Op vertoon van: 

1°. het getuigschrift van met goed gevolg af

gelegd uintermediate examinalion in arts" aan de 

,Cape Town University" te Kaapstad; 

2°. het getuigschrift van met goed gevolg af

gelegd uexamen du baccalauréat et lettres" voor 

eene ·,faculté des lettres" in Frankrijk: 

3°. het • Maturitäts Zeugniss", verkregen na met 

goed gevolg afgelegde "Maturitäts prüfung" aan 

een gymna ium in een der Staten van het Ouit

sche Rijk of in Oostenrijk; 

4°. het getuigschrift van met goed gevolg af

gelegd •propaedeutisch examen" in Zweden voor 

de facu lteit waarin men exameu wenscht af te leggen; 

5°. het getuigschrift van met goed gevolg af

gelegd • klassiek examen artium" aan een Rijks

gymnasium, aan eene gemeentelijke of particuliere 
inrichting, aan wie het recht is toegekend dit 

rechlsgeleei·dheid ei, der letteren m wijs
begeerte: 

Op vertoon van: 

l O • het getuigschrift van met goerl gevolg af

gelegd "examen de sortie de la rhétorique supé
rieure" aan een "athenée royal'' in België; 

2°. het getuigschrift van met goed gevolg af

~elegd "afgangs-examen" van de taalkundig-histo • 
rische afdeeling van eene openbare .Jaerrle skole", 
of eene bijzondere school, aan welke vergunning 

is gegeven dit examen af te nemen, in Denemarken. 

C. In de faczdteiteii der geneeskunde en der 
wis- e,i nat,mrkm,de: 

Op vertoon van : 

1 °. het getuigschrift van met goed gevolg af. 

gelegd ,,examen de sortie de la rhétoriqne latine" 

aan een "athenée royal" in België; 

2°. het getuigschrift van ·met goed gevolg af

gelegd "afgangs-examen" van de mathematische 

afdeeling aan eene openbare •laerde skole", of 

eene bijzondere school, aan welke vergunning is 
gegeven dit examen af te nemen, iu Denemarken. 

2. Uit het getuigschrift in art. 1 vermeld onder 

a n°. l , of bij de overlegging rlaarvan moet blijken 

dat de canrlidaat, bij het daar bedoelde examen 

beide èn in het latijn èn in het Grieksch een 

voldoend examen heeft afgelegd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 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 3Csten ,Juli 1 886. 

!get. ) WILLE M. 
De 1Jfi11istei· van Staat, !,fin. van Binnenl. Zaken, 

{get.) HEEMSKERK. 

(Ui(qeg . 3 ÀU[J 1886.) 

2 Augustus 1886. MISSIVE van den Minister van 

Staat, Minister van Rinnenlandsche Zaken, 

betreffende onteigening van goederen, inge

volge art. 5 der wet van 4 December 1872 

(Staatsblad n°. 134). 

Het beeft mijne aandacht getroffen, dat de 

uitgaven tot onteigening van goederen , die niet 

ontsmet kunnen worden, voortunrend toenemen 

en gedurende de laatste jaren ver re de raming 

overtreffen. 

Ofschoon de gevallen van onteigening van dezen 
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aard bezwaarlijk naar algemeene regelen kunnen 
beoordeeld worden en ingevolge art. 5 der wet 

van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134) aan 

de discretie en het goed oordeel der burgemeesters, 
in overleg met de geneeskundigen , moet over
gelaten worden, hoever die onteigening zal worden 
uitgestrekt, zoo acht ik het toch in het belang 
van 's lands schatkist gewenscht, de burgemeesters 
uit te noodigen de ontsmetting zooveel mogelijk 

en de onteigening tot vernietiging zoo weinig 
mogelijk toe te passen. 

Aanleiding daartoe geeft mij mede de vaststelling 
van het nieuwe ontsmettiugsregulatief en de goede 
uitkomsten, verkregen bij de ontsmetting in ovens , 

waarin stoom op de goederen inwerkt, tengevolge 
waarvan in onderscheidene gemeenten ontsmetting

ovens worden opgericht, die als een der krachtigste 
middelen ter bestrijding van uitbreiding van be
smettelijke ziekten de meeste aanbeveling verdienen. 

Ik heb derhalve de eer U te verzoeken de 
burgemeesters in Uw gewest met een en ander in 
kennis te stellen. 

Ue !Jfinister van Staat, Min. van B innenl. Zaken, 
(get .) HEEMSKERK. 

3 Augustus 1886.. M1ss1vE van den Commissaris 
des Konings in Overij ssel aan de gemeente
besturen in die provincie, betreffende honds
dolheid. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft 
aan de inspecteurs en adjunct-inspecteurs voor het 
geneeskundig staatstoezicht een schr\jven gericht 

in zake de opzending van door dolle honden ge
beten personen naar de inrichting tot inenting van 
prof. PASTEUR te Parijs. 

Daarin komt o. a. voor , dat indien bij het door 

genoemde ambtenaren zoo spoedig mogelijk in te 
stellen onderzoek naar den toestand van ge beten 

personen de noodzakelijkheid of wenschelijkheid 
der inenting mocht blijken en deze niet ongenegen 
zijn zich daaraan te onderwerpen, doch zich on
vermogend verklaren om de kosten, w·elke door 
den Minister voor een volwassen persoon geschat 
worden op f 150 , te dragen, het de taak van 

den burgemeester is eene verklaring af te geven 

of de persoon behoeftig is en zoo ja, of hij door 
liefdadigheid zal worden geholpen. Mochten er 
geen middelen ten dienste staan , dan kan, zoo 

wordt er bijgevoegd, de belanghebbende of zijne 
naaste betrekkingen bij request op zegel aan 
's Ministers departement hulp vragen. 

Bij dat request moeten alsdan worden overgelegd: 
1886. 

1 °. eene akte van onvermogen, afgegeven door 

aen burgemeester der gemeente , waar de patient 

gedomicilieerd is; 
2°. een verklaring van den distl'icts-veearts of 

plaatsvervangenden districts-veearts, dat cle hond, 
die de beet · toebracht, aan dolheid lijdende was 
of, zoo hij dit niet zeker weet, dan een opgave 
der redenen, die dit met grond doeu vermoeden; 

:!0 • eene verklaring van den inspecteur of adjunct

ins1iecteur van het geneeskundii: staatstoezicht, dat 
hij de opzending van den patient noodr.akelijk 
acht en deze bereid is zich daaraan te onderwerpen. · 

Die stukken behooren met den meesten spoed 

te worden opgezonden. 
Aan het slot van den brief worden de inspecteurs 

en adjunct- inspecteurs aangezocht om, indien op
zending door hen wordt aanbevolen, ook den burge

meester der ,gemeente, waar de lijder gedomicilieerd 
is, daarvan gelijktijdig mededeeling te doen. 

Voorts zijn door genoemden heer Minister de 
districts-veeartsen aangeschreven om zoo mogelijk 
het kadaver en anders den kop van eiken dollen 
of van dolheid verdachten hond, die menschen 

gebeten heeft , onmiddellijk naar 's Rijks veeart

senijschool op te zenden ; zich, wanneer zij van 
een geval van hondsdolheid bericht krijgen, steeds 

te overtuigen of door het zieke. of verdachte dier 

menschen zij n verwond en zoo ja, onmiddell\jk 
daarna bij de voorgeschreven kennisgeving aan den 

geneeskundigen ambtenaar opgave te doen van 
de namen, voornamen en woonplaats van de ver
wonden. 

In voldoening aan Zijner Excellenties verzoek 

heb ik de -eer U van het bovenstaande, ter be
vordering van gewenschte samenwerking en snel 
handelen bij de toepassing der opgenoemde voor 
schriften, in kennis te stellen. 

De Comm. des Konings in de prov . Ove>"ijssel,, 
(get .) GEERTSEMA. 

3 Àugust,is 1886. BESLUIT, houdende vernietiging 

van eene uitspraak van Gedeputeerde Staten 
der provincie Noord-Holland, waarbij de door 
den militieraad uitgesproken aanwijûng tot 

den dienst van een loteling van de lichting 

der nationale militie van dit jaar, uit de 

gemeente Haarlemmermeer als zonde deze 

niet zijn eenige zoon, wordt gehandhaafd. 
W1J WILLEM III, ENZ. 

Beschikkende op het beroep van Onzen Com
missaris in Noord-Holland, van eene uitspraak 

van Gedeputeerde Staten dier provincie van 

19 
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2 Juni 1886, n°. 74, tot handhaving van ae 
door <len militieraad uitgesproken aanw ijzing tot 
den dienst van BERNHARn BIERHA US, loteling van 
de lichting der nationale militie van dit jaar, 

nit de ~emeente I-laarlemmermeer ; 
Den Raad van State, afd. voor de geschillen 

van bestuur, geboord, advies van den 21 Juli 1886, 
11°. 70; 

Op de voordracht van Onzen Minister vau 

Binnenlandsche Zaken van :30 J uli 1886 n°. 1061!, 
M., afd. :\ll . en S.; 

Overwegende, dat BERNHARD BrnRHAUS, ge 
boren te Hom berg , Kreis Meers, ltegierungs• 

Bezirk Dusseldorf, Prnissen, den 14 Augustus 1866, 
volgens verklaring, model n°. 10, van den burge

meester van Haarlemmermeer, behoort tot een 
gezin van twee broeders, waarvan de oudste PETER, 

op ;! 1 ovember 1861 mede te Homberg geboren, 

steeds in Pruissen woonachtig is geweest en nog is; 

dat de ouders van voornoemden loteling , en 

deze zelf met in 188 Z afgegeven Ent]assungs

Urkunden Prui,sen hebben verlaten en zich in 

Nederland hebben gevestigd, alwaar zij op 15 Fe

bruari 1883 in de bevolkingsregisters der gemeente 

Haarlemmermeer zijn ingeschreven; 

dat BERNHAltD BIERRAUS, bij den militieraad 

vrijstelling van den dienst heeft aangev raagd op 

grond van te zijn eenige wettige zoon, doch dat 

hij door den militieraad en in hooger beroep door 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland voor den 

dienst is aangewezen ; 
dat Onze Commissaris in dat gewest, van oor

deel zijnde, dat genoemde loteling met opzicht tot 

den dienst der nationale militie, als eenige zoon 

had behooren te worden beschouwd en vrijgesteld, 

tegen voormelde uitspraak van Gedeputeerde Staten 

bij Ons is gekomen in hooger beroep; 

Overwegende , dat des lotelings broeder PETER 

BIERHAUS in zijn geboorteland Pruissen steeds 

woonachtig is geweest en. nog is, en derhalve als 

Pruissisch onderdaan is te beschouwen, zonder 

dat de vestiging zijner ouders in 1883 in Neder

land op zijnen staat van Pruis invloed heeft 

kunnen hebben; 
dat BERNHAitD BrnRHAUS, wegens zijne vestiging 

hier tè lande als Nederlandsch ingezetene is, en 

met het oog op de militiewet, als eenige zoon 

moet beschouwd worden; 

dat toch art. 1 8 1 der grond wet en de wet 

van 186 1 slechts gewagen van ingezetenen, als 

tot den krijgsdienst hier te lande verplicht, en 

laatstgenoemde wet, wat den verplichten krijgs-

dienst en de vrijstelling daarvan betreft, kennelijk 
alle zoodauige personen buiten aanmerking laat, 

die mei den N ederlandschen krijgsdienst wegens 
bnune vreemde nationaliteit in geen aanraking 

komen en bevonden zij zich hier te lande, volgens 

de slotbepaling van art. 15 der wet, niet voor 

ingezetene zouden gehouden worden; 

dat als blijkbaar gevolg van deze rechtsbe
schouwing, de wet van 1861 niet toelaat broeder

dienst bij eenen vreemden krijgsdienst tot vrijstelling 

van den militieplicht hier te lande te doen gelden, 
maar omgekeerd dan ook genoemde wet geacht 
moet worden evenmin toe te laten het aanwezen 

van eenen broeder, welke door zijne nationaliteit 

aan Nederland geheel vreemd is, te doen gelden 

tot vestiging van den militieplicht hier te lande; 

dat toch het buiten rekening houden van eenen 

broeder die vreemdeling is, in het eene geval en 

diens bijrekening in het andere geval eene onge

lijkheid van rechtsbedeeling zon daarstellen, waartoe 

noch de geschiedenis der wet van 1861, uoch 

haar geest of letter eenige aanleiding geeft; 

dat mitsdien Gedeputeerde Staten van Noord

Holland ten onrechte de aanwijzing tot den dienst 

van BERNHARD B!ERHAUS hebben gehandhaafd ; 

Gezien de wet van 1 9 A ugnstus 1861 ( Staats
blad n°. 72); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging der uitpraak van Gedeputeerde 

Staten van Noord-Holland van 2 Juni 1886 n°. 7 4 

te verklaren, dat B ERNHARD BIERHAUS als eenige 

wettige zopn , aanspraak heeft op vrijstelling van 

den dienst J er nationale militie , en hem mitsdien 

alsnog daarvan vrij te stellen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast 

met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 

zal worden gezonden aan den Raad van State, 

afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

Soestdijk , den 3den Augustus 188 6. 

(get.) WILLE M. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken , 
(get.) 

4 tf,'!J"Stus 1886. BESLUIT, houdende vernietiging 

van een besluit van Gedeputeerde Staten van 

Zuid-Holland, waarbij goedkeuring is ont

ho11den aan een besluit van den raad van 

Aarlanderveen, tot verkoop van inschrlj vingen 

op het Grootboek der Nationale Schuld, om 

met de opbrengst daarvan de stichtingskosten 

van een gemeentehuis te bestrijden. 
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w [;f WII.LEM III, ENZ. 

Beschikkende op het beroep van den gemeente
rnad van Aarlanderveen van een besluit van Gede

puteerde Staten van Znid Holland vau 23 Fe

hruari/1 Maart 1886, waarbij goedkeuring is ont
houden aan het besluit van dien raad van 19 Januari 

bevorens, tot verkoop van iusch rij vingen op het 

Grootboek der Nationale Schuld, tot bestrijding 
der stichting kosten van een gemeentehuis; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen 

van bestuur, gehoord, advies van 21 Juli 1886 , 
n•. 62; 

Op tie voordracht van Onzen Minister van 

Binnenland che Zaken van 31 Juli 1886, n° 3253, 

afd. B. il. ; 

Overwegende, dat op de begrooting der gemeente 

Aarlanderveen voor 1886, zooals die door den 

gemeenteraad was vastgesteld, en ter goedkeuring 
aan Gedeputeerd e ,rerd toegezonden, voorkwam 

onder de uitgaven (art. 119) een post van / 19,000 

voor stichting van een gemeen.tehuis, terwijl ouder 

de ontvangsten (art. 28) eene som van gelijk be

drag was gebracht, wegens verkoop van inschrij

vingen op het Grootboek ationale Schuld; 

dat Gedeputeerde Staten, na aanvankelijk tegen 

den voorzegclen post van ontvangst bedenkingen 

te hebben geopperd, bij resolutie van 1 5 Decem

ber 1885 de begrooting, wat deze artikelen betreft, 

ongewijzigd goedkeurden , onder te kennen geven, 

dat zij, wanneer het raadsbesluit tot vervreem

ding der inschrijvingen aan hunne goedkeuriug 

zou worden onderworpen, op de bewuste zaak zouden 

terugkomen ; 

dat de gemeenteraad daarna op 19 J an uari ll., 
besloot. tot het verv reemrlen van in ehrijvingen op 

het Grootboek der 2.;. pCt. N ederlandsehe W er

kelijke Schuld , als : f 9800 restant eener inschrij

ving, d .d. 9 December 1870; / 500 inschrijving 

van 10 April 1873; / 180 ll inschrijving van 

3 Juli 1877; / 1800 inschrijving van 2 J 11li 1878; 

f 2000 inschrijving van 2 Juli 1 79 ; / 1700 

inschrij vi ng van l Juli 1880; / 1400 inschrijving 

van 30 J uni 1881, tezamen uitmakende een bedrag 

van /19,000, of zooveel minner als de koers op 

den nag van den verkoop zal toelaten; en dit 

besluit ter goedkeuring inzond aan Gedeputeerde 

Staten; 

dat deze, na daarover gevoerde briefwisseling 

met het gemeentebestuur, bij resolutie van 23 Fe

bruari/1 Maart 1886 de gevraagde goedkeuring 

weigerden, daarbij overwegende, dat wel een ver

koop van in ehrijvingen boven eene geldleening 

de voorkeur verdiende, doch alsdan , evenals biJ 
een besluit tot geldleening dadelijke aflossing:en 
worden bepaald, aan den verkoop een lanµ: zame 

wederinkoop moest worden verbonden, ten einde 
de toekomst niet te zeer warde bezwaard; nat dit 

hier in het bijwndcr wenschel ijk is, omdat de te 
vervreemden kapitalen bijeengebracht z(i n door 

afkoop van ambachtswerken en andere onderbo11ds
lasten, dus eene vergoeding vertegenwoordigen voor 

lasten, die voortdurend op het nageslacht zu llen 

d rukken , en mitsdien gee n besluit. tot verkoop van 

deze inschrijvingen op het Grootboek voor goed

keuring vatbaar is, wanneer daarbij niet tevens is 

voorzien in een geleidelijken aankoop van inschrij

vingen, totdat het kapitaal weder in zijn geheel 

zal zijn; 

dat de gemeenteraad op 5 Maart 11. besloot, 

tegen deze beslissing Onze voorziening in te roepen ; 

Overwegende, dat de kapitalen, tot wier ver

koop de gemeenteraacl besloot, zijn voortgevloeid: 

de inschrij,·ing van 1870 uit de afkoopsom, 

door Rijnland aan de gemeente uitbetaald wegens 

de door haar overgenomen verplichtingen, b\j 
gelegenheid van de opheffing der ambachten; en 

de overige uit het gekapitaliseerde meter11:eld, 

dat krachtens gesloten overeenkomsten van belang

hebbenden ontvangen werd. van wie de gemeente 

tegen eene betaling, gedurende 12 jaren van 

l O cent per strekkende meter, overnam het onder

houd der wegen, tot wi er onderhoud zij tot dusver 

verplicht waren; 

dat noch in de overeenkomst met Rijnlanil, 
noch in laatstgenoemne overeenkomsten iets voor

komt, omtrent de bestemming aan die afkoop

gelden te geven; 
dat mitsdien geen enkel verband op voorschreven 

kapitalen rust, en de gemeenteraad volkomen be

voegd is ze aan te wenden voor het doel , dat h ij 

daartoe het meest !(eschikt acht; 

dat die bevoegdheid van den gemeenteraad dan 

ook niet wordt ontkend, en ten overvloede be

vestigd wordt door ne omstandigheid, dat de 

metergelden de twee eerste jaren niet zijn gekapi

taliseerd gewori!en, maar besteed als bij drage in 

de kosten voor het hard maken en onderhoud der 

gemeentewegen ; 

dat de opbrengst der vervreemding van voor

noemde inschrijvingen echter niet onder de gewone 

inkomsten kan worden gerekend, en het derhalve 

de vraag is, of de voorgenomene uitgaaf uit zoo

danige inkom$ten mag worden bestreden, dan wel 

of door de voorgestelde handeling de toekomst ten 
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bate van het tegenwoordige geslacht te veel wordt 
bezwaard; 

dat toch het doel, waarom de gemeentewet de 
zelfregeering der gemeenten, wat het geldelijk 
beheer betreft, heeft beperkt , alleen is gewee,t om 
de gemeente als blijvend lichaam te beschermen 
tegen het besturend personeel van het oogenblik , 
en om handelingen te kunnen beletten, die de 
toekomst der gemeente knnnen benadeelen; 

dat nu in dit geval, ook zonder dat de raad 
de verplichting op zich neme de te verkoopen 
inschrijvingen door jaarlijksche belegging lang
zamerhand weder aan de gemeente terug te be
zorgen, waartoe hij meent zich niet te mogen 
verbinden, voor benadeeling van de toekomst der 
gemeente geene vrees behoeft te bestaan; 

dat toch de stichting van het nieuwe gemeente
huis als gevolg van de voorschriften der drankwet, 
niet alleen besparing van ·eenige thans op de ge
meente drukkende uitgaven zal teweegbrengen, 
maar daarenboven in onderscheidene behoeften der 
gemeente zal voorzien, en die sticht iog dus voor
deelen oplevert, die tegen het nadeel van ver
vreemding van inschrijvingen geacht mogen worden 
voldoende op te wegen ; 

dat er derhalve voldoende termen zijn, om het 
meergenoemde raadsbesluit alsnog goed te keuren ; 

Gezien de wet van 29 J uni 1 51 ( Staats
blad n°. 85); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het besluit van Gedepu

teerde Staten van Zuid-H ollanil van 23 Febru
ari/1 Maart 1886 , G. S. n•. 41, goedkeuring te 
verleenen aan het beslnit van den gemeenteraad 
van Aarlanderveen van 19Jannari 188/i, tot verkoo p 
van inschl'ijvingen op het Grootboek der 2.;. pet. 
Nationale Schuld. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State, afdeeli ng voor de geschil len van bestuur. 

Soestdijk, den 4den Augustus 1886. 
(g~.) WILLEM. 

De JJf inistei- van Binnenlandsche Zaken, 

wet.) HEEMSKERK. 

B À1tgt1,stus 1886. Bi,;sLUIT, tot schorsing der 
verorrlening van den raad der gemeente Uit
hoo-rn, op het collecteeren of inzamelen van 
gelden binnen die gemeente. S. l26. 

Geschorst tot l October 18S6. 

9 À 2t,gt1,st™ •1886. BESLUIT , houdende nadere 
bepalingen omtrent het toepassen der afschei
ding, volgens dl'. STEFFEN , op stroop en 
melasse in de beetwortelsuikerfabrieken. S. 127. 

WIJ WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Fi
nanciën , van den 2lsten Juli 1886, n•. 93, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Herzien Ons besluit van 25 Augustus 1884 
(Staatsh!,ad n•. 193), houdende bepalingen omtrent 
het toepassen der afscheiding , volgens dr. ST~FFEN, 
op stroop en melasse in de beetwortelsuikerfabrieken, 

gewijzigd bij Ons besluit van 30 Juli 1885 (Staats
blad n°. 171); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 

3 Augustus 1886, n•. 11); 
Gelet op het nader rapport v:in Onzen Ministe1· 

van Financiën , van 6 Augustns 1886 , n°. 31, 

Invoerrechten en Accijnzen ; 
H ebben besloten en besluiten : 

Eenig artikel. 
In art. 7 van Ons besluit van 25 Augustus 1884 

(Staatsblad n•. 193), gewijzigd bij Ons besluit 
van 30 Juli l885 (Staatsblad n•. 171) , wordt, 

in de plaats van . ] 886", gelezen "1 887". 
Onze Minister van Financiën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, 't welk in het Staats
blad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den 9den Augustus 1886. 
(get.) WILLE M. 

De Minister van Financien , (get. l BLOEM. 
(Uitgeg . 13 Aug. 1886) 

10 A,t,g™lîM 1886. M1sstvE van den Minister 
van Staat , Minister van Binnenlandsche Zaken, 
betreffende vrijdom van briefport. 

Ten vervolge op mijne nevensvermelde aan
schrijving (3 1 :M:ei 1886) , heb ik de eer U hier
nevens ter kennisneming te doen toekomen afschrift. 
van een schrijven van mijn ambtgenoot van Water
staat , H andel en Nijverheid , met verzoek aan de 
gemeentebesturen van den inhoud daarvan mede
deeling te doen. 

De Min. van Staat, JJfinister van Binnen[. Zaken, 

Voor den Minister , 
De SeC>"etaris-Generaal , (get.) HunRECHT. 

De bedoelde missive luidt als volgt: 

's Gravenhage, 5 Angustns 1886. 

Onder terugzending van de bijlagen der boven
vermelde brieven, heb ik de eer in de eerste 
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plaats te herinMren aan het beginsel, neergelegd 
in mijn schrijven van 6 December 1881, n•. 57, 
en . welk beginsel in het algemeen als maatstaf 
moet dienen bij de beoordeeling der vrnag of al 
dan niet port behoort te worden toegepast namelijk 
dat indien eene aanvraag of toezending van stukken 
eene kennisgeving, verzoek enz. geschiedt in het 
bijzonder belang van derden, gelijk o. a. het geval 
is ten aanzien der aanvragen en toezending van 
stukken, die bij het sluiten van een huwelijk zijn 
over te leggen, alsmede wat betreft de bewijzen 
van ongehinderden afloop der huwelijksaankondi
gingen , daarvoor port is te voldoen (l). 

Overgaande tot de beantwoording der verscrnllende 
vragen en bezwaren bij de nevenvermelde brieven 
in het midden gebracht, merk ik, naar aanleiding 
van het schrijven van den Commissaris des Konings 
in Zuidholland dd. 26 Juni jl., A, n°. 806/2, 
van <le Gedeputeerde Staten dier zelfde provincie, 
dd. 8/11 Juni B 1405, G. S. n•. 45 en van 
den Commissaris des Konings in Gelderland dd. 
22 Juni jl., n•. 4042/14, allen overgelegd bij 
Uwe brieven van 25 en 30 Juni jl., n•. 2668 
en 2724 B.B., op, dat het geenszins de bedoeling 
is, dat, indien port moet worden toegepast, de 

aanvraag of toezending van stukken rechtstreeks 
door of aan de belanghebbenden zou moeten ge
schieden. 

De gemeentebesturen kunnen daarvoor hunne 
tusschenkomst blijven verleenen, mits de brief 
waarbij de aanvraag geschiedt, gefrankeerd zij en 
de toezending geschiede bij een aan port onder
worpen dienstbrief, bedoeld bij art. 1 der wet 
van 28 Juni 1876 (Staatsblad n•. 145) , welke 
alsdan bovenaan op het adres is te voorzien van 
de aanwijzing •aan port onderworpen dienstbrief." 
Die porten zijn van de belanghebbenden op wier 
verzoek de stukken worden verstrekt of de mede
deeling wordt gedaan, in te vorderen. 

Bij het nader schrijven van den Commissaris 

(l ) Bij brief van 1 7 September 1886 heeft de 
Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken medegedeeld, dat bij zijn ambtgenoot van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, geen bezwaar 
bestaat tegen de toekenning van vrijdom van brief
port voor de briefwisseling, voortvloeiende uit de 
toepassing van de artt. 108 en 109 van het Bur
gerlijk Wetboek, mits niet uitgestrekt tot het 
bewijs van ongehinderden afloop der huwelijks
aankondiging, voorts dat de aanvragen en toezen
ding van verhuisbiljetten en de briefwisseling daarop 
betrekking hebbende onder toepassing van port
vrijdom knnnen geschieden. 

des Konings in Zuidholland dd. 15 Juli jl., A. 
n°. 900, met een orief van het gemeentebestuur 
te 's Gravenhage, als bijlage overgelegd bij Uw 
schrijven van 19 Juli, n•. 3043 B.13., wordt de 
vraag gedaan : of ook de-. stukken, die worden 
aangevraagd ten behoeve van hen, die eene vrij
willige verbintenis wenschen aan te gaan voor de 
zee- of landmacht, alsmede die welke dienen 
moeten om te bewijzen in welke betrekking iemand 
die van woonplaats veranderd is, stond tot de 
schutterij in de gemeente, die hij verlaten heeft , 
ook onderworpen zij u aan port. 

Het komt mij voor dat in die gevallen inder
daad het dienstbelang kan geacht worden op den 
voorgrond te treden en dus tegen de aanvraag en 
toezending op den voet van portvrijen dienstbrief 

geen bezwaar bestaat. 
Het toekennen van portvrijdom voor de stukken 

aangevraagd ten behoeve van hen die pro deo 
wenschen te huwen, bedoeld aan het slot van 
voormeld schrijven ontmoet echter bezwaar, gelijk 
in mijn meervermeld schrijven van 6 December 1881 
reeds werd opgemerkt. 

Wat betreft de aanvragen en de toezending van 
bewijzen van voldoening aan of ongehoudenheid 
tot de nationale militie, waarop de Gedeputeerde 
Staten van .r oordholland bij schrijven van 23/28 
Juni, n•. 76, en de Commissaris des Konings in 
Zeeland bij schrijven van 6 Juli, A. n•. 1021, 
beide overgelegd bij Uw schrij ven van 1 en l0Jnli jl., 
n•. 2735 en 2883, meer bepaald de aandacht 
vestigen, bestaat er geen bezwaar, ook voor deze 
stukken, evenals vroeger ten aanzien der getuig
schriften wegens woonplaatsverandering is beslist, 
vrijdom van port toe te kennen, indien de over
legging van zulk een bewijs ter zake van een 
dienstbelang wordt gevorderd, hetgeen echter niet 
kan geacht worden het geval te zijn, indien het 
bedoelde stuk als bewijsstuk voor het sluiten van 
een huwelijk wordt overgelegd. 

In het schrij ven van Gedeputeerde Staten van 
Noordholland wordt voorts nog gewag gemaakt 
van betaling-stukken, voor bijzondere personen 
bestemd , welke door de eene autoriteit aan de 
andere worden toegezonden, ter uitreiking aan de 
belanghebbenden en ter · inning van de daarvoor 
verschuldigde zegel- en legesgelden. 

Ook van regeeringswege wordt voor deze stukken, 
waarbij het bijzonder belang van hen , die betaling 
erlangen op den voot·grond treedt en die door de 
zorg der postadministratie, tevens belast met de 
invordering der zegel- en legesgelden, worden 
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uitgereikt, port van de geadresseerden geheven, 

1.oodat het eene onregelmatigheid zou zijn, indien 
ten aanzien der boven bedoelde stnkken van ge
meentewege een anderen regel werd gehuldigd. 

De overmakin ~ det· ingevorderile zegel- en leges
gelden echter kan als een dienstzaak worden be
schouwd, daarentegen niet de overmaking van de 
ge]Jen , verschuldigd wegens akten enz op verzoek 
van clerden aangevraagd. Het daarvoot· verschul
digde port of recht behoort den belanghebbende 
ia rekening te worden gebracht. 

\Vnt aangaat het vragen en verstrekken van 

legalisatien van handteekeningen, het uitreiken 
van gerechtelijke stukken en dergelijk'e meer, dient 

de regel te worden toegepast, in den aanhef van 
dit schrijven vermeld, zoodat nnnr dien maatstaf 

b.v . de sollicitatie-stukken van onderwijzers, welke 
meermalen door tusschenkomst der gemeentebe

sturen aan de belanghebbenden worden terugge

zonden, geen aanspraak op vl"\jdom van port kunnen 
maken. 

Mocht, gelijk door Gedeputeerde Staten wordt 

beweerd, die regel door eenig departement van 
algemeen bestuur niet in allen deele worden nage
komen, dan is dit als eene afwijking te beschouwen, 

waarop, wordt zij opgemerkt, de aandacht van 

het betrokken Departement wordt gevestigd. 

17 ÀitgustiWJ 1886 . BESLUIT, tot vernietiging van 

een besluit van den raad der gemeente West
maas van 20 Mei 1886, waarbij bepaald is 

dat de benoeming van twee onderw\jzeressen 

in de nuttige handwerken aan de beide open
bare scholen aldaar, zal gerekend worden te 
zijn geschied voor den tijd van één jaar. S 128. 

WIJ WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, van 

30 Jnni 18 6, n°. 1905/', afd . Onderwijs, tot 
vernietiging van een besluit van den raad der 

gemeente Westmaas van 20 Mei ll., waarbij be

paald is dat de benoeming van twee onderwijze
ressen in de nuttige handwerken aan de beide 
openbare scholen aldaar, zal gerekend worden te 

zijn geschied voor den tijd van één jaar; 
Overwegende : 

dat , hoewel art-ikel 42bis der wet op het lager 
onderwijs eene bijzondere bepaling bevat ten aan

zien van onderwijzers of onderwijzeressen die in 

een of meer der daar speciaal genoemde leervakken 
uitsluitend onderricht geven, waartoe ook het 

!tervak "nuttige handwerken voor meisjes" be-

hoort, de ar ikelen 29 en 132 dier wet omtrent 
het ontslag en de tijdelijke waarneming ten opzichte 
van hen geldend zijn verklaard ; 

dat het ontslag, indien het een onderwijzer 

betreft, die niet aan het hoofd eener school is 
geplaatst en voor zoover hij dit niet zelf aan
vraagt, volgens art. 29c der wet van 17 Au
gustus 1878 (Staatsblad n°. 127) wordt verleend 
door den gemeenteraad op voordracht van burge

meester en wethouders ; 
dat hierin voor de onderwijzers een waarborg 

is gelegen~ dat zij niet willekeurig dool' den raad 

znllen worden ontslagen en deze waarborg hnu 

zou worden ontnomen, indien het cleu raad vrij

stond te bepalen, dat de benoeming zal geacht 
-worrlen voor een bepaalden tijd te zijn geschied: 

dat de wet tijdelijke waarneming alleen toelaat 

in het l?eval en op de wijze, bedoeld bij het 

lste lid van art 32, namelijk wanneer in geval 
van schor ing , ontslag of ontstentenis van den 
onderwijzer in de tijdelijke waarneming der open, 

gevallen plaats moet worden voorzien; 

dat de gemeenteraad onbevoegd is dit voor
schrift tot andere gevallen uit te breiden; 

dat derhalve het bovenvermelde besluit van den 

gemeenteraad van Westmaas van 20 Mei ll. in 
strijd is met de wet; 

Gelet op art. 29c, art. 32, alin . 1 en art. 42bis, 
in verband met art. 15a der wet van 17 Au

gnstus 1878 (Staatsblad n°. 127), gelijk dat artikel 

gelezen wordt krachtens art. 1 der wet van 
11 Juli 1884 (Staatsblarl n°. 123) ; 

Gezien artt. 153 en 158 der wet van 29 Juni 1851 

(Staatsblad n° . 85); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
3 Augustus 1886, n°. 14); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

van Staat, Minister van Binnenlanclsche Zaken , 
van 13 A u11:ustus 1886, n°. 2420, afd. Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan het boven
vermelde hesluit van den raad der gemeente West 
maas , wegens strij d met de wet, te vernietigen. 

Oaze 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. 

Soestdijk, den l 7den Augustus 1886. 
(get.) WILLEM. 

De Jfinister van Staat, Min. van Binnen!. Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 24 .dug. 1886.) 
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20 A,egustus 1886. BESLUIT, to wijziging van 

art. 5 der voorwaarden voor ue opneming 

en verpleging van krankzinnigen voor rekening 

van gemeentebesturen in het Rijksgesticht te 

Medemblik, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 22 September 1884 (Staatsbtad n° . 203) 

en aangevuld bij Koninklijk besluit van 
16 Juni 1885 (Staatsblad n°. 127) 

W1;r WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, van 

21 April 1886 , n°. 461, afd. Medische Politie 

en van Onzen Minister van Justitie, van 10 Mei 1886, 

n°. 11 3 , 1 ste afdeeli ng; 

Gelet op art. 10 der wet van ~7 April 1884 

(Staatsblad n°. 96) en op art 5 van de voor

waarden voor de opneming en verpleging van 

krankzinnigeu voor rekening van gemeentebesturen 

in het Rij ksgesticht te Medemblik , vastgesteld 

bij Ons besluit van 22 September 1884 (Staats 
blad n° . 203) en aangevuld bij Ons besluit van 

16 Juni 1885 (Staatsblad n°. 127); 

Den Raad van State gehoord (advies van d_en 

8 Juni 1886, n°. 10); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers, van 24 Juli 1886 , n°. 1928, 

afd. Medische Politie en vau 12 Augustus 1886 , 

n°. 180, lste afdeeling; 

Hebben goedgevonden en verstaal! te bepalen , 

dat art. 5 van de voorwaarden voor de opneming 

en verpleging van krankzinnigen voor rekening 

van gemeentebesturen in het Rijksgesticht te 

Medemblik, vastgesteld bij Ons besluit van 22 Sep

tember 1884 (Staatsbtad n°. 203), wordt gelezen 

als volgt : 

De voldoening der verpleeggelden geschiedt 

kwarlaalsgewij ze ten kantore van een der Rijks

betaalmeesters en wel over het eerste kwartaal van 

ieder jaar vóór 6 April, over het tweede· kwar

taal YÓÓr 6 Juli, over het derde kwartaal vó_ór 

6 October, over het vierde kwartaal vóór 6 Januari 

daaraanvolgende. 

Bij overlijden of bij ontslag wordt het verpleeg

geld betaald tot en met den dag van overlijden 

of ontslag. 

Voor de berekening over een, gebroken tijdvak 

wordt het kwartaal op 90 dagen gesteld. 

De voor de betaling ontvangen qnitantie van 

storting wordt uiterlijk binnen vier dagen na de 

afgifte gezonden aan den geneesheer-directeur, die 

desverlangd een bewijs van ontvang daarvoor 

afgeeft. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en 
van J ustitie 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 Reken

kamer. 

Soestdijk, den 
(get:) 

20sten Augustus 1886. 
WILLEM. 

.De Minister van Staat, ])fin. van Binnen{. Zak~n, 
(get.) HEEMSKERK. 

De Minister van J ,istitie, 

(get.) DU TOUR VAN BELLINCHAVE. 

(Uitgeg. 11 Sept. 1886.) 

26 Augustus l.886. M:ssrvE van den Minister 

van Staat, Minister van Binnenlanrlsche 

Zaken, betreffende toepassing van art. 3 der 

wet van 5 Juni 1875 (Staatsblad n°. 110), 

muilkorven van honden. 

Bij mij zijn van verschillende zijden klachten 

ingekomen omtrent onvoldoende uitkomsten van 

het dragen van den muilkorf , toegepast ingevolge 

het 2• Jid van art. 3 der wet van 5 Juni 1875 

(Staatsblad n°. ll 0), zoodat honden, van den 

muilkorf voorzien, toch in staat zonden zijn te 

bijten . 
Het is gebleken, dat in die gevallen de muil

korf of niet was saamgesteld overeenkomstig mijne 

beschikking van 27 Juli 1875, of t e groot ge

nomen was, of naar gelang van zijne grootte of 

taille uit een niet genoegzaam aantal in dwarse 

of horizontale richting loopende draden bestond. 

Indachtig dat de muilkorf bet bijten moet be

letten, het drinken moet toelaten, de ademhaling 

niet mag hinderen , dat hij niet knellen of schaden 

mag, geen uitstekende punten of scherpe kanten 

mag hebben en van een slot behoort voorzien te 

zijn, terwijl hij bij eenvoudige constructie stevig 

en weinig kostbaar moet zijn, is mij bij nader 

onderzoek tevens gebleken, dat het voorgeschreven 

model aan al die eischen voldoet, mits slechts 

stipt worde toegepast, wat in de aangehaalde b~

schikking wordt voorgeschreven. 
Ue naleving van de 2• zinsnede van bet 2• lid, 

die bepaalt dat unaar gelang van de taille aan 

den korf 3, 4 of meer metaaldraden in dwarse 

richting aangebracht moeten zijn" en de bepaling 

in het 3• Jid , dat de korf, aldu,-, ingericht, moet 
beletten dat de tanden naar buiten 11itsteken , 
zoowel als het politi~toezicht om voor de naleving 

hiervan te waken, laten somtijds te weuschen over. 

In andere gevallen worden modellen van muil-
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banden verkocht, die in verschillende opzichten 
te kort komen aan de gestelde eischen en eheel 
van het voorgeschre,·en model afwijken. 

Ik heb mitsdien de eer UH.E.G. te verzoeken 
de burgemeesters in Uw kring uit te noodigen., 
om wanneer door hen, ingevolge het 2• lid van 
art. 3 der genoemde wet, bevelschriften tot het 
dragen van muilkorven worden uitgevaardigd, 
daarbij tevens mijne beschikking van 27 Juli 1875 

in herinnering te brengen en de politie scherp te 
doen toezien, dat de naleving daarvan ook in 
boven bedoelden, nader vermelden zin, stipt worde 
betracht en dat tot de toepassing van genoemd 
art. 3 zoo spoedig mogelijk worde overgegaan. 

De JJfinister van Staat, il1in. van Binnent. Zaken, 
(get.) H!!:EMS KERK . 

28 Aug11st11s 1886. WET, honden de aanvulling 

en wijziging der wet van 3 Januari 1884 

(Staatsblad n°. 3), tot aanwij zing der ge

stichten waar hetzij ge,•angenisstraf, hetzij 

hechteni s wordt ondergaan en van aanver
wante gestichten. S. 130. 

B ijt. Hand. 2• Kamer 188ü, B ,iitengew. zitting 
n°. 16, 1-4. 

B andet. id. 1886, B ,iitenge10one zitting, btadz. 
135-141, 143-150. 

Handet. 1 • Kamer 1886, Bilitengew. zitting , 
btadz. 15, 19, 30, :n. 

WIJ WILLEM III, ENZ ... . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging hebben genomen, dat 
de noodzakelijkheid is gebleken van eene aanvul
ling en van wijziging der wet van 3 J anuari 1884 

(Staatsblad n°. 3), tot aanwijzing der gestichten 
waar hetzij gevangenisstraf, hetzij hechtenis wordt 
ondergaan en van aanverwante gestichten; 

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

Art. 1. I n artikel 7, 3°. , van voormelde wet 

wordt het woord "Ommen" vervangen door 
,,•s He,·togenbosch' . 

2. Aan artikel 10 van voormelde wet wordt 

als tweede en ilerde lid toegevoegd: 
"zoolang de gebonwen voor de bijzondere 

strafgevangenis te Gorinchem , bedoeld in art. 7 
snb 1, die voor de bijzondere strafge,·angeaissen te 

's Hertogenboscl, en te Eindhoven, bedoeld in 
art. 7 sub 2, en die voor de bijzondere strafge

vangenis te 's Hertogenbosch, bedoelu in art. 7 

sub 3 dezer wet, nog niet zijn . voltooid, worden 

door Ons andere strafgestichten aangewezen tot 
opneming der veroordeelden, waarvoor de genoemde 

bijzondere strafgevangenissen bestemd zijn. Zoo-

lang de bijzondere strafgevangenis te Amersfoort 
nog niet is voltooid, wordt door Ons een ander 
gesticht aangewezen tot opnemin~ van de ver
oordeelden , waarvoor de genoemde bijzondere straf
gevangenis is bestemd. 

Zoolang in de bijzondere strafgevangenis te 
Leeuwarden de inrichting tot afzonderlijke op
sluiting nog niet is tot stand gebracht, ondergaan 
de mannen, die tot gevangenisstraf van langeren 
duur dan vijf jaren zijn veroordeeld, h unne straf, 
voor zoover die in afzondering moet worden onder
gaan, in de gewone strafgevangenis te G1roningen." 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 28sten Augustus 1886. 

(get.) WILLEM. 
De jJ[iniste,· van Justitie, 

(get.) DU TOUR VAN BELLINCHAVE. 

(Uitgeg. 3 1 Á,ig. 1886.) 

28 Augu,3fas 1886. WET, houdende wijzigingen 

in de wet van 18 April 1874 (Staatshtad 
n°. 66), tot vaststelling der tarieven van ge
regtskosten in strafzaken , waarvan de gewone 

regter kennis neemt. S. 131. 
Bijl. Handel. 2• Kamer 1885/1 886 n°. 151 ; 

1886, Buitengew. zitting, htadz. n°. 11, 1-3. 

Handet. id. 1886, Buitengewone zitting , btadz. 
121 , 122. 

Hand, l • Kamet 1886 , B uitengew. zitting , 
bladz. 19, 26, 27. 

Wu WILLEM lil, ENZ ... . doen te weten: 

A.lzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
het noodzakelijk is bij de invoering van het " Wet
boek van Strafrecht" en van de wet van 15 J anu

ari 1886 (Staatshtad n°. 5) nhoudende wijzi 

gingen in het Wetboek van Strafvordering", eenige 
wijzigingen te brengen in de wet van 18 April 

1874 (Staatsblad n°. 66), zooals die is gewijzigd 

bij de wet van 28 Jnnij 1876 (Sta«tsbtad n°. 141 ), 
houdende vaststelling der tarieven van geregts

ko0sten in strafzaken , waarvan de gewone regter 

kennis neemt; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. In artikel 1 h van de wet van 18 April 

1874 (Staatsh/,ad n°. 66) wordt achter het woord 

nneemt" gevoegd: uen de kosten van vorderingen, 
door het bestuur der belastingen bij den burger

lijken regter aanhangig gemaakt, tot verbeurd

verklaring van aangehaalde goederen"; 

2. Artikel 5 van gemelde wet wordt gelezen 
als volgt : 

"De kosten van exploiten van wege beklaagden 
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en veroordeelden gedaan op grond van het Wet
boek van Strafvordering en de schadeloosstellingen 
van door hen opgeroepen getuigPn en deskundigen 
worden berekend op den voet van dit tarief." 

3. Artikel 6 van gemelde wet vervalt. 
4. In artikel 11, 7°. van gemelde wet ver

vallen de woorden "of beschuldigden". 
5. In artikel 26 van gemelde wet wordt het 

woord umisdrijven" vervangen door •strafbare 
feiten". 

6. Het tweede lid van artikel 36 van gemelde 
wet, wordt gelezen als volgt: 

• Wanneer de deurwaarders de gevangenneming 
hebben gedaan, is hun daarvoor verschuldigd: 

a. voor de gevangenneming van iederen ver
dachte of beklaagde, ter uitvoering van bevelen 
van voorloopige aanhouding, medebrenging of 
gevangenneming en voor door den regter bevolen 
medebrenging van een getuige, van een deskundige 
of van een tolk, / 2.50; 

b. voor de gevangenneming van iederen ver
oordeelde, i}ie gevangenisstraf moet ondergaan 
voor 1Jiet langer dan eene maand en van iederen 
veroordeelde tot hechtenis of tot plaatsing in eene 
Rijk::werkinrigting, / 1.50 ; 

c. voor de gevangenneming van iederen ver
oordeelde , die gevangenisstraf moet ondergaan 
van meer dan eene maand en niet langer dan 
een jaar, f 2; 

d. voor de gevangenneming van iederen ver
oordeelde, die gevangenisstraf moet ondergaan van 
meer dan een jaar en niet langer dan vijf jaren,/ 3 ; 

e. voor de gevangenneming van iederen ver
oordeelde, die gevangenisstraf moet ondergaan 
van langer dan vijf jaren, / 6 ;" 

1. In artikel 57 van gemelde wet wordt achter 
het woord • bedelaarsgestichten" ingevo.egd: uof 
Rijkswerkinrigtingen". 

8. Artikel 68 van gemelde wet wordt gelezen 
als volgt: 

" De schadeloosstellingen aan getuigen en des
kundigen, door beklaagden opgeroepen, worden 
toegeschai om door dezen te worden voldaan." 

9. Artikel 69 van gemelde wet wordt gelezen 
als volgt: 

"Van het bedrag van gemaakte kosten dat 
krachtens 's regters uitspraak en het door den 
voorzitter van het regtscollegie of door den kan
tonregter afgegeven bevelschrift van tenuitvoer
voerlegging door den Staat aan den beklaagde 
moet worden vergoed, wordt door den beklaagde 
opgemaakt eene declaratie in duplo. 

De declaratie is niet aan begrooting onderworpen." 
10. De wet treedt in werking te gelijk met 

het Wetboek van Strafrecht. (]) 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 28sten Angustus 1886. 

(get.) WILLEM. 

(get.) 
De Minister van Justitie , 

DU TOUR VAN BELLINCHAVE. 

(Uitgeg . 31 Aug. 1886.) 

28 Aug11shts 1886. WET, houdende nadere wij
ziging van het bij de wet van 7 October 1884 
(Staatsblad n°. 212) gewijzigde artikel 1 der 
wet van 9 April 1877 (Staatsblad n°. 79) 
,tot vaststelling van ile klassen en zamen
stelling der arronilissements-regtbanken, van 
de jaàrwedden der leden van en ambtenaren 
bij die 1·egtbanken, alsmede van de klassen 
der kantongeregten en van de jaarwedden 
der kantonregters en der ambtenaren bij de 
kantongeregten". S. 132. 

Bijl. Handel. 2• Kamer 1885/86 n°. 145; 1886, 
Bttitengew. zitting, n°. 10, 1-5. 

Handel. id. 1886, Bttitengew. zitting, bladz. 

122-135. 
Handel. l • Kamer 1886, Buitengew. zitting, 

bladz, 19, 27- 30, 
WIJ WILLEM 111, ENZ . . .• doen te weten: 
.A.lzoo Wij in overweging genomen hebben , dat 

het wenschelijk is de samenstelling van de arron
dissements-rechtbank te Amsterdam, zooals deze 
is vastgesteld bij het bij de wet van 7 October 1884 
( Staatsblad n° . 212) gewijzigde artikel 1 der wet 
van 9 April 1877 (Staatsblad n°. 79) utot vast
stelling van de klassen en zamenstelling der arron
disscments-regtbauken, van de jaarwedilen der leden 
van en ambtenaren bij die regtbanken, alsmede 
van de klassen der kantongeregten en van de 
jaarwedden der kantonregters en der ambtenaren 
bij de kantongeregten", nader te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De arrondissements-rechtbank te Amster

dam wordt samengesteld als volgt: 
1 president, 
4 vice-presidenten, 

16 à 19 rechters, 
1 officier, 
5 à 6 snbstituut-ofliciers, 

(1) De inwerkingtreding van dit wetboek is bij 
de wet van 15 April 1886, S. 64, bepaald op 
l September l 886. 
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griffier, 
5 à 6 substitunt-griffiers. 

2. De aanv,ulling krachtens deze wet van het 
getal rechters geschiedt met inachtneming van 
art. 52 der "wet op ·de regterlijke organisatie en 
het beleid der justitie". 

3. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen tijdstii,. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 28sten Augustus 1886 . 

(ge t .) WILLEM. 
De Minister van J,utitie, 

(get.) DU TouR VAN BELLlNCHAVE. 

(Uitgeg . 31 Aug. 1886.) 

28 Aug ustus 1886. WET, verklarende het alge, 
meen nut der onteigening van eigendommen
noodig voor de verbreeding van het Sche11r 

bij en ter wea erzij den van de ha ven van 
l,,faassli,is . S. ] 33 

28 Attg11stus 1886 WET, tot verhooging en aan-

vulling van het negende hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1886. S. 134. 

Bij deze wet worden de navolgende artikelen 
van dit hoofdstuk : 

a. verhoogd: 

Art. 5 met .f 835. Art. 92 met .f 1000. 
b. toegevoegd : 

Art . 63bis. Verbetering van de haven te Lem

mei· f 20,000. 
Art. J.08bis. Suhsi,iie voor den aanleg van een 

tramweg van Breskens naar de Belgische grenzen 

in de richting van Maldeqhem f 200,000. 
Tengevolge van voorschreven verhoogin~en en 

toevoegingen wordt het totaal der 2Je Afd. en het 

eindcijfer van dit hoofdstuk verhoogd met f 221,835 . 

28 A ug<1st11s 1886. WET, verklarende het alge-
meen nut der onteigening van eigendommen, 

noodig voor den aanleg van twee nieuwe 
straten tnsschen de Goudsche Jll agenstraat , 

de Oostvest en het Achterklooster te Rotter

dam. S. 135. 

29 Augusttis 1886. WET , tot wijziging van het 

achtste hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1885. S. 136. 

Bij deze wet wordt na verhooging vau art. 15 met 
.f 75,000, art. 37 met f 3360, en vermindering 
van art. 13 en art. 14 met gelijke bedragen, het 

totaal der 4de Afd. van dit hoofdstuk gebracht op 

.f 8,407,564 en dat der 8ste Afd. op .f 694,570. 

29 Augustus 1886. Wi,,--r, tot nadere beschik
baarstelling van gelden wegens door het De
partement van Oorlog gedane verstrekkingen, 
dienst 1885. S. 137. 

Bij deze wet wordt van de gelden, wegens 
door het Departement van Oorlog gedane ver
strekkingen in 's Rijks schatkist ten bedrage vau 
.f 156,417.94• voorhanden, ten behoeve van dat 

Departement tot het doen van betalingen voor den 

dienst van 1S85 alsnog beschikbaar gesteld een 
bedrag van .f 32,300. 

29 Àugush<s 1886. WET, tot verhooging der 
begrooting van uitgaven ten behoeve van de 
voltooiing van het vestingstelsel voor den 
dienst van 1886 . S. lll8. 

Bij deze wet wordt Art. 6 der vestingbegrooting 
verhoogd met .f 62,000 en Art. 8 uitgetrokken 
tot een bedrag van .f 37,000, terwijl het eindcijfer 

wordt gebracht op .f 2,164,270. 

29 A,egustu,s 1886. WET, tot beschikbaarstelling 
van gelden wegens door het Departement van 
Óorlog gedane verstrekkingen , rlienst 1886. 
s. 139. 

Bij art. 1 dezer wet worden de gelden, nog tot 
een bedrag vau/124,117.245 voorhanden in 's füjks 
schatkist, wegens door het Departement van Oorlog 
gedane verstrekkingen, ten behoeve van dat De
partement voor den dienst van 1886 beschikbaar 
gesteld, en bij art. 2 verdeeld over de daarbij 

genoemde artikelen. 

29 Augustus 1886 . WET, houdende goedkeuring 
van eenige artikelen der op 7 April 1886 
te 's G,·avenhage tnsschen Nederland en B elgië 

gesloten overeenkomst betreffende den bouw 
van eene brug over de Maas te Maeseyck . 

s. 140. 
WIJ WILLEM lil, ENZ . ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
sommige bepalingen van de op 7 April 1886 te 
's G,·avenhage tnsschen Nederland en B elgië ge
sloten overeenkomst betreffende den bouw van eene 
brug over de Maas te Maeseijck, de goedkeuring 

der Staten-Generaal behoeven ; 
Gelet op het laatste gedeelte van art. 57 der 

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

Eenig artikel. 

Van de nevens deze wet in afschrift gevoegde 

overeenkomst, den 7den April 1886 te 's Graven-
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hage tusschen Nerlerlanrl en België gesloten, worden 
de artikelen 5 , 6, 7 en 8 goedgekeurd 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 29sten Augustus 1886. 

(get.) WILLEM. 
De .iJfinister van Bï1itenlanrlsche Zaken, 

(get.) V. -KARNEB EEK. 
De Min. van Waterstaat, Handel en NijvrNheid, 

(get .) VAN DEN BERGH. 
De JJ[inister van Finan<:ien, (get.) BLOEM. 

(Uitgeg. 8 Sept. 1886.) 

AFSCHRIFT. 

CONVENTION enti-e les Pays-Bas et la 
Be!gique, powr régler les conditions de la 

construction et de l' enti·etien d',vn pont 
snr la Meuse à Maeseyck. 

Sa M ajesté Ie Roi des Pays- Bas et Sa Majes té 
Ie Roi des Belges, désirant régler d ' un commun 

accord les conditions de la constructiou et de 

l 'entretien d'un pont sur la Meuse à Maeseyck, 
oot nommé à eet effet pour Leurs plénipoten

tiaires, savoir : 

Sa Majesté Ie Roi des Pays-Bas : 
Ie jhr. ABRAHAM PIERR E CORNEILLE VAN 

KARNEBEEK, chevalier de l'ordre du Lion Néer
landais, etc. , etc. , Son Ministre des Affaires 

Etrangères; 
Sa Majesté Ie Roi des Belges: 
Ie baron AUGUSTE o'ANETHAN, grand-officier 

de son ordre de Léopold, chevalier de l'ordre du 

Lion Néerlaudais, grand'croix de l'ordre de la 
Couronne àe Chêne de Lnxem bonrg, etc. , etc. , 

Son En voyé extraordinaire et Ministre plénipoten

tiaire à la Haye, 
lesquels, après avoir échanµ;é leurs pleins pon

voirs, trouvés en bonne et due forme, sont con

venus de ce qui snit: 
Art. 1. Le Gou vernemen\ Beige fera construire, 

à ses frais, risq nes et périls, no pont sur la 

Meuse à Maeseyck, à ]'emplacement du passage 

d'eau actnel. Toutefois la construction de eet 

ouvrage sera subordonnée à l'allocation des snb-, 
sides déjà promis tant en Belgiq ue que dans les 

Pays-Bas. 
Le pont comprendra, à partir de la rive gaucbe, 

trois travées, à superstructure métallique ae 
48 M . 00 d'ouverture horizontale à la hauteur 
du sommet, rles piles et de deux arches d'inou
dation de 8 M. 00 de débouché linéaire ménagées 

dans la culée de droite. 

La constructiou de la rampe de raccordement 
du chemin vers Roosteren au pavage du pont 
sera également à charge du Gouvernement Beige. 

Au milieu de la pariie métalliqne, Ie pont 
présentera une hauteur libre minima de 3 M. 00 
entre les dessous de la forme et les hantes eaux 
du 4 Février 1850, celles-ci étaut à la cêite 
S2 M. 30 rapportée au oivellement général du 
Royaume Beige (zéro d'Ostende) ou à :io M. 00 

+ A.P. 
Le repère adopté sera celui en pie-rre de 

taille fixé par Ie waterstaat dans Ie pignon Est 
de la maison du sieur Gelissen à M aeseyck , 

marqué 30 M. 27 + A. P. soit 32 M. 57 du 
nivellement géuéral du royaume Beige (zéro 
d'Osteni!e). 

2. Le pont sera construit- selon les plans, devis 
et cahier des charges à élaborer exclusivement par 
l 'administration Beige. De même celle ei pres

crira tels modes et co□ ditions d'exécntiou qu'elle 

jugera convenable en preuant tontefois toutes · 1es 

mesures nécessaires pour que la navigation ne soit 
interrompue ni en descente ni en remonte, pendant 
la construction du pont . 

3. L'adjudication se fera en Belgiq ne à la 
diligence de l'administration de ce · pays. 

4 . L'entretien du pont et des rampes d'accès 
restera à la charge de la Belgique. 

5 . Le Gnuvernement Néerlandais s'enga~e à 

procurer au besoin, autant qu 'il dépont de lui., 
l'expropriation pour travaux d'utilité publique 

selon les lois N éerlandaises des terrains et immeu

bles qui sur la rive droite deviendraient nécessaires 
à l'exécution du projet. 

. En cas d'expropriation elle se fera au nom dn 

Gouvernement Néerlandais anx frai s du Gouver
nement Beige, à la disposition dnquel seront mis 

les terrains et immeubles expropriés. 
6. Les matérianx, outils et engins, destinés à 

l 'execution des travaux de construction du pont , 

et qui seront transportés au delà de la froutière 

des Pays-Bas et de la Belgique, seront exempts 

de tous droits douaniers, tant à l'entrée qu'a 
la sortie. 

Pour assnrer cette exemption, les transports de 

l'espèce devront être effectnés sous Ie couvert 
d'une déclaration de l'ingénieur chargé de la sur
veillance on de la direction des travaux, leq nel 
certifiera la natnre et les quantités de matériaux, 
d'outils et d'engins, qui serout transportès aux 
fins dont il s'agit . 

Les demandes en obtentious de semblables certi-
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ficats dcvront être adressées à l'ingénieur susdit 
au moins buit jours à !'avance. 

7 . Le pont construit, le droit de souveraineté 
nationale et ceux qui en découlent, s'étendront 
pour chaque pays riverain, jusqu'au milieu de la 
travée centrale. 

8. Le pont et les rampes d'nccés seront quittes 
et libres de toute charge fiscale daas les deux pays. 

.Au point de vue de leur conservation ils jouiront, 
dans les deux pays, de la même protection légale 
que Ie domaine public. 

9 . La présente convention, après avoir obtenu 

l 'approbation des cham bres dans les deux pays, 
sera ratifiée et les ratitications en seront échangées 

à la Haye , anssitot que faire se ponrra. 
En foi de q uoi, les soussignés, dûment autorisés 

à eet effet, ont signé la présente convention, et 
!'oot revêtue de leurs cachets. 

Fait en double expédition, à la Haye , Ie 
s eptième jour du mois d' Avril de l'an de gràce 
mil' buit cent quatre vingt six. 

(L.-S.) (get.) v. KARNEBEEK. 
baron .A. n'.ANt.'THAN. 

Voor eens] uidend afschrift , 
De Secretaris-Generaal van het Ministerie 

van Buitenland"cl,e Zaken , 
(get.) E. Z1LcKgN. 

Voor eens! uidend afschrift, 
De Secretaris-Generaal van Waterstaat, 

Handel en Nijverheid, 
(get.) DE MAREZ ÜYENS, l. S.-G. 

29 Á.î!gust,WJ 1886. WET, houdende goedkeuring 
eener met de Koninklijke Maatschappij .,de 
Schelde" te Vlissingen gesloten overeenkomst, 
tot voortzetting der erfpacht van het voor
malig Marine-etablissement aldaar. S. 141. 

De overeenkomst , gesloten bij akte van den 
3den Mei 1886 strekt, om, met wijziging van 
het oorspronkelijk contract van 17 Juni 187 5, 
goedgekeurd bij de wet van 8 September 1875, 
S. 151 , de erfpacht van 8 September 1886 af 
voort te zetten. 

29 Augustus 1886. WET, houdende nadere bepalin
gen omtrent àen accijns op de suiker. S. 142. 

Bijt . Handel. ze Kamer 1885/188(;, n°. 125 ; 

1886, Buitengewone zitting, n°. 18 , 1-9. 
Handel. id. 1886, B uitengewone zitting, b!,adz. 

102-108, 110-115. 
Handel. l e Kamer 1886 , B uitengewone zitting, 

bladz. 33-35, 40-45. 

WIJ WILLEM III, ENZ . •• doen te weten: 
.Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is , nadere bepalingen omtrent den 
accijns op de suiker vast te stellen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Met wijziging in zoover van art. 1 -

tweede zinsnede - der wet van 20 Juli 1884 
(Staatsól,ad n°. 147), wordt door het gehalte van 
buitenlandsche basterd verstaan het getal polarisatie

percenten. 
Deze bepaling brengt geene verandering in de 

wijze waarop, volgens dezelfde zinsnede, de af
schrijving wegens uitvoer van basterd naar het 
buitenland of opslag daarvan in entrepot wordt 
berekend. 

2 . .Aan art. 2 derzelfde wet wordt het volgende 

toegevoegd: 
,, Het bepaalde bij art. 1 - tweede zinsnede -

nopens het buiten aanmerking blijven van onder
deelen van een gehalte-percent geldt niet voor 

· ruwe suiker van hooger gehalte dan 99 pct." 
3. De vermindering van het gehalte van ruwe 

suiker, bepaald bij art. 3 derzelfde wet, bedraagt 
voor rietsuiker, mits niet met andere suiker ver

mengd, twee en een half ten honderd. 
4. Voor den termijn, bepaald bij art. 10 der

zelfde wet, telt de Zondag niet mede. 
5. Wij behouden Ons voor, bij algemeenen 

maatregel van inwendig bestuur, het invoerrecht 
voor suiker-houdende goederen te regelen in ver
houding tot de belasting voor de daarin vervatte 

suiker. 
Lasten en bevelen enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 29sten .Augustus 1886. 

(get.) WILLEM. 
De Minister van Financiën, (get .) BLOEM. 

( Uitgeg. 3 Sept. 1886.) 

29 Á.ug,WJtu" 1886. 'WET , tot vaststelling van het 
slot der rekening van de koloniale uitgaven 
en ontvangsten voor Suriname over het dienst
jaar 1881. S. 143. 

Het slot der rekening van de koloniale uitgaven 
en ontvangsten voor Suriname, over het dienst
jaar 1881, wordt vast.gesteld als volgt: 

De uitga.af bedraagt f 1,420,937.27. 
De ontvangst bedraagt/ 1,211,778.11. 
Het nadeelig slot der rekening bedraagt alzoo 

f 209,159.16, welk bedrag dientengevolge tot 
aanvulling der koloniale middelen over het dienst
jaar l 881 is nooclig geweest. 
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29 Áugitstus 1886. WET, tot vaststelling van het 
slot der rekening van de koloniale uitgaven 
en ontvangsten voor Citraçao over het dienst
jaar 1881. S 144. 

Het slot der rekening van de koloniale uitgaven 
en ontvangsten voor Curaçao , over het dienstjaar 
1881, wordt vastgesteld als volgt: 

De uitgaaf bedraagt / 599,224.18• . 
De ontvangst bedraagt f 42:l,340. 745 • 

H et nadeelig slot der rekening bedraagt alzoo 
f 175,883.44, welk bedrag dientengevolge tot 
aanvulling der koloniale middelen over het dienst
jaar 1881 is noodig geweest. 

29 Áugmttts 1886. WET, tot vaststelling van het 

slot der rekening van de koloniale uitgaven 
en ontvangsten voor Citraçao over het dienst
jaar 1882. S. 145. 

Het slot der rekening van de koloniale uitgaven 
en ontvangsten voor C,waçao, over het dienst
jaar 1882, wordt vastgesteld als volgt: 

De uitgaaf bedraagt f 552,143.71. 

De ontvangst bedraagt f 586,686.39 . 
Het voordeelig slot der rekening bedraagt alzoo 

f 34,542.68, welk bedrag aan de kolonie Curaçao 

verblijft om voor de behoeften van latere dienst
jaren te worden gebezigd . 

30 Áugttsftts 1886. Wm. houdende machtiging 

op de Algemeene Rekenkamer tot verevening 
van in 1877 gedane betalingen en verreke
ningen. S. 146. 

30 Áugustu,y 1886. WET, tot vaststelling van 

uitgaven wegens verstrekkingen door het De
partement van Marine, dienst 1886. S. 147. 

Bij art. 1 dezer wet worden de gelden , tot een 
bedrag van f 128,220.34• voorhanden in 's Rijks 
schatkist, wegens door het Departement van Marine 
gedane verstrekkingen , ten behoeve van dat De

partement voor den dienst van 1886 beschikbaar 
gesteld, en bij art. 2 verdeeld over de daarbij 

genoemde artikelen. 

30 Áitgusttts 1886, WET, honJende goedkeuring 

van den onderhandschen verkoop van drie 

strooken Rijksgrond langs den Rijksweg van 
Ámsterd,am naar Haai-tem onder eerstgenoemde 
gemeente aan mevrouw de wed. STERCK geb. 
DE VoYs te Amsterdam. S. 148. 

30 Áug,tstus 1886. WET, houdende goedkeuring 

der overèenkomst betrekkelijk den onderhand
schen verkoop van een perceel grond in den 
Binnen-Moerdijk onder Zevenbergen aan PAU
LUS AKKEl.t:MANS aldaar. s. 149 . 

30 Áugust!!s 1886. WET, tot w(jziging v,m de 
koloniale huishoudelijke begrooting van S,tri
name voor h et dienstjaar 1884. S. 150. 

Bij deze wet worden eenige attikelen der voor
melde begrooting verhoogd en verminderd tot een 
gelijk bedrag van j 63,91:l.6:l•. 

31 Áitgust"s 1886. WETTEN, houdende natura-
lisatie van : 

Christian Hinrich Conrad. S. 151. 
J ohan n Anton Kemper. S. 152. 
Arthur Theo dor Brass. S. 153. 
Moi ses Frank. S. 154. 
J ean B aptiste Kaiser. S. 155. 
Paul Loui s Kraatz. S. 156. 
,Johann Carl Heinrich Plenz. 

s. 157. 

Pet e r Heinrich Berger. S. 158. 

31 Áugitst,ts 1886. BESLUIT, tot vaststelling 
van den algemeenen maatregel van inwendig 
bestuur , bedoeld in art. 22 van het Wetboek 

van Strafrecht. S. 159. 
W1.r WILLEM III, ENZ. 
Gelet op de wet van 3 Januari 1884 (Staats 

blad n° . 1:l); 

Gezien art. 22 en art. :l2, Jid 2, van het 

Wetboek van Strafrecht, vastgesteld. bij de wet 
van 3 Maart 1881 (Staatsbtad n°. 35); 

Gezien de wet van 14 April 1886 (Staatsblad 

n°. 62); 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Justitie, van 23 Juni 1886, 4de afdeeling, n°. 107 ; 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

10 Augustus 1886, n°. 10); 
Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 

van Justitie, van 25 August11s 1886 , 4de af

deeling, n°. 120; 
Hebben goedgevonden en verstaan, tot regeling 

van de inrichting en het beheer, de verdeeling 
dér gevangenen en verpleegden in klassen, den 

arbeid, de bestemming van de opbrengst van den 
verplichten arbeid, het onderwijs, de godsdienst

oefeningen en ile tucht in de gevangenissen, Rijks 
opvoedingsgestichten en Rijkswerkinrichtingen, vast 
te stellen den maatregel van inwendig bestuur, 

aan dit besluit gehecht. 
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Onze Minister van Justitie is belast met de 

uit voering van dit besluit, dat in het Staatsbl,ad 
zal worden geplaatst. 

Soestdijk, clen ::l 1 sten Augustus 1886. 
(get. ) WILLF,M. 

De 111inister van Jttstitie, 
(get) DU TOUR VAN BELLINCHAVE 

(Uitgeg. 7 Sept. 1 886.) 

ALGEMEENE MAATREGEL van inwendig 
bestmw, bedoeld in art. 22 van het Wetboek 
van Strafrecht. 

T 1 'l'EL 1. 

ALGEMEENE JJEPALINGEN. 

Art. 1. Voor zooveel het tegendeel niet uit

·drukkelijk is bepaald, zijn de achterstaande be

palingen van toepassing zoowel op de gevangenissen, 

waaronder worden verstaan de strafgevangenissen, 

huizen van bewaring en passantenhuizen, als op 

de Rijkswerkinrichtingen en op de Rijksopvoedings

gestichten. 

Al deze inrichtingen zijn derhalve onder de 

generieke benaming "gestichten" begre.pen. 

2. In de achterstaande bepalingen en daaruit 

voortvloeiende verdere voorschriften wordt de be

volking der gevangenissen aangeduid met de be

naming van "gevangenen '', die der Rijkswerk
inrich tingen en Rijksopvoedingsgestichten met die 

van ,,verpleegden" . 

3. In gevallen van krankzinnigheid en van 

ernstige of besmettelijke ziekten onder gevangenen 

en verpleegden is Onze Minister van J nstitie be

voegd de lij ders naar krankzinnigengestichten of 

andere ziekeninrichtingen te doen overbrengen en 

ze daar tijdelijk op 's Rijks kosten te doen ver

plegen. 

TITEL II. 

INRICHTI NG EN BEHEER. 

§ 1. Inrichting. 

4. Wanneer in eenig gesticht personen van ver

schillende seksen moeten worilen opgenomen, wordt 

zoo mogelijk eene afzonderlijke afdeeling van het 

gesticht voor de opneming van vrouwen bestemd. 

Door Onzen Minister van Justitie kan worden 

aangewezen, in welke gestichten slechts personen 
van ééne sekse zullen worden opgenomen. 

5. Van de cellen in de huizen van bewaring 

aanwezig wordt steeds zooveel mogelijk gebruik 

gemaakt. 

Ook word t in die gestichten vermeden meer dan 

5 personen bij elkaar te plaatsen. 
Dit laatste geldt niet voor de gemeeuschappe

lijke slaapplaatsen, van alcoves voorzi en. 

6. Voor zooveel de inrichting der gebouwen het 

toelaat, worden de gemeenschappel ijk geplaatste 
gevangenen en verpleegden des nachts in ijzeren 

alcoves onderling afgezonderd. 
Op grond van jeugdigen leeftijd, van ouderdom 

en van lichaams- of zielstoestand , kunnen door 

de colleges van regenten op dien regel uitzonde
ringen worden toegestaan. 

Waar de gelegenheid tot plaatsing van alcoves 

voorloopig nog ontbreekt, wordt daarin zoodra 

mogelijk voorzien. Uoor Onzen Minister van 

Justitie wordt daarvoor bij de Staatsbegrooting 

jaarlijks eene som in raming gebracht. 

7. Bij elk gesticht - alleen de passantenhuizen 

uitgezonderd - moet de gelegenheid bestaan om 

de bevolking de vrije lucht te doen genieten. 

Waar die gelegenheid voorloopig nog ontbreekt, 

wordt daarin zoodra mogelijk voorzien. 

§ 2. Beheer van de gevangenissen , de Rijks
werkinricltting te Hoom en de Rijks

opvoedingsgestichten. 

8. In elke !(emeente, waar een of meer der bij 

2 bedoelde gestichten aanwezig zij n , wordt het 

beheer gevoerd door een college van re!!enten , 

voor zooveel onder diens bevelen de hoofden der 

gestichten er niet mede zijn belast. 

9. Het aantal leJen dezer colleg.es bedraagt ten 

minste drie, doch wordt overigens door Ons, ook 

met het oog op de ligging en de uitgebreidheid 

der gestichten, voor elk college nader !(eregeld . 

10. Behoudens het bepaalde bij art 1 9 worden 

de leden en de voorzitter door Ons benoemd uit 

eene voordracht van twee personen , bij vacature 

door het college zelf aan den Minister van J ns

titie in te zenden. 

Het college kiest nit zijn midden een secretaris 

en een thesaurier, tenzij door Ons termen worden 

gevonden om aan het college een bezoldigden 

secretaris toe te voegen. 

11 . De leden ontvangen geene bezoldil(ing; het 

college ontvangt een door Ons vast te stellen 

jaarlijks abonnement ter vergoeding van bureel 

en schrijfbehoeften , rijtuighuur en andere kleiue 

onkosten. Het overschot wordt door het college 

aan den secretaris, zoo deze geene bezoldiging 

geniet, en aan den thesaurier, ter vergoeding· 

hunner werkzaamheden, uitgekeerd. 
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12. Het toezicht over alle aangelegenheden van 
de gestichten is aan het college van regenten op
gedragen. 

Het ziet inzonderheid toe op het gedrag , den 
dienstijver en de plichtsbetrachting van de onder
scheidene beambten; op de behoorlijke behande
ling (verpl eging, voeding, kJeeding, li gging, werk

verschaffing enz ) van de gevangenen of ver
pleegden ; op de handhaving van orde en tucht, 
en voorts in het algemeen op de nauwkeurige 
naleving van de bestaande of later vast te stellen 
bepalingen omtrent het gevangeniswezen. 

13. Behoudens het gezag, aan de hoofden toe
gekend , gaan in het algemeen alle bev elen omtrent 
den dienst van de gestichten van het college van 
regenten uit. 

14. Het college van regenten stelt eene in
structie vast, waarbij het zijne werkzaamheden 
regelt en verdeelt. 

15. Het college van regenten is bevoegd in 
dringende omstandigheden de beambten in hunne 
betrekking te doen bij staan, alsmede om hen te 

schorsen in de waarneming van hunnen dienst, met 

gedeeltelijk of geheel gemis van traktement voor 
ten hoogste 14 dagen 

Het college brengt zijne beschikking tot schor
sing ter kennis van Onzen Minister van Justitie. 

Schorsing voor langeren tijd kan alleen door 
dien Minister worden opgelegd. 

8 ehoudens kenni sgeving aan dien Minister en 
onder z\jne goedkeuring is het college van regenten 
ook bevoegd , bij ziekte of ontstentenis van be
ambten, of bij andere daartoe bestaande noodzake
lijkheid, t ijdelijke plaatsvervangende· beambten in 
dienst te nemen. 

16. Het college van regenten zendt jaarlijks 
vóór 1 Maart aan den Minister van Justitie een 
verslag omtrent den toestand der inrichtingen, 
aan zijn beheer toevertrouwd. 

De wijze van samenstelling van dat verslag wordt 
door Onzen Minister van Justitie voorgeschreven. 

17 . In de levering der benoodigdheden zoowel 
voor den huishoudelijken dienst als voor den arbeid 
eu den landbouw wordt bij voorkeur door jaar
lijksche openbare aanbested ing voorzien. 

18. Alle declaratiën wegens leveringen of werk

zaamheden aan de gestichten voor zooveel de last 

daartoe niet rechtstreeks door Onzen Minister van 

Justitie of den ingenieur-architekt voor de ge

vangenissen en rechtsgebouwen is gegeven, zijn 

aan het onderzoek en de goedkeuring van het 
college van regenten onderworpen. 

19. De gestichts-bestnren welke bij de inwer
kin_gtreding van dit besluit bestaan, treden zonder 
nadere benoeming als college van regenten op. 

De vice-presidenten ?.ijn te rekenen van dat tijd
stip voorzitter. 

20 Het college van regenten vergadert ten 
minste eenmaal in de veertien dagen . 

a .Be/teer der Rijkswe;·kinrichtingen f,' eenhu,izen 

21 . Het beheer wordt onder de leiding van 
een hoofddirecteur gevoerd iloor de hoofden der 

gestichten. 

Op den gang van zaken wordt naar eene door 
Ons vast te stellen instructie toezicht uitgeoefend 
door een college van regenten. 

22 . Het aantal leden van het college van regenteu 
bedraagt ten minste zeven. 

De leden en de voorzitter worden door Ons be

noemd - bij rncature uit eene voordracht van 
twee personen, door het college zelf aan rlen 
Minister van Justitie in te zenden. 

Het college kiest uit zijn midden een secretaris, 

tevens thesaurier, tenzij door Ons termen worden 
gevonden om aan het college een bezoldigden 
secretar is-thesaurier toe te voegen. · 

23. De leden ontvangen ire.ene bezoldiging; 

het college ontvangt een door Ons · vast te stellen 
jaarlijksch abonnement, ter vergoeding van bureel
en schrijfbehoeften, rijtuighuur en andere kleine 
onkosten. Hei overschot wordt door het college 

aan den secretaris, tevens thesaurier, zoo deze 

geen bezoldiging geniet, ter vergoeding zijner werk
zaamheden, uitgekeerd. 

24. De hoofddirecteur heeft de bevoegdheden, 
bij art. 15 aan de colleges van regenten over de 
gevangenissen toegekend. 

25 . De dienst van den hoofddirecteur en van 

de hoofden en verdere beambten bij de gestichten 
Veenhuizen wordt door Onzen Minister van Justitie 
bij instructie geregeld. 

26 . De artt. 14, en 17 van § 2 zijn ook toe
passelijk op het beheer der Rijkswerkinrichtingen 
Veenhuizen . 

2.7. Ten einde het beheer door contante betaling 
op de meest spaarzame wijze te doen voeren, kan 

door Onzen Minister van Justitie aan de hoofden 

der gestichten Veenhuizen een doorloopend krediet 
worden toegestaan. 

§ 4. Beambten. 

28. Aan het hoofd van de drie Rijkswerkinrich

tingen Veenhuizen en het Rijksgesticht Ommer-
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schans - zoolang ilit laatste nog bestemd blijft 
tot verpleging van hen, die wegens bedelarij of 
landlooperij tot opzending naar een bedelaarsge
sticht zijn veroordeeld - staat een hoofddirecteur. 

De hoofden van elk der gestichten Veenhuizen 
en van alle overige gestichten voeren den titel 
van directeur, ilirectrice of cipier . 

Ter bepaling van den titel en de bezoldiging 
van de hoofden worden de gestichten verdeeld 
in vier klassen. 

De rangschikking der gestichten in eeue der 
vier klassen geschiedt door Ous op voordracht van 

Onzen Minister van Justitie. 
In de gestichten der eerste klasse geniet het 

hoofd eene jaarwedde van meer dan / 1600; in 
de gestichten der tweede klasse van meer dan 
f 1000 doch niet hooger aan / 1600; in de 
gestichten der derde klasse van meer dan f 500 
doch niet hooger dan / 1000, in de gestichten 
der vierde klasse van minder dan .f 500. 

De hoofddirectear van de gestichten Veenhuizen 
geniet eene jaarwedde van ten minste / 2000. 

Aan het hoofd van verschillende onderling afge
scheiden, aoch nevens elkander gelegen gestie Il ten 
kan door Ons één directeur of directrice worden 
gesteld. 

29. Ten aanzien van de benoeming van geeste
lijken treedt Onze Minister van Justitie, zooveel 
nooilig, in overleg met de kerkelijke overheid. 
Behoort naar de eischen der godsdienstige gezindte 
de benoeming door die overheid te geschieden , 
dan heeft dit plaats, doch blijft de benoemde, 
alvorens in dienst te treden, aan de toelating des 
Ministers onderworpen. 

Voor de benoeming van Protestantsche en Israëlie
tische geestelijken te Veenhuizen blijven de thans 
bestaande bepalingen van kracht. · 

30. De hoofddirecteur en de verdere beambten in 

de drie gestichten Veenhuizen en de hoofden van 
de overige gestichten hebben boven hunne jaarwedde 
het genot van vrij e woning voor zich en hun gezin . 

Dit genot kan door Onzen Minister van Justitie 
ook aan andere beambten worden toegekend. 

Aan ongehuwde portiers en bewaarders kan door 
hem gelegenheid worden gegeven tot kostelooze 
inwoning in de gestichten. 

31. Alle beambten zullen , des verlangd, ten 
koste van het Rijk geneeskunaig worden behandeld 
en van geneesmiddelen voorzien, mits zich onder
werpende aan de bepalingen , welke_ met opzicht 
bt den geneeskundigen dienst in de gestichten 
zullen worden in acht genomen. 

In e bij § 2 van dezen titel bedoelde ge
stichten is het hepaal<le bij dit artikel niet van 
toepassing op de geestelijken, godsdienstleeraars 
en godsilienstondenvij zers . 

32 . Oe hoofddirecteur van de Rijkswerkinrich
tingen te Veenhuizen en de hoofden en verdere 
beambten der gestichten zijn aan de colleges van 
regenten ondergeschikt en verplicht hunne bevelen 
op te volgen. 

Voor zooveel ilit niet reeds is geschied bij dit 
besluit of zal geschieden hij de door Ons vast 
te stellen huishoudeUjke reglementen of bij de 

door Ons of Onzen Minister van Justitie vast (e 
stellen instructiën , worden door de colleges van 
regenten voor de beambten bijzondere instructiën 
vastgesteld. 

33 . De hoofden der gestichten en de verdere 
beambten mogen geene andere bediening bekleeden 
dan met goedkeuring van den Minister van Justitie. 
Zij mogen geene nering dri,i ven , hetzij op hun 
eigen naam, hetzij op dien hunner hnisgenooten. 

Het bepaalde bij dit artikel is niet van toe

passing op de geestelijken, de geneesheeren, de 
apothekers , de onderwijzers en de onderwijzeressen. 
Bij de gestichten Veenhuizen wordt ook voor dezen 
de goedkeuring vereischt van den Minister van 
Jnstitie. 

34. Alle beambten worden bij het aanvaarden 
hunner betrekking door den voorzitter van het 
college van regenten, bijgestaan door den secretaris, 
beëeiligd. Het formulier van eed wordt door 

Onzen Minister van Justitie vastgesteld. 
Bij verplaatsing of bevordering is eene herhaling 

van den eed · niet noodig. 
35 . De hoofden der gestichten zu llen in den regel 

als onbezoliligd Rijksveldwachter beëeiligd worden 
ten einde bij proces-verbaal te kunnen constateeren 
de strafbare feiten waara_an de gevangenen of ver
pleegden zich mochten schuldig maken. 

36. Bij goed gedrag wordt aan de beambten, 
die het verlangen, jaarlijks veertien dagen verlof 
verleend. Is het noodig hen gedurende dien tijd 
te vervangen, dan geschiedt ilit voor 's Rijks 
rekening. 

Verlof voor eene afwezigheid van meer dan 
14 dagen achtereenvolgens wordt door Onzen 
Minister van Justitie verleend. Verlof voor korteren 
tijd wordt verleend door of namens het college 
van re~enten. 

37. Alle misbruiken, verkeerdheden of over
tredinisen in eenig onderdeel van den dienst worden 
door tnsschenkomst van de hoofden der gestichten 
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zonder uitstel ter kennis van het college van 
regenten gebracht. 

Wanneer de aard van het geval het medebrellgt, 
kan elk beambte zich rechtstreeks tot het college 
van regenten wenden. 

Ten opzichte van het bep~alde in dit artikel 
wordt voor de gestichten Veenhuizen voor ,,het 

college van regenten" gelezen "den hoofddirecteur". 
lle kenni sgeving aan het college van regeuteu 

geschiedt door hem. 

38. De bewaarders, portiers en boodschaploopers 
bij de gevangenissen , de Rijksopvoedingsgestichten 
voor jongens en de Rijkswerkinrichting te 
Hoorn, zoomede de cipier bij de ltijkswerkinrich
tingen te Veenhuizen dragen een uniform en worden 
door de zorg van het gevangenisbeheer ten koste 

van het Rijk gekleed. De overige mannelijke 
beambten in alle gestichten met uitzondering van 

de geestelijken, den geneesheer, den apotheker 

en de onderwijzers, dragen binnen het gesticht 

een onderscheidingsteeken. Een en ander wordt 

door Onzen Minister van Justitie nader geregeld. 
39. Aan de bewaarders wordt van Rijkswege 

een sabel verstrekt. 
Aan Onzen· Minister van Justitie wordt overge

laten te beslissen, of het noodig is ook andere 

beambten van wapenen te voorzien. 

De wapenen blijven Rijkseigendom. 
40. Zonder goedkeuring van de hoofden der 

gestichten mogen de andere beambten geen werk 
voor hunne rekening aan gevangenen en verpleeg

den opdragen. 
41 . Bij het bezoeken van eene afdeeling voor 

vrouwen wordt een mannelijk beambte steeds door 
eene vrouwelijke beambte vergezeld. 

Het bepaalde bij dit artikel is niet van toe
passing op de geestelijken, godsdienstleeraars, gods

dienstonderwijzers, geneesheeren en onderwijzers. 

42 . Bij het bezichtigen van gestichten door 

rechterlijke autoriteiten en door hoofdambtenarnn 

van het Departement van Justitie zijn de beambten 

verplicht tot het geven van inlichtingen. 
43 . Alle gevangenen en verpleegden worden bij 

aankomst ingeschreven in het register bedoeld bij 
art. 380 van het Wetboek van Strafvordering. 

Wanneer personen zich vrijwillig in arrest be

geven, neemt het hoofd van het gesticht hen niet 

op, tenzij hij behoorlijk van hunne indentiteit is 

verzekerd. 
44. De hoofden der gestichten zijn verantwoor

r\elijk voor de behoorlijke bewaking der gevangenen 

of verpleegden, voor de veiligheid, de goede orde 

1886. 

en tucht, en in het bijzonder ook voor de getrouwe 
naleving, zoowel van dit reglement, als van de 
verdere reeds gemaakte of nog te maken wettelijke 
bepalingen of administratieve verordeningen. Z\i 

kunnen bij volstrekte noodzakelijkheid zoodanige 
maatregelen nemen, als zij voor de veiligheid van 
het gesticht geraden zullen oordeelen. 

Aan hunne zorg en bewaring wordeu toevertrouwd 
al de in het magazijn en voor den dienst in het 

gesticht opgeslagen goederen. 

45 . De hoofden der gestichten hebben het gezag 
over de verdere beambten van het gesticht. 

Zij regelen en verdeelen hunne werkzaamheden 
on<ler goedkeuring wat de gestichten Veenhuizen 

betreft, van den hoofddirecteur, voor alle andere 

gestichten, . van het college van regenten. 

De hoofden of, bij hunne afwezigheid, degene 

die hen vervangt, zijn bevoegd om in zeer drin

gende omstandigheden, beambten oogenblikkelijk 

hun dienst te doen staken. 

46. De hoofden der gestichten mogen zonder 

voorkennis en goedvinden van het college van 
regenten nimmer des nachts buiten het gesticht 
of hunne woning verblijven. 

Voor de gestichten Veenhuizen wordt alleen het 

goedvinden van den hoofddirecteur vereischt. 

4 7. Uit de gestichts-bibliotheek kunnen ook de 
beambten ·boeken ter lezing bekomen. 

48. Ingeval van verplaatsing met of zonder 
bevordering - zij het ook op eigen verzoek -

kunnen de daardoor veroorzaakte kosten door Ons 

geheel of gedeeltelijk van Rijkswege worden vergoed. 

§ 5. Geneeskundige dienst. 

49. De waarneming van den geneeskundigen 
dienst in de gestichten en bij de beambten en hunne 
gezinnen wordt op plaatsen wanr garnizoen aan

wezig is in den regel t2evertrouwd aan een officier 
van gezondheid van dat garnizoen - waar geen 

garnizoen aanwezig is, aan een burger-geneesheer. 

Waar garnizoen aanwezig is, wordt door Onzen 

Minister van Justitie eene voordracht gevraagd 

van den inspecteur van den geneeskundigen dienst 
der landmacht. 

Waar geen garnizoen aanwezig is, of wanneer 
geen officier van gezondheid voor cle waarneming 

,·an den dienst kan wordeu beschikbaar gesteld, 
wordt genoemde inspecteur over de keuze van een 
burger-geneesheer gerand pleegd. 

50. Officieren van gezondheid in activiteit ont

vangen voor die waarneming, ten laste der be-

20 
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grooting van het Departement van J nstitie , eene 
toelage boven hun activiteitstraklement. 

51 . ne geneeskundige dienst in de gestichten 
wordt, ook . waar burger-geneesheeren dien waar
nemen, uitgeoefend onder het oppertoezicht van 
den inspecteur van den geneeskundigen dienst der 
landmacht. Zijne bevelan - ook die van admi

nistratieven aard - worden door de geneesheeren 
opgevolgd. 

52 . Aan de gestichten, waarin geen Rijks
apotheek bestaat, worden de geneesmiddelen op 
plaatsen waar garnizoen aanwezij! is, uit de g_arni
zoens-apotheek geleverd. 

lle militaire apotheker ontvangt daarvoor, ten 

laste der begrooting van het Departement van J ustiti~, 

eene toelage boven zijn activiteits-tra~tement. 
Is er geen garnizoen aanwezig, dan wordt de 

levering van geneesmiddelen bij contract opge

dragen aan eenen apotheker. Dat contract wordt 
door Onzen Minister van Justitie vóór de goed

keuring onderworpen aan de beoordeeling van den 

inspecteur van den geneeskundigen dienst der 
landmacht. 

53. Over de regeling van den dagelijkscheu 
dienst en de verhouding van de in actieven dienst 
zijnde officieren van gezondheid tot de colleges 

van regenten en de hoofden der gestichten , te om
schrijven in de door Ons vast te stellen huis
houdelijke reglem enten, wordt de inspecteur van 
den geneeskundigen dienst der landmacht vooraf 

door Onzen Minister van Justitie gehoord. 
54. Aan apotheken in de gestichten worden 

de geneesmiddelen geleverd ~it -'s Rijks magazijn 
van geneesmiddelen te 's Gravenhage. 

De kosten dezer verstrekkingen en van de 

leveringen uit de garnizoens-apotheken komen ten 
laste der begrooting van het Departement van 
Justitie. 

§ 6. Algemeen!!" voorschriften. 

55 . Met gevangenen of verpleegden kunnen in 
het gesticht worden opgenomen kinderen, die niet 
van de ouders kunnen worden gescheiden . 

Deze kinderen , alsook de kinderen in het ge
sticht geboren, worden zoo mogelijk verw\jderd, 

zoodra zij de zorg der ouders kunnen ontberen. 
In alle behoeften van deze kinderen wordt ten 

laste van het Rijk voorzien. 
56 . In den regel wordt voor het onderhoud 

der gevangenen en verpleegden in alle ouderdeelen 
direct in eigen beheer van Rijkswege zorg ge
dragen. 

In ~stichten met geringe bevolking - ter 
beoordeeling van Onzen Minister van Justitie -
kall de zorg daarvoor, tegen betaling eener ver

goeding per hoofd daags, worden aanbesteed. 
5 7. De voeding der gezonde gevangenen en ver

pleegden wordt door Onzen Minister van Jnstiti e 
geregeld. 

De voeding voor zieken, gebrekkigen en 
reconvalescenten wordt in elk bijzonder geval door 
den geneesheer van het gest.icht voorgeschreven , 
in overeenstemming met de daaromtrent vastge
stelde regelen voor de militaire ziekeninrichtingen 

58. On veroordeelde gevangenen, voor zooveel 
zij daaraan behoefte hebben , en veroordeelde ge

vangenen, wier straf den tijd van drie maanden 

te boven gaat, worden van Rijkswege gekleed. 
Veroordeelde gevangenen, wier straî den tijd 

van drie maanden uiet te boven gaat, blijven in 
den regel hun eigen kleeding dragen. 

De verpleegden worden allen vau Rijkswege 
gekleed. 

Voor kleeding van Rijkswege worden àoor Onzen 

Minister van Justitie voorschriften vastgesteld. 
59. De eigen kleederen van gevangenen en 

verpleegden, waarvan het gebrn ik in het gesticht 

hun niet wordt toegestaun, en welke ook niet kunnen 
worden bewaard tot het einde van den straf- of 
verpleegtijrl, wordet\ to hunnen voordeele verkocht. 

60. De bijzondere strafgevangenissen voor jeugdil(e 
veroordeelden, de passantenhuizen en de Rijks

opvoeàingsgestichten uit1<ezonderd, bestaan bij alle 
andere gestichten kantines . 

61. De lijst van hetgeen in de kantir.e ver

krijgbaar zal zijn, wordt voor elke categorie van 
gestichten vastgesteld door Onzen Minister van 
Justitie. 

Tabak en snuif zullen alleen verkrijgbaar mogen 
zijn in de bijzondere strafgevangenis te Leeuwarden 
voor hen die tot tuchthuisstraf of vóór het in 

werking treden van het nieuwe Wetboek van 
Strafrecht tot levenslange gevanitenisstraf zijn ver
oordeeld, en in de Rijkswerkinrichtingen Veen
huizen. 

62 . De levering der kantine-artikelen wordt 

voor zooveel noodig jaarlijks aanbesteed. Zij worden 
aan de gevangenen en verpleegden verstrekt tegen 

de prijzen waarvoor de levering is aangenomen. 
63. Het gebruik maken van de kantine is 

ontzegd aan: 

a. gevangenen en verpleegden die op hunne 
rekening niet meer te gÓed hebben dan zij schul

dig zijn; 
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b veroordeelde gevangenen voor den tijcl van 
ééne maand en daar beneden ; 

c gevangenen en verpleegden, die, wegens 
misdraging iu het gesticht, door bet college van 
regenten tijdelijk van het genot der kantine zijn 
uitgesloten ; 

voor de gestichten Veenhuizen wordt voor ., bet 
college van regenten" gelezen: ,,den hoofd
directeur;" 

d . gevangenen en verpleegden , wieo door den 
geneesheer het gebruik van de kantine is verboden. 

Aan gevangenen en verpleegden die tot ver

richten van arbeid ongeschikt zijn en uit ruen 

hoofde geen zakgeld bezitten, of wier door arbeid 
verdiend loon ontoereikend is om van de kantine 

gebruik te maken, kan door de colleges van 
regenten worden vergund voor het koopen van 
kantinewaren over eigen gelden te beschikken. 

Gevangenen kunnen driemaal- verpleegden vier
maal 's weeks kantineartikelen bekomen. 

64. In elk gesticht met uitzondering der pas
santenhuizen, moet eene bibliotheek aanwezig zijn, 

waaruit aan de gevangenen en verpleegden boeken 
ter lezing worden verstrekt. 

Het lezen van couranten wordt _aan dezen in 

geen geval vergund . 

65 Alle gevangenen en verpleegden nemen 
clauelijks, wanneer het weder het toelaat-, gedmende 

ten minste een half uur beweging in de open 
lucht, op de daarvoor ingerichte plaatsen. 

Aan de verpleegden in de Rijksopvoedings

gestichten kan, voor zooveel zij zich goed gedragen, 

cloor de colleges van regenten worden vergund, 

onder behoorlijk geleide, buiten het gesticht te 
gaan wandelen. 

66. In de bij zondere strafgevangenissen voor 
jeugdige veroordeelden en in de Rijksopvoedings

gestichten zal b.et c.illege van regenten er op be
dacht zijn, bij jeugdige personen, die een zeer 

geruimen tijd in het gesticht doorbrachten, den 

overgang tot de vrijheid iets meer geleidelijk te 
maken, door b.un tegen het tijdstip van hun ont

slag meerdere vrijheid toe te kennen . 

11 un zal daartoe zelfs het verrichten van bood

schappen buiten het gesticht en zonder geleide 

kunnen worden opgedragen. 
67 . Aan hen die eene straf in afzondering 

ondergaan, wordt een cel kap verstrekt, die zij in 
strafgevangenissen verplicht en in de huizen van 

bewaring bevoegd zijn te dragen, zoo dikwij ls zij 
door medegevangenen kunnen worden gezien. 

68. In de huizen van bewaring zijn ook de 

onveroordeélden verplicht de bevelen op te volgen, 
die hun in het belang van den dienst door of 

namens de hoofden worden gegeven. 
69. In de strafgevangenissen uragen de mannen, 

wier straf den tijd van drie maanden te boven 
gaat, kort afgesneden hoofdhaar en geen baard. 

Alle andere gevangenen en verpleegden worden 
daartoe genoodzaakt, als dit uit het oogpunt van 
reinheid uoodig wordt geacht. 

70. De briefwisseling van of met gevangenen 

en verpleegden staat onder contr8le van het ge

stichtsbestnur. 
Brieven , rue niet mogen worden uitgereikt aan 

den gearlresseerJen gevangene of verpleegde , als

mede brieven waarvan de verzending niet wordt 

toegelaten , worden vernietigd. 
71 . Op tijden, te bepalen bij de door Ons vast 

te stellen huishoudelijke reglementen, kan aan de 

gevangenen en verpleegden worden toegestaan 
familiebetrekkingen te spreken. 

Hiertoe zal in de strafgevangenissen minder 

gelegenheid worden verschaft dan in de andere 

gestichten. 
72 . De colleges van regenten over de ;,traf

gevangenissen zijn bevoegd jaarlijks eene voordracht 

te doen tot het verleenen van af- en ontslag aan 
gevangenen, rue door goed gedrag en vlijt hebben 

uitgemunt , en zenden bonne daartoe strekkende 

aanbevelingslijsten vóór of op den eersten October 
van ieder jaar aan Onzen Minister van Justitie. 

73 . Bij het opmaken der voordracht tot af

en ontslag wordt door de colleges van regenten 

als maatstaf aangenomen, dat jaarlijks hoogstens 

ongeveer een tiende deel der gevangenen in het 
gesticht tot af- of ontslag konden worden voor

gedragen. 
74. Behoudens omstandigheden van bijzonderen 

aard worden geene andei'e gevangenen op de aan -

bevelingslijsten gebraeht dan die tot een straf van 

langer dan twee jaren zijn veroordeeld, en die 
op het tijdstip der voordracht althans de helft 
van den hun opgelegden straftijd ondergaan hebben, 
terwijl verder daarbij wordt in het oog gehouden, 

dat in den regel ter belooning van goed gedrag 

en betoonde vlijt gedurende het laatst verloopen 
jaar een afslag van hoogstens drie maanden vol

doende is te achten. 

Ten aanzien van gevangenen, wier overige 

straftijd nog minder . dan een jaar bedraagt, wordt 
daarbij in het b\jzonder er op gelet of het jaar
getijde, waarin de tot afslag voorgedragene zijn 

vrijb.eid zal herkrijgen, geschikt kan worden ge-
20* 
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acht voor het spoedig vinden van een middel van 
bestaan. 

75 . De naar aanleiding van die aanbevelings 

lijsten door Onzen Minister van Justitie op te 

maken voordracht tot af- of ontslag wordt Ons 

door dien Minister zoo mogelijk vóór of op den 

15den Maart van ieder jaar aangeboden. 

76 . Aan alle gevangenen en verpleegden, die 

naar het oordeel van de colleges van regenten of 

van den hoofddirecteur der gestichten Veenhuizen 

niet in het bezit zijn van eene voldoende uitgaans
kas kan bij ontslag voor het terugkecren naar 

hunne woonplaats of de door hen opgegeven plaats 

van bestemming ten koste van het Rijk reisgeld 

of reisgelegenheid worden verstrekt. 

Dat reisgeld mag in gewone omstandigheden 

niet mee°r bedragen dan 20 cents per 5} kilometer. 

Indien de plaats van bestemming minder dan 

28 kilometer verwijderd is, mag het alleen worden 

verstrekt, indien de ontslagene niet in staat is te 

loopen, of verplicht veer- of overvaartgelden te 

betalen. 

TI'rEL III. 

VERDE~LlNG IN KLASSEN. 

77 . Voor de levenslang veroordeelden is een 

afzonderlijk gedeelte van het gesticht bestemd, 

zoo mo~elijk aan eene afzonderlijke wandelplaats 

verbonden. Zij arbeide □ in hunne afdeeling of 

de daarbij behoorende wandelplaats, en worden 

niet toegelaten tot r]e scholen en ziekenzalen, waar 

ue andere gevangenen verblijven. 

78. De tot tijdelijke gevangeni1straf veroor

deelden worden, voor zoover zij hun straf in 

gemeenschap ondergaan, verdeeld in drie klassen, 

1°. de eerste of strafklasse: 

hiertoe behooren de gevangenen die door het 

college van regenten wegens aanslagen tegen de 

veiligheid van het gesticht, tegen beambten of 

lotgenooten, wegens andere ernstige vergrijpen of 

wel wegens doorgaand slecht gedrag daartoe worden 

verwezen. 

Een gevangene wordt nooit onmiddellijk bij 

aankomst in het gesticht in die klasse ingedeeld; 

2° . de tweede of reridivistenklasse: 

hiertoe behooren de gevangenen die vroeger 

reeds eene gevangenisstraf van minstens één jaar 

hebben ondergaan, voor zoqver zij niet in de 

eerste klasse zijn ingedeeld; 

3° de det·de klasse : 

hi ertoe behooren de overigen. 

De tweede en tierde klassen worden onderver
deeld met inachtneming van art. l l der wet van 

14 April 1886 (Staatsblad n°. 62). 
79 . Geen gevangene wordt uit de eerste klasse 

ontslagen en teruggebracht naar de klasse waar

bij hij behoort, temij gedurende ten minste drie 

maanden door hem geen reilen tot ontevredenheid 

is gegeven. Bij herhaling in deze klasse geplaatst 
moet hij - om daarnit te kunnen worden ont

slagen - zich ten minste zes maanden goed 

hebben gedragen. 
80 De ·gevangenen der verschillende klassen 

worden in verschillende ve.rblijfzalen gehuisvest en 

wandelen afzonderlijk. Zij worden ook overigens 

steeds onderling afgezonderd, doch b\i den arbeid, 

bij het onderwijs, bij de godsdienstoefeningen en 

op de ziekenzalen kan van de afzondering in ver

schillende lokalen worden afgeweken. 

De in de eerste klasse geplaatsten staan ten 

aanzien van briefwisseling, bezoeken of andern 

voorrechten bij de overige bevolking ten achter. 

Ook wordt hun het genot der kantine ontzegd 

en mogen zij die er tweemaal in geplaatst zijn 

geweest , niet worden opgenomen in de voordracht, 

·bedoeld in art. 7 4 van dit besluit. 

81 . lle bepalingen der drie voorgaande arti 

kelen zijn mede van toepassing op de verpleegden 

in de Rijkswerkinrichtingen, met deze wijzigingen 

nochthans: 

a. dat de plaatsing in de eerste klasse wordt 

bevolen door den raad van tucht, hierna in 
ar!. 1 1 5 genoemd ; 

b. dat tot de tweede klasse behooren de per

sonen, die reeds vroeger in een ltijksbedelaars

gesticht of Rijkswerkinrichting werden verpleegd; 

c. dat de mannelijke bevolking te Veenhuizen 

die naar de eerste klasse wordt verwezen , reeds 

alleen daarom dadelijk uit de gestichten Veen
huizen naar de Rijkswerkinrichting te Hoorn wordt 

overgebracht. 

82. In de huizen van bewaring en in de Rijks

opvoedingsgestichten zijn slechts twee klassen: de 

gewone en de strafklasse. 'füt rle plaatsing in 

de strafklasse wordt besloten om de redeneu 

hiervoren in art. 78 sub l". vermeld. 

Voorts wordt in de huizen van bewaring zorf! 

gedragen dat ue onveroordeelden zooveel mogelijk 

afgezonderd worden geplaatst, dat zij iu ieder 

geval niet met de veroordeelden in aan raki eg 

komen en <lat ook de verschillende categoriëu van 

veroordeelden zooveel mogelijk van elkander worden 
afgezonderd. 
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TI'l'EL IV. 

ARllEJJl EN OPDRENGST VAN JH'.N VERPJilCHTEN 

A-ltBEID. 

83. De arbeid bestaat nit arbeid voor rekening 

van het Rijk en arbeid voor rekening van parti
culieren 

84 . De arbeid voor rekening van het. Rijk wordt 

jaarl\jks in hoofilzaak bij een alii:emeen plan van 

arbeid geregeld en over verschillende gestichten 
verdeeld 

Aan dien arbeid wordt zooveel mogelijk uit
breiding gegeven. 

85 . Ter aanvulling van den Rijksarbeid wordt 

in elk gesticht arbeid voor rekening van parti

culieren toegelaten. De regeling daarvan wordt 

voor de gestichten Veenhuizen aan den hoofd

directeur, voor alle andere gestichten aan de 

colleges van regenten overgelaten , die daarbij 

zorg dragen, mede ten einde de particuliere nijver

heid zoo weinig moii:dijk te benadeelen, dat door 

den werkgeve, een hooger loon wordt betaald dan 

volgens de na te melden tarieven door het Rijk 

aan de gevangenen of verpleegden wordt uitge

keerd. Het bedrag dat niet aan de gevan 00enen 

of verpleegden wordt uitgekeerd, wordt in 's Rij ks 

kas . gestort of ten bate van het Rijk geboekt. 

86 . Door Onzen Minister van Justitie worden 

tarieven vastgesteld, waarnaar in de gevangenissen, 

Rijksopvoedingsgestichten en Rijkswerkinrichtingen 

een gering arbeidsloon, zooveel mogelijk bij de 

taak berekend, zal worilen toegekend 

De in dit artikel bedoelde tarieven worden toe

gepast, onverschillig of het Rijksarbeid dan wel 

arbeid voor rekening van p.articnlieren betreft. 

87. Van het door den veroordeelde verdiend 

loon wordt in de strafgevangenissen en de Rijks

werkinrichtin!( te Hoorn, voor zooveel de ilaarin 

tot strnf geplaatsten betreft, de helft - in ile 

Rijkswe,·kinrichtingen te Veenhuizen een derde 

gedeelte als uitgaanskas afgezonilerd. 

Het overige geileelte wordt evenmin uitbetaald, 

maar op de rekening van clen gevangene of ver

pleegde als zakgeld geboekt. Dat gedeelte kan ge

durende den straftijd ten behoeve van den gevangene 

of verpleegde worden aangewend of met zijne toe

stemming voor andere doeleinden worden gebezigd. 

0e bepalingen van dit artikel zijn niet van toe

passing op de tot levenslange gevangenisstraf ver

oordeelden, en de bijzondere strafgevangenissen 

voor jeugdige veroordeelden. 

88. Voor de tot levenslange gevangenisstraf ver

oordeelden en in de buizen van bewaring wordt 

het verdienil loon geheel als zakgeld beschouwd. 
89 . In ile bijzou,lere strafgevangenissen voor 

jeugdige veroordeelden en in de Rijksopvoeilings

gesticbten wordt het geheele bedrag van het ver

diend loon als uitgaanskas bewaard. 
90. In de uitgaanskas zal worden gestort het 

eigen geld, bij de opneming van den gevangene 

of verpleegde in zijn bezit gevonden, de opbrengst 

van de goederen eventueel te z\jnen bate verkocht, 

de gelden welke te zijnen behoeve t\jdens zijn 

verblijf in het gesticht mochten worden ontvangen, 

alsmede het gedeelte van het zakgeld waarover 

hij niet mocht hebben beschikt. Van een en ander 

zal hem op het tijdstip van ontslag verantwoor

ding worde!l gedaan 

Het tweede lid van art . 14 der wet van den 

14 · April 1886 (Staatsb!dd n°. 62) wordt beschouwd 

alleen het in de uitgaanskas gestort loon te be

treffen. 

91 . De uitgaanskas wordt, zoo dikwijls het 

bedrag daartoe aanleidin:,- geeft, en wanneer grond 

bestaat vo'lr de overtuiging, dat de ontslagene 

werkelijk het voornemen heeft zich ter plaatse te 

vestigen , na met het noodif(e reisgeld verminderd 

te zijn , in ééns of in termijnen ter uitreiking 

gezonden aan den burgemeester der gemeente, 

waarheen de gevangene of verpleegde zich bij 

ontslag begeeft. 

Voor zooveel aangaat militaire !'evaugenen, die 

weder bij hun korps terni(keereu, zal de uitgaans

kas aan de administratie van dat korps worden 

0\1ergemaakt . 

92. Op Zon- en erkende godsdienstige feestdagen 

behoeven de gevangenen of verpleegden geen arbeid 

te verrichten 

De Israëlieten zijn op hnnne sabbat en hooge 

feestdagen van den arbeid vrijgesteld. 

93 . Met inachtneming van het bepaalde bj de 

artt 7 en 15 der wet v~n den 14den April 188G 

(Staatsblad n°. 62). wordt ile ver<leeli11g van den 

dag in de verschillende categoriën van gestichten 

b\i ééne beschikking door Onzen Minister van 

Justitie vastgesteld. 

TIT EL V. 

0 N DER WIJS. 

94 Naar gelang der behoefte worden aan elk 

gesticht een of meer onderwijzers verbonden. De 

passantenhuizen en de kleinere huizen van bewa-
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ring builen de arrondissements -hoofdplaatsen zijn 
lriervan uitgezonderd . 

95. In de strafgevangenissen, in de buizen van 

bewaring en in de ltijk werkiurirhtingen zijn de 

veroordeelden ben• lcn den leeftijd van 40 jaar, 

indien zij eene straf van drie maanden of langer 

moeten ondergaan en indien na onderzoek bevonden 

is dat zij ouderwijs behoeven, tot het ontvangen 

daarvan verplicht. 

96. Voor het gewoon onderwijs bestaan twee 

klassen. 'föt de eerste behooren zij die ongeoefend 
zijn, tot de tweede behooren zij die voortgezet 
onderwijs behoeven. 

97. Voor h et doen geven van vakonderwijs w~rdt 

in elk bijzonder geval de toestemming vereischt 

van Onzen Minister van Jnstitie. 

98. Aan hen die afzonderlijk geplaatst zijn, 

wordt he.t onderwij s uitsluitend in de cel gegeven. 

99. Aan het onderwijzend personeel is ten 

strengste verboden zich met godsdienstonderwij s te 
bemoeien. 

100. De duur van het onderwijs wordt cloor 

de colleges van regenten geregeld, met dien ver

stande clat zij , die volgens de wet van ] 4 Apri l 

1886 (Staatsblad n•. 62) onderwijs moeten ont

vangen, ten minste tweemaal 's weeks dit verkrijgen. 

101 . I n cle Rijksopvoedingsgestichten wordt aan 

hen, die den leeftijd van 14 jaar nog niet hebben 

bereikt, iederen werkdag onderwij s gegeven . 

'f I 1' EL VI. 

GOUSOIENSTO!:FENING EN llN GODSDIENST· 

ONDERWIJS. 

102. Met uitzondering der passantenhuizen en 

der kleinere huizen van bewaring, buiten de arrou

dissements-hoofdplaatsen gelegen , worden aan elk 

gesticht verbonden een Protestantsch, een Roomsch 

katholiek en een Israëlietisch geestel ijke. De onder-

cheidene protestantsche kerkgenootschappen worden 

daarbij als ééne gezindte aangemerkt. 

De behartiging van de godsdienstige belauge_n 

van de Protestantsche en Israëlietische gevangenen 

en ver pleegden kan ook aan godsdienstonderwij zers 

worden opgedi·agen. 
Voor de drie gestichten Veenhuizen, waaraan ' 

thans zijn verbonden twee Protestantsche en twee 

Roomse!, katholieke geestelijken, zoomede een I sraë

lietisch iseestelijke, wordt de bestaande toestand 

gehandhaafd . 

103. Zooveel mogelijk worden op alle Zon- en 

ei-kende godsdienstige feestdagen in de gestichten 

of daartoe behoorende kerkgebouwen godsdienst

oefeningen gehouden 
lle bevolking der Rijksopvoedingsl,(estichten kan 

onder behoorlijk geleide buiten het gesticht cle 

gewone openbare godsdienstoefening gaan bijwonen . 

104. De geestelijken zijn ook belast met het 

ge.-en van godsdienstonderw ijs, voor zoo veel d it 
mogelijk blijkt . Hun kan intusschen te dien einde 

een godsdienstonderwij zer worden toegevoegd. 
105 Het is aan geestelljken en gorlsdienst

onderwijzers verboden zich uit eigen beweging of 
zonder toestemming van h et coll ege van regenten 

op eenige wijze in betrekking te stellen met gevan 

genen of verpleegden die niet tot hunne gezindte 

behooren 

106. De hoofden der gestichten zijn bevoegcl 

gevangenen of verpleegden een maal op hun ver

zoek van het bijwonen cler godsdienstoefening vrij 

te stellen, wanneer bij hen met het oog op den 

dienst in het gesticht hiertegen i;,;een bezwaar 

bestaat. 
Meer vrijstellingen achter elkander aan denzelfdeu 

persoon worden niet door hen verl eend ; alsdan 

wordt de beslissing van het college van regenten 

vereischt. 

Wordt een verzoek tot vrijstelling door het 

hoofd afgewezen , dan kan de gevangene of ver

pleegde bij het college van regenten in hooger 

beroep komen. 
Voor de gestichten Veenh uizen wordt ten aanzien 

van de in dit artikel bedoelde vrijstelling het college 
van regenten verv angen ,1oor den hoofddirecteur. 

TITEL VII. 

TUCHT. 

107 . In de gevangenissen en Rijkswerkinrich

tingen kunnen, onverminderd de toepassing de,· 

strnfwet, elke inbreuk op de orde en tucht, de 

re~elen van zindelijkheid, arbeidzaamheid en ge

zondheid , en alle moedwillige beschadiging va11 

goederen, behoorende aan het gesticbt of aan 

derden, naarmate van de zwaarte der overtreding 

worden gestraft met eene der disciplinaire straffen , 

genoemd in art . 20 der wet van den 14den April 

l886 (Staatsblad n°. 62) . 
Bij de door Ons vast te stellen hui shoudelijke 

reglementen en het reglement voor den Raad van 

tucht bij de gestichten Veenhuizen wordt voor 

elk gesticht afzonderlijk bepaald, welke der hi er

voren bedoelde straffen kunnen worden toegepast. 

108. Verpleegden in de gestichten Veenhuizen 2 
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en 3 _kunnen als zij zich aan eene overtreéling v~n 
ernstigen aard of wel bij herhaling aan minde,· 
ernstige overtredingen schuldig maken . naar de 
Rijkswerkinrichting te Hoorn worden verplaatst. 

Ont.vluchting of poging daartoe wordt steeds met 
rleze verplaatsing gestraft. 

De verplaatsing wordt door den raad van tucht, 
bedoeld in art. 114, voor niet langer dan één 
jaar opgelegd. 

Bij wangedrag in het gesticht te Hoorn, kan 
het door den Raad van tucht opgelegd verblijf 

aldaar door het college van regenten over dat 

gesticht, mits binnen de grenzen van den straftij d, 
uaar goedvinden worden verlengd. 

109. Voortdurende verstoring der orde en aan

slagen tegen personen kunnen in de bijzondere 

strafgevangenis te Leeuwarden toepassing van de 
lijf traf ten gevolge hebben. 

110. De strafbare feiten , waaraan gevangenen 

of verpleegden 1,ich schuldig maken, worden door 

de hoofden der gestichten of hunne adjuncten bij 

proces-verbaal geconstateerd en ter kennis van het 
openbaar ministerie gebracht. 

111 . De hoofden der gestichten kunnen de 

straffen , in art 20 der wet van 14 April 1886 

(Staatsblad n°. 62) snb 2°. tot en met 6°. ver

meld, op eigen gezag opleggen - die sub 2°. , 
3° . en 4° genoemd, echter voor niet langer dan 

5 dagen. 
112. Van elke door hem opgelegde straf geeft 

het hoofd van het gesticht onverwijlcr kennis aan 
den voorzitter van het college van regenten. Deze 

beoordeelt of hij zich met de opgelegde straf kan 
vereenigen. Is élit het geval , dan kenrt hij de 

straf goed en is daarmede de zaak beslist Is 

dit het geval niet, dan wijzigt hij de straf of 

heft hij haar ,op, ingeval het een der straffen be

treft in art. 20 der wet van den 14den April 1886 

(Staatsblad n°. 62) onder 5°. en 6°. bedoeld; 
betreft het andere straffen , dan vraagt hij de 
beslissing van' het college van regenten, en kan 

hij, zoo hij znlks nooélig oordeelt, in afwachting 

dier beslissing, de verdere tenuitvoerlegging der 
straf schorsen. 

113. Voor zooverre de oplegging van straffen 

niet overeenkomstig de bepaEngen van het voor
laatst artikel geschiedt door het hoofd van het 

gesticht, wordt de straf opgelegcl <loor het college 
van regenten. 

Iu afwachting der beslissing van het college 
van regenten, is Let hoofd van het gesticht be

voegd den gevangene of verpleegde voor zich zelven 

en anderen door afzondering of door het bezigen 
van een dwangbuis of andere middelen onschadelijk 
te maken. 

114. üe bepalingen der drie voorgaande artikelen 
zijn niet van toepassing op de gestichten te 
Veenhuizen. 

In die gestichten kunnen de straffen, in art. 20 
der wet van den 14den April 1886 (Staatsblad 
n°. 62) sub 6°. genoemd, op eigen geiag worden 

opgelegd door het hoofd van het gesticht. 
Behoudens het bepaa!ae in de voorafguande 

alinea _worden voorts alle straffen, ook die ge

noemd in ari. 21 der gemelde wet, aldaar opge

legd door een raad van tucht , bestaande uit het 

hoofd en vier andere door Onzen Minister van 

Justitie uau te wijzen beambten van het betrokkpn 

gesticht. 

115. De raad van tucht in het vorig artikel 
vermeld, vergadert tweemaal 's weeks . 

Voorstellen tot plaatsing van een verpleegde iu 

de eerste of strafklasse worden dan tevens door 

het hoofd van het gesticht. in den raad aanhangig 
gemaakt. 

Van de beslissing van den mad van tucht, 

zoowel in geval van plaatsing in de eerste klasse 
als van andere bestraffingen, kan de hoofddirecteur 

bij Onzen Minister van Justitie iu hooger be
roep komen . 

116. De lijfstraf, bedoeld in art 22 der wet 
van den 14den April 1886 (Staatsbtad n° 62), 
beslaat in het toebrengen vari hoogstens 50 slagen op 

h~t achterdeel door middel van bullepees of rottang . 
lle vergadering van het college van regenten 

waarin tot de oplegging der straf wordt besloten , 
moet minstens door vijf leden worden bijgewoond. 

ne meerderhein de~ aanwezige leden beslist Bij 
staking der stemmen beslist de voorzitter. 

Bij de tenuitvoerlegging zijn de geneesheer en 

minstens drie leden van het college van regenten 
aanwezig. 

Slotbepaling. 

üeze algemeene maatrègel van inwendig bestuur 
geldt niet voor hen , die krachtens rechterlijk 

vonnis, gewezen v6ór het in werking treden van 
het Wetboek van Strafrecht , zijn overgebracht in 

de milit aire en burgerlijke strafgevangenis 11abij 

Leiden, en in de bedelaarsgestichten. 
Behoort bij Zijner Majesteits besluit van den 

31,ten Augnstns 1886 (Staatsblad n° 159). 

De IJ1inister van JustitiF, 
(get.) DU 'fö1rn VAN B};LI,[NCHAVE. 
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2 Septembe,· 1886. BESLUIT, tot vernietiging van 
het besluit van den gemetnteraad van Boekel, 
van 18 Jan ari 1886, waarbij G . .A. HABRAKEN 

tot secretaris dier gemeente is benoemd. S. 160. 
W1, WILLEM III, ENZ . 

Op de voordracht van Onzen Minister van Staat, 
Minister van Binneulandsche Zaken , van 19 Juli 
1886, n°. 2978, afdeeling Binnenlandsch bestuur, tot 
~ernietiging van het besluit van den gemeenteraad 
van Boekel, van Ja Januari )886, waarbij G. A. 
HABRAKEN tot secretaris dier gemeente is benoemd ; 

Overwegende, dat genoemde I-IAllitAKEN wel 

venia aeta\is heeft verkregen, maar slechts den 
ouderdom van 21 jaren heeft bereikt; 

·dat art. 96 der gemeentewet voorschrijft, dat 
niemand tot secretaris benoem baar is dan die 

meerderjarig is; 
dat art. 19 dier wet verklaart, dat voor meer

derjarigen worden gehouden zij, die den ouderdom 
van drie en twintig jaren h ebben vervuld ; 

dat, hoewel die omschrijving in genoemd artikel 

in onmiddellijk verband staat met de vereischteu 
voor raadsleden, zij echte~ overal toepasselijk is, 
waar in dezelfde wet van meerderjarigheid wordt 

gewag gemaakt, tenzij het tegendeel blij ke; 
dat dit laatste niet het geval is ten aanzien van 

de in art. 96 dier wet gevorderde meerderjarigheid 

als vereischte voor de benoembaarheid tot secretari s; 
dat dus niemand tot secretaris benoembaar is, 

die den leeftijd van 23 jaren niet heeft vervuld; 

dat bovengemeld besluit van den gemeentera~d 
van Boekel derhalve in strijd is met art. 96 der 

gemeentewet; 
Gelet op art. 153 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

21 .Augustus 1886 , n°. J ); 

Gezien het nader rapport van Onzen voornoem 
den Minister, van 30 .Augustus 1886, n° . 3610, 

afdeeling Binnenlandseh bestuur; 
Hebben goedgevonden en verstaan, het ·boven

genoemd besluit van den gemeenteraad van Boekel 
van 18 Januari 1886, wegens strijd met de wet, 
te veruietigen. 

• Onze Minister van llinnenlandsche Zaken is 

belast met cle uitvoering van dit be luit, dat in 
het Staat8blad geplaatst en in afschrift aau den 

Raad van State medegedeeld zal worden. 

Soestdijk, den 2den September 1886. 
(get.) WILLE M. 

De JJ1inister van Staat, JJfin. van Binnenl. Zaken, 
{get.) liENMSKEl!K. 

(Uitgeg . 10 Sept. 1886.) 

i! Septembe,· 1886. MrsslVE van den Minister 
van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
betreffende vrijstelling van zegelrecht van 
declaratiën, mandaten en kwitautiën tot terug
gaaf van bij voorschot gedane beta-lingen. 

Bij Koninklijk besluit van 11 Augustus 1874. 
n°. 22, werd vrijstelling van zegelrecht verleend 
voor de declaratiën, mandaten en kwitantiën 
wegens teruggave van alle door ambtenaren of 

beambten van provincien, gemeenten en water
schappen , voor de provincie, de gemeente of het 
waterschap, bij voorschot gedane betalingen. 

Deze vrijstelling werd verleend o. a. op groud 
dat de eigenlijke schuldeischers van de provincie, 

de gemeente of het waterschap reeds zegelrecht 
hebben betaald voor de stukken welke door hen 

van de bij voorschot gedane betaling zijn afge

geven en welke door beambten, die de betaling 
bij voorschot deden, tot staving van hun recht 
en teruggave, moeten worden overgelegd. 

Mijn ambtgenoot van Financien deelt mij mede, 
dat van deze verleende vrijstelling misbruik wordt 
gemaakt. Vooreerst worden voorschotsdeclaratiën 
opgemaakt en mandaten tot teruggaaf van de 

daarin vermelde bedragen afgegeven in gevallen 
waarin geen sprake is van teruggaaf van werkel\j k 

door ambtenaren voorgeschoten bedragen. Dit blijkt 
reeds uit het hooge bedrag der posten waarvoor 

dergelijke declaratiën en mandaten worden opge
maakt. Bovendien worden ook, wanneer er werke
lijk sprake is vau ternggaaf van voorgeschoten 

gelden, de stukken, waaruit van het gedane voorschot 
blijkt, niet bij de mandaten tot teruggaaf gernegd 

en aldus onttrokken aan het oog van de am bte
naren der registratie. 

Het vermoeden ligt voor de hand dat op deze 
wijze zegelrechten aan de schatkist onttrokken 
worden en mijn bovengenoemden ambtgenoot zou 

zich daarom v~rplicht achten de wijziging of de 
intrekking van de nijstelling aan den Koning 

voor te dragen , indien het misbruik mocht voort
duren. 

Ik heb de eer U te verzoeken de ambtenaren 

of beambten Uwer provincie omtrent de strekking 
van de bedoelde vrijstelling nader in te lichten en 
aan de gemeentebesturen eeue aanschrijving te 
richten, opdat het misbruik ophoude eu het onver

anderd behoud der vdjstelling mogelijk • zij. 

De JJ1in. van Staat, Min . van Binnenl. Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 
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4 Septembe;- 1886. BESLUIT, houdende vernieti

ging van een besluit van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brnbant, waarbij goedkeuring is 
onthouden aan de begrooting der gemeente 
.Bergen-op-Zoom voor 1886, omdat in de be
grooting het saldo van rekening der administra
tie van de gasfabriek is uitgetrokken in plaats 
van alle inkomsten en uitgaven dier fabriek. 

W1;r WILLEM ITI, ENZ. 

Beschikkende op het beroep door den raad der 
gemeente Bergen-op-Zoom ingesteld van het be

sluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
van 30 April 1886, G. n°. 72, waarbij goed
keuring is onthouden aan de begrooting der ge
meente voor 1886; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 28 Juli 
1886 , n° 69; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 1 September 1886 , 
n°. 3666, afd. B. B.; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten bij hun 

bovengemeld besluit hunne goedkeuring liebben 
enthouden aan de begroot.ing der gemeente Bergen

op-Zoom, voor 1886 , op 11:t·ond, dat op de begroo
ting van inkomsten is uitgetrokken een bedrag van 

f 7000 , wegens vermoedelijke baten der gemeente
gasfabriek; dat die som is de opbrengst der gas~ 
fabriek na aftrek der uitgaven, en dat de ge
meenteraad weigert de inkomsten en uitgaven der 

gasfabriek afaonilerlijk op de begrooting uit te 
trekken; dat ingevolge de artt. 204 en 205 der 

gemeentewet de begrooting alle inkomsten en alle 
uitgaven Jer gemeente, van welken aard ook, 

behoort te vermelden; dat de ontvangsten en de 
uitgaven eener gasfabriek, waar deze, zooals in 

de gemeente Bergen-op-Zoom, eene gemeente
inrichting is, wel degelijk als ontvangsten en 

nitgaven van de gemeente moeten beschouwd 
worden; dat mitsdien op de begrooting zoowel 
de inkomsten als de uitgaven der gasfab1iek be

hooren vermeld te worden, en dat, vermits daarop 
alleen is uitgetrokken het saldo van genoemde 

inrichting, de begrooting niet beantwoordt aan de 
voorschriften van artt. 204 en 205 der gemeentewet; 

dat de raad van Bergen-op-Zoom tegen dit 

besluit bij Ons voorziening heeft gevraagd, in 
hoofdzaak aanvoerende, dat in de voorschriften 

omtrent de inrichting der begrooting, krachtens 
art . 206 der gemeentewet door GedeJ_Juteerde Staten 

van Noord-Brabant onder •Onze goedkeuring ge

geven (besluiten van Gedeputeerde Staten van 

1886 . 

30 J uli 1852 en 23 September 1880, goedgekeurd 
bij Onze besluiten van 10 Augustus 1852 ·u•. 49 
en 8 October 1880 n°. 4), niets gevonden wordt, 
dat den eisch van Gedeputeerde Staten wettigt om 
de verschillende posten van ontvang en uitgaaf 
der gasfabriek op de begrooting te brengen, even
min als die der stadsbeleenbank, der gemeente
.muziekschool, der gemeeute -teekenschool, der bad
en zweminrichting en van meer andere gemeente

instellingen, waarvan het beheer aan bijzondere 

commissiën is opgedragen; dat àaartegen de voor 
schriften omtrent de inrichting der reken in<> , 
krachtens art. 115 der gemeentewet doot· Ged -

puteerde Staten van oord-Brabant onder Onze 
goedkeuring gegeven (besluiten van Gedepu 1!è 
Staten van 24 Februari 1854 en 4 April 18 
goedgekeurd bij Onze besluiten van 20 Maart 1854 
n°. 36 en 12 November 187:3 n°. 9), in art. 7 
al. 3 , de volgende bepaling behelzen : 

"Voor ontvangsten, resultaat van een afzonderlijk 
beheer, aan eene commissie, een ontvanger of 

rentmeester opgedragen of van een gemeenschap
pelijk bezit wordt slechts het saldo der rekening 
van die administratie verantwoord, onder over

legging echter van de rekening dier administratie 
en zooveel mogelijk met al de daartoe behoorende 
bewijsstukken"; 

dat dus voor zoover het beheer der gasfabriek 
aan eene commissie is opgedragen, zooals te 

Bergen-op-Zoom het geval is , door dit voorschrift 

is uitgemaakt, dat het door haar gevoerd beheer 
in eene afzonderlijke rekening, en niet in de al

gemeene gemeenterekening behoort te worden ver
antwoord; dat wel is waar gelijke bepaling niet 
voorkomt in de voo t·schriften omtrent de inrichting 

der begrooting , doch dat wegens het verband 
tusschen begrooting en rekening het bepaalde voor 
de laatste ook-geldig schijnt voor de eerste; dat 
het in de praktijk niet wel uitvoerbaar zon zijn 
alle betalingen, ten behoeve van de exploitatie 
der gasfabriek noodig, te doen plaats hebben als 

uitgaven uit de geme~ntekas, op bevelschriften · 
door burgemeester en wethouders af te geven, en 
dat bij vermelding van alle uitgaven en alle ont

vangsten op begrooting en rekening ten onrechte 

het bedrag, W;\armede de ontvangstel!. de uitgaven 

overtreffen, zou beschouwd worden als winst ten 
behoeve der gemeentehuishouding beschikbàar, daar 
als zoodanig alleen kan aangemerkt worden het voor

deelig resultaat der exploitatie aangewezen door de 
boekhouding omtrent het beheer der gasfabriek als 

handels- en nijverheidsonderneming, wat zij ook 

21 
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in handen der gemeente blijft, gevoerd, bij welke 
boekhon_ding ook de afwisselende waarde van den 
voorraad in magaz \Jn, de afschrijving op de ge
bouwen, gaspijpen enz. in rekening komen ; 

Overwegende, dat het beheer der gemeente
gasfabriek te Bergen-op-Zoom, als zijnde een 
afzonderlijk beheer aan eene commissie opgedragen, 
valt in de termen der bovenvermelde, door het 
gemeentebestuur aangehaalde bepaling van art. 7 
al. 3 der voorschriften omtrent de gemeente-reke
ning, door Gedeputeerde Staten van oord-Brabant, 
· achtens art. 11 5 der gemeentewet onder Onze 

ROedkeuring gegeven; 

dat dus volgens die bepaling alleen het saldo 
d ekening van de administratie der gasfabriek 

~ de gemeente-rekening moet worden verantwoord, 
en dat het daarmede in overeenstemming is, dat 
in de begrooting alleen het vermoedelijk saldo dier 

administratie wordt opgenomen ; 
dat hierdoor ook niet wordt geh~ndeld in strijd 

met art. 204 of 205 der gemeentewet, daar de 
ontvangst, welke verwacht wordt als voordeelige 
uitkomst der exploitatie van de gasfabriek in de 
gemeentekas te zullen vloeien, het eeuigc waar
door bij de bestaande wijze van beheer die exploi

tatie met de gemeentekas in aanraking komt, in 

de begrooting wordt vermeld; 
dat derhalve Gedeputeerde Staten van Noord

Brabant ten onrechte hunne goedkeuring aan de 

begrooting tler gemeente Bergen-op-Zoom , voor 
1886, hebben onthouden; 

Gezien de wet van 29 Juni 1851 (Staatsblad 

n°. 85); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiiing der bestreden beschikking van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, de be
grooting der gemeente Bergen-op-Zoom, voor het 
jaar 1886, zooals zij door den gemeenteraad is 
vastgesteld op 23 October en. 7 December 1885, 
alsnog goed te keuren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan 
afschrift · zal worden gezonden aan den Raad van 

State , afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

Soestdijk, den 4den September 1886. 

<.get.) WILLEM. 

• De JJÎinister van Staat, Min. van Bim,enl. Zaken, 
{.get.) HEEMSKERK. 

8 September 1886. B ESLUIT, houdende hand
having van een besluit van Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland, waarbij goedkeuring 
wordt onthouden aan het besluit van den ge
meenteraad van Katwijk, tot het aangaan 

eener geldleening. 
WrJ WILLEM III, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, door burgemeester 
en wethouders van Katwijk, krachtens een besluit 
van den raad dier gemeente van 21 Mei 1886, 
ingesteld tegen een besluit van Gedepn teerde 
Staten van Zuid-Holland van 4/7 Mei 1886, waar
bij goedkeuring wordt onthouden aan het besluit 
van den gemeenteraad van 13 April bevorens, tot 
het aangaan eeuer geldleening; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen 
van bestuur, gehoord, advies van 18 Augustus 
1886, n°. 84; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken van 4 September 1886 , n° . 3667, 
afd. B B ; 

Overwegende , dat de gemeenteraad van Ka'twijk 

op 13 April ll., besloot tot het aangaan eener 
geldleening groot / 63,000, met jaarlijksche af

lossing van ten minste f 1000 , en tegen eene 

rente van 3½ pCt. , met het doel daarmede af 
te lossen vroegere geldleeningen aangegaan tegen 
4} pCt. in een totaal alsnog hedragende/49,750, 

en het overige te bestemmen tot voorziening in 
kasgeld, waarvoor in de laatste jaren steeds een 
bedrag moest worden opgenomen, dat tegen 5 pCt. 
rente en ¼ pCt. provisie per 3 maanden, jaarlijks 
een uitgaaf vorderde van / 600 à f 800 ; 

dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij 

resolutie van 4 Mei jl , aan dit besluit goed

keuring onthielden op grond, dat het met een 

goerl geldelijk beheer niet te rijmen is, uit eene 
geldleening, in 63 jaar af te lossen, een bedrag 
van f 10,000 te vinden tot dekking van gewone 
uitgaven; 

dat de gemeenteraad tegen deze beslissing thans 
Onze voorziening inroept en betoogt: 

dat het vroeger voorhanden kasgeld is besteed 
geworden voor buitengewone uitgaven, namelijk 
tot dekking van kosten voor buitcniewone werken, 

die meer vorderden dan daarvoor op de begrooting 
wàs geraamd , en er mitsdien geen bezwaar kan 

bestaan, thans door eene buitengewone inkomst in 
het daardoor ontstane gemis aan kasgeld te voor 

zien; dat de voorgestelde wijze daartoe voor de 

gemeente . voordeelig is, aangezien in stede van 
6 pCt. rente, krachtens geldopnemingen die Gedepu-
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teerde Staten steeds zonder bemerking goedkeurden, 
voortaan slechts 3½ pCt. zal betaald worden, dat 
het uitgespaarde geld mede zal dienen tot aflossing 
en dus niet kan gezegd worden, dat het nageslacht 
gedrukt wordt ten behoeve van het thans levende 
geslacht; dat Gedeputeerde Staten eindelijk ten 
eenenmale voorbijzien, hoe in de gemeente Katwijk 
waar de eigenaardige toestand van het visschers 
bedrijf meêbrengt, dat de belastingen slechts tegen 
het einde van het dienstjaar kunnen worden in
gevorderd, de beschikking over eene vrij belang
rijke som voor kasgeld eene onvermijdelijke nood
zakelijkheid is; 

Overwegende, dat het sluiten een er geldleening 

door de gemeente Katwijk van/ 63,000, aflosbaar 

in 63 jaren, waarvan een bedrag van ruim / 10,000 
tot het verkrijgen van kasgeld zonde worden aan -
gewend, met de eisehen van een goed geldelijk 
beheer geacht moet worden in strijd te zijn; 

dat immers door eeue beter geregelde invorde
ring der belastingen in die gemeente de behoefte 
aan een althans zoo aanzienlijk bedrag voor kas
geld niet meer zal iyorilen gevoeld; 

dat voor zooveel het tegendeel mocht blijken in 
die behoefte door verhooging der belastingen zal 

dienen te worden voorzien, opdat de gewone uit

gaven ook uit gewone middelen worden bestreden; 
dat mitsdien Gedeputeerde ~taten terecht goeil

keuring hebben onthouden aan boven omschreven 
J"aadsbesluit; 

Gezien de wet van 29 Juni 1851 (Staatsblad 
no . 85); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met handhaving der bestreden resolutie van 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, het daar

tegen door burgemeester en wethouders van Katwijk 
namens den gemeenteraad ingesteld beroep, te 

verklaren ongegrond. 
Onze Minister van l3innenlandsche Zaken is belast 

met de uitvoering van dit besluit, waarvan af

schrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State, afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

Soestd ijk, den 8sten September 1886. 

(get. ) WILLEM. 

De Minister van B innenlandsche Zaken , 
(get.) HnMsu;RK. 

8 September 1886. BESLUIT, tot het toekennen 
van vrijdom van belasting voor azijn en 
houtzuur, voor het verven van wol en wollen 
stoffen. S. 161. 

Wr;r WILLEM III , ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën, van den 19den Augustus 1886, n°. 68, 
Invoerrechten en Accijnzen ; 

Den Raad van State gehoord (ad vies · van den 
31 sten Augustus 18S6, n°. 6); -

Gelet op het nader rapport van Onzen ge
noemden Minister, van den 3den September 1886, 
no. 5 l, Invoerrechten en Accijnzen; 

Gezien art. 7, lett . b, der wet van 27 Juni 1876 

(Staatsblad n°. 130) ; 
Hebben besloten en besluiten vrijdom van be

lasting te verleenen voor azijn en houtzuur , be
stemd tot het· verven van wol en wollen stoffen.,; 

een en ander op den voet van het regie~ , 

vastgesteld bij het Koninklijk besluit van -a-en 
12 Juni 1847 (Staatsblad n°. 31) en van et 
Koninklijk besluit van 26 November 1876 (Staats 
blad n°. 236), en onder zoorlanige verdere voor
zieningen tegen misbruik, als door Onzen Minister 
van Financiën worden noodig geoordeeld. 

Onze Minister voornoemd is belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den 8sten September 1886. 

(get.) WILLEM.. 

De Minister van Financiën, (get.) BLOEM. 

(Uitgeg. lfi Sept. 1886.) 

9 September 1886. BESLUIT, betreffende de opening 
der gewone vergadering van de Staten-Generaal. 
S. 162. 

De opening bepaald op 20 Septembe,• 1886 , 

in eene vereenigde zitting der beide . Kamtrts door 
eene Commissie bestaande uit de Ministers, 
Hoofden van Ministe,·ieele Depa1'tementen. 

10 September 188G . MrsslVE van den Minister 
van Justitie, betreffenile toezending van een 
uittreksel van vonnissen of arresten aan het . 

Departement van Financien, waarbij het ge
not van pensioen aan een veroordeelde · 

ontzegd. 
Volgens de wijziging, door art. 15 der wet 

van 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), in de 
bij dat artikel vermelde pensioenwetten gebracht , 
doet de veroordeeling tot gevangenisstraf van drie 
jaren of meer het genot van pensioen ophouden 

gedurende een door den recht.er bij · het vonnis 
te bepalen tijd . 

21* 
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Voor de toepassing dier bepaling acht de 
Minister van Financien het noodig, dat zijn 
Departement in tijds kennis bekome van het be
staan van elk vonnis of arrest , waarbij het genot 
van pensioen aan een veroordeelde voor korter of 

langer t\jd is ontzegd. 
I k heb mitsdien de eer UWEG. te verzoeken 

te willen bevorderen , voor zooveel Uw Hof en de 
rech tbanken in Uw ressorL betreft, dat voortaan 
een uitt reksel van vonnissen of arresten , waarin 
een dergelijke veroordeeling voorkomt, dadelijk 
nadat zij onherroepelijk zal zijn geworden, door 

ilen betrokken ambtenaar van het openbaar minis
terie aan het Departe~ent van Financien worde 

t\)il89Zonden. 

De Minister van Justitie, 
(get.) DU Toun VAN BELLINCHAVE. 

12 September 1886. BESLUIT, tot bepaling van 
het maximum der verpleegden en het mini
mum van geneeskundigen in het gedeelte van 
het St. Antoniusgesticht aan den nieuwen 

Binnenweg te Rotterdam gelegen, en ingericht 
tot verpleging van vrouwelijke idioten en Jijde-

• ressen aan epilepsie, die in hare verstand e
lijke vermogens gestoord zijn, alsmede van 
kinderen van beide kunne , beneden den leef

t\jd van tien jaren, lijdende aan idiotisme 
of epilepsie, die in hunne verstandelijke ver
mogens gestoord zijn. S. 163. 

WIJ WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, van 
8 September 1886, n°. 2812, afdeeling Medische 
Politie; 

· Gelet op de artt. 7 en 8 der wet van 27 April 
1884 (Staatsblad n° . 96) en op Ons besluit van 

2 Maart 1886 (Staa_tsblad n°. 39); 
Gedeputeerde Staten van Zuidhofland en de 

inspecteurs voor het Staatstoezicht op krankzin
nigen gehoord; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen, 
dat het maximum van het aantal lijderessen en 
kinderen die in dat gedeelte van het St. Antonius

gesticht. , aan den nieuwen Binnenweg te Rotterdam 
gelegen, en ingericht tot verpleging van vrouwe

lijke idioten en lijderessen .aan epi lepsie, die in hare 
verstandelijke vermogens gestoord zijn, alsmeJe 

van kinderen van beide kunne, beneden den leeftijd 
van tien jaren , lijdende aan idiotisme of epilepsie, 

die in hunne verstandelijke vermogens gestoord 

zijn, zal bedragen 40 en het minimum van het 
aantal geneeskundigen één . 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken, is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 

het Staatsblad zal worden geplaatst . 
Soestdijk, den 12den September 1886. 

(get.) WlLLEM. 
De Min van Staat , Minister van Binnen!. Zaken, 

(get .) HEEMSKJ,;RK. 
(Uitgeg . 16 Sept . 1886.) 

15 September 1886. BESLUIT, houdende nadere 
regeling der voorwaarden , waarop, met mede
werking der gemeenten, r(jkstelegraafkantoren 

en rijkslelephoonkantoren in kleinere plaatsen 

kunnen worden opgericht en in stand gehouden. 
s. 164. 

W1;r WILLEM III, Er-z. 

Wenschende over te gaan tot eene herziening 
der regeling der voorwaarden, waarop, met mede

werking der gemeenten , rij kstelegra~f kantoren en 
rijkstelephooukantoren in kleinere plaatsen kunnen 
worden opgericht en in stand gehouden ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat , Handel en Nij verheid, van 9 Sep
tember 1886, La. A, afdeeling Posterijen; 

Hebben goedgevonden en verstaan, met intrek

king van Onze besluiten van 17 Augustus 1870 
(Staatsblad n°. 153) , van 13 Mei 1880 (Staatsblad 
n°. 83) en van 25 April 1881 (Staatsbladn° . 52), 
te bepalen als volgt: 

Art. 1. In plaatsen, waar dit door de be
trokken gemeentebesturen mocht worden verlangd, 
kunnen, in vereeniging met het·kantoor de,· Poste
rijen, rij kstelegraafkantoren worden gevestigd, op 
de navolgende voorwaarden: 

a. Indien de afstand, waarover de verbindingslijn 
moet worden aangelegd, meer dan 5 kilometer 

bedraagt, komeu de kosten van aanleg voor den 
meerderen afstand dan 5 kilometer voor rekening 
der gemeente. 

ó. De gemeente levert en onderhoudt ten ge
noegen van Onzen Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid, de lokalen voor den post- en 
telegraafdienst en voor huisvesting van den be

ambte gevorilerd. 
c. De localiteit voor den telegrsafdienst wordt 

kosteloos door de gemeente beschikbaar gesteld, 
doch voor de woning van den beambte en de 

voor den postdienst noodige ruimte wordt van 

Rijkswege "en billijke huurprijs betaald. 
d. De gemeente verbindt zich uiterlijk binnen 
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zes maanden na den afloop van elk vol dienstjaar, 
aan het Rijk te vergoeden, hetgeen de opbrengst 
van het telegraafkantoor gedurende dat jaar min
der dan de kosten van instandhouding daarvan 
mocht bedragen. Deze verbintenis wordt aan
gegaan voor een tijdvak van 10 jaren en wordt 
geacht na afloop van dat tijd vak telkens voor één 
jaar verlengd te zijn, tenzij de gemeente haar 
uiterlijk drie maanden te voren heeft opgezegil, 
na welke opzegging het telegraafkantoor wordt 
opgeheven. 

e. Als opbrengst van een telegraafkantoor wordt 
voor ieder jaar berekend zooveel malen dertig 
centen als het aantal telegrammen bedraagt , dat 
door het kantoor in dat jaar is afgezonden of uit 
het buitenland ontvangen. Daaronder zijn te be

grijpen de telegrammen, die door later binnen 

vijf kilometer afstand van het telegrnafkantoor 
opgerichte telegraaf- of telephoonkantoren zijn af
gezonden of nit -het buitenland ontvangen. 

f. De ko ten van instandhouding van een tele
graafkantoor in vereeniging met het kantoor der 

Posterijen worden bepaald op 800 gulden 'sjaars. 
2. MeJe op verzoek der betrokken gemeente

besturen kunnen in plaatsen, waar geen rijks
telegraafkantoor is, rijkstelephoonkantoren worden 
gevestigd, op de navolgende voorwaarden: 

a. Jnilien de afstand, waarover de verbindings

lijn moet worden aangelegd, meer dan 5 kilo
meter bedraagt, komen de kosten van aanleg voor 
den meerderen afstand dan 5 kilometer voor reke

ning der gemeente. 
b. De gemeente levert en onderhoudt ten ge

noegen van Onzen Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid, eene gemeubelde localiteit tot uit
oefening van den dienst. 

c. De gemeente wijst ten genoegen van ge

noemden Minister den kantoorhouder en zijn plaats
vervanger aan. Hunne bezoldiging is voor reke

ning der gemeente. 
d. In de bestelling der telegrammen binnen 

den kring waarin volgens de bepalingen van het 
Rijkstelegraafreglement de bezorging van uit tele
graafkantoren kosteloos geschiedt, wordt door en 
voor rekening der gemeente voorzien. Zij is be

voegd tot heffing van een bestelgeld van hoogstens 
10 cent voor elk telegram. 

3. Behoudens hetgeen hieronder is bepaald , 
rust op de gemeenten waar op 1 Januari 1887 
een telegraafkantoor op den voet van de Konink

lijke besluiten van 17 Auµ;ustus 1870 (Staatsblad 
n°. I 53) en 13 Mei 1880 (Staatsblad n°. 83) is 

gevestigd, de verplichting tot vergoeding over
eenkomstig art . l van dit besluit, met dien ver
stande , dat de gemeente waar op dat tijdstip het 
telegraafkantoor sedert meer dan tien jaar is ge
vestigd, bevoegd is zich aan di e verplichting te 
onttrekken, il.oor inzending eener daartoe strek

kende verklaring aan Onzen Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid, ui1erlijk ééne maand 
vóór meerbedoeld tijdstip, welke verklaring het

zelfde gevolg zal hebben als de opzegging, in 

art. ld bedoeld. 
De verbintenis tot vergoeding wordt, na l J anna~ 

1887 of indien het tienjarig tijdvak alsdan nog niet 
is• verstreken, na afloop van dat tijdvak, geacht 
voor het vervolg telkens voor één jaar ver!BQgd 
te zijn, tenzij de gemeente haar uiterlijk drie 

maanden te voren heeft opgezegd, welke opzeggin 
hetzelfde gevolg zal hebben als die in art.. l j 
bedoeld. 

Aan de gemeenten die tot aan l Januari 1887 
de vergoeding die van haar gevorderd werd, 
zullen betaald hebben, zullen ook na dat t ijdstip 

de kosten van instandhouding in rekening worden 
gebracht tot het bed rag als met baar oorspron
kelijk was overeengekomen. 

De verdere verplichtingen die de gemeente 

tegenover den Staat , ingevolge de bovengenoemde 
Koninklijke besluiten, en dat van 25 April 1881 
(Staatsblad n°. 52) op zich hebben genomen, 

blijven onveranderd. 
Onze Minister van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 

geplaatst. 
Soestd i_i k , den 

(get.\ 
l5den September 1886. 

WILLEM. 
De Min. van Watei·staat, Handel en Nijverheid, 

/get.) VAN DEN BERGH. 

(Uitgeg. 22 Sept. 1886.) 

20 September 1886. M1ss1vE van den Minis
ter van Justitie, betreffende de verzoeken om 

· opsporing en aanhouding van naar Engeland 
·voortvluchtige verdachten . 

Het is mij gebleken, dat de bij circulaire dd. 24 
April 1885 afd. 2a, n°. 118, gegeven voorschrif
ten betreffende de wijze waarop verzoeken om op
sporing en voorloopige aanhouding van naar Engeland 

voortvluchtige verdachten, in afwachting van de 
regelmatige aanvrage om uitlevering , thans plaats 
hebben, in sommige gevallen bezwaar kunnen op

leveren. Immers, die aanvrage door tusschenkomst 
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van mijn Departement en dat van Buitenlandsche 

Zaken levert noodzakelijk eenige vertraging op, 
en die vertraging kan oorzaak worden dat, waar 
anders de nanhoudiug van voortvluchtige verdachten 

had kunnen zijn bewerkstelligd , deze thans on

mogelijk wordt. 

Dientengevolge zijn pogingen in het werk gesteld 

om aan dat bezwaar, een gevolg van de onbe

voegdheid der Nederlandsche rechterlijke ambte
naren om zich rechtstreeks tot de Britsche politie

overheden te wenden, te gemoet te komen . Oe 
uitslag daarvan is geweest, dat voortaan de tusschen

komst van mijn Departement en dat van Buiten

landsche Zakeu kan worden vermeden, daar de 

Brîtsche politie· ma~istraat genoegen zal nemen 

met de tusschenkomst enkel van het N ederlandsch 
Gezantschap te Londen , mits het telegram van de 

bevoegde autoriteit hier te lande aan dat Gezant

schap zoodanige gegevens bevat, die het uitvaar

digen van een bevelschrift van aanhouding kunnen 

rechtvaardigen. 

De ederlnndsche gezant aldaar wordt door-

loopend gemachtigd om de tot Zijne Excellentie 

gerichte telegrafische aanvragen om aanhouding 

rechtstreeks van de Nederlnndsche rechterlijke 
autoriteiten, hier te lande 'tot het verleenen van 

een bevel tot gevangenneming bevoegd, te be

schouwen als van zijn regeering afkomstig. 

Ik heb mitsdren de eer CJWEG. te verzoeken 

de betrokken autoriteiten in Uw ressort hiermede 

in kennis te stellen en hen uit te noodigen om 

in voorkomende gevallen zich, met een overigens 

aan de vcreischten van ons uitleveringsverdrag 

met Groot-Brittannië voldoend telegram, tot onzen 

gezant te Londen te wenden. 

De 1Jfinist1n· van J11stitie, 
(!Jet.) DU TOUR VAN BELLINCHAVE. 

21 September 1886. BESLUIT, houdende hand

having van een besluit van Gedeputeerde 

Staten der prov. Zuid-Holland, waarbij is 

verklaard, dat de raad der gemeente Delft 

te recht afwijzend heeft beschikt op het ver

zoek van J. C. FAmus aldaar, om hem als 

lid van den raad te handhaven. 

WIJ WILLEM III, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J . C. FABIUS, te Delft, tegen eene beschikking 

van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, dd _ 

22 Juni 1886, waarbij is verklaard, dat de 

raad der gemeente Delft te recht afwijzend heeft 

beschikt op zijn verzoek, ,,dat de raad hem 
handhave in zijn lidmaatschap van dat college en 

verklare , clat burgemeester en wethouders ten 
onrechte gemeend hebben eene nieuwe keuze voor 
een lid van den rand te moeten bevelen"; 

Den Raad van State, afd. voor geschillen van 

bestuur, gehoord, advies van 8 September 1886, 

n°. 95; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 18 September 1886, 

n°. 3963 , afrl. B. B.; 
Overwegende, dat de appellant lid was van de 

'l'weede Kamer, toen dit college door Ons bij 

besluit van 11 Mei 1886 , weril ontbonden; 

dat hij als eerste luitenant der artillerie ge

durende den tijd van zijn lidmaatschap, inge
volge de eerste bepaling der tweede alinea van 

art. 91 der grondwet, op non-activiteit is geweest; 

dat hij na de ontbinding door Ons bij besluit vun 

21 Mei 1886, n° . 25, gerekend van den l 9den dier 

maand, in actieven dienst herplaatst is, met be

paling, dat hij ter beschikking zoude zijn va n den 
Minister van Oorlog en als zoodanig zoude be

_hooren tot den staf der artillerie; 

dat hem vervolgens , gerekend van 19 Mei, 

binnenlandsch verlof naar zijne woonplaats is ver

leend, met behoud van vol traktement, en in 

afwachting van nadere· beschikking; 

dat appellant tevens Jid was van den raad der 

gemeente Delft; 

dat burgemeester en wethouders van Delft hem 

den 25 Mei 1886, naar aanleiding van Ons voormeld 

besluit, hebben bericht, dat vermits krachtens de 

bepaling van art. 23 litt'. k der wet van 29 Juni 1851 

(Staatsblad n°. 85) , het lidmaatschap van den raad 

met de betrekking van krijgsman in werkelijken 

dienst onvereenigbaar is, zij overeenkomstig het 

,·oorschrift van art. 25, 2• lid, van eerstgenoemde 

wet ter vervu lling der opengevallen plaats tot het 

houden eener verkiezing binnen den voorgescbreveu 

termijn zouden overgaan; 

dat de appellant zich hierop tot den gemeente

raad gewend heeft, met het verzoek, hem in het 

lidmaatschap te handhaven en te willen verklaren, 

dat burgemeester en wethouders ten onrechte ge

meend hebben eene nieuwe keuze te moeten bevelen ; 
dat de raad den 9 Juni 188'3, zich vereenigende 

met het besluit van burgemeester en wethouders, 

dit verzoek van de hand gewezen heeft; 

dat appellant, gebruik makende van het recht, 

hem in de artt. 25 en 33 der gemeentewet toege

kend, tegen de beslissing van den raad bij Gede-
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puteerde Staten van Zuid-Holland , schriftelijk be
zwaren heeft ingediend; 

dat dit collegie bij besluit van 22 Juni 1886 
verklaard heeft, dat de raad der gemeente Delft 
op het verzoek van appellant te recht afwijzend 
heeft beschikt, vermits deze, overeenkomstig de 
tweede bepaling van art. 91, al. 2 der grondwet, 
na de ontbinding der Tweede Kamer der Staten- . 
Generaal op 18 Mei jl., door Ons bij besluit van 

21 Mei 1886, n°. 25, te rekenen van 19 Mei 
te voren, iu actieven dienst is herplaatst, met 

bepaling, dat hij ter beschikking zal zijn van den 
Minister van Oorlog en als zoodanig behooren tot 
den staf der artillerie , en hem daarop wel is 
waar .binnenlandsch verlof is verleend , met be
houd van vol traktement, en in afwachting van 
nadere beschikking, ma~r zoodanig verlof be

zwaarlijk anders kan worden verleend dan aan 
krijgslieden, die in werkelijken dienst zijn , en 
derhalve zoodanig verlof het criterium van werke
lijken dienst in den zin van het aangehaald artikel 
bevestigt; 

dat appellant krachtens de artt. 25 en 36 der 
gemeentewet , den 3den Juli 1886 bij Ons van 
dit besluit in beroep is gekomen ; 

dat door hem, zoo bij Ons, als bij den ge

meenteraad , is aangevoerd, dat het hier de vraag 
geldt, of het geval aanwezig is, in art. 23 litt. k 

der gemeentewet bedoeld, met andere woorden , 
of ltij de bet,·ekking bekleedt van krijgsman in 
werketijken dienst; dat nu deze vraag ontkennend 
moet beantwoord worden; dat hij toch bij Ons 
besluit van 21 Mei n°. 25, alleen ter bescltikking 
van den Minister van Oorlog (geene miiitai re 
autoriteit) gesteld is , die wel bevoegd was hem 
in werkelijken dienst, dat is onder militaire be
velen , te plaatsen, de betrekking van krijgsman 
in werkelijken dienst te doen bekleeden , doch 

dit niet gedaan heeft; dat de tweede bepaling 
van art. 91 al. 2 der grondwet blijkbaar geene 

andere bedoeling kan hebben dan deze, dat de 

krijgsman die ophoudt volksvertegenwoordiger te 
zijn, niet meer van reclttswege buiten der. werkel\jken 
dienst is, zonder dat dit Onze bevoegdheid uitsluit 
om hem op andere wijze of op anderen grond 

buiten den werkelijken dienst te laten; dat dit 
laatste dan ook met hem, appellant, is geschied, 
die, na in actieven dienst herplaatst te zijn, niet 
bij eenig korps der artillerie ingedMld, maar ter 

beschikking van den Minister van Oorlog gelaten 
is, en dat door art. 131 en volgende der militiewet, 

de onjuistheid wordt aangetoond der bewering van 

Gedeputeerde Stateu, als zoude reeds uit het ont
vangen vun verlof blijken, dat men in werkelijken 
dienst is; 

Overwegende , dat art. 23 litt'. k der gemeente
wet het lidmaatschap van den raad onvereenigbaar 
verklaart met de betrekking van "krijgsman in 
werkelijken dienst"; 

dat de wetgev er, dit verordeneude, blijkbaar 
gedacht heeft aan de eerste bepaling van art. 91, 

tweede lid, der grond wet en de woorden • krijgsman 
in werkelijken dienst" gebezigd heeft in den zin, 
dien zij dáár hebben, nademaal, ware dit zijne 
bedoeling niet geweest, het bij de vaststelling van 
voornoemd art. 23 nitdrnkkelijk zoude zijn te 
kennen gegeven ; 

dat - wat nu de beleekenis dier woorden in 

art. 91 , tweede lid, der grondwet aangaat -
aldaar te!?enov~r elkander gesteld worden krijgs
lieden in werkelijken dienst en krijgslieden op 
non-activiteit; zonder dat daarnevens van een 

derde Mti!gorie krijgslieden, wet in actieve,,, maar 
niet in werkelijkm dienst, sprake is; 

dat dan ook, harlde het tweede lid van art. 91 
diegenen, welke door appellant tot deze derde 

oategoriegerekend worden (officieren, ter beschikking 
van den Minister van Oorlog gesteld, of me 

onbepaald verlof) niet als krijgslieden i1' werkelijken 
dienst aangemerkt, te hunnen opzichte niet zoude 

gelden, dat zij, het lidmaatschap van eene der 

beide Kamers aanvaardencle , van rechtswege op 
non-activiteit zijn; terwijl het bij de vaststelling 

dier bepaling klaarblijkelijk de bedoeling der regeering 
was, dat alle krijgslieclen in actie ven dienst 
(dat is niet uit anderen hoofde reeds op non
activiteit gesteld of gepensionneerd) lid van een 
der Kamers wordende, niet alleen van dienst
plichten zonden ontslagen zijn, maar non-actief 
zouden worden ; 

dat de grondwet dus ieder officier, die zich 

niet op non-activiteit bevindt, als krijgsman in 
werkelijken dienst beschouwt; 

dat hiertegen niet kan afdoen, dat in art. 131 
der militiewet de woorden "werkelijke dienst" 
met betrekking tot de miliciens in een ander 
zin worden gebezigd; 

dat ingevolge de tweede bepaling der tweecle 
alinea van het genoemde artikel der grondwet 

de officier, die, hetzij door bedanken , hetzij door 

niet-herkiezing, hetzij cloor ontbinding van de 
Tweede Kamer, ophoudt Jid te zijn vau die ver 
gadering, tot den werkelijke1, dienst terugkeert; 

dat dit rechtsgevolg, uit de grondwet zelve 
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voortvloeiende, den krijgsman op het oogenblik 
zelf, dat het intreedt, krachtens art. 23 litt'. k 
onbekwaam maakt tot het bekleeden van het lid
maatschap van den gemeenteraad; 

dat de appellant dan ook, zoodra krachtens 
Ons besluit van 11 Mei 1886 (Sta,.dablad n°. 105), 
d~ weede Kamer der Staten-Generaal ontbonden 
was , geacht moest worden een der in art. 23 
d~r gemeentewet uitgesloten betrekkingen herkregen 
t hebben, en ingevolge art. 25, eerste Jid, dier 
wet , daarvan aan den raad had moeten kennis 
~ en , bij gebreke waarvan burgemeester en wet
houders bevoegd waren, overeenkomstig art 25 , 
derde lid , te handelen; 

dat Ons beslu it van 21 Mei 1886, n° . 25, 
waarbij appellant gerekend van den l 9den dier 
maand in actieven dienst herplaatst is, mei be
~aling, dat hij ter beschikking zou zij n van den 
Minister van Oorlog en als zoodanig zonde be
hooren tot den staf der artillerie, geensz in s de 
strekking had, het hier voren bedoeld rechtsgevolg 
weg te nemen , maar integendeel de herplaatsing 
in den actieven dienst juist is geschied op grond 
;an de tweede bepaling van het tweede lid van 
art. 91 der grondwet., en het daarop gevolgd 

rlof hem juist verleend is met het oog op den 
toestand van krijgsman in werkelijken dienst, 
waarin hij ten gevolge van laatstgenoemd voor
schrift verkeerde; 

dat de appellant alleen dan niet weder de be
trekking van krijgsman in werkelij ken dienot hadde 
terug bekomen (buiten de gevallen van pension
neering en ontslag) , en mitsdien het lidmaatschap 
van den rand der gemeente Delft had kunnen 
behouden , indien hij op een der gronden, in art 38, 
sub 2°.-5°. der wet van 28 Augustus 1851 
(Staatsblad n°. 128) genoemd, door Ons op non
activiteit ware gepla•tst, ingaande met den dag, dat 
hij opgehouden had lid van de Tweede Kamer te zijn; 

dat nu dit niet geschied is , het besluit van 
burgemeester en wethouders , en dat van den raad 
van Delft, en de uitspraak van Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland in overeenstemming zijn 

t de voorschriften der gemeentewet ; 
Gezien de wet van 29 Juni ] 851 (Staatsblad 

n°. 85); 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving der uitspraak van Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland van 22 Juni 1886 , B, 
n° . 1551 (l• afd .), G. S. n°. 22/1, het daar
tegen door appellant ingestelde beroep ongegrond 
te verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State, afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

Soestdijk, den 2lsten September 1886. 
(get.) WILLEM. 

De :Afinister van B innentandsche Zakm , 
(get.) HEEMSKJfüK. 

21 September 1886 . M1ss1vE van den Minister 
van Justitie, houdende inlichting nopens den 
aanvang van den straftijd van hen, die zich 

i_n verzekerde bewaring bevinden. 
H et is mij gebleken, dat sommige leden van 

het Openbaar Ministerie in dwaling verkeeren 
omtrent den aanvang van den strnftijd dergenen, 
die zich in verzekerde bewaring bevinden. 

Daarom acht ik het niet ondienstig het volgende 
in herinnering te brengen. 

De bepaling van het derde lid van art. 21 der 
wet van den 29 Juni 1854 (Staatsbtad n°. 102) 
is met die wet zelve vervallen. Thans gelden dus 
ten deze voorschriften van de artt. 335 en 336 

van het Wetboek van Strafvordering, in verband 
met de artt. 26 en 27 van het Wetboek van 
Strafrecht.. 

Volgens de beide artikelen van het Wetboek van 
Strafvordering, in verband met art. 26 van het 
Wetboek van Strafrecht, vangt de straftijd . aan 
nadat de termijn van cassatie of hooger beroep 
is verstreken, zonder dat daarvan is gebruik ge
maakt; ingeval van hooger beroep, nadat de ter
mijn van cassatie na die uitspraak in appèl is 
verloopen ; ingeval van beroep in cassatie , nadat 
de Hooge Raad bij eindvonnis zal hebben beslist; 
met dien verstande dat na afloop van die ter
mijnen, indien de veroordeelde zulh verlangt, 
nog bovendien acht dagen moeten voorb ij gaan al 
vorens het arrest of het vonnis kan worden ten 
uitvoergelegd en dus de straftijd ingaat, ten einde 
den veroordeelde de gelegenheid te geven overeen
komstig art. 337 van het Wetboek van Strafvor
dering een verzoekschrift om gratie in te leveren. 

Derhalve vangt eerst dan de straftijd aan, ook 
voor hen, die in verzekerde bewaring zijn . In 
één geval begint echter voor de ~oodanigen de 
straftijd vroeger, namelijk indien de rechter heeft 
gebruik gemaakt van de bevoegdheid, hem ver
leend bij art. 27 van het Wetboek van Straf
recht, door te bepalen dat de tijd vóór de ten
uitvoerlegging van de uitspraak door den ver
oordeelde voorloopig in verzekerde bewaring door-
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gebracht, bij de uitvoering van de hem opgelegde 
stmf geheel of gedeeltelijk zal worden in minde

ring gebracht. In dit geval is de straf reeds 
vroeger ingegaan , zonder dat men dit toen kon 
weten. 

Ik heb de eer UWEG. te verzoeken het 

bovenstaande onder de aandacht te brengen van 
de Officieren van Justitie en de Ambtenaren van 
het Openbaar Ministerie bij de Kantongerechten 
in Uw ressort. 

De JJ[inistei· va,i Justitie, 
(get.) DU TOUR VAN BELLINCHAVE. 

24 September 1886. BESLUIT, houdende wijziging 
van het tarief van kanaalgeld voor het Groot 
Noordhollandscli kanaal en van hal'engeld 
voor de marinehaven het Nieuwediep. S. 165. 

WIJ WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van Fi

nanciën, van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
en van Marine, van 9 Februari 1886, n°. 45 , 

Dom . , van 15 l<'ebruari 1886, n•. 26, afdeeling 

Waterstaat A , en van den 23sten Februari 1886, 

7 cent en voor een zeilschip 9 cent per tien 
knbiek meter bruto-inhoud." 

3. Artikel 10 van het tarief wordt gelezen als 

volgt: 
• Het kanaal- en havengeld wordt, voor zoover 

de inhoud der schepen de grondslag der heffing 
is, berekend : 

a. voor de zeeschepen naar den bruto-inhoud 
uitgedrukt in den Nederlandschen meetbrief, af
gegeven na 3 L Decem her 187 5, of, bij gebreke 
daarvan, in den buitenlandschen nationalen meet

brief, als die aanspraak geeft op vrijstelling v;an 

meting hier te lande; 
b. voor de binnenschepen naar den inhoud volgens 

den Nederlaudschen meetbrief. 
Wanneer zoodanige meetbrief niet vertoon<l wordt, 

begroot de met de heffing belaste ambtenaar den 
inhoud van het zee- of binnenschip, met inach!
neming van de regelen, die hier te lande voor 
de bepaling van den bruto-inbond of voor de 

heffing van . het patentrecht gelden, behoudens 
teruggaaf van hetgeen bi ijkt te veel te zijn be
taald, wanneer de meetbrief binnen zes weke_n 

wordt vertoond. 
n•. 54; Bij de berekening van het kanaal - en haven-

Den Raad van State gehoord (advies van den geld dat per tien kubiek meter wordt geheve 
20sten April 1886, n•. 15); • worden onderdeelen van tien kubiek meter ver-

Gelet op het nader rapport van Onze genoemde waarloosd ." 
Ministers , van den 31sten Augustus 1886, n°. 13, 4. Artikel 15 van het tarief wordt ingetrokken. 
Domeinen en Invoerrechten en Accijnzen, van Il. Te bepalen, dat dit besluit in werking treedt 
9 September 1886, n•. ö2, afdeeling Waterstaat A, den eersten November J 8S6. 
en van 14 September 1886, litt. R, n°. 30; Onze Minister van Financiën is belast met de 

Hebben goedgevonden en verstaan: uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats-
!. Het bij Ons besluit van 6 Juli 1878 (Staats- blail, zal worden geplaatst en waarvan afschrift 

blad n°. 100) vastgesteld tarief van kanaalgeld zal worden gezonden aan den Raad van State. 

voor het Groot Noordhotlandscli kanaal en van Soestdijk, den 24s!en September 1886. 

havengeld voor de marinehaven het N;euwediep (get.) WILLE M. 
te wijzigen als volgt: 

Art. 1. De eerste zinsnede van artikel 1 van 
het tarief wordt gelezen als volgt: 

"voor elke vaart door een der sluizen op of 

De Minister van Financien, (get.) BLO.KM. 

De l,fin. van Waterstaat, Handel en Nijverlteiil,, 
(get.) VAN DEN BERGH. 

aan de uiteind~n van het Groot Nooril,hollandscli De Minister van Marine , (get .) W. GERICKE. 

Kanaal , daaronder begrepen de maritieme scliut
sh1is te Nieuwediep , is aan kanaalgeld verschuldigd: 

voor een zeestoomschip 7 cent en voor een zee
zeilschip 9 cent per tiei, kubiek meter bruto
inhoud." 

2. Artikel 5 van het tarief wordt aldus gelezen: 

"Voor ieiler zeeschip dat in de marinehaven 
liet Niei,wediep komt, is telkens havengeld ver
schuldigd. 

Dit havengeld bedraagt voor een stoomschip 

(Uitgeg. 6 Oct. 1886.) • 
24 Septembei· 1886. BESLUIT, houdende wijziging 

van het tarief van kanaal-, haven- en steiger
gelden op het No01·dzeekanaal en zijne zij
kanalen. S. 166. 

WIJ WII_LEl\1. III, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van Fi
nanciën en van Waterstaat, H andel en Nijver

heid, van 9 Februari 1886, n•. 45, Dom. , en 

• 
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van 15 Februari 1886, n° . 26, afdeeling Water
staat A; · 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
20sten April 1886, n°. 15) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze genoemde 
Ministers, van den 3lsten Augustus 1886, n°. 13, 
Dom en Invoerrechten en Accijnzen, en van 
9 September 1886, n°. 32, afdeeling Waterstaat A; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
De navolgende wijzigingen en aanvullingen te 

brengen in het bij Ons besluit van 8 Juli 1884 
(Staatsblad 11°. 121) vastgesteld tarief van kanaal-, 
haven- en steigergelden op het Noordzeekanaal 
en zijne zijkanalen: 

Art. 1. Het eerste lid van artikel 1 van het 
tarief wordt gelezen als volgt : 

"Van zeeschepen wordt het volgende kanaalgeld 
geheven voor elke 10 M'. bruto-inhoud : 

Van de Noo,-dzee naar 

Stoom-1 Zeil
schepen. schepen. 

IJmuiden of Velzen of omgekeerd 9 cent 12 cent. 

Spaarndam 27 " 37 " 
Nauenza 

Westzaan 
Zaandam 
Ámsterdam 

26 
29 
39 
45 

,, 

" 
,, 

35 • 
39 

54 " 
61 " 

2 . Aan het slot van artikel 1 rnn het tarief 
wordt als nieuw lid toegevoegd : 

"schepen , die uit het kanaal naar zee zijn 
gegaan, maar als bijleggers terugkeeren , betalen 
niet opnieuw kanaalgeld." 

3. Aan artikel 5 van het tarief wordt als 
tweede lid toegevoegd·: 

"Waar recht op vermindering volgens een dier 
artikelen bestaat, wordt eerst berekend hoeveel 
volgens artikel 1 voor het schip zou verschuldigd 
zijn, en vervolgens van dat bedrag het aange
wezen deel genomen. In de einduitkomst worden 
onderdeelen van centen verwaarloosd." 

4. B et eerste lid van artikel 11 van het tarief 
wordt gelezen als volgt: 

• Elk zeeschip _dat in de haven bij de Noord
zeeslnizen komt, is havengeld verschuldigd. 

Dit havengeld bedraagt voor een stoomschip 
10 cent en voor een zeilschip 13 centper l0M• . 
bruto-inhoud." 

5. Artikel 13 van het tarief wordt gelezen als 
volgt: 

"Het steigergeld, verschuldigd voor de schepen 

die van de steigers van den Staat te Velzen of 
IJm1tiden gebruik maken, hetzij als aanlei(plaats, 
hetzij als laad- of losplaats, bedraagt per etmaal: 

voor een ~eestoomschip l ½ cent; 
voor een zeezeilschip 2 cent; alles per kubiek 

meter bruto-inhond, en voor een binnenschip 
2 cent per kubiek meter inhoud. 

Het wordt voor het eerst voldaan dadelijk bij 
aankomst aan den steiger en verder bij den ingang 
van ieder volgend etmaal." 

6. Artikel 17 van het tarief wordt gelezen als 
volgt: 

,, H et kanaal-, haven- en steigergeld wordt be
rekend : 

a. voor de zeeschepen naar den bruto-inhoud 
uitgedrukt in den Nederlandschen meetbrief, af
gegeven na 31 December 1875 of, bij gebreke 
daarvan, in den buitenlandschen nationalen meet
brief, als die aanspraak geeft op vrijstelling van 
meting hier te lande; 

b. voor de binnenschepen naar den inhoud volgens 
den N ederlandschen meetbrief. 

Wanneer zoodanige meetbrief niet vet·toond wordt, 
be):(root de met de heffing belaste ambtenaar den 
inhoud van het zee- of binnenschip met inacht
neming van de regelen, die hier te lande voor 
de bepaling van den bruto-inhoud of voor de 
heffing van het patentrecht gelden, behoudens 
teruggaaf van hetgeen blijkt te veel te· zijn be
taald, wanneer de meetbrief binnen zes weken 

wordt vertoond." 
Te bepalen, dat dit besluit in werking treedt 

den eersten November 1886. 
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. 

Soestdijk, den 24sten September 1886. 

(get.) WILLEM. 

De Minister van Financiën, (get.) BLOEM. 

De Min. van Waterstaat, Handet en Nijverheid , 
(get.) VAN DEN B ERGH. 

(Uitgeg. 6 Oct. 1886.) 

24 September 1886. BESLUIT, houdende wijzi
ging van het tarief van kanaal- en haven
geld voor het kanaal van Voo,-ne. S. 16 7. 

Wu WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van Fi
nanciën en van Waterstaat, Handel en Nijver
heid, van den 9den Februari 1886, n•. 45, 
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Domeinen, en van l 5 Februari 1886, n•. 26, 
afdeeling Waterstaat A; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
20sten April l S86, n•. 15); 

Gelet op het nader rapport van Onze genoemde 
Ministers, van den 3lsten Augustus 1886, n•.13, 
Domeinen en Invoerrechten en Accijnzen, en van 
9 September 1886, n•. 32, afdeeling Waterstaat A.; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
1. Het bij Ons besluit van 23 December 1876 

(Staatsótad n•. 267) vastgesteld tarief van kanaal
en havengeld voor het kanaal van Voorne te 
wijzigen als volgt : 

Art. 1. Het eerste lid van ärtikel 1 van het 
tarief wordt aldus gelezen: 

• Voor iedere schutting van een zeeschip door 
een der sluizen te Nieuwestuis en te Hettevoetstuis 

is een kanaalgeld verschuldigd, voor stoomschepen 
van 7 cent en voor zeilschepen van 9 cent per 
tien kubiek meter brnto-inhoud." 

Het eerste lid van artikel 6 van het tarief 
wordt gelezen als volgt: 

"Voor ieder schip dat een der havens van het 
kanaal van Poorne gebruikt tot ligplaats of om 
te laden en te lossen , is telkens havengelcl ver
schuldigd. 

Dat havengeld bedraagt: 
a. voor een zeestoomschip 7 cent en voor een 

zeezeilschip 9 cent per tien kubiek meter inhoud; 

ó. voor een binnenschip l cent per kubiek 
meter inhoud." 

3. Artikel 8 van het tarief wordt vervangen 
door het volgende : 

• Het kanaal- en havengeld wordt, voor zoover 
de inhoud der schepen de grondslag der heffing 
is, berekend : 

a. voor de zeeschepen naar den bruto-inhoud 
uitgedrukt in den N edertandschen meetbrief, af• 
gegeven na 31 December 1875, of, bij gebreke 
daarvan, in den buitenlandschen nationalen meet
brief, als n.ie aanspraak geeft op vrijstelling van 
meting hier te lande; 

ó. voor rle binnenschepen naar ilen inhoud volgens 
den N ederlandschen meetbrief. 

Wanneer zoodanige meetbrief niet vertoond 
wordt, begroot de met de heffing belaste ambte
naar den inhoud van het zee- of binnenschip met 
inachtneming van de regelen, die hier te lande voor 
de bepaling van den bruto-inhoud of voor de heffing 
·van het patentrecht gelden, behoudens teruggaaf van 
hetgeen blijkt te veel te zijn betaald, wanneer 
de meetbrief binnen zes weken wordt ,ertoond. 

Bij de berekening van het kanaal- en haven
geld, dat per tien knbiek meter wordt geheven , 
worden onderdeelen van tien kubiek meter ver
waarloosd." 

4. Artikel 12 van het tarief wordt ingetrokken. 
2. 'l'e bepalen, dat dit besluit in werking treedt 

den eersten November 1886. 
Onze Minister van J<'inauciën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staaû

ótad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aau den Raad van State . 

Soestdijk, den 24sten September ] 886. 
(get.) . WILLEM. 

De Minister van Financiën , (get.) BLOEM 

De ~fin. van Waterstaat, H andet en Nijverheid, 
(get.) VAN DEN BERGH. 

(Uitgeg. 6 Oct. 1886.) 

24 September 1886. B i,;sLUIT, houdende wijzi
ging van het voorloopig plaatselijk reglement 
voor de marinehaven te Hetlevoetst11is. S 168. 

WIJ W[LLEM Il[, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Financiën en van Marine, van 9 Februari 1886, 
n•. 45, Domeinen, en van den 21lsten Februari 
1886, litt. B, 11°. 54; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
20 April 1886, n°. 15); 

Gelet op het nader rapport van Onze genoemde 
Ministers, van den 1l l sten Augustus 1886, n•. 13, 
Dom. en Invoerrechten en Accijnzen, en van 
14 September 1886 , litt. B, n•. 30; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
I. De navolgende wijzigingen te brengen in het 

voorloopig plaatselijk reglement voor de marine
haven te H eltevoetstiiis, vastgesteld bij Ons be
sluit van 15 Mei 1855 (Staatsblad n•. 38) en 
gewijzigd bij dat van 26 April 1876 (Staats
ótad n•. 87): 

Art. 1. Het eerste lid van artikel 12 van het 
reglement wordt gelezen als volgt : 

•Telkens wanneer een schip. in de marinehaven 
komt en gedurende de twee aan de komst voor
afgaande dagen het kanaal van P ooi-ne niet heeft 
bezocht, is daarvoor havengeld verschuldigd. Dit 
bedraagt voor een stoomzeeschip zestien cent 
(f 0. 16) en voor een zeezei lschip een en twintig 

cent (f 0.21) per 10 kub. meter bruto-inhoud 
en voor een binnenschip twee en twintig en ee'li 

halven cent (f 0.22½) per 10 kub. meter inhoud." 
2. Artikel 15 van het reglement wordt gelezen 

als volgt: 
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"Voor elk schip, dat binnen de sluis wordt 
toegelaten, moet boven en beha! ve het bij ar tikel 
12 bepaalde havengeld, worden betaald : 

A. B innenkomende. 
Voor een zeestoomschip zestie,i ce,it (f 0.16), 

voor een zeezeilschip een en twintig cent (/0.2 1) 
en or een binnenschip twee en twintig en een 

kalve cent (f 0.22}). 
B. Uitgaande. 

or een zeestoomschip negen cent <f O 09), 
voor een zeezeilschip dertiett cent <f O 13) en voor 
een binnenschip dei·lieneneenkalvecent( ffl.13}), 
een en ander voor de zeeschepen per 10 kub. 
meter bruto inhoud en voor de binnenschepen 
per l O kub. meter inhoud." 

3. Artikel 18 van het reglement wordt gelezen 
als volgt: 

"Het haven- en sl uisgeld wordt, voor zoover 
de inhoud der schepen de grondslag der heffing 
is , berekend: 

a. voor de zeeschepen naar den bruto-inhoud 
uitgedrukt in den Nederlandschen meetbrief, 
afgegeven na 31 December 1875, of, bij gebreke 
daarvan, in den buitenlandschen nationalen meet
brief, als die aanspraak geeft op vrijstelling van 
meting hier te lande; 

b. voor de binnenschepen naar den inbond 
volgens den N ederlandschen meetbrief. 

Wanneer zoodanige meetbrief niet vertoond wordt, 
begroot de met de heffing belaste ambtenaar den 
inhoud van het zee- of binnenschip, met inacht
neming van de regelen, die hier te lande voor de 
bepaling van den bruto-inhoud of voor de heffing 
van het patentrecht gelden, behoudens teruggaaf van 
hetgeen blijkt te veel te zijn betaald, wanneer 
de meetbrief binnen zes weken wordt vertoond. 

Bij de berekening van het haven- en sluisgeld, 
dat per tien kn b. meter wordt geheven, worden 
onderdeelen van tien kub. meter verwaarloosil." 

4. De overgangsbepaling aan het slot van het 
regleme!lt wordt ingetrokken. 

II Te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt den eersten November 1886. 

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. 

Soestdijk, den 24sten September 1886. 
'.get.) WILLEM. 

De Minister van Financiën' '.glit.) BLOEM. 

lJe Minister van Marine, '.get.) W. GERICKE . 

(Uitgeg. 6 Oct. 1886.) 

24 September 1886. BESLUIT, houdende wuz1-
ging van het tarief van haven- eµ schutgeld 
op het kanaal van Walcheren. S 169. 

WIJ WILLEM III , ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van Fi
nanciën en van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
van 9 Februari 1886 , n°. 45, Domeinen, en 
van 15 Februari 1886, n°. 26 , afdeeling Water
staat A; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
20sten .April 1S86, n°. 15) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze genoemde 
Ministers , van den ;Hsten Augustus 1886, n°. 13, 
Domeinen en Invoerrechten en Accijnzen, en van 
9 September 1886, n•. 32, afdeelingWaterstaatA; 

Hebben goedgevouden en verstaan: 

I. Het tarief van haven- en schutgeld op het 
kanaal van Walcheren , vastgesteld bij Ons besluit 
van 8 Oètober 1883 (Staatsblad n°. 139), te 
wijzigen en aan te vullen als volgt: 

Art. 1. Het eerste lid van artikel 1 van het 
tarief wordt gelezen als volgt: 

• Vau de schepen, die gebruik maken van het 
kanaal van Walcheren, wordt als havengeld geheven: 

1°. van zeestoomschepen met een bruto-inhoud 
van: 

a. 750 kubiek meter of minder 32 cent; 
b. 751 tot 1500 kubiek meter 35 
c. 1501 " 3000 119 
d. 3001 kubiek meter of meer 42 
alles per tien kubiek meter brnto-inhond; 

2°. van zeezeilschepen met een bruto-inhoud van: 

a. 550 kubiek meter of minder 43 cent; 
b. 551 tot 1100 kubiek meter 48 

c. -1 101 " 2200 53 
d. 2201 kubiek meter of meer 58 
mede per tie,i kubiek meter bruto-inbond; 

3°. van binnenschepen 2 cent per kubiek meter 
inbond; 

4°. van schepen niet grooter dan tien kubiek 
meter in ééns af 10 cent." 

2. Het eerste lid van artikel 3 van het tarief 
wordt aldus gelezen : 

• Voor schepen, die uitsluitend naar AJiddelburg 

b estemd zijn en rechtstreeks derwaarts varen zonder 
op het kanaal te laden of te lossen , wordt het 
in artikel 1 bepaalde gewone havengeld verminderd: 

a. voor zeestoomschepen met f 0.1 (i per tien 
kubiek meter bruto-inhoud; 
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b. voor zeezeilschepen meÎ f 0.22 per tien 
kubiek meter bruto-inhoud; 

c voor binnenschepen met de helft." 
3. Het laatste I id van artikel 4 van het tarief 

wordt gelezen als volgt: 

•Bij toepassing van dit artikel wordt eerst be
rekend hoeveel voor het srhip erscbuldigd zou 
zijn , uls de reis de eerste was, en vervolgens 
van dat bedrag het aangewezen deel genomen. 

In de einduitkomst worden onderdeelen van 
centen verwaarloosd " 

4 Artikel 7 van het tarief wordt gewijzigd 
als volgt: 

"Voor iedere schutting, behalve voor die door 
de keersluis te f'tissingen, is verschuldigd: 

l 0 • van zeestoomschepen per tien kubiek meter 
bruto-inhoud 3 cent; 

2°. van zeezeilschepen per tien kubiek meter 
bruto-inhoud 4 cent; 

3°. van binnenschepen per kubiek meter inhoud 

½ cent; 
4°. van schepen niet grooter dan tien kubiek 

meter inhoud in ééns af 5 cent; 
5°. van een houtvlot twee gzttden; 
6°. van een gedeelte daarvan van hoogstens 

tien balken een gutde'!i". 
5. Artikel 13 van het tarief wordt gewijzigd 

als volgt: 
,, Het haven- en schutgeld wordt berekend: 
a. Voor de zeeschepen naar den bruto-inhoud, 

uitgedrukt in den Nederlanà,Scnen meetbrief, afge
geven na 31 December 1875, of, bij gebreke 
daarvan, in den buitenlandscben nationalen meet
brief, als die aanspraak geeft op vrijstelling van 

meting hier te lande; 
b. voor de binnenschepen naar den inbond vol

gens den Nederlandschen meetbrief.' 
Wanneer zoodanige meetbrief niet vertoond 

wordt, begroot de met de heffing belaste ambte
naar den inhoud van het zee- of binnenschip met 

inachtneming van de regelen, die hier te lande 
voor de bepaling van den bruto-inhoud of voor 

de heffing van het patentrecht gelden, behoudens 
teruggaaf van hetgeen blijkt te veel te zijn be
taald, wanneer de meetbrief binnen zes weken 

wordt vertoond. 
Bij de berekening van het haven- en schutgeld 

voor zeeschepen worden de onderdeelen van tien 

kubiek meter verwaarloosd." 
Il. Te bepalen, dat dit besluit in werking 

treedt den eersten . ovember 1886. 
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. 

Soestdijk, den 24 ten September 1866. 
(get.) WILLE M. 

De llfinister vati Financiën, (get.) BLOEM . 

De llfin. van Waterstaat, H andel en ~ijv 'd, 
(get.) VAN DEN BEI!GH. 

(Uitgeg. 6 Oct . 1886.) 

24 September 1886. BESLUIT, houdende wijzi 

ging van het t"rief der voor zeeschepen op 
het kanaal van Ter Neuzen verschuldigde 
haven-, schut- en br□ggelden. S. 170. 

W1;r WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van Fi
nanciën en van Waterstaat, Handel- en Nijver
heid, van 9 Februari 1886, n°. 45, Domeinen, 
en van 16 Februari 1886, n°. )).6 , afdeeling 

Waterstaat A; 
Den Raad van State gehoord (advi es van den 

20sten April l 886 , n°. 1 5); 

Gelet op het nader rapport van Onze genoemde 
Ministers, van den 3lsten Augustus 1886, n°. 13, 
Domeinen eu Invoerrnchten en .Accijnzen, en van 
9 September 1886, n°. 32, afdeeling Waterstaat .A; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. De navolgende wijzigingen en aanvullingen 

te brengen in het bij Ons besluit van 1 October 

1880 (Staatsblad n•. 177) vastgesteld tarief der 

voor zeeschepen op het kanaal van Ter Neuzen 
verschuldigde haven-, schut- en bruggelden: 

Art. 1. Het eerste lid van artikel 1 van het 
tarief wordt gelezen als volgt: 

"van de zeeschepen, die op het kanaal van 
Ter Neuzen komen, wordt een havengeld geheven 
bedragende per tien kubiek meter bruto-inholld 
voor een stoomschip vijf en de'!·tig cent (f 0.35) 
en voor een zeilschip acht en veertig cent (f0.48)." 

2. De ' twee laatste zinsneden van artikel 3 
van het tarief worden gelezen als volgt: 

,, Bij toepassing van dit artikel wordt eerst be

rekend hoeveel zon verschuldigd zijn, als de reis 
de eerste was, en vervolgens van dat bedrag het 
aangewezen deel genomen. 

In de einduitkomst worden onderdeelen van 

centen verwaarloosd. 
Reizen, waarop het schip' volgens art. 7, n° . 7, 

vrij van recht wat, tellen voor de toepa ing van 
dit artikel niet mede." 

3. Artikel ó van het tarief wordt gelezen als 

volgt: 
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"Voor iedere schutting door een der sluizen te 
Ter Neuzen en te Sas van Gent wordt schutgeld 
geheven, bedragende per tien kubieke meter bruto
inhoud van een stoomschip drie cent (/ 0.03) en 
van een zeilschip vier cent (/ 0.04)." · 

4 . Artikel 11 van het tarief wordt gelezen 
als volgt: 

n De haven- en schutgelden worden berekend 
naar den bruto-inhoud uitgedrukt in den Neder
land.îchen meetbrief, afgegeven na 31 December 
1875, of, bij gebreke daarvan, in den bniten
landschen nationalen meetbrief, als die aanspraak 
geeft op vrijstelling van meting hier te lande. 

Wanneer zoodanige meetbrief niet vertoond 
wordt, begroot de met de helling belaste amb
tenaar den inhoud met inachtneming van de 
regelen , die hier te lande voor de bepaling van 
den bruto-inhoui! gelden, behoudens teruggaaf 
van hetgeen blijkt te veel te zijn betaald, wanneer 
de meetbrief binnen zes weken wordt vertoond. 

Onderdeelen van tien kubieke meter worden 
bij de berekening der haven- en schutgelden ver
waarloosd." 

5. Artikel 13 van het tarief vervalt. 
Il. Te bepalen, dat dit besluit in werking 

treedt den eersten November 1886. 
Onze Minister van Financiën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats-· 
blad zal worden geplaatst en waarvan nfschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Soestdijk , den 24sten September 1886. 

(get) WILLE M. 

De Ministei· van Financiën, (get.) BLOEM. 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get) VAN DEN BERGH. 

(Ui~geg . 6 Oct. 1886.) 

26 .September 1886. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 18 December J.874 
(Staatsblad n°. 212), houdende voorschriften 
omtrent de onderwerpen, aangewezen bij 
art. 78 der wet van 18 April 1874 (ötaats
blad- n°. û6), tot vaststelling der tarieven 
van geregtskosten in strafzaken waarva_n de 
gewone regter kennis neemt. S. 171. 

Wr. WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie, van den 25sten Augustus 1886, 5de af

deeling, n° . 87; 
OverwegeITde, dat het noodzakelijk is ten ge

volge van de invoering van het • Wetboek vnn Straf-

recht" en van het Wetboek vnn Strafvordering, 
zooals het gewijzigd is, eenige wijzigingen te 
brengen in Ons besluit vnn 18 December 1874 
(Staatsblad n°. 212), houdende voorschriften 
omtrent de onderwerpen, aangewezen bij art. 78 
der wet van 18 April 1874 (Staatsblad n°. 66), 
tot vaststelling der tarieven van geregtskosten in 
strafzaken, waarvan de gewone regter kennis neemt; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
14den September i886, n°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen voornoem
den Minister, van den 20sten Septembe1· 1886, 
5de afdeeling, n°. 201; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 
Art. 1. Het 5de lid van art. 2 van Ons besluit 

van 18 December 1874 (Staatsblad n°. 212) wordt 
gelezen als volgt: 
· •Tot vervoer van veroordeelden van het naastbij 
gelegen spoorwegstation naar de Rijkswerkinrig
tingen te Veenhuizen en naar het Rijksgesticht te 
Ommerschans kan, op schriftelijke magtiging, van 
een afzonderlijk rijtuig worden gebruik gemaakt." 

2. Het eerste lid van art. 10 van gemeld be

sluit wordt gelezen als volgt: 
"Voor de uitvoering van gevangenisstraf of 

hechtenis wordt slechts één extract uit het arrest 
of nit het vonnis in rekening geleden, indien de . 
daarbij veroordeelden de straf in hetzelfde gesticht 
moeten ondergaan." 

3 . Het eerste lid van art. 1 3 van gemeld be
sluit wordt gelezen als volgt: 

• Processtukken en, buiten de gevallen bij de 
wet bepaald, bevelschriften en in raadkamer ge
nomen beschikkingen worden verzonden in minuut." 

4. Het tweede lid van art. 14 van gemeld be
sluit wordt gelezen als volgt: 

,, BeschikkiQgen in raadkamer genomen en be
velen tot voorloopige aanhouding, gevangenhouding, 
gevangenneming en medebrengiog worden op de 
minuut tenuitvoergele.gd en beteekend, innien de 
beteekeninl( of ten ui tv oer legging geschiedt binnen 
het Rijk." 

5 . Artikel 30 van gemeld besluit wordt gelezen 
als volgt: 

"Voor zoover betreft de afschriften van stukken 

die, krachtens lastgeving van het regtscollegie, 
kosteloos aan den beklaagde worden afgegeven, 
wordt door de griffiers bij hunne declaratie een 
bewij s overgelegd van de beklaagden of hunne 
r~adslieden, dat de afschriften zijn ontvangen. 

In de declaratie wordt de dagteekening vermeld 
van de lastgeving van het regtscollegie." 
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6. Artikel 3~ van gemeld besluit worJt gelezen 
als volgt: 

"Bij de declaratie van gemaakte kosten, die 
door den Staat aan den beklaagde moeten worden 
vergoed , wordt overgelegd het door den voorzitter 
van het regtscollei:ie of door den kantonregter af
gegeven bevelschrift van tenuitvoerlegging." 

7. Dit besluit treedt in werking op den vijfden 
dag na dien der afkondiging in het Staatsblad 
en in de Staatscoztrant. 

Onze Minister van J nstitie is belast met de 
uitvoering vau dit besluit, dat in het Staatsblad 
en gelijktijdig iu de Staatscourant ml worilen 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden gezonden 

aan den Raad van State. 

Soestdijk, den 26sten September 1886. 

(.get.) WILLEM. 

De Minister van Jiistitie , 
(.get.) DU TOUR VAN B ELLlN CHAVE. 

(Uitgeg. 10 Oct. 1886.) 

27 Septembet 1886. BESLUIT, bepalende de 

plaatsing in het Staatsblad van de op 3 Sep
tember 1886 te 's Gravenhage uitgewisselde 
verklaring, betreffende de wederzijdsche be

scherming der handels- en fabrieksmerken in 
Nederland en Oostenrijk-Hongarije. S. 172. 

W1J" WILLEM III, KNZ. 

Gezien de op 3 September J 8S6 te 's Graven
hage uitgewisselde verklaring, betreffende de weder

zijdsche bescherming der handels - en fabrieks
merken in Nederland en Oostenrijk-Hongarije , 
waarvan de inhoud en de vertaling luiden als volgt: 

VERTALING . 

Daar artikel 5 van het op 2n Maart 1867 
tusschen Nederland en Oostenrijk-Hongarije ge
sloten handelsverdrag niet meer volkomen in over
eenstemming is met de wetgeving der Hooge con
tracteerende Partijen en eene wijziging van het 

daarbij bepaalde ten opzichte iler nederlegging van 
fabrieks en handelsmerken in Nededand en Oosten
rijk-Hongai·ije noodzakelijk is bevonden, zijn de 
ondergeteekenden , daartoe behoorlijk gemachtigd, 

omtrent de volgende bepalingen overeengekomen: 
Art. I. De onderdanen van eene de ,· Hooge 

contracteerende Partijen, die krachtens artikel 5 
van het handelsverdrag van 26 Maart 1867, 
binnen het gebied van de andere de~clfde bescher

ming als de nationalen , met betrekking tot den 
eigendom van fabrieks - en handelsmerken, wenschen 

te_ genieten, zullen zich moeten gedragen naar de 
in dat gebied van krncht zijnde voorschriften. 

Derhalve zal wat Oostenrijk-Hongarije betreft, 
de nederlegging der bierbedoelde merken in Oosten
rijk moeten plaats hebben bij de kamer van handel 
en nijverheid te Weenen , in Hongarije bij die te 
Bt1dapest. 

II. Deze regeling zal ove_r en weer in werking 
treden, zoodra zij in de lauden der Hooge con

tracteerende Partijen officieel zal zijn afgekondigd, 
en van kracht blijven zoolaug het handelsverdrag, 
bedoeld bij het voorgaand artikel , niet zal opge
houden hebben verbindend te zijn . 

Ten blijke waarvan de ondergeteekenden deze 

akte hebben opgemaakt en van hun zegel voorzien. 

Gedaan in dubbel te 's Gravenhage, den 3den 

September 1886 . 
De il1inistet van B iàtenlandsche Zaken van 

Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, 
(get.) VAN KA!tNÉBEEK. 

De Bieitengewone Gezant en Gevolmachtigde 
JJ1inister van Zijne JJfajesteit den Keizer van 
Oostenrijk, Koning van Bohemen enz., enz. , 
enz., .ApostoZisch Koning van Hongarije, 

(get.) Comte DJ,: MüLINEN. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Buitenlandsche Zaken van 24 September j 1., 
n°. 8256, Algemeen Secretariaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan de bekend
making der bovenstaande overeenkomst, met de 
vertaling, te bevelen door plaatsing van dit besluit 
in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden der Departementen van 

Algemeen Bestuur , worden belast, ieder voor 
zooveel hem betreft, met de nitvoe.ring der be

palingen, in voorschreven verklaring vervat. · 
Soestdijk, den 27sten _September 1886. 

/get.) WIL LE :M. 
De Minister van Bnitenlandsche Zaken, 

(get.) V. KARNEBEEK. 

(Uitgeg . 7 Oct. 1886.) 

29 September 1886. M1ss1v.ll van den Minister 

van Justitie, betreffende mededeeling aan de 
Algemeene Rekenkal'l1er van den afloop van 
strafver,olgingen wegens overtredingen der 

wet van 20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 131). 

Blijkens mededeeling van de Algemeene Reken
kamer is het in den laatsten tijd meermalen ge
beurd, dat zij alleen door de verantwoording van 
burgemeesters of gemeente-ontvangers kennis he-
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kwam van de inbeslagnemin~ · van vee, wegens 
overtredingen van de bepalingen der wet van 
20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 131), zonder dat 
haar oflicieele mededeeling werd i:,;edaan van den 
afloop der dientengevolge ingestelde strafvervol
gingen. 

Het blijkt derhalve dat de circulaire van 25 Sep• 
tember 1875, 3de afd. n°. 124, niet altijd werd 
nageleefd. Het doel nl., dat de Kamer door de 
kennis van den afloop van alle strafvervolgingen 
uit bovengemelde wet voortvloeiende , controle 
kunne uitoefenen op de deswege onder de gemeente
ambtenaren berustende gelden, wordt zoodoende 
niet bereikt . 

Nu de bedoelde strafvervolgingen, ingevolge 
art. 11 der wet van 15 April 1886 (Staatsblad 
n°. 64), tot de kennisneming van de kanton
gerechten behooren, komt de opdracht, bij mijne 
aangehaalde circulaire aan de officieren van justitie 
gedaan, van zei ve te vervallen, maar is het 
wenschelijk diezelfde opdracht thans te doen aan 
de ambtenaren van het openbaar ministerie bij de 
kantongerechten. 

Ik heb mitsdien de eer UWEGestr. te verzoeken 
aan laatstgenoemde am bteuaren de noodige be
velen te geven, opdat de verlangde kennisgevingen 

aan de Algemeene Rekenkamer geregeld geschieden. 
De Minister van Justitie, 

(ge/. .) DU TOUR VAN BELLlNCliAV.(,. 

2 October 1886. MrsstVE van den Minister van 
Justitie , houdende verzoek dat de exploiten 
in strafzaken zooveel mogelijk warde opge
dragen aan rijksveldwachters. 

Ik heb de eer Uwe bijzondere aandacht te 
vestigen op · de bepaling van art. 7 van het Wet
boek· van Strafvordering, dat alle dagvaardingen 
en beteekeningen van stukken , op last van de 

daarbij bedoelde ambtenaren , kunnen geschieden 
door rijksveldwachters , welke algemeene bevoegd
heid bij de vroegere wetgeving niet was toegestaan, 
daar alstoen de beteekening van een aantal stukken 
in strafzaken, niet aan rijksveldwachters kon wor
den opgedragen. 

Het is dus de bedoeling van den wetgever ge
weest aa.n het doen van exploiten in strafzaken 
door rijksveldwachters, belangrijke .uitbreiding te 
geven. 

Het is mijn verlangen dat overeenkomstig die 
bedoeling worde gehandeld en ik verzoek 1J mits
dien te bevorderen dat alle exploiten in strafzaken, 
zooveel mogelijk worden opgedragen aan rijks-

veldwachters . Daarvoor kunnen voornamelijk in 
aanmerking komen dagvaardingen van beklaagden 
en getu igen, vonnissen door den kantonrechter 
wegens dronkenschap gewezen en andere stukken 
die beteekend moeten worden in plaatsen waar 
rijksveldwachters z_ijn gestationneerJ en waaraan 
weinig schrijfwerk verbonden is. 

De kosten van het drukken van imprimé's voor 
afschriften , kunnen aan mijn Departement worden 
in rekening gebracht 

De Minister van Justitie , 
(get.) DU TOUR VA.N BELLINCHAVE. 

2 Octobe,• 1886. BESLU IT , betreffende de ver
wisseling van drie en een half ten honderd 
rentegevende schuldbekentenissen, uitgegeven 
krachtens de wet van den 9den Mei 1886 

(Staatsblad n°. 102), tegen inschrijving op 
het Grootboek der drie en een half ten hondercl 
rentegevende Nationale Schuld. S. 173. 

WtJ WILLEM III, ENZ. 

Gezien het bepaalde bij art. 8, sub 2°. , der 
wet van den 9den Mei 1886 (Staatsblad no. 102) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Fi
nanciën, dd. 28 September 1886, n°. 69, Gene
rale Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De krachtens de wet van den 9den Mei 

1886 (Staatsblad n°. 102) uitgegeven drie en een 
half ten honderd rentegevende schuldbekentenissen, 
waarvoor verwisselingen tegen inschrijving op het 
Grootboek der drie en een half ten honderd rente
gevende Nationale Schuld wordt verlangd, kunnen 
tot dat einde, zoolang zij niet zijn uitgeloot, ver
gezeld van alle daarbij behoorende onverschenen 
coupons en van het bewijs tot bekoming van 

nieuwe coupons, op alle werkdagh van des voor
middags tien tot des namiddags twee uur worden 
ingeleverd ten kantore van den Agent van het 
Ministerie van Financiën te Amsterdam. 

Zij worden vermeld op daarnevens te voegen , 
behoorlijk ingevulde en door den inleveraar onder
teekende nommerlijsten, waarvan de formulieren 
tegen betaling van vijf cents per stuk ten kantore 
van dien Agent verkrijgbaar .zijn. 

Indien de Agent aanleiding vindt om niet dade
lijk 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 bewij s van over
neming af, dat van den derden werkdag na dien 
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der afgifte af, tegen het eerstgenoemde bewijs 

kan worden verwisseld. 

De voor deze schuldbekentenissen afgegeven 

recepissen kunnen, zoolang de g~legenbeid tot in

wisseling daarvan tegen definitieve schuldbekente
ni ssen niet is opengesteld, op dezelfde wijze als 
hiervoren is bepaald, tot verwisseling tegen in
schrijving op het hi ervoren genoemde Grootboek 

bij den Agent worden ingeleverd. 

2. V 001· het bedrag van elke ingeleverde, in 

orde bevonden partij schuldbekentenissen of rece

pissen worden door den Agent voornoemd aan 

den inleveraar afgegeven: 

a. een gedagteekend bewijs recht gevende op 

inschrijving tot gelijk nominaal bedrag als dat 

der overgenomen .scl,uldbekentenissen of recepissen, 

in het Grootboek der drie en een half ten honderd 

rentegevende Nationale Schuld , met ingang van 

rente als volgt: 

indien de afgifte geschiedt van 8 Maart tot 

en mei 7 Septem her , op den tusschen die beide 

dagen vallenden eersten dag der maand April; 

en indien de afgifte geschiedt van 8 September 

tot en met 7 Maart, op den tusschen die beide 

dagen vallenden eersten dag der maand October; 

b. een door den inleveraar in te vullen en te 

onderteekenen formulier van verklaring tot het 

bekomen der verlangde inschrijving met cluplicaat 
daarvan. 

Voor de sub b bec1oelde formulieren wordt vijf 

cents per exemplaar betaald. 

3. Wanneer de afgifte der in het, voorgaande 

artikel onder litt. a en b vermelde stukken ge

schiedt tusschen den 9den en Jen 3lsten ~!aart en 

tusschen den 9den en den 30sten September. wordt 

de respectievelijk op 1°. April en op 10. October 

daaraanvolgende verschijnenrle coupon van de ter 

overschrijving aangeboden schuldbekeutenissen aan 

den inleveraar teruggegeven. 

4. De kapitalen waarvoor de bij letter a van 

art . 2 bedoelde bewijzen zijn afgegeven, worden 

door de Directie van de Grootboeken der N atio

nale Schuld ambtshalve in het Grootboek inge• 

schreven onder een hoofd van rekening, luidende: 

"Schuldbekentenissen ( Schuld voorlspmitende itit 
de verwissebing van krachtens de wet van den 

9den :Afei 1886, Staatsblad n°. 102, uitgegeven)." 

De dagteekening van dit besluit en het nommer 

waaronder het in het Staatsblad is geplaatst, 

worden mede in dat hoofd van rekening uitgedrukt. 

5. De bij art. 2 bedoelde bewijzen worden, 

vergezeld van de daarbij behoorendc formulieren, 

1886. 

nadat deze behoorlijk zijn ingevuld en onder

teekend, ingeleverd bij de Directie van de Groot

boeken der Nationale Schuld , om daarvoor op den 

voet der bepalingen, vastgesteld bij het Vorstelijk 
Besluit vau den 8sten December 1814 (Staatsblad 

n" . 111), door afschrijving van het hoofd van 
rekening, vermeld bij art. 4, de verlangde in 
schrijviug te bekomen. 

6. Indien ten gernlge van vertraagde inlevering 

der bij art. 2 vermelde stukken, of door onjuiste 

of onvolledige invulling en onderteekening van 

het bij dat artikel bedoelde formulier, de verlangde 

inschrijving eèrst kan geschieden met lateren in 

gang van rente dan in de afgegeven bewijzen 

is uitgedrukt, kan door Onzen Minister van Fi

nanciën machtiging worden gegeven tot uitbetaling 

der verschuldigd gebleven renten, voor zoover 

deze niet zijn verjaard . 

7. Door den Agent van het Ministerie van 

Financiën te Amsterdam wordt dagelijks aan de 

Algemeene Rekenkamer opgave gedaan van de 

volgens dit besluit door hem overgenomen schuld

bekentenissen of recepissen en daarvoor afgegeven 

bewijzen recht gevende op inschrijving. 

De overgenomen schuldbekenteni ssen of rece

pissen worden dadelijk na afgifte der bij )let voor

gaande lid bedoelde bewijzen , door voornoemden 

Agent voorzien van een kenteeken dat zij van on

waarde zijn om alzoo later bij de Algemeene 

Reken kamer te worden overgebracht. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 

uitvoering van dit besl uit, dat in het Staatsblad 

en in de Staatscourant zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 2den October 1886. 

(get .) WILLEM. 

De fflinister van Ji'inancien, (get:) BLOEM. 

(Uitgeg. 10 Oct. 1886.) 

3 October 1886 . BESLUIT, bepalende de plaatsing 

in het Staatsblad van de op 7 Apri l J 886 

te 's Gravenhage tusscben Nederland en B elgië 
gesloten overeenkomst betreffende den bouw 

van eene brug over de il/aas te Maaseyk. 
S. 174. 

IV1J WILLEM III, ENZ. 

Gezien de op 7 April 1886 te 's G?·aven1iage 
tusschen Nederland en België gesloten overeen

komst betreffende den bouw van eene brug 01·er 

de Maas te llfaauyk, waarvan de inhoud en de 

vertaling luiden als voll( t : 

22 
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VERTALING. 

OVEREE KOMST tusschen Nederla11d en 
B elgië , te,· 1·egeling der voorwaarden voor 
den bo11w en het onderhoud .van eene brug 
over de Maas bij MaaSll?/k. 

Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden en 
Zijne Majesteit de Koning der Belgen, in gemeen 
overleg de voorwaarden voor den bouw en het 
onderhoud van eene brug over de Maas bij Maaseyk 
wcnschende te regelen, hebben te dien einde tot 

Hunne gevolmachtigden benoemd, te weten: 

Zijne Majesteit dè Koning der ederlanden: 
.Jhr. ABRAHAM PIETER CORNELIS VA KARNE· 

BEEK, Ridder der Orde van den eclcrlandschen 
Leeuw, enz., enz . , Hoogstdeszelfs Minister van 
Buitenlandsche Zaken; 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen: 

Baron AUGUSTUS b'ANETHAN' Groot-officier der 

Leopoldsorde, Ridder der Orde van den N ecler

landschen Leeuw, Grootkruis der Orde van de 

Eikenkroon van Luxemburg, enz., enz. , Hoogst

deszelfs buitengewoon Gezant en gevolmagtigd 

Minister te 's Gravenhage; 

dewelke, na uitwisseling hunner volmachten, 

me in goeden eu behoorlijkeu vorm zijn bevonden, 

omtrent het navolgende zijn overeengekomen: 

Art. 1. De Belgische Regeering zal op hare 

kosten en voor hare rekeninf( eene brug doen 
bouwen over de Maas bij Maaseyk, ter plaatse 

vnn den tegenwoordigen overgang over die rivier . 

De uitvoering van dat werk zal evenwel afhanke

lijk zijn van de bewilliging der subsid iën die reeds, 

zoowel in België als in Nederland, daarvoor zijn 

toegezegd. 

ne brug zál , te rekenen van den linkeroever, 

hebben drie bogen, met metalen bovenbouw, van 
48 M , wijdte horizontaal gemeten ter hoogte van 

clen bovenkant der pijlers en twee doorlaatopeningen 
van 8 M. wijdte gespaard in hel rechter landhoofd. 

De aanleg van den oprit ter verbinding van 
den weg naar Roosteren met het bovendek der 

brug zal eveneens ten laste der · Belgische Regee
rinir zijn. 

In het midden van de metalen overspanning 
zal de brug eene vrije hoogte aanbieden van minstens 

3 M. tusschen den onderkant van den ligger en 
den hoogwaterstand van 4 Februari 1850, zijnde 

32,30 M. boven het algemeen watervlak van het 

Koninkrijk België (Ostende's peil) of 30 M. + A.P.). 

Voor hoogtewerk wordt aangenomen dat gegroefd 

in den hardsteen door den waterstaat aangebracht 
in den oostelijken ge1•el van het huis van den 
heer Gelissen te Maaseyk, gemerkt 30.27 M. + A.P. 
of 32.57 M. boven ' t algemeen watervlak van het 
Koninkrijk België (Ostende's peil). 

2. De brug zal ge hou wd worden volgens de 

plannen, bestekken en voorwaarden op te ma1rnn 
uitsluitend door de Belgische administratie. Deze 
zal eveneens de wijze en de voorwaarden van uit
voering voorschrijven die zij goed zal achten, 
mits alle maatregelen nemende die uoodig zijn 
opdat de scheepvaart gedurende den bouw der 

brug, noch stroomafwaarts, noch _ stroomopwaarts, 

belet warde. 

3. De aanbesteding zal plaats hebben in België 

door de zorg van het bestuur van dat la_ucl. 
4. Het onderhoud van de brug en der op

ritten zal ten laste van België blijven . 

5. De Nederlanrlsche Regeering verbindt zich 

om , zoo noodig, voor zooveel van haar afhangt, 
volgens de N ederlandsche wetten te verkrijgen de 

onteigening ten algemcenen nutte vau de terreinen 
en onroerende goederen, die op deu rechteroever 

voor de uitvoering van het plan vereischt mochten 

worden. 

In geval van onteigening zal deze plaats hebben 
ten name der Nederlaudsche Regeering voor reke

ning der Belgische, ter wier beschikking de ont

eigende terreinen en onroerende goederen gesteld 
zullen worden. 

6. De materialen, gereedschappen en werktuigen 

bestemd ter uitvoering der werken voor clen bonw 

der brug en over de grens tusschen Neclerland 

en België vervoerd wordende, zullen, zoowel bij 

den in - als hij den uitvoer, van alle douanerechten 

vr\jgesteld zijn . 

Ter verzekering dier vrijstelling zullen de be

doelde vervoeren moeten worden gedekt door eene 
verklaring van den ingenieur, belast met het toe

zicht of met de leiding van de werken, welke 

ingenieur den aard en cle hoeveelheden der mate

rialen, gereedschappen en werktuigen die tot gemeld 

einde vervoerd zullen worden, zal waarmerken. 

De aanvragen van zoodanige gewaarmerkte 

verklaringen zullen minstens acht dagen te voren 

bij gezegden ingenieur moeten worden ingediend. 
7. Wanneer de brug gebouwd is, zullen het 

recht van nationale souvereiniteit en de daaruit 

voortvloeiende rechten zich voo1· elk oeverland 
uitstrekken tot het midden der middelste boog. 

8. De brug en de opritten zullen vrij zijn van 
eiken fiscalen last in de beide landen . 
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Zij zullen uit het oogpunt van hunne instand
houding in de beide landen dezelfde wettelijke 
bescherming genieten als het publiek domein. 

9 . De tegenwoordige overeenkomst zal, na goed• 
keuring in de Kamers in de beide landen, be
krachtigd worden en de bekrachtigingen zullen, 

zoodra mogelijk, te 's Gravenhage worden uitge
gewisseld. 

Ten blijke waarvan de ondergeteekenden, daar

toe behoorlijk gemachtigd, de tegenwoordige over

eenkomst geteekend en van hunne zegels voorzien 
hebben. 

Gedaan in dubbel te 's Gravenhage, den 7den 
dag der maand April van het jaar 1886. 

(get.) v. KARNEBEEK. 
Baron A. n'ANETHAN. 

Gezien de wet van 29 Augustus 1886 (Staats 
blad n°. 140), houdende goedkeuring van sommige 

artikelen van bovenstaande overeenkomst; 

Gelet dat de akten van bekrachtiging van meer

genoemde overeenkomst, door Ons den 18den 

September en door Zijne Majesteit den Koning 
der Belgen den 26sten Augustus 1886 onder

teekeud, den 27sten September daaraanvolgende 

te 's Gravenlta,qe zijn uitgewisseld geworden; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Bnitenlandsche Zaken, van 29 September 1886, 
Algemeen Secretariaat, n°. 8293; 

Hebben goedgevonilen en verstaan de bekend
making van bovengenoemde overeenkomst te be

velen door plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 
Onze Ministers, Hoofden der llepartementen 

van Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voor 

zooveel hem betreft, met de uitvoering der be

palingen, in voorschreven overeenkomst vervat. 

Het Loo, den 3den October 1886. 

(get.) WILLEM. 

De llfiniste;· van B ïtitenlandsche Zaken, 
(get .) V. KARNEBEEK. 

(Uit,qeg . 16 Oct . 1886.) 

3 October 1886. fü;SLUIT, bepalende de plaatsing 

in het Staatsblad van de op 26 Juli 1886 
te Rome gesloten overeenkomst tot aanvulling 

van het uitleveringsverdrag van November 1869 
tusscben Nederland en Itatië. S. 175. 

WIJ w ILLEM III' ENZ. 
Gezien de op 26 J nli 1886 te Rome gesloten 

overeenkomst tot aanvulling van het uitleverings

verdrag van November 1869 tusschen Nederland 

en Italië (Staatsblad 1870 , n°. 36) , van welke 
overeenkomst de inhoud en de vertaling luiden 
als volgt : 

VERTALING. 

OVEREENKOMST tusschen Nederland en 
Italië betrekkelijk de voorloopige aanhozt• 
ding van misdadigers. 

Zijne :Majesteit de Koning der Neilerlanden en 
Zijne Majesteit de Koning van Italië, nuttig ge
oordeeld hebbende door eene additioneele overeen

komst tot die, welke te J<'lorence den 20s!en No
vember 1869 voor de wederzijdsche uitlevering 
van misdadigers gesloten is, het onderwerp te 

regelen der voorloopige aanhouding van de personen, 

wier uitlevering gevraagd zal kunnen worden ter 
zake van een der feiten vermeld in het tweede 
artikel van gezegde overeenkomst , hebben te dien 

einde tot Hunne · gevolmachtigden benoemd, te 

weten: 
Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden den 

heer BERNARD WEsTENBERG, Hoogstdeszelfs buiten

gewoon Gezant .en gevolmachtigd Minister bij 
Z. M. den Koning van Italië, enz., enz., en 

Zijne Majesteit de Koning van Italië Zijne 

Excellentie graaf N1cous oi,: RoBILANT, Hoogst

deszelfs Minister van Buitenlandsche Zaken, lid 

van ûen Senaat des Koninkrijks, enz. , enz. 
Die, na elkander hunne volmachten te hebben 

medegedeeld , welke in goeden en behoorlijken vorm 
zijn bevonden, omtrent de volgende artikelen zijn 
overeengekomen: 

Art. 1. In afwachting der aanvrage om uitlevering 

zal de voorloopige aanhouding van den vreemdeling, 
wiens uitlevering verlangd zal kunnen worden wegens 

een der feiten, vermeld in het tweede artikel der 
overeenkomst van 20 November 1869, aange

vraagd kunnen worden, van de zijde van Neder

land door iederen rechter van instructie (rechter• 
commissaris) of iederen officier van justitie; van 
de zijde van Italië door iederen upraetor", rechter 

van instructie of procureur des Konings. De 

voorloopige aanhouding is onderworpen aan de 
vormen en de regelen, voorgeschreven door de 
wetgeving van het land, waaraan de aanvrage 

wordt gedaan. 
De aanvrage om voorloopige aanhouding over 

de post of per telegraaf verzonden, zal altijd over

gebracht moeten worden langs diplomatieken weg. 
2. De ingevolge de bepalingen van het voor

gaande artikel voorloopig aangehouden vreemdeling 
22* 
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zal , ten ware hij uit anderen hoofde in hechtenis 
behoort te blijven, in vrijheid worden gesteld 
indien niet binnen twintig dagen na de dagteekening 
van het bevel van voorloopige aanho uding, de 
uitlevering langs diplomatieken weg is aangevraagd, 
onder overlegging der vereischte bescheiden. 

3. Het derde artikel der overeenkomst van 
20 November 1869 vervalt. 

4. Oe tegerwoordige additioneele overeenkomst 
zal beschouwd worden als integreerencl deel van 
de hoofclovereenkomst waarop zij betrekking heeft · 

. en zij zal bij gevolg dezelfde kracht en denzelfden 
du ur hebben. 

Zij zal worclen bekra9htigcl en de bekrachtigingen 
er van znllen te Rome u.itgewisseld worden binnen 

den termijn van clrie maanden, of, zoo mogelijk, 
vroeger , maar zij zal eerst in werking trecl,m, te 
rekenen van den twintigsten clag na hare afkoncli 

ging in de vormen, bij de wetten der beicle lanclen 

voorgeschreven . 
In dubbel opgemaakt te Rome, clen 26sten 

Juli 1886 . 
(get. ) W F.STENBERG. 

( " ) C. RomLANT. 

Gelet dat cle uitwisseling der akten van be
krachtiging van genoemcle overeenkomst, clour Ons 
den 17den Augustus 1886 en door Z. M. clen 
Koning van Italië den 3 lsten van die maand 

onderteekend, den 1 Oclen September d. a. v. te 
Rome heeft plaats gehacl; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Buitenlands'che Zaken, van 29 September 1886, 

Algemeen Secretariaat, n°. 8039 b; 
Hebben goedgevonden en verstaan de bekend

making der bovenstaande overeenkomst, met de 
vertaling, te bevelen door plaatsing van dit be
sluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden der llepartementen van 
Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voor 

zooveel hem betreft , met de uitvoering der be
palingen, in voorschreven overeenkomst vervat. 

Het Loo, den 3den October 1886. 

(get .) WILLEM. 

De Min. van B11itenl. Zaken, (g;t.) v. KARNEBEEK. 
( Uitgeg. 26 Oct. 1886.) 

6 October 1886. BESLUIT, houdende nadere be

palingen omtrent de kandijfabrieken. S. 176. 
WIJ WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
l!'inanciën, van ] 6 September 1886, n°. 59, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Gelet op de wet van 29 Augustus 1886 (Staats 
blad n°. 142), houdende nadere bepalingen om~ 
trent den accijns op de suiker; 

Herzien Ons besluit van 25 September 1880 
(Staatsblad n° l 7 ó), houdende nadere bepalingen 
omtrent de kandijfabrieken; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van 28 Sep
tember 1886 , n' . 12) ; 

Gelet op het nader rapport. van Onzen Minister 
van l!'inanciën, van 30 September 18S6, n°. 137, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. Met wijziging in zoover van art. 27, 

eerste zinsnede, van Ons besluit van 25 Sep
tember 1880 (Staatsblad n°. 175), wordt de 
accijns van de dáár bedoelde suiker berekend 
overeenkomstig de artt. 1, 2 en 14 der wet van 

20 Juli 1884 (Staatsblad n°. 147); 
2. Dit beslnit komt in werking op den vijfden 

dag na dien der afkondiging. 
Onze Minister van ]'inanciën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, ' t welk gelijktijc1ig in 

het Staatsblad en in de Staatscozirant zal worc1en 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 6den October l 886. 

(get.) WILLEM. 

De JJ1inister van Financiën, (get.) BLOEM. 

( Uitgeg. 13 Oct. 1886.) 

7 October 1886. BESLUIT, betreffende vrijdom 
van briefport. 

Bij Koninklijk besluit van 7 October 1886, 
n°. 20, is vrijdom van briefport verleend voor 
de ambtelijke briefwisseling van de plaatselijke 

commissiën van toezicht op het lager onderwijs, 

ter eene, met _het gemeentebestuur ter plaatse, 
ter andere zijde. 

11 October 1886. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing dat 

ingevolge art. 16, 1 °. j0 • art. 1 al. 2 der 
drankwet, voor de strafbaarheid wegens het 

zonder vergunning ten verkoop in voorraad 
hebben van sterken drank wordt vereischt 

dat er aanwezig is bevonden een voorraad 

in het klein, dal is een voorraad die minder 
ilan twee liter bedraagt. 

De Hooge Raad enz. 

Gelet op het middel van cassatie, door den req. 

voorgesteld bij memorie, bestaande in beweerde 
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schending van art . '16 b~in en n°. 1 der hier
boven aangehaalde wet; 

0ve,•wegende dat aan den gereq. bij de dag 
vaal'ding is ten laste gelegd en bij het in hoo1set· 
beroep bevestigde vonnis als beweze~ is aange
nomen ,dat bij den 6 Feb!'. 1886 te Wachtum, 
gemeente Dalen, is bevonden in zijn kruideniers
winkel aanwezig te hebben en wel achter de toon
bank in den zoogcnuamden winkelopstand voor een 

ieder zichtbaar, een steenen kan gedeeltelijk ge

vuld met sterken drank (jenever) en waarnaast 
cenige borrelglaasjes stonden, blijkbaar met <le 
bedoeling om daarin dien drank; alzoo bij borrel
glaasjes vol te verkoopen, hebbende hij geen ver
gunning bekomen van burgemeester en wethouders 
van genoemde gemeente tot den verkoop van 

sterken dt'ank in het klein;" 

0 . dat bij de beklaagde uitspt'aak dit feit is 

geacht niet te vallen in de strafbepalingen der 
boven aangehaalde wet, meer bepaald niet in die 

van art. 16 u0 • 1 omdaI, al moge de bedoeling 
geweest zijn, strafbaar te stellen het ten ve,·lcoop 
in het lclein in voorraad hebben van sterken drank 

zonder de vereischte vergunning, de woorden der 

wet niet anders kunnen worden opgevat dan dat 
strafbaar gesteld is het in het klein in voorraad 

hebben van sterken drank ten verkoop ,onder de 

vereischte vergunning, wat niet was ten laste gelegd; 
0. dat tegen deze beslissing is gericht het middel 

van cassatie hetweÏk bij de memorie in de eerste 
plaats wordt toegelicht met een beroep op de be

doeling van den wetgevel', zooals die uit de ge

schiedenis der wet zou blijken en die zou mede

brengen, dat de wet niet straft het in het klein 

in voorrand hebben, maar het in voorraad hebben 
van iets dat bestemd is om in het klein te worden 
vel'kocht ; 

dat voorts bij de memorie wordt betoogd, dat 
ook de letter der wet die uitlegging ged'.logt en 
dat alzoo <le rechter de wet heeft geschonden door, 

aannemende dat de sterke drank, dien de gereq. 
in zijn wii;kel in voorraad had, bestemd was om 
in het klein te worden verkocht, niettemin van 

rechtsvet'volging te ontslaan op grond dat de dag
vaal'ding niet inhield dat de aanwezige voort'aad 
minder dan 2 liter bedroeg; 

0. daaromtrent: 
dat bij het genoemd art. l 6 n°. 1 met straf 

wordt bedreigd hij , die zonde!' de vereischte ver
gunning stet'ken drank in het klein verkoopt, te 

koop aanbiedt of ten verkoop in voorraad heeft; 
dat deze slotwoorden taalkundig en ook volgens 

verklaring der regeering mede worden beheerscht 

door het voorafgaande "in het klein" en dat der
halve naar de woorden der wet strafbaar is hij, 
die zonder vergunning sterken drank hetzij in het 
klein vel'koopt, hetzij in het klein te koop aan
biedt, hetzij in het klein ten \'er koop in voorraad 

• heeft; 
dat alzoo, volgens de woot'den del' wet voor de 

strafbaarheid wegens het zonder vergunniag in 

voorraad hebben van sterken drank een der ver

eischten is, dat er aanwezig is bevonden een voor
raad in het klein, dat is een voorraad die minder 
clan 2 liter bedraagt; 

0 . voorts dat de geschiedenis der wet niet bevat, 

wat een met cle woorden der wet stl'ijdige be
doeling van den wetgever zou doen kennen; 

dat bij- de behandeling van het wet,ontwerp van 
1880 de rcgeering in de 'rweede Kamer d_el' Staten
Generaal ten aanzien van de hier bedoelde straf
bepaling wel heeft verklaal'd ,dat de wet niet 

straft het in het klein in voorraad hebbeu , maar 
het in voorraad hebben van iets , dat bestemd is 

om in het klein verkocht te worden" en bij de 

schrifte lijke behandeling van de wijzigingswet van 
1885 heeft herhaald, dat het str~fbare is gelegen 

in het voornemen om den sterken drank in het 

klein te verkoopen, doch dat deze verklaringen 
niet kunnen worden afgescheiden van de vragen 
waarop zij ten antwoord strekten, namelijk of 
volgens het ontwerp strafbaar zou zijn de ver
koopel' in het groot, die zijn voorraad heeft zien 

dalen tot beneden eene hoei•eelheid van 2 liter, 

en of niet stmfbnal' moest worden gesteld het 
enkel voorhanden hebben van sterken drank in 
het klein, afgescheiden van de bestemming; 

dat in verband met deze vragen beschouwd de 
verk!al'ingen der regeet'ing niet de strekking hebben 

om het in voorraad hebben van eene grootere 
hoeveelheid dan 2 liters, waarvan geen sprake 
was, in sommige gevallen onder het bereik van 
de strafbepaling te brengen, maar integendeel om 

zelfs bij het aanwezig zijn van eene mindere hoe
veelheid dan 2 liter de strafbaarheid te beperken 
tot het geval dat de voorraad bestemd was om 

te worden verkocht, eene bedoeling die dool' de 

woorden "J,et in het klein ten l'erkoop in voor

raad hebben" met juistheid in de wet is uitgedrukt; 
0. dat het middel van cassatie derhalve is on

gegrond; 

Verwerpt het beroep, de kosten te dragen door 
den Staat. 
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21 October 1886. MISSIVE aan de colleges van 22 October 1886. BESLU IT ," tot gedeel_tel(jke ver-
regenten over de strafgevangenissen en huizen 

van bewaring, betreffende i!e toepassing van 
het voorschrift vervat in art. 8 der wet van 
14 April 1886 (Staatsblad n°. 62). 

Van verschillende zijilen is de vraag gedaan , 
of bij ten uitvoerlegging van verschillende straffen 
vnu gevangenis of hechtenis of van beide onmid
dellijk na elkander, telkens bij den aanvang van 
iedere Yolgende straf weder het voorschtift van 
art. 8 der wet van 14 April 1886 (Staatsblad 
n°. 62) moet worden toegepast, natuurlijk behou-

. dens afwijkingen van den door dat artikel gestelden 

regel met het oog op den gezondheidstoestand 
van den veroordeelde. 

Het komt mij voor, dat, waar zooals in deze 
de woorden van het artikel twijfel overlaten, de 

bedoeling van den wetgever moet worden opgespoord 

en overeenkomstig deze de bepaling behoort te 
worden , uitgevoerd. 

Uit de geschiedenis van het artikel moet wor
den afgeleid, dat de · wetgever in geen geval heeft 

gewi ld , dat aan veroordeelden gedurende meer 

dan twee dagen achtereen uitsluitend water en 
brood als voedsel zon worden verstrekt. Immers 

aan eene opmerking omtrent de wenschelijkheid 
dat in art. 8 der aangehaalde wet de tijd van 
twee etmalen tot vier zou worden verlengd, werd 

geen gevolg gegeven, omdat daaronder de gezonJ

heid der betrokken personen lijden zou. Diezelfde 

wil van den wetgever bl\jkt ook uit art. 20, dat 
bepaalt dat de straf · van water en brood, indien 
zij voor langer dan twee dagen is opgelegd, slechts· 
om den anderen dag zal worden toegepast. Deze 

bedoeling van den wetgever moet m.i. ten gevolge 

hebben dat na iedere twee etmalen, waarin het 
voedsel alleen uit water en brood bestaat , weder 

gedurende ten minste twee dagen het gewone 
· voedsel wordt verschaft. 

Op grond van een en ander heb ik de eer U 
uit te· noodigen, meergemeld art. 8 bij onafge
broken executie van meer dan eene straf van 

gevangenis of hechtenis alleen dan bij den aanvang 
van iederen nieuwen straftijd te doen toepassen, 
wanneer daarvan niet het gevolg is, dat 1sedurende 

meer dan twee dagen achtereen of zonder tnsschen 

ruimte van ten minste even zoov ele dagen, het 

gewon e voedsel aan den veroordeelde wordt ont

bonden. 

(get.) 
De Minister van Jllstitie , 

DU 'J.'OUR VAN B ELLINCHAVE. 

nietiging der verordening op de scholen voor 
openbaar lager onderwijs in de gemeente 

Álblasserdam, vastgesteld door den gemeente
raad bij zijn besluit van den 16 April 1886. 

s. 177. 

WrJ WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Staat, 
Minister van Binnenlanclsche Zaken, van 15 Sep

tember 1886, n°. 2767', afdeding Onderwijs, 
tot gedeeltelijke vernietiging der verordening op de 

scholen voor openbaar lager onderwijs in de gemeente 
Álblasserclam , vastgesteld door den gemeenteraad 

bij zijn beslnit van den 16 April J 886, waarbij 

in art. 6, a en b, de schooltijden en in art. 7 
de vacantiën geregeld zijn ; 

Overwegende: 
dat volgens art. 21 der wet op het lager onder

wijs de regeling der schooltijden en der vacantiën 
behoort te geschieden door het hoofd der school 
en zoo de regeling voor meerdere scholen gelijkelijk 

werkt, door de hooföen dier scholen geza~enlijk, 
onder goedkeuring van burgemeester en wethouders 

en van den districts-schoolopzieuer; 
dat derhalve voormeld art. 6, voor zoo ver 9aarbij 

de schooltijden worden geregeld, en art . 7 in 

strijd zij n met de wet; 
_Gelet op art. 21 der wet val\ 17 Augustus 1878 

(Staatsblad n° .. 127); 
Gezien art . 15:l der wet van 29 Juni 185 1 

(Staatsblad n°. 85); 

Den Raad van St~te gehoord (ad,·ies van den 
12 October 1886, n° . 6); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, vau 
19 October 1886, n°. 3157, afdeeling Onderwijs ; 

H ebben goedgevonden en verstaan de artt. 6 
en 7 van bovenvermelde verordening der gemeente 
Alblasserdam, wegens strijd met de wet, te ver
nietigen . 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de ui tvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 

Raad van State medegedeeld zal worden . 

Het Loo, den 22sten October 1886. 

(get.) WILLEM. 

De ]lfiniste1· van Staat, jJfin. van B innenf.. Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 27 Oct. 1886. ) 



22-25 OC'fOBER 1886. 327 

22 October 1886. ARREST van den Hoogen Raad 
der Neder!., houdende beslissing dat art. 26, 
al 2 j 0 • art. 25 al. l der wet op het notarisamlit 
van toepassing is op den notaris die, wanneer 
een verschijnend persoon hem onbekend is, 
nalaat zich op de aldaar voorgeschreven wijze 
van diens identiteit te verzekeren. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gelet op de door den req. ingediende memorie, 

waarbij als middelen van cassatie zijn voorgesteld: 
1 °. Ver keerde toepassing of schending der artt. 25 

j 0 • 26 der voormelde wet op het notarisambt; 
2°. Schending van art. 20 R. 0. en · art . 156 

det· · grondwet, doordat het vonnis niet inhoudt 

alle gronûen waarop het rust; 

3°. dat ter openbare terechtzitting is voorge

lezen een ambts-eedig procesverbaal van den .officier 
van justitie te Groningen van den 10 Mei 1886, 

welk stnk feiten behelst als bedoeld bij art. 50 
der wet op het notarisambt, en dat in het 

vonnis de door den req . op den 27 (17) Oct. 1885 

gedane verklaringen minder juist zijn teruggegeven; 

Overwegende wat het 2' en 3' middel , welke 

beide den vorm betreffen, aangaat , ilat waar de 

rechterlijke uitspraak , zooals in het beklaagde 
vonnis geschied is, met redenen is omkleeJ., de 

artt. 20 R. 0 . en 156 der grondwet niet kunnen 
zijn geschonden, terwijl de wet nergens de ver

plichtiug oplegt, elke door den bek!. gevoerde 

verdediging in het vonnis op te nemen of te weer

leggen; 
voorts, dat de voorlezing ter terechtzitting van 

het procesverbaal van den officier van justitie van 

den 10 Mei 1886 overeenstemt met het voorschrift 

van art. 228 Strafv. eu geen nietigheid kan teweeg

brengen , al behelsde het feiten als bij art. 50 

det· wet op het notarisambt bedoeld zijn, en de 

bewering dat in het beklaagde vonnis de door 
den req. op 17 Oct. 188 6 gedane verklaringen 

niet juist zijn teruggegeven, als van feitelijken 

aard in cassatie niet kan worden onderzocht; 

0. dat het 1 • middel steunt op de bewering 

dat de bij het laatste lid van art . 26 der wet 

op het notarisambt strafbaar gestelde overtreding 
van het voorschrift van art. 25 dier wet alleen 

doelt op de uitwendige vereischten der akte, alzoo 

op het verzuim der vermelding in de akte àf dat 

de verschijnende personen den notaris bekend zijn, 

of dat deze hem zijn bekend . gemaakt door 2 

attesteerende getuigen, en in deze de vermelding 

dier bekendheid van den ~erschenen persoon in de 

akte niet ontbreekt; 

0 . dat ook dit middel niet kan opgaan ; dat 
toch art. 26 der wet op het notarisambt bepaalt 
dat de notaris, bij overtreding van een of meer 
der in het vorig art. 25 vastgestelde bepalingen, 
voor elk derzel ve eene boete zal verbeuren van 

/ 10, en art. 25 voorschrijft dat de verschijnende 
personen den notaris moeten bekend zijn of door 
2 getu igen moeten bekend gemaakt worden, en 
dat van dit een en ander in de akte melding moet 
worden gemaakt; 

0. dat derhalve de notaris, die wanneer een 
verschijnend persoon hem onbekend is, nalaat zich 
op de voorgeschreven wijze van diens identiteit te 

verzekeren en dit in de akte te relateeren, art. 25 

overtreedt; 

0 . dat in het beklaagde vonnis op grond van 

wettige bewijsmiddelen feitelijk is uitgemaakt dat 
de req. den persoon van ] i'. W. G., dien hij in 

de akte opneemt als verschijnend persoon en hem 
notaris bekend, inderdaad niet heeft gekend, en 
dat mitsdien op zij u verz11im om zich dien persoon 

bekend te doen maken en dat in de akte te vermelden, 

de bij art. 26 gestelde strnf terecht is toegepast ; 

0. dat hiertegen niets afdoet req uirants ver

klaring in de akte dat hem die persoon bekend 

was, omdat door die onwaar bevonden verklaring 

niet kan voldaan zijn aan hetgeen de req. in dit 
geval had behooren te doen ; 

0. dat de aangevoerde middelen alzoo zijn 

ongegrond; .. 

Verwerpt de voorziening en veroordeelt den req . 

. in de kosten daarop gevallen. 

25 October 1886. M1ss1v~ van den Minister van 
Staat, Minister van Binnenlanrlsche Zaken, 

betreffende uitvoering van art. 50 der wet 
op het lager onderwijs. 

Volgens art. 50 der wet op het lager onder
wij s bchooren de bes1 ekken voor- en de gunning 

van den bouw en verbouw van scholen en onder
wijzerswoningen ter bekostiging waarvan aan de 
gemeente, overeenkomstig art. 49 dier wet, uit 

's Rijks kas tijdelijk subsidie wordt verleend, . mijne 

goedkenring. 
Zijn die bestekken goedgekeurd, dan mag daar

aan geclurende den bouw zonder mijne nader"e 
goedkeuring niet worden afgeweken. 

Ik acht het wenschelijk dat, gelijk bij brief van 

mijn ambtsvoorganger van il! December 1881, 

n° 5833, afd. A.Z.C., is voorgesch reven ten 

aanzien van bestekken die volgens eerstgemeld 

wetsartikel door den districtsschoolopziener worden 
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goedgekeurd, ook controle worde· gehouden op de 

uitvoering van bestekken rloor mij goedgekeurd 
en die controle als in evenbedoeld geval op te 
dragen aan de districtsschoolopzieners. 

Ik heb daarom ile eer U te verzoeken voortaan 

bij de mededeeling van de toekenning van een 
subsidie krachtens art. 49 der voormelde wet ten 
behoeve van den bouw en verbouw van scholen 

en onderwijzerswoningen, het gemeentebestuur uit 
Ie noodigen: 

1 °. aan den betrokken districtsschoolopziener te 
zenden een exemplaar van het bestek voorzien van 

eene aanteekening, waaruit van mijne goedkeuring 

blijkt en hem tevens mededeeling te doen van de 
door mij goedgekeurde afwijkingen van het bestek, 
zoo die later mochten voorkomen ; 

2°. van de voltooiing der werken mededeeling 

te doen aan den districtsschoolopziener, die zich 

alsdan overeenkomstig den heden gegeven last, zal 

komen overtuigen of de werkzaamheden volgens 

het door mij goedgekeurd bestek zijn nitgevoerd, 
in welk geval h\i daarvan een bewijs zal afgeven ; 

:J 0 • aan Uw college in te zenden de sub 2 be

doelde verklal'ing. 

Door evenbedoelde verklaring ziet Uw college 

zich dan in staat gesteld om in de kolom aan

merkingen van den staat, aanwijzende de kosten 

van het lager onderwijs volgens de gemeentereke

ning, te vermelden, of de bouw of verbouw met · 

inachtneming van art. 50 der wet op het lager 
onderwij s is uitgevoerd. 

Voor den bouw of verbouw met sedert 1 Janu 
ari 1885 verleende rijkssubsidiën uitgevoerd, zullen 

de districtsschoolopzieners op aanvrage van het 
gemeentebestuur alsnog afgeven het hiervoor in 
sub 2 bedoelde bewijs, wanneer hun n 1. gebleken 

io ' . dat het werk overeenkomstig het door mij 
goedgekeurde bestek is tot stand gekomen. 

De iJtinister van Staat, Min. van B innenl. Zaken, 
(get) flEKMSKERK. 

November 1886. BESLUIT, houdende nadere 
bepalingen omtrent den vrijdom van den accijns 

op gedistilleerd, dat met houtgeest vermengd 
is. S. 178. 

WtJ WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen - Minister van 
Financiën, van 13 October 1886, no. 82, In
voerrechten en Accijnzen; 

Gezien de artt. 1 en 2 der wet van 1 Mei 1863 

(Staatsblad n°. 47) en art. 2, !it. b, der wet 

van 7 Juli 1865 (Staatsblad n°. 80); 

Herzien Ons besluit van 14 September 1872 
(Staatsblad n°. 89); 

Den Raad van State gehoord (advi es van den 
26 October 1886 , n°. 11); 

Gelet op het nad er rapport van Onzen Minister 

van Financiën, van 29 October 1886 , no. 45, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben besloten en besluiten: 

Eenig a,·tikel. 

In Ons besluit van 14 September J 872 (Staats 
btad u0 • 89) wordt tusschen nrt. 17 en art 18 

opgenomen het volgende: 
· Art. 17 A. Onze Minister van I<'inanciën kan, 
op verzoek van belanghebbenden en onder de 
noodige voorzieningen tegen misbruik, vrijdom 

van accijns verleenen voor buitenlandsche vernissen, 
vervaardigd met gemethyleerd gedistilleerd. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 

uitvoering van dit be,luit, ' t welk in het Staats
blad zal worden geplaatst, en wàarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den l sten ' ovember 1886. 
(get.) WILLEM. 

De Minister van Financiën, (get.) BLOEM. 

( Uitgeg. 6 Nov . 1886.) 

7 Novernber 1886. BEsLul1', waarbij tot beteu

geling der pokziekte onder de schapen bepa

lingen worden vastgesteld betreffende vervoer 
van schapen, huiden, ruwe onbewerkte wol, 
klauwen, vleesch , mest en ander afval van 

genoemde dieren, en het schorsen van schapen
markten en van het ter markt voernn van 
schapen. S. 179. 

WIJ W[J,LEM 111, ENZ. 

Gezien art. 15 der wet van 20 Juli 1870 

(Staatsblad n°. 131J; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat , Minister van Binnenlandsche Zaken, van 

21 October 1886, litt. A, afdeeling Medische 
Politie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 2 No , 

vember 1886, n°. 12); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister, van 4 November 1886, n° . :3619, 
afdeeling Medische Politie ; 

Overwegende, dat het tot beteugeling cler pok
ziekte onder de schapen noodzakelij k is bepalingen 

vast te stellen betrefferide vervoer van schapen , 

huiden, ruwe onbewerkte wol, klauwen, vleeseh, 

mest en ander afral van genoemde dieren, en tot 
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het schorsen van schapenmarkten en van het ter 
markt voeren van schapen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
.Art. 1. Vervoer van schapen en van versche 

huiden, onbewerkte wol, klauwen, vlee ch, mest 
en van allen afval van genoemde dieren uit of 
naar gemeenten of gtdeelten van gemeenten, door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken aange
wezen, is verboden. Deze aanwijzing wordt door 

plaatsing in de Staatsco11rant ter algemeene kennis 
gebracht. 

·1u bijzondere gevallen kun Onze Commissaris 

in de provincie, daartoe door Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken gemachtigd, speciale ver

gunning verleenen tot vervoer vau een of meer 

der bovengenoemde voorwerpen , onder de door 
hem te bepalen voorwaarden. 

2. Het houden van schapenmarkten en open

bare verkoopingen van schapen en het brengen 
van schapen op eenige markt mag , ook voor 

zoover het bij eenige provinciale of plaatselijke 
verordening is toef(elaten, niet plaats hebben in 
gemeenten, waarvan de aanwijzing door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken door plaatsing 
in de Staatscourant ter algemeene kennis wordt 
gebracht. 

Openbare verknoping van schapen van den
zelfden eigenaar of behoorende tot de nalatenschap 

van een overledene blijft, ook in de aangewezen 

gemeenten, geoorloofd met schriftelijk verlof van 
den burgemeester, nadat de districtsveearts of 

plaatsvervangende districtsveearts aan dezen heeft 

gerapporteerd , dat de schapen aan geen be
smettelijke veeziekte Jijden. 

Deze toestemming van den burgemeester geklt 
slechts gedurende 7 dagen na hare dagteekening. 

3. Dit besluit treedt in werking op den vijfrlen 
dag na de plaatsing in het Staatsbtad en de 
Staatscourant. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is be
last met de uitvoering vau dit besluit, dat in 

het Stuatsblad en gelijktijdig in de Staatscourant 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 7den November 1886. 

(get.) WILLEM. 

De Jfinister van Staat, Min. van Binnenl. Zaken, 
(get.) 

1886. 

HEEMSKERK. 

(Uitgeg . 12 Nov , 1886.) 

10 November 1886. BESLUIT , betreffende vrij
dom van briefport. 

WIJ" WILLEM III, ENZ . 

Gelet op art. 1 van Ons besluit van 7 Novem
ber 1876 (Staatsblad n°. 192), tot uitvoering 
van art. 33 der wet van 12 April 1860 (Staats
blad n°. 15), gewijzigd bij art. 31 der wet van 
22 Juli 1870 (Staatsblad n°. 138) tot regeling 
van het briefport en van de aangelegenheden der 

brievenpos lerij ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid van 5 No

vember 1886 , n°. 12, afd . Post.; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

vrijdom van port te verleenen voor de brief

wisseling over dienstzaken van den Com mandant 

van het korps Torpedisten ter eene zijde met: 
a. de Inspecteurs, Hoofdingenieurs, Ingenieurs 

en .Àdspirant-ingenieurs van den Waterstaat; 
b. den Hoofdingenieur, de Ingenieurs en Ad

spirant-ingenienrs van het stoomwezen, en 
c. de Waterschaps- , Dijks- en Po!Jerbesturen 

en de Hoogheemraadschappen , ter andere 
zijde 

Onze Miaister voornoemd is belast met de uit
voering van dit besluit , waarvan afschrift zal 

worden gezonden aan den Minister van Oorlog 

Het Loo, den 1 Oden November 1886. 

(get.) WILLEM_ 

De ]tin. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) VAN DEN B ERGH . 

12 November 1886 . ARRESl' van den Hoogen 
Raad der Nederlanden , houdende o. a. be

slissing dat art. 4 van het Koninklijk be
sluit van 13 Juni 1875 (5taatsblad n°. l l9) 
alJeen op rivierschepen en niet op zeeschepen, 
van toepassing is. 

De Hooge Raad enz.; 

Partijen gehoord; 
Gezien de stukken; 
Overwegende dat als 1 • middel van cassatie is 

aangevoerd : schending en verkeerde toepassing 
van de artt. · 1, 2, 4, 10, 24 en 25 van het 
Koninklijk besluit van den 13 Juni 1875 (Staats
blad IJ 0

• 119), de artt. 2, 19, 23-25 van het 
Koninklijk besluit van den 9 Juni 1880 (Staats 
blad n°. 109), de artt. 2 en 8 der .Alg. Bep. , 
de artt. 1401, 1402 en 1902 B. W. en de 
artt. 534-538 W. v. K., omdat eischers zee

boot .de Echo" schuldig is verklaard aan de 
23 
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aanvaring enkel op grond van ovei·treding van 

art. 4 van het reglement van 1875, welk artikel 
voor zee booten niet 11:eldt, en omdat die aan
gevallen beslissing niet kan goedgemaakt worden 
door de beschouwing van 's hofs 34e overweging, 

daar de schuld van het eene, nog wel het aan
gevaren schip niet mag aangenomen worden, alleen 

omdat men oordeelt dat. het andere er de oorzaak 
niet van zou kunnen zijn, en het bof bovendien 
i ot dit laatste oordeel slechts is gekomen door 

geheele miskenning van de artt. 1 9 en 25 van 
het reglement van l 880; 

0. dat tot ondersteuning van dit middel in 

hoofdzaak is aangevoerd dat de inhoud van art 4 

van het besluit van 1875 sterk doet vermoeden 
dat het op zeeschepen niet toepasselijk is, omdat 
de 2• al een casus onderstelt , dat bij zeeschepen 

niet voorkomt, terwijl de l • al. spreekt van een 

stel van lichten , dat wèl is het lichtste! der 

rivierschepen, doch niet dat der zeeschepen en 

bovendien zeeschepen een ander en beter sein 

hebben om koersverandering mee te deelen dan 
het boeglirht, en wel het sein met de stoomfluit, 

bedoeld bij art. 19 van h et besluit van 1880 , 
en dat dit vermoeden zekerheid wordt door de 

bepaling van art 10 van het besluit van 1875, 
die <l nidelijk aantoont d~t op zeeschepen de ge
heele eerste afdeeling van lichten en signalen niet
toepasselijk is; dat toch, nadat van allerlei vaar

tuigen, tot houtvlotten toe, in de vorige artikelen 
is gehandeld, art . 10 zegt dat zeeschepen de 

lichten bl ij ven voeren, aangewezen bij een ander 
beslnit, maar dat zij echter de bepaling van één 
der voorgaan'de artikelen, en wel die van art. 7 
omtrent het in zeker · geval vertoon en van een 

speciaal seinlicht, hebben op te volgen, doch ook 
dat slechts , indien zij niet ten anker liggen, 

waaruit zou volgen dat het in art 4 voorgeschreven 
buitengewoon boeglicht niet betreft zeeschepen, 

omdat volgens art. 10 het eeoige licht in de ge
heele afdeeling behandeld - hetzij gewoon licht 
of speciaal seinlicht of welk ook - dat voor 

zeeschepen verplichtend is, . is het bij wijze van 
nitzondering en m.et beperkte werking op zee

schepen geappliceerde licht van art" 7; 
0 . daaromtrent : 
dat al ware de 2' al. van art. 4 enkel toe

passelijk op rivierschepen, daaruit nog niet volgt 
dat de overige bepalingen van het artikel ook 

alleen voor rivier- en niet voor zeeschepen zouden 

gelden, terwijl bovendien die 2° al. ook reeds 
voorkwam in het reglement van l 845 , welks 

art. 8, overeenkomende met gezegd art. 4, zonder 
twijfel voor beide soorten van schepen go!d ; 

0. verder, dat wel is ,mar de woordeu: ,, be
halve de in art. 3 vermelde lichten, " voorkomende 
in al l van art 4, doelen op de gewone lichten 
voor rivierschepen voorgeschreven, maar dat de 
aanhef van het artikel is algemeen en alle soorten 

van stoomvaartuigen omvat, terwijl de wetgever , 
waar hij bepalingen voorschrijft alleen voor rivier
schepen, in het onmiddellijk voorafgaande art. 2 
en in de onmidJell[jk volgende arit. 5 en 6 de 
zeeschepen uitdrukkelijk uitzondert; 

0. dat dan ook de woorden : ·,, beha! ve de in 

art. 3 vermelde lichten" niet noodzakelijk be

hoeven te leiden tot eene beperkende uitlegging 
van art. 4, maar hunne ,·erklaring kunnen vinden 

in eene millder systematische regeling van de ge
wone en buitengewone lichten van de rivier- en 

de zeeschepen; 

0. wat betreft het beroep der eischers op art. 19 
van het besluit van 1880, dat deze bepaling, 

gelijk door het hof mede te recht is overwogen 

in de 22• 01•erweging, daargelaten dat de daarin 
vermelde seiuen met de stoomfluit bloot facultatief 

zijn, blijkens het opschrift van het besluit enkel 
ten doel heeft om aanvaringen op zee te voqr
komen, terwij l uit art. 25 van even genoemd be

sluit, hetwelk de bepalingen handhaaft door 

plaatselijke autoriteiten gemaakt met betrekking 
tot de vaart in havens, op rivieren of op binnen
wateren, geenszins kan worden afgeleid dat de be

palingen van het besluit, in strijd met het opschrift, 

overigens op die wateren zouden toepasselijk zijn; 
0 dat hieruit volgt dat wanneer de bepaling 

van art. 4 van het besluit van 1875 enkel toe

passelijk war'e op rivierschepen, voor zeeschepen, 

varende op binnenwateren, eene regeling van de 
seinen van koersverandering geheel zoude ontbreken, 

en niet mag worden verondersteld dat de wetgever 
dit onderwerp voor zeeschepen , waarvan bij aan

varing veel grootere schade is te d uchten, niet zou 
hebben geregeld; 

0 dat ook uit art. 10 niet volgt, dat art. 4 

enkel op rivierschepen zon doelen; dat toch, gelijk 
het hof in de 14° overweging overweegt, de be

paling van al. 1, dat zeeschepen de lichten blijven 

voeren bij het besluit van den 13 .T uni J 87 5 
(Staatsblad n°. J 18) aangewezen, alleen doelt op 
de lichten die in gewone omstaudigheden van zons

ondergang tot zonsopgang gevoerd moeten worden, 
doch niet op lichten waarvan bij voorkomende 

omstandigheden, tot het geven van e.en signaal , 
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moet worden gebruik gemaakt; en dat nit de 

2• al. van dit artikel niet kan worden afgeleid 

dat het in art 7 genoemde licht het eenige 

zonde z\jn dat bij wijze van uitzondering en met 

beperkte werking ook voor zeeschepen zou zijn 

voorgeschreven, terwijl die bepaling evenmin, 

zooals het hof in de 18• overweging oordeelt, 
als eene noodelooze herhaling van ccne reeds 

vroeger opgelegde verplichting is te beschouwen, 

maar de strekkin" heeft om de voor alle schepen 

zoocler onderscheid geldende bepaling van art 7 

voor zeeschepen te beperken tot het geval dat zij 
niet ten anker ligp;en; 

0. eindelijk, dat bij het middel eene onjuiste 

voorstelling wordt gegeven van de 1l4• overweging 

van het bestreden arrest; 

0. toch, dat daarbij de schuld van het aan

gevaren schip niet wordt aangenomen omdat het 

andere schip niet de oorzaak van de aanvaring 

_zonde kunnen zijn, maar het hof de schuld van 

"de Echo" aanneemt, omdat "c]e Lizzy" door 

bij gemis van eenig sein , waaruit. haar moest 

blijken dat ,de Echo" in de noodzakelijkheid was 

van den regel van art. 12 af te wijken, van hare 

zijde overeenkomstig dien regel heeft gehandeld 

en daardoor niet kan geacht worden de oorzaak 

der aanvaring te zijn geweest; 

0. dat derhalve het eerste cassatiemiddel is 
ongegrond; 

0. dat als tweede middel van cassatie is voor

gesteld: schending van dezelfde artikelen als bij 

het eerste middel aangehaald, omdat, al ware 

art. 4 van het besluit van 1875 wel toepasselijk 

op zeebooten, en al ware mitsdien "de Echo" in 

overtreding geweest van dat artikel, ni ettemin 

op een grond in strijd met de wet, appellants 

subsidiaire 2• grief is verworpen; 

0. daaromtrent, dat, blijkens de 35• over

weging van het be treden arrest, die tweede grief 

hierin bestond daL de eerste rechter zelfs voor het 

geval art. 4 ook op zeestoomschepen toepasselijk 

was en dus "de Echo", door dit artikel niet op 

te volgen , in verzuim verkeerde , toch de schuld 

der "Lizzy" had moeten aannemen, daar deze 

de aanvaring had kunnen voorkomen door h et 

roer stu nrboord te wend,m , hetgeen zij zonder 

het minste bezwaar had kunnen, en naar eisch 

van goede zeemanschap had moeten doen; 

0. dat het hof te dien aanzien in de 36• over

weging overweegt, dat uit 11eene der ten processe 

gebleken omstandigheden volgt: dat -,de Lizzy", 

door niet af te wijken van den voorgeschreven 

regel, aan de eischen van goede zeemanschap zou 
hebben te kort 1-(e<laan; 

0. dat op deze feitelijke beslissing in cassatie 

niet kan worden ternggekomen, en het tweede 

cassatiemiddel alzoo mede niet kan opgaan: 

Venrerpt het beroep en veroordeelt de eiscbers 
in de kosten daarop gevallen . 

15 November] 886. ARR~ST rnn den Hoogen Raad 

der Nederlanden, betreffende het volgende : 

Is het voor de verbindbaarheid van een door 

den Commissaris des Konings ingevolge art. 3, 

f. der \vet van 5 Juni 1875 (Staatsblad 
u0

• l] 0) , uitgevaardigd bevelschrift noodig, 

dat dit in het Provinciaal bla.d zij openbaar 

gemaakt , dan wel is het voldoende dat het 

door den secretaris der gemeente waarin het 

bevelschrift is overtreden, is afgekondigd en 

aangeplakt ten raadhuize ter plaatse waar 

znlks te doen gebruikelijk is? - In laatstge

melden zin beslist. 

:Moet h et bevelschrift inhouden eene om

schrijving van het model van den muilkorf, 

zooals dit door den Minister rnn Binnen

landsche Zaken is vas_tgesteld, of althans eene 

verwijzing naar dat model ? - Neen. 

De Hooge Raacl enz., 

Gelet op de memorie van cassatie. namens den 

req. ingediend: 

Overwegende , dat de voor den req. ingediende 

memorie, niet voldoende aan den eisch van art. 393 

Strnfvord., geen middelen van cassatie inhoudt, 

maar wel eenige grieven, tegen het bestreden 

vonnis, bevat, die echter niet tot cassatie daarvan 

kunnen leiden; 

0. dat vaststaat dat door den Commissaris des 

Konings in de provincie ' oordbrabant, onder 

dagteekening van den 22 April 1886, is genomen 

een be luit, waarbij is bevolen dat gedurende 

4 maanden na afkondiging daarvan, in alle ge

meenten van Noord bra bant alle honden die zich 

buiten woLingen of vaartuigen (geen 01,en bare 

micldelen van vervoer zijnde) in de gemeenten 

bevinden en niet binnen een afgesloten erf aan 

een ketting liggen , moeten zijn voorzien van een 

muil korf, volgens model do or de Minister van 

Binnenlandsche Zaken vastgesteld; 

0 , rlat dit bevelschrift, waarin de req. ten 

onrechte alleen ziet •een besluit om te bevelen", 

is gelegen binnen clen kring der bij art. 3, 3• lid, 

der wet van den 5 Juni 1875 (Staatsblad n°. 1 10) 
aan 's Konings Commissarissen in de provinciën 

23* 
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toegekende bevoegdheid, daar toch des reqnirants 

bewering, dat wat de Commissaris des Konings 

kan bevelen "voor de gcheele provincie of een 
deel daarvan" door hem niet zonde kunnen worden 

bevolen, gelijk hier is geschied, voor alle ge

meenten in de provincie, op geen redelijken grond 
berust; 

0., dat het bevelschrift, in overeenstemming 

met art. 3 der voormelde wet, eene uitnoodiging 

inhourlt aan de burgemeesters in roordbrabant 

om het besluit waarin b et is vervat, elk in zijne 
gemeente te doen afkondigen , terwijl volgens de 

feitelijke beslissing van he.t bestreden vonnis vast

staat, dat dit door den gemeentesecretaris in de 

gemeente. Vught den 24 April 1886 - vijf dagen 

voor h et ten laste van den req. nis bewezen aan

genomen feit - is afgekondigd en aangeplakt ten 

raadhnize ter p!Mtse waar zulks te doen ge

bruikelijk is ; 

dat hiermede aan den eisch der wet is voldaan, 

en de stelling der memorie, dat he.t bevelschrift 

zelf in het provinciaal blad had moeten zijn open

baar gemaakt, in art. l 00 der provinciale wet, 

dat de plaatsing in het provinciaal blad alléén 

voorschr\jft voor de daar omschreven begrootingen 

"en alle andere algemeene provinciale reglementen 
en verordeniugen" geen steun vindt; 

0., dat evenmin afdoeude is de laatste grief 

der memorie, dat h et bevelschrift niet inhondt 

eene omschrijving van het model mu den muilkorf, 

zooals ilit door den Minister van Binnenlandsche 

Zaken is vastgesteld, of althans eene verwijzing 

naar dat model , daar de wet noch het een !loch 

het ander vordert en aan h aar eisch is voldaan 

waar vaststaat dat het model door den Minister 

is vastgesteld bij in de Staatsco,want open baar 

gemaakt besluit: 

Verwerpt het beroep; 

Veroordeelt den req. in de daarop gevallen 

kosten, desnoods invorderbaar bij lijfsdwang. 

15 Novembe;· 1886. ARREST van den Hoogen Raad 

der Ned., houdende beslissing dat se<lert de 

wet van 6 Maart 1852 (Staatsblad n°. 47), 

de verplichting aan de bezitters van heerlijk 

jachtrecht bij art. 2 van het Souv. besluit 

van 8 Febr. 18 15 (Staatsblad n°. 11 ) tot 

uitoefening van dat recht opgelegd, om hnnne 

jachten overeenkomstig dat be luit eu de Wet 

van 11 .Juli 1814 (Staatsbladn". 79) te doen 

registreeren en afpalen is vervallen en dat 

hieruit volgt , dat voor de eigenaars van de 

met zoodanig recht bezwaarde gronden, door 

de invoering der wet van 1852., is vervallen 

het recht hnn bij ar t . 4 van gemeld besluit 
van 1815 toegekend , zoodat zij de jacht op 
zoodanige gronden niet meer mogen uitoefenen 

of doen uitoefenen zonder vergunning van 
den bezitter van het jachtrecht, al is het 

dat deze de jacht niet heeft doen registreeren 
en afpalen. 

De Hooge Raad enz. 

Gelet op de middelen van cassatie door den 
rcq. voorgesl.eld bij memorie en luidend e : 

1°. schending, immers verkeerde toepassing, 

van de artt. 211 en 206 Strafvord. , omdat de 

rechtbank het vonnis niet met redenen omkleed 

heeft, dewijl de rechtbank had moeten n itmaken 

dat het al of niet bewezen is dat de !,eerlijke 

jacht van Lichtenvoorde afgepaald en geregistreerd 

was op het tijdstip dat de req. in cassatie op 

den 14 April 1885,jagende zich heeft bevonden in het 

jachtveld van de F-Ieerl ijkbei,I Lichtenvoorde, voor

zien van jachtakte en permi siebiljet van den 

eigenaar van den gl'Ond; 

2°. schending , immers verkeerde toepassing, 

van de artt. 2 en 4 van het Souverein besluit 

van den 8 Febr. 1815 (Staatsblad n°. 11), omdat 

de req. van cassatie voorzien van jachtakte en 

permissie van den eigenaar van den grond waarop 

hij joeg , vrijelijk en ongestraft mocht jagen, nu 

de Staat der Nederlanden, zich qualificeerende 

als eigenan1· van het heerlijk recht van jacht in 

de voormalige Heerlijkheid van Lichtenvoorde, 

zijne jacht niet had afgepaald en geregistreerd 

toen de req. van cassatie op den 14 April 1885, 

in h et jachtveld jagende zich bevond; 

Overwegende dat bij het in hooger beroep be

vestigd vonnis de req. is veroordeeld ter zake 

dat hij op den 14 April 1885, dragende een 

ge laden geweer, in jagende houding, zich heeft 

bevonden in het jachtveld van de H eerlijkheid 

Lichtenvoorde in het Broek gemeente Lichten

voorde, zonder te zijn voorzien van een schrifte

lijk bewijs van den taat der Nederlanden, als 

bezitter van het jachtrecht, om dat jachtveld bij 

vergunning, huur of pacht te kunnen bejagen; 

0. dat de middelen van cassatie die de req. 

tegen die beslissing aanvoert, beide berusten op 

de stelling : dat de Staat de r Nederlanden , om 

het heerlijk jachtrecht op de gronden van de 

voormalige Heerlijkheid Lichtenvoorde te kunnen 

uitoefen e11 , krachtens het Souverein besluit van 

den 8 l<'ebr. 18 15 (Staatsblad n°. 11), verplicht 
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was de jacht op die gronden te doen afpalen en 
registrecren en dat die verplichting ook thans nog 
bestaat; 

0 . daaromtrent dat bij art. 2 van het Souverein 
besluit van den 8 Febr. 1815 bepaald werd: dat 
de eigenaars van heerlijke jachtrechten, die bij 
dat besluit in hunne voormalip;e rechten hersteld 
werden, die rechten niet zonden mogen uitoe fenen 
,,tenzij in alle opzigten voldoende en zich onder
werpende aan alle bepalingen bij de wetten en 
reglementen op het stuk der jagt vastgesteld of 

nader vast te stellen, specialijk ook met betrek
king tot het doen afpalen en registreren hunner 
heerlijke of eigendommelijkc regten" ; 

0. dat dit laatste voorschrift niet was, zooals 

de req . beweert, eene bijzondere voorwaarde die 

aan de bezitters van heerlijk jachtrecht in onder

scheiding van andere gerechtigden tot de jacht, 
gesteld werd, en die ook nu nog noodig is voor 

de uitoefening van dat recht, maar alleen de 

toepassing van het beginsel der destijds geldende 
wet van den 11 Juli 1814 (Staatsblad n°. 79) 

dat de jacht op alle gronden vrij was voor zoo

ver zij niet bij de wet waren uitgezonderd of het 

recht om de jacht uit te oefenen door de daartoe 

gerechtigden was voorbehouden, waarvan door 
registratie en afpaling der jacht moest blijken; 

0. dat met de invoering der wet op de jacht 
en vi sscherij van den 6 Maart 1852 (Staatsblad 
n° . 47 ), de wet van den 11 Juli 1814 is ver

vallen, en daarmede ook de verplichting tot regis
tratie en afpaling der jacht als voorwaarde voor 

de uitoefening van het uitsluiten:l. j achtrecht op 

eigen grond of op dien van anderen, terwij l in 
de plaats daarvan overeenkomstig het beginsel 

in art. 641 van het B. W. nedergelegd, bij art. 2 
der wet van 1852 bepaald werd dat, om eens 
anders grond of jacht bij vergunning, hn ur of 

pacht te kunnen bejagen, men voorzien moest zijn 
van een schriftelijk bewij s van den eigenaar of 
rechthebbende; 

0. dat de thans geldende wet van den 13 

Jnni 1857 (Staatsblad n°. 87 1, hierin geene ver

andering gebracht h eeft , en dat derhalve sedert 
ile wet van J 852 ook voor de bezitters van heer

lijk jachtrecht de verplichting was vervallen om 

hunne jachten overeenkomstig het Souverein besluit 

van 1815 en de wet van 1814 te doen regis
treeren en afpalen; 

0 . dat hieruit volgt dat de rechter ook niet 
behoefde te onderzoeken en uit te makên of het 

al of niet bewezen was dat de heerlijke jacht van 

Lichtenvoorde afgepaald en geregistreerd was op 
het tijdstip dat de req. zich aldaar jagende be
vond, zoodat ten onrechte bij het eerste middel 
van cassatie is beweerd dat door het gemis van 
die beslissing de artt. 206 en 211 van het onge
wij zigd Wetboek van Strafvord. zourlen zijn ge
schonden en dus dit middel is ongegrond; 

0. dat dit evenzeer het geval is met het tweede 
middel van cassatie, dat toch art. 4 van het 
Souverein besluit van 1815 wel bepaalt dat wan

neer de bezitters van heerlijk jachtrecht hunne 
jacht niet mochten doen afpalen en registreeren 
het aan de eigenaars der met dat recht bezwaarde 

gronden zal vrij staan, aldaar zoo lang die afpa

ling en registratie niet zal zijn geschied, het 
recht van de jacht uit t e oefenen, doch deze 
bevoegdheid van de eigenaars der met jachtrecht 

bezwaarde gronden, om de hiervoor vermelde 
redenen, almede is- komen te vervallen sedert 

de invoering der wet van 1852; dat toch van 
toen aan ook de eigenaars dier gronden aan den 

regel van art. 2 der wet zijn onderworpen, zoo
dat zij de jacht op hunne gronden niet meer 

mogen uitoefenen of doen uitoefenen zonder ver
gunning van den bezitter van het jachtrecht, al 
is het dat deze de jacht niet heeft doen regis

treeren en afpalen ; 
0 . dat nu volgens de feitelij ke beslissing het 

jachtrecht van den Staat der Nederlanden in de 
heerlijkheid Lichtenvoorde niet is betwist, de req . 

dus ook ten tijde der bekeuring niet gedekt was 
door een bewij s van vergunning van den eigenaar 
der gronden waarop hij joeg, maar eene vergunning 

behoefde van den Staat der Nederlanden als be

zitter van het jach trecht; en de rechter door clen 
req . wegens het gemis dier vergunning te ver

oordeelen, de wet met juistheid heeft toegepast: 
Verwerpt <le voorziening in cassatie en ver

oordeelt den req. in de kosten daarop gevallen, 

desnoods invorderbaar bij lijfsdwang. 

19 November 1886. M1ss1vE van den Minister 
van Staat, Minister van .Binnenlandsche Zaken, 

betreffende de uitvoerin~ van art. 24 der wet 

op het lager onderwijs. 

Uit een on langs bij mijn departement ingekomen 

verzoek om inlichting van Gedeputeerde Staten 
van eene der provincien is mij gebleken, dat 
verschil van opvatting bestaat over de uitvoering 
die luidens het Koninklijk besluit van 3 Octo

ber 1884 (Staatsblad n°. 207) , met 1 J anuari 1887 

zal moeten worden gegeven aan art. 24, al. l , 



334 20 NOVE M BE R 1 886. 

2 en 3 en art.. 88 der wet van 17 Augustus 1878 
(Staatsblad n°. l 27), zooals die laatstelijk is ge

w\jzigd bij die van 11 J uli l 88~ (Staatsblad 
n°. 123). Het betreft de vraag of het hoofd der 
school moet worden meegerekend onder de helft 
van het aantal onderwijzers, die op l Januari l 887 
behoort te zijn in dienst gesteld . 

Naar aanleiding hiervan heb ik de eer U mede 
te deelen , dat in de eerste twee zinsneden van 

art . 24 der wet alléén sprake is van den bijstand 
van het hoofd der school , waaruit volgt , dat de 
geleiclelijke vermeerdering alléén op het hulpper

soneel doelt en het hoofd der school buiten reke

ning laat. Daarentegen regelt art. 24, al. 3 den 

leeftijd en de bevoegdheid van alle onderwijzers , 
aan de schoot verbonden, derbah•e het hoofd der 

school daaronder begrepen . 

Bij het nemen van maatregelen ter geleidelijke 
uitvoering van art. 24 der wet, orereenkomstig 

het Koninklijk besluit van 3 October 1884 (Staats 
blad n°. 207), zal er alzoo op behooren te wor
den gelet, dat onder de onderwijzers, bedoeld in 

de beide eerste alinea's, het hoofd der school niet 
en onder hen , in de derde alinea bedoeld, het 

hoofd der school wel medetelt. Waar derhalve 
in eene school het hoofd moet worden b\jg:e taan 

door één onderwijzer, moet deze op 1 Januari 
1887 zijn aangesteld, want hij vertegenwoordigt 

een oneven getal en dus moet de helft van het 
daarop volgende getal (2) in dienst zij n gesteld. 
Zijn er naar het aantal leerlingen twee onder
wijzers tot bijstand van het hoofd der school ver
eischt, dan kan, zoo er tot nog toe geen of 
slechts één is, met één worden volstaan, zoo drie 

of vier, dan met twee, zoo vijf of zes , dan met 
drie, enz. 

De JJ.f inister van Staat, Min. van Binnenl. Zaken, 
(get) H EEMSKERK. 

20 November 1886. M1ss1vE van den Minister 

van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
betreffende publieke verkoop van roerende 
goederen door gemeente- of andere open bare 
besturen. 

De Mi1iister van Financien deelt mij mede, dat 

mijne aanschrijving nd . 16 J uli 1869, no. 161 , 

3• afd. (Waterstaat) aan Gedeputeerde Staten der 

provincien, om de gemeente- en andere openbare 

bestn ren er op te wijzen , dat zij in het belang 

hunner gemeenten of instellingen handelen, wan
neer zij de processen -verbaal van verpachtingen , 

aanbestedingen enz. door de pach ters, aannemers 

en borgen doen mede-onderteekenen , niet algemeen 
het gewenschte gevolg heeft gehad of dat zij in 

vergetelheid geraakt is. A !thans het komt nog 

herhaaldelijk voor, dat de gemeentebesturen 

openbare verpachtingen houden en dat de daarvan 
opgemaakte processen-verbaal alleen door burge
meester en wethonders, dus niet door de pach ters 

en borgen worden onderteekend. 
Zoodanig proces-verbaal levert natuurlijk tegen 

de pachter of borgen , voor het geval van wan
betaling der pachtsommen, niet het minste bewij s 
op voor het bestaan der overeenkomsten van huur en 

van borgtocht, hetwelk ongetwijfeld in het nadeel 
is zoowe'. van de gemeenten als van de hunrders. 
Dit verdient te mee r opmerking , daar bij de be
doelde verpachtingen gewoonl\jk een zeker aantal 
percenten voor onkosten bedongen wordt, die door 

de pach ters betaald worden in de veronderstelling 

dat zij daarvoor een rechtsgeldigen titel erlangen. 

Ook opdat de schatkist de haar toekomende 
belasting ontvange is het noodig , dat de akten 
behoorlijk in den vorm worden opgemaakt. 

Om deze reden heb ik de eer Uwe tusschen
komst in te roepen, ten einde dit onderwerp op 

nieuw onder de aandacht van de gemeentebesturen 

te brengen. 
De JJ[inister van Staat, .Min. van B innent. Zaken, 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, (get.) H uB RECHT. 

20 November 1886. BESLUIT, honden de vaststel

ling van het invoerrech t voor de zoogcnaamde 

Engelsche biscuits. S. 180. 
Wr;r Wl LLEM III, ENZ., 

Op de voordracht van Onzen Minister van Fi

nanciën, van den 4den October 1886, n°. 71 , 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Gezien art. 5 der wet van 29 Anguatns 1886 
(Staatsblad n°. 142) , waarbij Wij Ons hebben 
voorbehouden, bij algemeenen maatregel van inwen 

dig bestuur, het invoerrecht voor suikerhoudende 
goeneren te regelen, in verhouding tot de be
lasting voor de ·daarin vervatte suiker; 

Den Raad van State gehoord (advies van 2 No
vember 1886, n°. 18); 

Gelet op het narler rapport van Onzen Minister 

van F inauciën, van 15 November 1886, n°. 59, 

Invoerrechten en Accijnzen ; 

Hebben besloten en besluiten: 

Art. 1. Het invoerrecht voor de zoogenaamde 
Engelsche biscuits , ongeacht de herkomst, be
draagt per 100 kilogram: 
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wanneer het suiker -gehalte niet meer dan 20 

ten honderd bedraagt f 5 .50; 

wanneer dat gehalte meer dan 20 ten honderd 
bedraagt f l:l 50. 

Het vorenstaande brengt geene verandering in 

het invoerrecht voor biscuits die uitwendig ver

sierd zijn met suiker, vruchten of andere stoffen, 

of die met likeur, vruchtensap, Vrn chten-essence, 

vanille of andere aromatische stoffen bereid zijn. 

2. Oe belanghebbende is verp licht bij de aan

gifte tot invoer de soort der biscuits naar de 

voormelde onderscheidingen op te geven. 

3 . Dit besluit komt in werking op den 5den 

dag na zijne afkondiging . 

Onze Minister van J<'inanciën is bel ast met de 

uitvoering van dit besluit, 't welk geliJktijdig in 

het Staatsblad en in de Staatscow·ant zal worilen 

geplaatst, en waarvan afsc hrift zal worden ge

zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 20sten November 1886. 

(get .) WILLEM. 

De Minister van 'Financiën , (get .) BLOEM. 

( Uitgeg. · 26 Nov. 1886 .) 

21 November 1886. BESLUlT , tot vernietiging 

van h et besluit van den raad van Aarlander
veen , van 13 Jnli 1886, waarbij verklaard 

wordt welke strafvrrordeningen in die ge 

meente nog gelden . S . 181. 

WIJ wrr,LEM III, EN7, 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandscbe Zaken, van 

30 September 1886 , n°. 4061 , afdeeling Binnen

landsch bestuur, tot vernietiging van het besluit 

van den raad van Aarlanderveen , van 13 J"uli 1886, 

waarbij verklaard wordt welke strafverordeningen 

in die gemeente nog gelden; 

Overwegende, dat onder n°. 2 van dat besluit 

verklaard wordt ge!dend te zij n de verordening 

op de handhaving der plaatselijke politie van 

6 October 1869; 

dat in art. 11, a en b dier verordening straf 

is gesteld op het verstrekken van sterken drank 

aan kennelijk beschonkenen en aan jongelieden 

beneden ilen leeftijd van achttien jaren; 

dat in dit onderwerp voorzien is door art. 17, 

1°. en art. 20 der wet tot regeling van den klein

handel in sterken drank en tot betengeling der 

openbare dronkenschap (Staatsblad n° . 118 van 

] 885), welke artikelen later vervangen zijn door 

artt. 252 en 454 van het Wetboek van Strafrecht; 

dat in art. 16 dier verordening straf is gesteld 

op het zich op den openbaren weg in kennelijken 

staat van dronkenschap vertoonen of in dien toe

stand besturen van een rijtuig; 
dat in ilit ond,,rwerp is voorzien <loor artt . 22 

en 21 van genoemde wet tot regeling van den 

kleinhandel in sterken drank en tot beteugeling 

der openbare dronkenschap, welke artikelen later 
vervanµ-en zijn door artt. 426 en 453 va11 het 
Wetboek van Strafrecht; 

dat das art. 11, litt. a en b en art. 16 van 

bovengenoemde verordening tot handhaving der 

plaatselijke politie, volgens art. 151 der gemeente

wet, van rechtswege hebben opgehouden te gelclen; 

Overwegende dat, volgens art. 1 73 der p;emeente

wet, de raad ten minste éénmaal in de viJf jaren 

de strafverordeningen aan eene algemeene her

ziening onderwerpt en verklaart welke dier ver 

ordeningen nog gelden; dat dit artikel verder 

bepaalt dat de herziening geschiedt bij eene ver

ordening, welke de titels der geldende verorde

ningen, of der geldende bepalingen der gedeelte

lijk afgeschafte verordeningen vermeldt ; 

dat de bedoeling van dit artikel is aan de inge

zetenen rechtszekerheid te verschaffen; dat d it doel 

niet zo11 wor<len bereikt, indi en bepa lingen, waar

voor art. 151 der gemeentewet geldt, bij de herzie

ning worden vermeld, als waren z\j niet afgeschaft; 

dat het derhalve met de wet strijdt, om zooals 

de gemeenteraad van Aal'landerveen deed, de be

teekenis van de in voornoemd art. 178 voo r

komende uitdrukking "geileeltelijk afgeschafte 

verordening" te beperken, als ware daarmede niet 

anders bedoeld dan afschatting bij raadsbesluit en 

daaronder wel uitdrukkelijk , ook blijkens a r t . 177 

der gemeentewet , begrepen moet worden afschaf-J:ing 

door het in werking treden van een wet., een 

al11:emeenen maatregel van inwendig bestum of eene 

provincia1e verordening; 
Gelet op art. 153 der gemeentewet; 

Den Raail van State geboord (advies van den 

·2 November 1886, n°. 17); 

Gelet op h et nader rapport van Onzen voor

noemden M inister van Binnenlandsche Zaken, van 

] 7 Novembe r 1 886 , afdeeling Binnenlundsch be

stuur, n°. 47 84; 

H ebben goedgevonden en verstaa n het besluit 

van den raad van Aarlanderveen van 13 Juli 1866, 

waarbij verklaard wordt welke strafverordeningen 

in die gemeente nog gelilen, wegens strijd met 

de wet te vernietigen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
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het Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden . 

Het Loo, den illsten November 1886 . 
(!Jet.) WILLEM. 

De Jlfinister van Staat, Jlfin. van Binnen/.. Zaken, 
{get .) HEfülISKERK. 

(Uitgeg . 26 Nov. 1886.) 

22 November 1886. · AltREST van den Hoogen 
Raad der ederl., houdende beslissing dat 
volgens art. 1 02 der provinciale wet, uit 
het formulier van afkondiging van provin

ciale strafvorderingen moet blijken, iu welke 
vergadering zû zijn vastgesteld ; dat wat voor
zegde wet door het vaststellen van een regle
ment of verordering verstaat, slechts in ééne 
vern;adering kan geschieden, waaruit volgt 
dat aan gemeld voorschrift niet voldaan is, 
indien in het formulier van afkondiging twee 

vel'gaderingen zijn aange~vezen, waarin de 

verordening zal zijn vastgesteld. 
De Hooge Raad enz. ; 
Gelet op het middel van cassatie , door den 

req. voorgesteld bij memorie, bestaande in : 
Schending van de artt. 106 en 113 van het 

reglement op de wegen en voetpaden in Zee
land, vastgesteld in de vergaderingen der Staten 
dier provincie op den 5 Nov. 1880 en 8 Juli 
1881, gewijzigd op den 7 Juli 1882 , en ver

keerde toepassing van art. 210 Strafvord.: 
Overwegende dat in het beklaagde vonnis de 

kantourechter het teu laste gelegde feit en de 
schuld van de gerequireerde daaraan bewezen heeft 
verklaard, voorts heeft geoordeeld dat dit feit 
valt onder de verbodsbepaling van art. 106 van 
het reglement op de wegen en voetpaden in de 
provincie Zeeland, op de overtreding waarvau bij 
art. 113 van het reglement straf is gesteld , 
rloch dat dit reglement niet verbindend is, omdat 
in liet formulier van afkondiging is vermeld dat 
het is vastgesteld in de vergaderingen der Staten 

van den 5 Nov. 1880 en den 8 Juli 1881; 
0 . dat tegen deze laatste beslissing het cassatie

middel is gericht, tot ondersteuning waarvan is 
aangevoerd, dat de afkondiging, in voege die 
geschied is, ofschoon zij niet letterlijk overeen
stemt met het formulier voorgeschreven bij art. 
102 der wet van den 6 Juli 1850 (Staatsblad 

n°. 39), niettemin moet geacht worden aan dit 
voorschrift te voldoen ; 

0 . daaromtrent: 

dat het beginsel, dat strafverordeningen om 

verbindend te zijn behoorlijk moeten zijn afl?e
kondigd, medebrengt dat wanneer eene wet de 
wijze van afkondiging van strafverordeningen voor-

. schrijft , de in die wet bedoelde verordeningen , 
zullen zij verbindend zij u , op de voorgeschreven 
wijze moeten zijn afgekondigd, hetgeen niet het 
geval is indien het gebezigde form ui ier van af
kondiging, niet' inhoudt wat het volgens de wet 
moet inhouden; 

dat de kantonrechter terecht heeft beslist dat 
volgens art . 102 der wet van den 6 Juli 1850 
(Staatsblad n°. 39), regelende de samenstelling 
en macht van de Provinciale Staten, uit het 
formulier van afkondiging van provinciule straf
verordeningen moet blijken, in welke vergadering 
zij zijn vastgesteld, en dat dit niet plaats heeft, 
waar, zooals met betrekking tot het bedoelde 

reglement gedaan is , in het formulier 2 ver
gaderingen zijn aangewezen, waarin de verorde
ning zal zijn vastgesteld, omdat wat voorzegde 

wet door het vaststellen van een reglement of 
verordening verstaat slechts· in eene vergadering 
kan geschied zijn; 

0. dat bijgevolg het middel is ongegrond: 
Verwerpt het gedaan beroep in cassatie, de 

kosten ten laste van ilen Staat. 

22 November 1886. BESLUIT, tot vaststelling 
van het Reglement van politie op het ankeren 
op de rivieren de B eneden-JJferwede en de 

011de Maas van de kerk te Papendrecht tot 
het veer van Zwijnrlrecht op Dord1·ecltt. 
S 182. 

WIJ' WILLEM III , ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en N'.jverheid, van 9 Oc

tober 1886, n°. 6, afdeeling Waterstaat Á.; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
2 November 1886, n°. ló); 

Gelet op de nadere voordracht van Onzen 
Minister voornoemd, van 18 November 1886, 
n•. 32, afdeeling Waterstaat Á.; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
1°. vast te stellen het Reglement op het ankeren 

op de rivieren de B eneden-Merwede en de Oude 

JJfaas van de kerk te Papendrecht tot het veer 
van Zwijnrlrecht op Dordrecht, zooals dat reglement 
hiernevens is gevoegd; 

2°. te bepalen, dat dit reglement in werking 
zal treden op 1 Januari 1887. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is belast met de uitvoering van dit 
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besluit , dat iu het Staatsblad geplaatst en aan 
rlen Raad van State zal worden medegedeeld. 

Het Loo, den 22sten November 1886. 

(get.) WILLEM.. 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get .) VAN DEN BERGH. 

(Uitgeg . 1 Dec . 1886.) 

RE G L E M E N T op het ankeren op de 
rivieren de B eneden-Merwede en de Oude 
Jfaas van de kerk te Papendrecht tot het 
veer van Zwijnd,·echt op Dordrecht. 

Art. 1. Het is den bevelvoerders van vaartuigen 

of andere drijvende voorwerpen verboden daarmede 
in het riviervak tusschen de kerk te Papendrecht 
en het veer van Zwijndrecht op Dordrecht voor 
anker te komen of te liggen buiten de vijf hier

onder beschreven ankerplaatsen : 
1 °. Van het verlengde der d warskrib bij de 

kerk te Papendreiht tot het verlengde der dwars

krib aan de sleephelling te Papend,·echt, langs 
den noordelijken oever, over de halve breedte der 
rivier of tot 100 M. nit de koppen der dwars
kribben. 

2°. Langs den noordelijken oever in eene drie
hoekige ruimte binnen de grenslijnen, getrokken: 

aan de oostzijde van den znidwestelijken 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 Dordrecht; 

aan de zuidzijde cloor de zwarte ankerbaken 
aan weerszijden van den mond van de Noord. 

3°. Langs den zuidel ijken oever in eene drie
hoekige ruimte rivierwaarts begrensd door de 
lijn der witte ankerbaken op het gor; de Staart 
en westwaarts door het verlengde der lijn, ge
trokken van de duc d'alve aan de punt van de 
Staai·t op den benedenhoek van de hontloods 
bov en den mond der Rietdijkshaven. 

4°. Voor de Merwekade binnen de grenslijnen, 
getrokken: 

aan de oostzijde van den uoordoostelijken hoek 
der woning van olen clirecteur der gasfabriek te 
Dordrecht op den zuidwestelijken hoek van het 
woonhuis bij den trasmolen, nabij de veerstoep 

te Papeni/Jrecht; 
aan de noordzijde door de witte ankerbaken op 

het gors de Staart; 
aan de westzijde door de hoekpuntpalen 336 

en 333; 

aan de zuidzijde op 50 M. afstand van eu even

wijdig aan den kaaimuur 
5°. Langs ilen linkeroever beneden den mond 

der Tf7 ollewevershaven, begrensd : 
aan de noo,·dzijde door de lijn, die den hoek 

van het Damialenbolwerk vereenigd met hoek

puntpaal 339; 
aan de noordwestzijde door de lijn, getrokken 

op ongeveer 100 M. uit en evenwijdig aan de 
rechter normaaloeverlijn van de Oude .11aas en 

aangegeven door den lichtopstand op den kop van 
den dam aan de westzijde van den mond van de 
Noord en het witte anker baken op het slobbengors; 

aan de zuidwestzijde door de lijn uit hoekpunt
paal 340, loodrecht op de richting van gen 

kaaimuur getrokken. 

De snijpunten der grenslijnen van elke anker
plaats worden zooveel mogelijk aangegeven door 

groen geverfde boeien. 
De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver

heid is bevoegd om , in overleg met het gemeente
bestuur van Dord;recht, tijdelijk ten hoogste ge

durende drie maanden wijziging in de aangewezen 
ankerplaatsen te brengen. Hiervan geschiedt mede
deeling in de Staatsconrant. 

2. Vaartuigen, dienendev oor opnemingen en pei
lingen, baggervaartuigen, grondschouwen en lichter• 

vaartuigen tot het opruimen van gezonken voor

werpen, in Rijksdienst of met schriftelijke ver

gunning van den ingenieur van den Waterstaat 

werkzaam, zijn niet aan de in art. 1 beschreven 
ankerplaatsen gebonden. 

3. H et is den bevelvoerders van vaartuigen, 
geladen met buskruit, andere ont,plofbare stollen, 
petrnleum , benziue (naphtr.) of terpen tij no lie, 
verboden daarmede te ankeren op de ankerplaatsen 
in art. 1 genoemd. 

4. De bevelvoerders, hnnne scheepsgezellen en 

verdere onderhoorigen zijn verplicht de bevelen 

te gehoorzamen, die hun door de ambtenaren in 

art. 6 genoemd worden gegeven , ten aanzien van 
het leggen en verhalen hunner schepen, in ver

band met het daaromtrent bepaalde in dit reglement. 
Als overtrediug van dit reglement wordt aan

gemerkt bet niet voldoen aan eenig bevel van 

bedoelde ambtenaren, ter uitvoering van het regle
ment of in het belaug der goede orde gegeven. 

5 . Dit reglement verstaat onder bevelvoerders 
hen, die op het vaartuig of over eenig ander 

drijvend voorwerp het gezag uitoefenen of met de 
leiding belast zijn. 

6. De handhaving van dit reglement is opge• 
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dragen aan de ambtenaren en beambten der Rijks

en gemeentepolitie, aan die van den Waterstaat, 

aan de Laven meesters der gemeente Doulrecht, 
aan de commissarissen der overzetveeren van Papen
rlrecht en Zwijndrecht op Dordrecht, v. v. , aan 
de gezagvoerders der stoombooteu varende in die 

veren en aan de Rijksambtenaren door den Minister 
van Waterstaat , Handel en Nijverheid met eenig 

toezicht of beheer ornr het geheel of over eenig 

gedeelte belast. 

Op hunne aanvraag wordt hun door de hoofden 
der gemeentebesturen en door alle ambtenaren 

met open baar gezag bekleed, bijstand verleend. 

Onder de handhaving beh oort de bevoegdheid 

tot het des noods op kosten en risico der over

treders en ondersteund door den sterken arm doen 

verhalen der in strijd met dit reglement geankerde 

vaartuigen of andere voorwerpen; alles onver

minderd de toepassin g der straffen bepaald bij 

art. 1 der wet van 6 Maart 1818 (Staatsblad 
no. ] 2), gewij;igd bij art. 22 der wet van den 

15 April 1886 (Staatsblad n°. 64). 
7. H et proces-verbaal eeoer overtreding van 

dit reglement moet, zoo het niet is Ppgemaakt 

op den eed afgelegd bij den aanvang der bediening, 

biunen 48 uren na het opmaken onder eede worden 

berestigd ten overstaan van den kantonrechter te 

Dotdrecht. 
8 . Dit reglement wordt tegen betaling van vijf 

cents verkrijgbaar geste]J. 
Elke bevelhebber die van de in art. 1 genoemde 

ankerplaatsen gebruik maakt, moet van een exem

plaar van dit reglement voorzien zijn, en dit des 

gevorderd vertoon en aan ne am btenareu genoemd 

in art. 6. 
Behoort bij het Koninklijk besluit van 2g ' o

vember 1886 (Staatsblad n°. 182). 
De llfin . van Waterstaat, Handet en Nijverheid, 

(get.) VAN DEN BERGH. 

22 Novembei· 1886. AHHEST van den Hoogen 

Rand der Nederlanden, betreffende onver

binclbnarheid van het Koninklijk beslnit van 

3 Novembet· 1861 (Staatsblad n°. 95). 
Zie het arrest van den Hoogen &ad van 12 Jamt

ari 18,9 en het vonnis van de arrondissements
rechtbank te Gmningen van 3 JJfei 1881. 

De Hooge Raad enz., 

Op het beroep van F . P. J . VAN RHEE, oucl 

26 jaar, zonder beroep, geboren te Oud- Vosse

meer, requirant van cassatie tegen een vonnis van 

de arrondissements-rechtbank te Middelburg, van 

den 23 April 1886, waarbij in hooger beroep, 

met veroordeeling van den req . in de kosten, in 

hooger beroep µ;evallen, in vorderbaar bij lijfsdwang, 

is bevestigd het vonnis van den kantonrechter te 

Middelburg van den 23 Februari 1886, bij het
welk de req. is schuldig verklaard aan het niet 

ter plaatse waar men zijne werkelijke woonplaats 

h eeft overgebracht, uiterlijk binnen eeue maand 

na aankomst eene verklaring te doen aan het 

gemeentebestuur met overlegging van het getuig

schrift van verandering van werkelijke woonplaats, 
en te dier zake, met toe1,assing van de artt. 5 

en 6 van het Koninklijk besluit van den 3 No

vember 1861 (Staatsblad n°. 95), art. 1 der wet 

van den 6 Maart 1818 (Staatsblad n°. 12) en 

art. 1 der wet van den 22 April 1864 (Staats
blad n°. 20), veroordeeld in eene geldboete van 

tien gulden, bij niet-voldoening enz. ; 

Gehoord enz. ; 

Gelet op het middel van cassatie , namens den 

req voorgesteld bij memorie, bestaande in : 

Schending van art. 104 der Grondwet, de 

artt. 210, 234 en 266 van het Wetboek van 

Strafvordering en verkeerde toepassing van art. 54 
der Grondwet, van art. 140 der gemeentewet en 

van art. 1 der wet van 6 Maart 1818 (Staats
~lad n°. 12); 

Gehoot·d den advocaat-generaal Jhr. DE SAVOR

NIN Lom'1AN, namens den procureur-generaal, in 

zijne conclusiën, strekkende tot verwerping van 

h et ingestelde beroep, met veroordeeling van den 

req. in de kosten; 

Overwegende, dat de req. heeft terecht gestaan 

ter zake van in de maand Mei 1885 zijne werke

lijke woonplaats uit de gemeente St. Maartensdijk 

naar de gemeente Middelburg te hebhen overge

bracht en daarvan op den 19 Januari J 886 nog 

geene verklaring te hebben gedaan aan het"gemeente

bestnu r te Middelbnrg, met overlegging van het 

getuigschrift van verandering van werkelijke woon 

plaats, ofschoon herhaaldelijk daartoe te zijn aan 

gemaand; 

0 . , dat in het bij de bestreden uitspraak be

vestigde vonnis o.it feit bewezen is verklaard , en 

daarop de artt. 5 en 6 van het Koninklijk besluit 

van den 3 November 1861 (Staatsblad n°. 95), 
regelende de verplichting tot het doen van aan

gifte voor de bevolkingregisters, en art. 1 der 

wet van den 6 Maart 1818 (Staatsblad n°. 12) 
zijn toegepast; 

0., dat hiertegen tot ondersteuning van het 

voorgestelde middel is aangevoerd, dat voorzegd 
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besluit niet verbindend is, omdat het niet is voort
gevloeid uit, of steunt op eene wettelijke bepa
ling en niet strekt tot uitvoering vau een onder
werp wnnrrnn d.• regeljng aan den Konjng_ bij de 
Grondwet is opgedragen; 

0. daaromtrent, dat het toegepaste Koninklijk 
besluit de verplichting tot het doen van aangifte 
voor de bevolkingsregisters in verschillende alge
meene voorschriften en onder verwijzing (in art. 9) 
naar de strafbepalingen van art. 1 der wet van 

den 6 1aart 1818 (Staatsblad · no. 12) regelt; 

0., ,fat de bevoegdheid tot het uitvaardigen 
van zoodanige nlgemeene voorschriften dan alleen 
aanden Koning toekom t , wanneer die voorschriften 

steunen op of het ni tv loeisel zijn van de Grondwet 
of de wet; 

dat in het bevestigde vonnis ten onrechte is 

aangenomen Jat het toegepaste besluit art. 140 

gemeentewet tot grondslag heeft; 

dat dit nrtihl bepaalt dat in overeenstemming 

met algemeene of provinciale voorschriften door 

de gemeenteraden de noodige verordeningen moeten 

worden gemaakt tot verdeeling der gemeenten in 

wijken en tot opmaking van volledige staten der 

bevolking en harer hui zing , 

en dat blijkens de geschiedenis dezer bepaling 

daarin met "aJgemeene voorschriften" bedoeld zijn 
nlgemeene door dm Koning uitgevaardigde voor

schriften; 

dat dus uit dit artikel de Koning wel de be
voegdheid ontleent om met betrekking tot de door 

de gemeenteraden te maken verordeningen omtrent 

de in het artikel genoemde onderwerpen, voor

schriften vast te stellen welke door de gemeente

raden bij het maken van die verordeningen moeten 
worden nageleefd, maar dat hieruit niet voort
vloeit de bevoegd.heid om, zooals bij het besluit 

van den 3 November 1861 gedaan is, bij alge• 

meenen maatregel van inwendig bestuur aan de 

inger.etenen, ter bevordering van het opmaken en 

bijhouden van de bevolkingsregisters, verplich

tingen op te leggen; 
0., dat dit beslu it evenmin strekt tot uitvoe

ring van cenige andere wetsbepaling of daarop 

berust; 
0., dat alzoo het cassatiemiddel is gegrond 

en dat b\jgevolg op het bewezen feit ten onrechte 

het Koninklijk besluit van den 3 November 1861 
en art. L der wet van den 6 Maart 1818 zijn 

toegepast, terwijl het ook niet bij eenige andere 

wettelijke bepaling is strafbaar gesteld; 
Vernietigt het in deze zaak door de arrondis-

sements- rechtbank te Middelburg den 23 April 1886 
gewezen vonnis; 

Recht doende enz.: 
Vernietigt het vonnis van den kantonrechter te 

Middelburg van den 23 Februari 1886; 
Verklaart dat het aan den req. ten la te ge

legde en bewezen verklaarde feit noch misdaad, 
uorh wanbedrijf, noch overtreding oplevert; 

Ontslaat hem te dier zake van alle rechtsver-

volging; 
de kosten, door de vervolging veroorzaakt te 

dragen door den Staat. 

26 November 1886 . BESLUIT, houdende aan, 

wijzing van een terrein in de gemeente 
's Gravesande, waar eene bewaarplaats van 

dynamiet kan worden opgericht en in wer

king gebracht. S. 18:3. 

30 November 1886. Ann~:sT van het gerechtshof 

te Arnhem, houdende , met vernietiging van 

het vonnis der arrondissement -rechtbank 

aldaar, beslissing dat bestuurders eener ge

meentelijke gasfabriek patentplichtig zijn . 

Zie het arrest va" den, Hoogen Raad de-t 
Nederlanden van 8 li'ebruari 11186. 

H et hof enz. , 
Gezien het vonnis der arrond:ssements-rechtbank 

te Arnhem vau den 2 ~ Augustus 1886, in de 

zaak van Z. E. den heer Minister van Jrinancien 

ten eenre en G. L., directeur der gemeentelijke 

gasfabriek te Arnhem, wonende aldaar, volgens 

opgave oud 66 jaren, vertegenwoordigd door zijn 
gemachtigde Mr. F. N. L. AnERSON, advocaat 
en procureur te Arnhem, ter andere zijde; waarbij 

deze beklaagde ter zake dat hij over het dienst
jaar 1886/87 als directeu r der gemeentelijke gas 

fabri ek te Arnhem niet heeft gedaan eene be

hoorlijke aangifte voor het patent, is ontslagen 

van alle rechtsrervolging , de eischer niet-ont
vankelijk verklaard in zijn eiscb, met veroor

deeling van den eischer in de kosten; 

MeJe gezien de akte van appel van voorschreven 

vonnis ten verzoeke van Z. E. den heer Minister 

van I<'i nancien ilen 19 October l 86 verleden; 
Gehoord namens den beklaagde diens in het 

vonnis a quo gemelden gemachtigde blijkens onder
bandsche akte van volmacht, afgegeven te Arn
hem den 19 N ovem her 1 886 (geregistreerd enz.); 

Gehoord de voordracht van den rijks adrncaat 

Mr. DE KEMPENAER, mitsgaders de conclusie 
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door hem genomen en schriftelijk aan het hof 
overgelegd, daartoe strekkende, dat het den hove 
behagen moge: 

1°. te niet te doen het appel alsmede het 
vonnis a quo voormeld ; 

2°. op nieuw recht doende alsnog aan den 
appellant toe te wijzen zijne in eersten aanleg ge
nomen conclusie met veroordceling van gcint. in 
de kosten van dit appel; 

3°. het te vellen arrest voor boete en kosten 
bij lijfsdwang uitvoerbaar te verklaren; 

Gehoord de verdediging voor den beklaagde 

door zijnen voormelden gemachtigde en raadsman 
gevoerd; 

Gehoord den procureur-generaal in zijne con
clnsie tot toewijzing van den eisch; 

Zich vereenigende met de overweging van het 
vonnis a quo omtrent het wettig en overtuigend 
bewezen zijn van het den beklaagde ten laste ge
legde feit; 

Overwegende dat de te laste gelegde niet be
hoorlijke aangifte betreft niet de gasfabrieks
onderneming doch beklaagdes vaste bezoldiging als 
directeur dier fabriek; 

0. dat art. ] der patentwet van 1819 alle niet 
in art 3 vrijgestelde bedrijven en beroepen aan 

het patentrecht onderwerpt zonder eenige aan
wijzing dat hiermede alleen gedacht wordt aan 
speculatieve winst (gain) of ook aan voordeelen 
(profits) van onzeker bedmg, en niet tevens aan 
vaste bezoldiging; 

dat de vrijstellingen van art. 3 overvloedig aan
toonen dat ook vaste bezoldiging bedoeld is, ge
lijk met name sub b en c en die van nuit de 

rijks- 1'emeente- of dijk- en polderkassen bezoldigde 
openbare ambtenaren en bedienden en die van 
vaste bezoldiging genietende artsen enz."; dat het 
dus niet aangaat te beweren dat volgens het be
ginsel der patentwet niet winst bejagende be
drijven aan het patent.recht niet onderworpen zijn; 

0. dat art. 3b, de uit rijks- gemeente of dijk
en polderkassen bezoldigde openbare ambtenaren 
en bedienden van het patent vrijstellende, daarbij 
voegt dat deze vrijdom zich onder anderen niet 
uitstrekt tot de ambtenaren en bedienden welke 
hij deze wet uitdrnkkel ijk onder de patentplichtigen 
gesteld worden, en dut vervolgens in tabel XI 
bepaald wordt dat de rechten 1•erschuldigd onder 
anderen door ubestmtrders en opzieners van mijn
werken, veengraverijen, fabi·ieken, beleenbanken 
enz, onverschillig of dezelve aan bijzondere per 
sonen, of aan gemeenten en gestichten behooren, 

geregeld worden naar het bedrng hunner belooning 
in het vorig belastingjaar; 

dat alzoo de bestuurders van aan gemeenten 
behoorende fabrieken uitdrnkkelijk onder de patent
plichtigen gerekend worden; dat zulks geschiedt 
in volkomen algemeene termen , dus ook zonder 
onderscheid of de gemeentefabrieken bij wijze van 
prirnte onderneming, àf, terwijl hare voortbreng
selen uitsluitend door de gemeente en tegen vasten 
prijs als belasting door de ingezetenen verbruikt 
worden, publiekrechtelijk worden gedreven; dat 
het dan ook voor den aard van het hedrij f eens 

bestuurders eener gemeentelijke fabriek geheel 
onverschillig is of het voordeel zijner bezoldiging 
hem toevloeit uit eene privaatrechtelijke of uit 

eene publie\;:rechtelijke gemeentefabriek; 
dat de algemeenheid der door tabel XI ge

bezigde bewoordingen evenmin toelaat te onder
scheiden tusschen de bestuurders van fabrieken 
welke zelve al · of niet patentplichtig zijn, en het 
voordeel aan brengend bedrijf der bezoldigde fabrieks
directeuren dus ook in beide gevallen van geheel 
denzelfden aard is; 

dat de bewering der niet-patentplichtigheid van 
bezoldigde en alzoo niet winst bejagende beambten 
in tabel XI, ten aanzien der fabriekbestuurders 
speciaal wederlegd wordt door de regeling van 

hnn patent naar hunne bezoldiging; 
dat het eindelijk allerminst aangaat te beweren 

dat de in tabel XI voorkomende woorden: ,onver
schiJJig of deze! ve aan bijzondere personen of aan 
gemeenten of gest.ichten behooren", alleen bet rek
king hebben op ,beleenbanken" en op uenzoovoorts", 
doch niet op mijnwerken, veengraverijen en fabrieken, 
vermits het woord dezelve syntaktisch slaat op de 

geheele voorafgaande opsomming, en zich geen 
grond voordoet voor het alleen slaan op "beleen

banken, enz."; 
0. dat alzoo de beklaagde patentplichtig was 

volgens artt. 1 en 3 in tabel XI der patenhyet, 
dat alzoo de beklaagde bij de beschrijving vau het 

patentrecht over 1886/7 opgave had behooren te 
doen van zijne bezoldiging, als grondslag voor zijnen 
aanslag, dat het nalaten hiervan volgens art. 37 
der wet moet worden gequalificeerd als: nniet 

behoorlijke aangifte voor het patent" en strafbaar 
is met eene boete van f 25 tot f 400; 

Gezien de artt. l al. 1 , art. 3 aanvang en b, 
titel XI al. 1, 6 en 9, art. 37 al. 1 der wet 
van 21 Mei 1819 (Staatsblad n°. 34); 

Recht doende enz.; 
Vernietigt het vonnis a quo; 
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Verklaart den beklaagde schuldig aan de hem 
ten laste gelegde niet behoorlijke aangifte voor het 
patent; 

Veroordeelt hem deswege tot / 25 boete en in 
de kosten zoo in eersten aanleg als in hooger be
roep, boete en kosten verhaalbaar bij lijfsdwang. 

4 December 1886. BESLUIT, betrekkelijk den 
herijk van de maten en gewichten in het 
jaar 1887. S. 184. 

Wr;r WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid, van 4 November 
1886 , n°. 70, afdeeling Handel en Nijverheid; 

Gelet op art. 15, letter a, der wet van 7 
Apri l 1S69 (Staatsblad n°. 57) , waarvan de 
gewijzigde tekst is bekend ~emaakt bij Ons be
slnit van 29 November 1874 (Sta:,,/sblad n° . 143); 

Den Raad van State gehoord (advies van 23 
November 1886, n°. 8); 

Gezien het nader rapport van Onzen voomoemden 
Minister, van 1 December 1886, n°. 44, af
deeling Handel en Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
1 °. de maten en gewichten zijn in het jaar 

1887 aan den in art. 15, letter a , der boven
genoemde wet bedoelden herijk onderworpen; 

2°. cle herijk heeft plaats binnen het tijdvak 

dat aanvangt op 1 Januari en eindigt op 1 Octo
ber van dat jaar ; 

3°. aan Gedeputeerue Staten der proviuciëu 
wordt opgedragen het tijdstip te bepalen, waarop 
ilie herijk voor elke gemeente gedurende het onder 
2°. genoemd tijdvak zal plaats hebben 

Onze Minister van Waterstaat, Hanuel en 
Nijverheid is belast met ,te uit,•oering van dit 
beslnit, hetwelk in het Staatsblad geplaatst en 
waarvan afschrift aan den Raad van State ge
zonden zal worden. 

Het Loo, den 4den 
(get.) 

December 1886. 
WILLEM. 

n e Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get .) VAN DEN BERGH. 

(Uitgeg . 10 Dec. l 886.) 

9 Decembei· 1886. RESOLUTlJ<: van den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
houdende bepaling der goedkeuringsmerken, 
voor den ijk van maten en gewichten enz. 
voor 1887. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij 

verheid ; 

Gelet op de Koninklijke besluiten van 9 No 
vember 1869 (Staatsblad n°. 167) en 15 Oc 
tober 1873 (Staatsblad n°. 137) waarbij de stempel
merken en het afkeuringsmerk voor de maten, 
gewichten en gasmeters zijn vastgesteld; 

Heeft goedgevonden : 

1 °. te bepalen, dat het goedkeuringsmerk ge
durende het jaar 1887 te bezigen , zal i ijn: 

bij den ijk en herijk der maten en gewichten: 
de letter X in den gewonen drukvorm , schuin 
gesteld; bij den ijk van gasmeters de Koninlc 
lij lee kroon; 

2°. ter algemeene kennis te brengen, dat het 
merk waar de eerste stempeling beeft plaats ge
had , volgens de ministerieele beschikkingen van 
25 Januari 1873, n°. 174 (12de afdeeling) en 
22 November 1878 , n°. 47 (Handel en Nijver
heid), voor elk der nagenoemde kantoren, bestaat 
uit het cijfer, achter den naam van elk kantoor 
uitgedrukt: 

's Hertogenbosch 1, Breda 2, Arnhem il, Nij 
megen 4, 's Gravenhage 5, Rotterdam 6, Leiden 7, 
.Dordr~cht 8, Amsterdam 9, Alkmaar 1.0, Hoorn 11, 
Middelburg 12, Utrecht 14, Leeuwardèn 15, 
Zwolle 16, Groningen 17, Assen 18, Maastr icht 19. 

's Gravenhage, den 9den Oecember 1886. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Genei·aal, (get .) DE Bosc H Ki,;MPER. 

11 December 1886. B ESLUlT , houdende aan

wijzing van het kantoor Eede voor den 
in-, ui t- en doorvoer van goederen, langs 
spoorwegen ingevoerd. ·S. 185. -

WrJ WILLEM ITI , ENZ. 

Op ile voordracht van Onzen Minister van 
Financiën, van 8 December 1886, n°. 34 , In
voerrechten en Accijnzen en Personeel ; 

Gezien de artt. 37, 42 , 63, 66 en 75 der 
Algemeene wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad 
n°. 38); art. l der wet van 4 Mei 1832 (Staats 
blad n°. 13); art. 97 de,· wet van 20 Juni 1862 
(Staatsblad n°. 62); a1·t. 35 der wet vau 20 Juli 
1870 (Staatsblad n°. 127); art. 51 der wet van 

25 Jnli 187 1 (Staatsblad n°. 92) en de artt. l, 
43, en 53 van Ons besluit van 26 Maart 1S72 
(Staatsblad n°. 19), gewijzigd bij dat van 12 Maart 
1876 (Staatsblad n°. 53); 

Gelet op ile Koninklijke besluiten van 28 April 
1843 (Staatsblad n°. 17); 12 December 1845 
(ûtaatsólad n". 70) ; 22 Maart 1855 (Staatsblad 
n°. 9); 20 April 1863 (Staatsblad n°. 23) ; 

15 September 1870 (Staatsblad n°. lGl) ; 19 De-

• 
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cember 1871 (Staatsblad n°. 130) en op de artt. 
4 en 5 van Ons besluit van 15 April 1872 
(Staatsblad n°. 47); 

Tevens gelet op art. 8 van Ons besluit van 
20 Mei 1869, n°. 29, en op dat van 18 Mei 
1870, n°. 16; 

Hebben besloten en besluiten: 
Art 1. H et grenskantoor Eede wordt me.Je open

gestelil: 
a. voor de inklaring van goederen die langs 

den spoorweg (tramweg} ][aldeghem-Eede worden 
ingevoerd, overeenkomstig Ons voormeld gewijzigd 

besluit van 26 Maart 1872 en voor de Jos ing 

van goederen met vracht- of volglijst , volgens 
de artt. 4 en 5 van Ons voormeld besluit van 

15 April 1872 ; 
b. voor den uitvoer langs genoemden spoor

weg van alle goederen (met inbegrip van gedis

tilleerd en wiju), ook met afschrijving of terug
gaaf van den accijns; 

c. voor den doorvoer langs dien spoorweg. 
2. Wordt ingetrokken de aanwijzing, bij Ons 

besluit van 18 Mei 1870, n°. 16, van het grens
kantoor Eede om door een commies-ontvanger te 
worden waargenomen . 

3. Dit besluit. treedt in werking den l sten 
Januari 1887. 

Onze Mieister van J<'inanciën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
en in cle Staatscourant zal worden geplaatst. 

Het Loo, den llden December 1886. 
(get.) WILLE M. 

De llfinister van Financiën, (get.) BI, OKM . 

(Uitgeg . 21 Dec. 1886.) 

13 December 1886. BESLUIT, houdende bepalingen 

omtrent het gebruik van maltose in bier
brouwerijen. S. 186. 

W1J" WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Fi
nanciën, vau l 8 November 1886, n°. 91, Invoer
Tech ten en Accijnzen ; 

Overwegende dat het ncodig is, bepalingen 

vast te stellen omtrent het gebruik van maltose 
in bierbrouwerijen; 

Gezien art. 2 - laatste zinsnede - en art. 55 

der wet van 25 Juli 1871 (Staatsblad n°. 92), 
houdende bepalingen omtrent den accijns op bier 
en azijn; 

Den Raad van State gehoord (advies van 7 De
cember 1886, n°. 12); 

Gelet op het nader rapport ,·an Onzen voor-

noemden Minister, van 10 December 1886, n°. 83, 

Invoerrechten en Accijnzen ; 
Hebben beslotten en beslui ten: 

Art. 1. Aan de bierbrouwe,·s wordt vergnnd, 
bij het maken van bier uit ruw of ongebuild meel 

van graan of gebroken of geplet graan maltose 
aan de wijngi ting te onderwerpen. 

Behoudens het hierna bepaalde zijn de voor

schriften der wet van 25 J nli 1871 (Staatsblad 
u0 • 92) omtrent de bierbrouwerijen ook van toe

passing voor de zoodanige, waarin van de voor
melde verguuning gebruik wordt gemaakt. 

2 De accijns wordt steeds geheven naar den 

grondslág, genoemd bij art. 2b dier wet.. Voor 
de maltose is het dáár bepaalde bedrag van 
3} cent verschuldigd per kilogram. 

3. De maltose wordt geborgen in gewaterijkte 

of geroeide vaten , op denzelfden voet als bij die 
wet îs bepaald voor ae berging van meel in zakken . 

4. De opgaven, voorgeschreven bij art . 30, 
b en c, worden afzonderl ijk gedaan voor het graan 
of meel en voor de maltose. 

5. In de gevallen, bedoeld bij art. 32 - eerste 

drie zinsneJen - en art. 33 wordt de maltose 
afgezonderd gehouden van het graan of meel. 

6. Voor de toepassing van art. 34 worden 
het graan of meel en de maltose ieder afzonderlijk 
genomen. 

7. De bepalingen der artt. 35 tot en met 39 
omtrent meel zijn ook. van toepa ing op maltose, 
met dien ver,tande , dat het cláárbedoeld tijdsver

loop voor deze grondstof eerst eindigt bij den 
afloop van het koken der aftreksels voor het 

brouwsel. 
8 . Waar elders in de voormelde wet van meel 

wordt gesproken, wordt daaronder ook de maltose 

begrepen. 
9. Onze Minister van Financiën kan, op ver

zoek van den bier bron wer, onder de noodige 
voorzieningen toelaten dat de voor een brouwsel 
bestemde maltose daarbij op andere wijs wordt 

aangewenil, dan door haar gelijktijdig met het 
graan of meel in de roerkuip te bewerken. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering 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 13den December 1886 
(get) W IL LE M. 

De Minister van Financiën, (get.) BLOEM. 

(Ui~geg . 17 Dec. 1886.) 
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14 December 1886. WET, houdende bekrachti 
ging eener provinriale heffing in Znidholland. 

S. 187. 
Bij deze wet wordt de bekrachtiging verleend 

aan de heffing tot 31 December l f; 90, ten be
hoeve der provincie Z,,,idholland, van rechten 
mor het gebrnik var, het jaagpad langs den Vliet 
tusschen Leiden en den Leidscl,endam en voor 
het overzetten aan den Hofweg. 

14 December 1886. WETTEN, houdende bekrachti 
!!ing van provinciale belastingen. S. 188-198. 

])e vereischte bekrachtiging wordt verl eend aan 
de heffing, ten behoeve der provinciën: 

Noordbrabant: van twee en twintig opcenten 

op de hoofdsom van de grondbelasting over 1887, 
en van negentien opcenten op de hoofdsom van 

de belasting op het personeel over den dienst 1887 /88. 

&. 188. 
Gelderland: van zeven opcenten op de hoofd

som van de grondbelasting op de gebouwde eigen
dommen en vau acht opcenten op de hoofdsom 

van de gron<lbelasting op de ongebouwde eigen 

dommen over 1887, en van vijf en een halven 
opcent op de hoofdsom van de belasting op het 

personeel over den dienst 1887/88. S. 189. 

Z,,,idlwlland: van acht opcenten op de hoofd
som van de grondbelasting over ] 387, en van 

vijf opcenten op de hoofdsom van de belasting 
op het personeel over den dienst 1887/., 8. S. l!lO. 

Nooi·dholland : van zeven opcenten op de hoofd
som van de grondbelasting op de isebou wde eigen 

ilom men en van acht opcenten op de hoofdsom 

rnn de grondbelasting op <le ongebouwde eigen 

dommen over 1 887, en van drie opcenten op de 

hoofdsom van de belasting op het personeel over 

den dienst l 887 /88 S. 1 91. 
Zeeland : van dertig opcenten op de hoofdsom 

van de grondbelasting over 1887, en van twee 
en twintig opcenten op de hoofdsom van de be

lasting op het personeel over den dienst 1887/88. 

S. 192. 
Utrec!tt : van zes opcenten op de hoofdsom der 

grondbelasti11g over 1887, en van zes opcenten 

op de hoofd om der personeele belasting over den 

dienst 1887 /88 S. 193. 

Ftiesland: van zeven en veertig opcenten op 
de hoofdsom van de grondbelasting over l 887, en 

van zeven eii twintig opcenten op de hoofdsom 
van rle belasting op het personeel over den dienst 

1887/88. s. l 94- . 
Overijssel : van tieii opcenten op de hoofdsom 

van de grondbelasting over 1887, en van tien 
opcenten op de hoofdsom van de belasting op het 

personeel over den dienst 1887 /88. S. 195. 
Groningen : van zes en dertig opcenten op de 

hoofdsom va~ de grondbelasting over 1887, en van 
zes en dertig opcenten op de hoofdsom van de 
belasting op het personeel over den dienst 188'{/88. 
s. 196. 

Drenthe: van zes en dli'l·tig opcenten op de 
hoofdsom van de irrondbelasting over 1887, en 
van achttien opcenten op de hoofdsom van de 

belasting op het personeel over den dienst 1 87 /88. 
S 197 

Limburg: van zestien opcenten op de hoofdsom 
van de grondbelasting over 1887, en van dettien 

opcenten op de hoofdsom van de belasting op het 

personeel over den dienst 1887/88 . S. 198. 

Al deze wetten vangen aan te werken met den 

1 sten Januari 1887. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 14den December 1886. 

(get.) WILLEM. 

De Minister van Staat, Min. van Binnenl. Zaken, 
(get.) HKEJIISKERK. 

(Uitgeg. 16 Dec. 1 886.) 

14 Decemhrr~ 1886. WET, houdende bekrachti
ging eener provinciale heffing in Groningen. 
S. 199. 

Bij deze wet wordt ile bekrachtiging verleend 

aan de heffing , ten behoeve der provincie Gronin 
gm, van tolgeld voor het gebruik van de brug 

over het Reitdiep te Wimem. 

14 December 1886. BESLUIT, tot wijziging van 

het Reglement I , vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 14 September l 8:l8 (Staatsblad 
n°. 36) en gewijzigd bij de Koninklijke be
sluiten van 17 December 1875 (Staatsblad 
n°. 244), 29 April 1877 (Staatsblad n°. 90) 
en 4 November 1884 (Staatsblnd n°. 22 1). 

s. 200. 

WrJ WILLEM IlI, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Justitie, van den 9den October 1866, l ste afdce

ling, n°. 92; 
Overwegende dat het noodzakelijk is, het bij 

besluit van 14 September 1838 (Staatsbladn° . 36) 
vastgestelde en bij besluiten van 17 December ] 875 
(Staatsblad n°. 244), 29 April 1877 (Staatsblad 
n°. 90) en 4 Novembe1· 1884(Staatsbladn°.22 1) 

gewijzigde Reglement I in overeenstemming te 
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brengen met de wet van 28 Augustus 1886 
(Staatsblad n°. 132) ; 

Den Raad van State geboord (advies van den 

30sten November 1886, n°. 14); 
Gezien het nader rapport van Onzen voormelden 

Minister, van den 9den December 1886, J ste afdee

ling, n°. 117 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij 

goedvinden en verstaan bij deze: 
Art. 1. Tn het eerste lid van artikel 12 van 

Reglement I worden de woorden: 
• blj de Arrondissements- .-egtbank te Ámste,·dam 

uit den president of een der vice-presidenten" 

vervangen door: • bij de Arronclissements regtbank 
te Ámsterdam uit Jen president en een der vice
presidenten of uit twee der vice-presidenten". 

2 . Aan artikel 36 van gemeld Reglement wordt 
het volgende toegevoegd: 

"foc1ien meer kamers met de behanc1eliug •,an 
burgerlijke zaken zijn belast, worden die zaken 

aangebragt bij de kamer, daartoe aan te wijzen 
bij het bij art. 90 bedoelde reglement van orde, 

en worden deze op den eersten dienenden dag 
door den president dier kamer, voor zoo verre de 
behandeling dien dag niet afloopt, verdeeld tus

schen de verschillende kamers met de behandeling 

van burgerlijke zaken belast, op zoodanige wijze 

als het meest bevorderlijk ia aan den geregelden 
gang van zaken. 

Het vorige lid is niet van toepassing op de 

zaken waarin de wet dagvaarding op de eerst
komende teregtzitting voorschrijft." 

3. Het derde lid van artikel 89 van gemeld 
Reglement wordt gelezen : 

"De Arrondissemcnt-regtbank te Amsterdam is 
verdeeld in vijf kamers, namelijk: 

de eerste kamer zamengestcld uit den president 
of een vice-president en vier regters; 

de tweede kamer zamengesteld uit den president 

of een vice-president en drie regters; 
de derde kamer zamengcsteld uit den president 

of een vice-president en vier à zes regters; 

de viet·de kamer zamengcsteld uit ilen president 
of een vice-president en drie regters; 

de vijfde kamer zamengestcld uit den president 

:>f een vice-president en twee of drie regters. 

'l'ot iedere kamer behoort bovenilien de oflicier 
of een substituut-ofticier en de grillier of een 
sn bsti tu u t -grillier." 

4. Dit besluit treedt in werking gelijktijdig met 
de wet van 28 Augustus 1886 (Staatsblad n•. 132). 

Onze Minister van Justitie is belast met de 

uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats 
blad zal worden geplaatst. 

Het. Loo, den 14den December 1886. 

(get. ) WILLEM. 

(get.) 
De :Minister van J ustitie , 

DU TOUR VAN BELLINCHA.VE. 
(Uitgeg. 17 T>ec. 1886.) 

15 Decembe,• 1886. WETTEN, houdende afwijking 
van den regel, gesteld bij art. 241 der ge
meentewet voor de helling ten behoeve van 
de gemeente: (S. 201-207.) 

Hellevoetsluis , tot 31 December 1 89 1, van een 

belasting op het gedistilleerd tot een bedrag van ten 
hoogste twaalf gulden 1ier hectoliter, ad vijftig 
percent sterkte. S. 201. 

llfiddelhai-nis, tot 31 December 1891, van een 

belasting op het geilistilleerd tot een bedrag van ten 

hoogste twaalf gulden per hectoliter, ad vijftig 
percent sterkte. S. 202. 

Vlieland, tot 31 December 1891 , van een 

belasting op het gedisti lleerd tot een bedrag van ten 
hoogste twintig 

percent sterkte. 
dm Helder, 

gulden per hectoliter, ad vijftig 
s. 203. 
tot 31 December 1891, van een 

belasting op het gedisti lleerd tot een bedrag van ten 

hoogste vijftien 
percent sterkte. 

Urk, tot 31 

gulden per hectoliter, ad vijftig 
s. 204 
llecember 1891, van een belas-

ting op de turf tot een bedrag van ten hoogste 

vijf cent per dubbelen hectoliter. . 205. 
Terschelling , tot 31 December l 891, van een 

belasting op het gedistilleerd tot een bedrag vau 
ten hoogste tien gulden per hectoliter , ad vijftig 

percent sterkte. S. 206. 
Veere , tot 31 'December J 891, van een be

lasting op het gemaal, voor zooveel de tarwe be
treft tot een bedrag van ten hoogste twee gulden, 

per honderd kilogram , en op het gedistilleerd tot 
een bedrag van ten hoogste twaalf gulden per 
hectoliter, ad vijftig percent sterkte. S. 207. 

15 December 1886. WETTEN, houdende afwijking 

van den regel , gesteld bij art. 254, l• zi n
snede, der gemeentewet, voor de helling ten 

behoeve van de gemeente: (S. 208-211.) 

,1lkmaar, tot 31 December 1889, van wik

en weegloonen tot een bedrag van ten hoogste 

zeventig cent per honderd kilogram. S. 208. 
Hoorn , tot 31 December 1889 , van wik- en 

weegloonen tot een bedrag van ten hoogste zeven
tig cent per honderd kilogram. S. 209. 
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Purmerend, tot 31 December 1889, van wik
en weegloonen tot een bedrag van ten hoogste 
zeventig cent per honderd kilogram. S. 210 . 

Edam, tot til December 1889, van wik• en 
weegloonen lot een bedrag van ten hoogste zeven
tig cent per honderd kilogram. S. 211. 

16 Decembei· 1886. WET tot verceniging der ge
meenten Uóacl, over 1/Torms en Rimburg. 

s. 212. 
WIJ WILLEM III, ENZ • .• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenscbelijk is de gemeenten Ubacl, over Worms 

en Rimburg te vereenigen; 
Gelet op het eerste lid van art . 2 der Grondwet; 
Zoo is het, dat Wij, den Raacl van State enz. 
Art. 1. De gemeenten Ubacl, over Worms en 

Rimb1wg worden vereenigd. De nieuwe gemeente 
draagt den naam van Ubach, over Worms. 

De vereeniging komt tot stand op den dag der 
eerste vergadering van den raad der nieuwe ge

meente. 
2. Met uitzondering van de inkomsten en lasten 

welke door neo raad onder Onze goedkeuring, 
de Gedeputeerde Staten van Limburg gehoord, 
tot de huishouding der nieuwe gemeente worden 
gebracht, blijven de inkomsten en lasten van elk 
der afdeeli ngen Ubach, over Worms en Rimburg 
te haren voor- en nadeele. Art. 217, 3de lid, 
der gllmeentewet is hierop van toepassing. 

3. De eerste verkiezing van leden van den raad 
der nieuwe gemeente geschiedt op den dag door 
Gedeputeerde Staten van Limburg te bepalen. 
Voor deze verkiezing zijn stemgerechtigd de per
sonen, voorkomende op de te Ubach, over Woi·ms 
en te Rimburg bestaande lijsten van kiezers voor 
den gemeenteraad. Het bureau van stemopneming 
voor deze verkiezing bestaat uit den burgemeester 
en twee leden van den raad der gemeente Ubacl, 

over Worms door dezen te benoemen. 
De geloofsbrieven der verkozenen worden onder

zocht door den raad der gemeente Ubach, over 

Worms. 
4 . Het eerste derde gedeelte der leden van den 

raad der nieuwe gemeente treedt af den eersten 
Dinsdag van September 1888, de eerste helft der 
wethouders den eersten Dinsdag van September 1889. 

5. De dag der eerste vergadering van den raad 
der nieuwe gemeente wordt bepaald door Gede-
puteerde Staten van Limbm'fJ. · 

6. De belastingen welke bij het tot stand komen 

der vereeniging in elke der beide gemeenten worden 

1886 . 

geheven, worden gedurende het dienstjaar waar
over zij loopen, ten behoeve der nieuwe gemeente 
ingevorderd. 

De som,. waarover de nieuwe gemeente ingevolge 
de wet van 26 Jnli 1885 (Staatsblad n°. 169) 
geheel of gedeeltelijk kan beschikken, staat gelijk 
met vier vijfde gedeelten van de zuivere opbrengst 
der hoofdsom en Rij ksopcenten van de belasting 
op het personeel, gemiddeld over de belastingjaren 
1882-1883, 188tl- 1884 en 1884-1885 in de 
beide gemeenten Ubach over Worms en Rimburg 
geheven. 

7. De ingezetenen der beide gemeenten worden 
voor het opmaken der kiezerslijsten en voor de 
verkiesbaarheid tot ledèn van den gemeenteraad 
reeds met den dag van het inwerkingtreden dezer 

wet als ingezetenen der nieuwe gemeente beschouwd . 
De te Ubacl, over Worms en te Rimburg op 

het tijdstip der vereeniging bestaande kiezerslijsten 
voor het kiezen van leden der Tweede Kamer van 
de Staten-Generaal , der Staten van Limburg en 
van den gemeenteraad, blij ven van kracht in de 
nieU1ye gemeente, totdat zij overeenkomstig de 
kieswet door nieuwe kiezerslijsten zullen zijn ver
vangen. 

8. De ingezetenen der beide gemeenten die, 
bij het tot stand komen der vereeniging, voor de 
eerstvolgende lichting der nationale militie zijn 
ingeschreven, worden in het voor de nieuwe ge
meente op te maken register te boek gesteld. 

Gelijke teboekstelling op een register geschiedt 
ten aanzien van de ingezetenen die tot de schutterij 
behooren. 

9. Deze wet verbindt met den dag harer af
kondiging. 

Lasten en bevelen , enz. 

Gegeven op het Loo, den 16den December 1886. 

<.get.) WILLEM. 

De Min . van Staat, Minister van Binnen!. Zaken, 

{.get.) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 23 Dec. 1886.) 

16 December 1886. WET, tot regeling van de 
tenuitvoerlegging van de ingevolge de wet 
van den llden April 1827 (Staatsblad no. 17) 
[oprichting van schutterijen over de geheele 
uitgestrektheid des Rijks] uitgesproken ver
oordeelingen en van de bekeuringen, krachtens 

art. 68 dier wet gedaan , en verzekering der 
toepassing van het provoost-arrest, bedoeld 
bij art. 71 dier wet. S. 213. 

24 



346 18 DECEMBER 1886. 

B ijt. Hand. ze Kamer 1884/85, tweede zitting , 
n°. 147, 1-3; 1885/86, n° . 40, 1-2; buiten
gewone zitting 1886, n°. 13, 1, 2; 1886/87, 
n°. 12, l, 2. 

Hand. id. 1886/87, bladz. 84-87. 
Hand. l• Kamer 1886/87, btadz. 74, 90. 
WIJ WILLEM Hl, ENZ . . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen !,ebben, dat 

wenschelijk is de tenuitvoerlegging te regelen van 
de ingevolge de wet van den llden April 1827 
(Staatsblad n°. 17) uitgesproken veroordeelingen 

en van de bekeuringen, krachtens art 68 dier 
wet gedaan, en dat het voor de toepassing van 

het provoost-arrest, bedoeld bij artikel 71 dier 
wet, noodig kan zijn, dat de woning eens inge

zetenen zijns ondanks warde binnengetreden; 
Gelet op artikel 153 der Groudwet; 

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

5. De last kan niet worden uitgevoerd dan in 
bijzijn, hetzij van den bnrgemeester of een der 
wethouders, hetzij van een commissaris van politie. 

Van deze uitvoering wordt door hem, die krach
tens bovenstaande bepaling daarbij tegenwoordig 
is geweest , binnen tweemaal vier en twintig uren 
proces-verbaal opgemaakt en aan den ingezetene, 
wiens woning is binnengetreden, in afschrift mede
gedeeld. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven op het Loo, den 16den December 1886. 

(get.) WIL LEl\1. 
De Minister van Justitie, 

DU TOUR. VAN BELLINCHAVE. 
Ve Minister van Staat, iltin. van B innenl. Zaken, 

(get.) HEE.IIISKER.K. 

(Uitgeg. 21 Dec. 1886.) 

Art. 1. De auditeur bij den schuttersraad zorgt 18 December 1886. BESLUIT, tot aanvulling 

voor het tenuitvoerleggen van de ingevolge de 

wet van den llden April 1827 (Staatsblad n°. 17) 

uitgesproken veroordeelingen en van de bekeu
ringen, krachtens artikel 68 dier wet gedaan. 

Indien de veroordeelde ofbekenrde verblijf houdt 
buiten het rechtsgebied van den schuttersraad, 

die het vonnis wees of waartoe de schutterij be

hoort, door wier commandant de bekeuring is 
gedaan , geschiedt de uitvoering ter requisitie van 
den auditeur bij dien raad, op bevel van den 

auditeur bij den schuttersraad, binnen wiens rechts

gebied ile veroordeelde of bekeurde verbl\jf ha ndt. 
2. Bij het tenuitvoerle11:gen van een bevel tot 

toepassing van het provoost -arrest, bij artikel 71 
van voormelde wet bedoeld , kan de auditeur, met 
de zorg voor ile tenuitvoerlegging van <le veroor
deeling of bekeuring belast of daartoe ingevolge 
het tweede lid van het vorige artikel gereq uireerd, 

de hulp der openbare burgerlijke of der gewapende 

macht inroepen. 
3. Indien het voor de toepassing van het pro

voost-arrest , bedoeld bij arti kei 71 van voormelde 
wet, noodig is, dat zij, die met de tenuitvoer

legginl( dMrvan belast zijn of daartoe moeten 

medewerken, de woning eens ingezetenen, zijns 
ondanks, binnentreden, kan de anditeur, met de 
uitvoering van het vocnis belast, daartoe schrif
telijken last verstrekken. 

4. Bij dien last kan, indien daartoe noodzake

lijkheid bestaat, worden bepaald, dat de uitvoering 
daarvan ten allen tijde mag plaats hebben. 

Zonder die bepaling mag de last niet tusschen 

zonsonder- en opgang worden uitgevoerd. 

van art. 2 en tot wij ziging van art. 5 van 

het Koninklijk besluit van 24 October 1884 

(Staatsb1ad n°. 219), houdende bepalingen 
ter uitvoering van r.rt. 65 bis der wet van 

17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127), 
tot regeling van het lager onderwijs, zooals 
die laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 

11 Juli 1884 (Staatsblad n°. 123). S 214. 
WIJ WILLEM JII , ENZ. 

Op de voorrlrncht vau Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, van 
22 November 1886, n°. 3538•, afdeeling Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is de art. 2 
en 5 van Ons besluit van 24 October 1884 

(Staatsblad n°. 21 9), houdende bepalingen ter 

uitvoering van art. 65 bis der wet van l 7 Au
gustus 1878 (Staatsblad n°. 127) , zoo als die is 
gewijzigd bij de wet van 11 Juli 1884 (Staats
blad n°. 123), te herzien; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
7 December 1886, n°. 10); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister, van 14 December 1886, 
n" . 3716, afdeeling Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
artikelen 2 en 5 van Ons voorschreven besluit 

worden i:,:elezen als volgt: 
Art. 2. Elke commissie bestaat uit ten minste 

vier leden : een der inspecteurs van het lager 

onderwijs of een der districts-schoolopzieners, die 
tevens het voorzitterschap bekleeàt, en ten minste 
drie vrouwelijke leden . 

Aan iedere commissie kunnen een districts-
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schoolopziener, als plaatsvervanger van den voor 
zitter, en twee vrouwelijke plaatsvervangende leden 
worden toegevoegd. 

Art. 5. De examens, in de vorige artikelen bedoeld, 
worden niet in het openbaar gehouden . Zij loopen 
voor ieder der aspiranten binnen één dag af. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 18den December 1886. 
(get.) WILLEM. 

mnnitiën wordt opgedragen aan genoemden 
Minister." 

Onze Ministers voornoemd zi.in belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblaà 
zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 20sten December 1886. 

(get.) WILLEM. 

De Minister van Oorlog, (get.) WEtT'~EL. 

De JJfin. Staat, :Minister van Binnenl. Zaken, 
(get.) H EEMSKERK. 

De JJfinister van Justitie, 
(get.) DU TOUR VAN BELLINCHAVE. 

De JJfin. van Staat, JJfinister van Binnenl. Zaken, (Uitgeg. 30 Dec. 1886.) 

(!Jet.) li~; EMSU;RK. 

(Uitgeg 23 Dec. 1886.) 20 December 1886. M1ss1vE van den Minister 

20 December 1886. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van ] 2 Mei 1867 
(Staatsblad n°. 49) , houdende vaststdlinl); 
van eenige algemeene regelen voor de ver
eenigingen , ten doel hebbende om, door 

vrijwillige oefening in den wapenhandel en 
bijzon dei· in het schieten, 's Lanrls weerbaar
heid te bevorderen. S. 215. 

w IJ' w ILLEM III' ENZ. 
Op de voordrncht van Onzen Minister van 

Oorlog, Onzen Minister van Staat, Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Onzen Minister van 

Justitie, van 28 September 1886, Kabinet, Litt. 
H 40 , van 4 October 1886, n°. 1298 S, af
deeling Militie en Schutterijen, en van 6 Oc
tober 1886 . n°. l 05, l ste afdeeling; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
30 November 1886, n°. 12); 

Gezien het nader rapport van Onze genoemde 
Ministers, van 8 December 1886, Kabinet, Litt. 

Z 49, en van 15 December 1886, n°. 88, 
1 ste afdeeling; 

Gezien art. 11 van Ons besluit van 12 Mei 1867 
(Staatsblarl n°. 49); 

H ebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
de eerste alinea van het hiervoren vermelde 

art. 11 wordt vervangen door de beide volgende 
zinsneden: 

,,Elke met Onze toestemming bestaande ver
eeniging, onverschillil); of zij als een korps dan 
wel eenvoudig burgerlijk is ingerigt, kan, op haar 
verzoek, door de zorg van Onzen Minister van 
Oorlog worden voorzien van de noodige munitiën 
voor de schietoefeningen. 

De controle over het verbruik van bedoelde 

van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
betreffende de inrichting der volgens art. U/ 

der drankwet op te maken statistiek. 
Ondanks mijne circnlaire van 9 Juni 1884, 

n°. 2516, in verband met die van mijn ambts
voorganger van 8 December 1882, n°. 5477 en 
van 4 April 1883, n°. 1381, afdeeling B.B., 
is, blijkens de in de Staatscourant van 2 No
vember l.i. opgenomen opgaven geene eenvormig
heid in de inrichting der volgens artikel 12 der 
drankwet te maken statistiek verkregen. Ver
gelijkt men de laatste kolom der statistiek over 
1885 met die kolom van de statistiek nver 1884 
(Staatscourant van I 8/ 19 October 1885) , dan 
blijkt, dat het aantal inrichtingen tot verkoop van 
sterken drank in het klein var. 31 December 1884 

tot 31 December 1885 is verminderd in: 

Noordbrabant met 473, Gelderland met 133, 
Znidholland " 219, N oordholland . 2011, 

Zeeland 98, Utrecht 73, 
Friesland . 1 30, Overijssel 31, 

Groningen " 203, Drenthe 60, 

Limburg ,, 812, en in het geheele rijk • 1925. 

Maar raadpleegt men alleen de statistiek over 
1885 en bepaaldelijk kolom 2 en 3, dau geraakt 
men tot geheel andere uitkomsten en heeft het 
den schijn alsof het aantal inrichtingen in sommige 
provincien zelfs niet on belangrijk ware vermeerderd. 
De oorzaak hiervan ligt in de beteekenis, welke 
verschillende collegien van Gedeputee rde Staten 
aan de woorden 11verleende" eu ,, ingetrokken ver

gunningen" hebben gegeven In sommige provin
cien zijn onder verleende vergunningen begrepen · 
die, welke verleend zijn aan andere personen, dan 
die daarvan in 't vorige jaar genot hadden; in 

24* 
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andere zijn onder die rubriek alleen opgenomen 
die, welke verleend zijn voor nieuwe localiteiten 
tot verkoop van sterken drank, krachtens art. 2, 
8° zinsnede der drankwet. Onder ingetrokken 

vergitnningen heeft men daarentegen in sommige 
provincien begrepen die, welke volgens art. 7, 
alinea 2 der draukwet bij gebreke van tijdige be
taling van het vergunningsrecht zijn vervallen. 
Verbetering van den vorm dezer statistiek is dus 
noodig en ik heb daarom de eer U hierbij een 
nieuw model te doeu toekomen , met verzoek 
deze opgaven dienovereeakomstig te doen verstrek• 

ken door de gemeentebesturen Uwer provincie. 
Ik heb de eer U tevens te verzoeken de aan

dacht der gemeentebesturen te vestigen op het 
voorschrift der wet om de vergunningen, welke 

volgens de s• zinsnede van art. 2 der wet ver
leend worden, te motiveeren. Raadpleegt men 
de verschillende in de Staatscourant van <le laatste 
jaren voorkomende vergunningen, dan blijkt dat 
aan dit voorschrift niet altijd op behoorlijke wijze 
is voldaan. Het is met name niet voldoende 
eenvoudig als motief te vermelden , dat er sprake 
is van een bijzonder geval of dat Gedeputeerde 
Staten de ten deze vereischte machtiging hebben 
verleend. De omstandigheden, waaruit blijkt, dat 
men te doen heeft met een bijzonder geval, moeten 
in het besluit zelf en in de Staatscoz,rant worden 
opgenomen. 

De Ministei· van Staat, Min. van Binnen!. Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

0 P GAVE N , bedoeld in art. 12 de1· drankwet over het jaar 18 .... 

Verleende vergunningen. 

GEMEENTEN. 

23 Deceinàer 1886. WET, verklarende het alge• 
meen nut der onteigening van eigendommen, 
noodig voor den aanleg van een locaalspoorweg 
van Medeinblik naar Hoorn. S 2 16. 

23 Deceinber 1886. WET, tot verhooging van het 
negende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1886. S. 217. 

Bij deze wet wordt a;·t. 150, het totaal der 
4de aîd. en het eindcijfer verhoogd met f 13,000. 

Getal inge

trokken vergunningen 

krachtens 

art. 9 1 art 27 

der drankwet. 

23 December 1886. WET, houdende goedkeuring 
eener met de gemeente Deventer gesloten 
overeenkomst betreffende ruiling van gronden 
en gebouwen aldaar. S. 218. 

23 Deceinàei· 1886. WET, houdende machtiging 
op de Algemeene Rekenkamer tot verevening 
van betalingen , gedaan ter zake van de 
levering en openstelling van pantseringen op 
het fort bij I,Tmi,iden. S. 219. 
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Bij deze wet wordt de Algemeene Rekenkamer 
gemachtigd tot verevening van il oor haar afgewezen 
betalingen, tot een gezamenlijk bedrag van 
f 325,463.28, gedaan ter zake van de levering en 
opstelling van pantseringen op het fort bij lJmuiden. 

2:l December 1886. WET, tot wijziging der wet 
van den 3lsien December 1884 (Staatsblad 
n°. 267) , houdende aauwijzing van de mid
delen ter goedmaking van de uitgaven, be
grepen in de Staatsbegrooting voor het dienst
jaar 1885, en tot aanvnlling der wet van den 
3lsten December 1885 (Staatsblad n°. 265), 
houdende aanwijzing van de middelen ter goed
making van de uitgaven, begrepen in de Staats
begrooting voor het dienstjaar 1886. S. 220. 

WrJ WILLEM III, ENZ ... . doen te weten; 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

de noodzakelijkheid gebleken is tot wijziging der 
wet van den 3lsten December 1884 (Staatsblad 
n°. 267), honde□de aanwijzing rnn de middelen 
ter goedmaking van de uitgaven, begrepen in de 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1885, en tot 
aanvulling der wet van den 31 sten December 1885 
(Staatsblad n°. 265) , houdende aanwijzing van 
de middelen ter goedmaking van de uitgaven, 
begrepen in de Staatsbegrooting voor het dienst
jaar 1886; 

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

Eenig artikel. 

De in artikel I der wet van den 31 Decem
ber 1884 (Staatsblad n°. 267) , houdende aan
wijzing van de middelen ter goedmaking van de 
uitgaven, begrepen in de Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1885 onder 17°. voorkomende post: 
"de opbrengst van een kapitaal van vijf millioen 
gulden aan muntbiljetten, uit te geve& krachtens 
de wet vau den 27sten April 1884 (Staat&btad 
n°. 98)" vervalt en wordt overgebracht iu artikel 1 
van de wet van den 3 lsten December 1885 
(Staatsblad n°. 265) , houdende aanwijzing van de 
middelen ter goedmaking van de uitgaven , begrepen 
in de Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1886, 
onder 17°. met de omschrijving: •de opbrengst 

van een kapitaal van vijf millioen gulden· aan 
muntbiljetten, uitgegeven krachtens de wet van 
den 27sten April 1884 (Staatsblad n•. 98)". 

Lasten en bevelen , enz. 
Gege,·en op het Loo, den 23sten December 1886. 

(get.) WILLEM. 
De :Minister van Financiën, (get.) BLOEM. 

(Uitgeg. 27 Dec. 1886.) 

23 December 1886. WET, houdende goedkeuring 
eener met c. H. baron VAN PALLANDT te 
TfT assenaar en andere,, gesloten dading, ter 
beëindiging der procedure over de grens der 
wederzijdsche eigendommen vóór de Oost
en lfTestplaten van Flakkee, onder Sommels
dijk en Middelhamis. S. 221. 

2:l December 1886. WET, tot wijziging der be
groeting va□ het Fonds, voortspruitende nit 
de koopprijzen van domeinen, voor het dienst
jaar 1885. S. 222. 

23 December 1886. WET, houdende nadere 
bepalingen omtrent den accijns op het gedis
tilleerd. S. 22:l. 

Bijt. Handel. 2• Kamer ; buitengewone zitting 

1886, n°. 46, 1-5; 1886/87, -.°°· 23, 1-5. 
Rand. 2• Kamer 1886/87, bladz. 91 - 98. 
Rand. 1 • Kamer 1886/87, bladz. 76, l 08-112. 
Wr;r WILLEM Ill, ENZ ... . doeu te weten: 
A.lzoo 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. 
Art. 1 . De accijns per hectoliter gedistilleerd 

ad 50 percent sterkte blijft na 31 December 1886 
bepaald op zestig gulden. 

2. Voor de branderijen der eerste soort, eerste 
klasse, waarin geen gebruik wordt gemaakt van 
samengestelde werktuigen, vermeld in art. 44, 
§ 2, der wet van 20 Juni 1862 (Staatsblad 
n°. 62), mag, bij afwijking van het bepaalde 
bij art. 58 , § 1, dier wet, de door den· brander 
aan te geven trek dalen tot de volgende ver
houdingen: 

Minimnm van den trek in gedistilleerd ad vijftig percent, 

in het eerste tijdperk, in het tweede tijdperk, 

per kilogram meel. per hectoliter beslag_ per kilogram meel. 
1 

per hectoliter beslag. 

Liter. Liter. Liter. Liter. 
0,52 4,41 0,50 4,14 
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Dé § § 2 en 3 van genoemd art. 58 zijn ook 
ten deze toepasselijk. 

3. Het bepaalde bij art. 2 geldt niet voor 
branderij en : 

a . opgericht na l Maart 1886 , tenzij hare 
ligging vooraf door Onzen Minister rnn Finan
ciën is goedkenrcl ; 

b. grenzende aan een pand, waarin eene tapperij 
of slijterij van gedistilleerd wordt uitgeoefend. · 

Wij behouden Ons voor, de toepassing van 
art. 2 te ontzeggen aan den brander, ten wiens 
laste eene straf is uitgesproken wegens overtreding 
van de wettelijke bepalingen nopens den accijns 
op het gedistilleerd na het in werking komen 
dezer wet . 

4. Bij aangifte van den trek volgens art 2 
dezer wet, wordt de speling van vijf ten honderd, 
bedoeld in art. 68 , § § 2 en 3, der voormelde 
wet van 20 Juni 1862, beperkt tot vier ten 
honderd, en die van zeven en een half ten honderd, 
bedoeld in § 4 van dat artikel, tot zes en een 
half ten honderd. Een en ander geldt ook voor 
de toepassing van art. 133, § 19, derzelfde wet. 

5. Iu art. 104 der meergenoemde wet van 20 Jnni 
1862, gewijzigd bt art. 3 der wet van 7 Juli 1865 
(Staatsblad n°. ,80), worden de § § l, 2 en 3 
gelezen als vol&;t: 

•§ 1. Bij de vereffening der rekening worden 
de volgende kortingen verleend, voor zoovm· die 
blijkens de uitkomst der peiling noorlig zijn: 

a. aan den distillateur eene korting van hoogstens 
vier ten lwnderd op de hoeveelheid gedistilleerd , 
tot geene hoogere sterkte dan 65 percent inge
slagen, die hij in zijne distilleerderij der eerste 
klasse tot eene sterkte van minstens 85 percent 
heeft gebracht. 

Bij aflevering echter van gedistilleerd van deze 
laatste sterkte aan een distillateur, wordt aan 
den afleveraar slechts twee en een half ten honderd 
en aan den ontbieder slechts een en een half ten 
honderd korting verleend. 

b. aan den distillateur eene korting van hoogstens 
een en een half ten honderd •op het gedistilleerd, 
niet afkomstig uit eene distilleerderij , dat in zijne 
distilleerderij der eerste klasse is ingeslagen en 
waarvoor hij de korting, bedoeld onder Ir. a, 
niet geniet. 

Is hieronder gedistilleerd begrepen van hooger 
gehalte dan 65 percent, dan kan voor eene ge
lijke hoeveelheid gedistilleerd, dat tot minstens 
85 percent. is gebracht, de korting volgens Ir. a 
niet worden genoten, tenzij eerstbedoeld gedis-

tilleerd volgens de voorschriften van Onzen Mi
nister van Financiën in tegenwoordigheid van 
ambtenaren tot 65 percent of lagere sterkte is 
versneden. 

c. aan den brander, die in zijne branderij 
tevens moutwijn of ander gedistilleerd door over
haling zuivert of tot drank stookt, dezelfde kor
tingçn als oncler Jrs . a en ó aan den distillateur 
zijn toegekend. 

Gedistilleerd, herkomstig uit eene brar.derij 
welke gemeenschap heeft met die waar het gedis
tilleerd wordt ingeslagen~ is hiervan uitgezonderd. 

§ 2. De kortingen, bedoeld bij lrs. b en c, 
worden niet verleend: 

1 o. voor gedistilleerd, herkomstig uit eene 
branderij waarvoor korting volgens Jr. c genoten 
wordt; 

20. voor gedistilleerd, dat, ofächoon afgeleverd 
door een brander die geene korting geniet, niet 
uit zijne ruwstooksels verkregen, maar in de 
branderij ingeslagen is. 

Onze Minister van Financiën kan uitzondering 
toelaten op het bepaalde sub 1°. voor het in de 
branderij vervaardigd gedistilleerd, indien dit 
dáár overeenkomstil! zijne voorschriften afgescheiden 
is gehouden van ander gedistilleerd. 

§ 3. Wij behouden Ons voor, de korting, ver
meld onder § l, Ir . b, te verhoogen: 

1 °. voor het gedistilleerd, dat bijzondere be
werkingen ondergaat, welke een grooter verlies 
medebrengen dan in verhouding van die korting; 

2°. voor het onzuiver gedistilleerd , in eene 
branderij der tweede soort uit de rnwstoking 
verkregen, dat, zonder in die branderij te zijn 
overgehaald , ter verdere bewerking naar des 
branders afzonderlijke distilleerderij der eerste 
klasse woràt overgebracht." 

6. Het bepaalde bij art. 104, § 4, en art. 119, 
§ 2, der meergenoemde wet van 20 Juni 1862 
omtrent moutwijn is ook toepasselijk op ander 
gedistilleerd, waarvoor aanspraak op korting bestaat. 

7. Wij behouden Ons voor, ten opzichte van 
branderijen, waarin overeenkomstig Onze voor- · 
schriften afsluitbare verzamelbakken voor het voort
brengsel der rnwstokingen zijn geplaatst, onder 
de noodige voorzieningen ontheffing te verleenen 
van de bepalingen der voormelde wet van 20 Juni 
1862 omtrent den inslag, de bewaring, vervaar
diging, bereiding en verantwoording van meel of 
andere grondstof . of het ambtelijk afstoken van 
beslag. 

8. Wanneer een brander gebruik maakt van 
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de ontheffing, bedoeld bij het vorig artikel, wordt 
op de rekening, vermeld in art. 82 der meerge
noemde wet van 20 Juni 1862, · óók in debet 
11:ebracht het gedistilleerd, dat blijkens op
neming door ambtenaren méér uit de ruwsto
kingen is verkregen dan de hoeveelheid, berekend 
volgens des branders aangifte tot stoken . 

Art. 84, § 1 , derzelfde wet geldt mede voor 
het gedistilleerd, dat volgens de voorgaande zin
snede op de rekening is !!"ebracht. 

Omtrent het sluiten en ontsluiten van de ver
gader bakken, het bepalen van het daarin aanwezige 
gedistilleerd en het verleenen van korting daarop 
voor het verlies bij de verdere bewerking worden 
door Ons voorschriften !(egeven. 

9 . Wij behouden Ons wijders voor in het be
lang der nijverheid, onder de noodige voorzieningen 
afwijkingen toe te staan van andere bepalingen 
der wetten nopens den accijns op het gedistilleerd 
dan die bedoeld bij art. 7. 

Deze afwijkingen betreffen noch het beginsel 
der heffing, noch het bedrag of de grondslagen 
van den accijns. 

10. Het doen van hetgeen bij de algemeene 
maatregelen van inwendig bestuur, uitgevaardigd 
krachtens de artt. 7, 8 of 9 dezer wet, is ver
boden , of het niet doen van hetgeen bij die 
maatregelen is voorgeschreven , wordt gestraft 
met eene boete van vijftig tot vierhonderd gulden; 

Bovendien kan den overtreder, bij veroordeeling, 
door Ons het recht op toegelaten afwijkingen van 
bepalingen der wetten worden ontzegd. 

11 . Ueze wet treedt in werking den l sten 
Januari 1887. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven op het Loo, den 23sten December 1886. 

(get.) WILLEM. 
De Minister van Financiën, (get.) BLOEM. 

(Uit_qeg. 27 Der.. 1886.) 

23 December I 886. WET, houdende goedkeuring 
der overeenkomst betrekkelijk den onderhand
schen verkoop van een perceel grond aan 
den Hazetdonkschen Zandweg onder Zeven

bergen, aan I SAAK DE KEYZER aldaar. S. 224. 

23 December 1886. WET, tot voorzienin!( in de 
dekking van het nadeelig slot der algemeene 
rekening wegens de Staatsontvangsten en 
uitgaven over het dienstjaar 1884. S. 225. 

H et nadeelig slot der algemeene rekening van 
Staatsontvaugsten en uitgaven over het dienst-

jaar 1884, groot f 1,304, 727.785, wordt gedekt 
door eene uitkeering van gelijk bedrag uit de 
opbrengst van de bij de wet van den 20sten 
Juli 1884 (8taatsbtad n°. 146) vastgestelde geld
leening. 

23 December 1886. WET, tot wuz1ging van het 
zevende hoofdstuk B der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1885. S. 226 . 

Bij deze wet wordt na verhooging en vermin
dering van eenige artikelen het totaal der 5de 
Afd. van dit hoofdstuk gebracht op/ 4,907,469.125; 
dat der 6de Afd. op f 9,257,538.62 en dat der 
7de Afd. op f 1,633,476.255. 

23 December 1886. WET, tol wijziging en nan- · 
vulling van het zevende hoofdstuk .d der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1886. 
S. 227. 

23 December 1886. W f;T, houdende goedkeuring 
der overeenkomst betrekkelijk den kosteloozen 
afstand van de aan den Staat behoorende 
gecleelte_n van het Kanaal door de voormalige 
Linie van Hetpman te Groninge,i, aan de 
gemeente Groningen . S. 228 . 

23 December 1886. WET, tot wijziging van het 
zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1885 . S. 229 . 

Bij deze wet wordt na verhooging en vermin 
dering van eeuige artikelen het totaal der l ste 
Afd. van dit hoofdstuk gebracht op/354,061.665; 
dat der 2de Afd. op f 4,1 11,750 ; dat der 3de Afd. op 
/4,119,2::!3 en dat der 5deAfd. op/1,170,355.!i0. 

23 December 1886. WET, houdende wijzigingen 
in het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering. 
s. 230. 

B ijt. Hand. 2• Kamer 1886/86 n°. 87, 1-4; 
b11itengewone zitting 1886 n°. 22, 1-3; 1886/87 
n°. 11, 1 , 2. 

Hand. id. 1886/87 bladz. 103-107. 
Hand l' Kamer 1886/87 bladz. 74, 106, 107. 
W1J WILLEM III, ENZ. . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is eenige wijzigingen te brengen 
in het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. Het eerste lid van artikel 79 van het 

Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering wordt 
gelezen als volgt: 
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"J ndien van meerdere gedaagden één of meer 
niet verschijnen, wordt de zaak ten opzigte van 
de verschij nenden aangehouden en tegen de niet
verschijnenden verstek verleend. J eder der ver
schenen partijen heeft het regt om dit verstek 
aan de niet-verschenen partijen te doen beteekenen, 
met oproeping van alle part ijen tegen den dag 
waarop zij de zaak op nieuw ter rolle wil doen 
dienen. Voor deze oproeping moeten in acht ge
nomen worden de voor dagvaardingen voorge
schreven termijnen." 

2. De tweede zinsnede van artikel 81 van 
genoemd Wetboek wordt vervangen door de volgende 
bepalingen: 

"Het verzet moet worilen gedaan binnen veertien 
àagen na de beteckeni ng van het vonnis of van 
eenige nit kracht daarvan opgemaakte of ter uit
voering daarvan strekkende acte aan den ver
oordeelde in persoon, of na het plegen door dezen 
van eenige daad, waaruit noodzakelijk voortvloeit, 
dat het vonnis of de aangevangen tenuitvoerlegging 
hem bekend is. 

Buiten de gevallen, in het vorige lid voorzien, 
is het verzet ontvankelijk totdat het vonnis is ten 

uitvoer gelegd. 
De veroordeelde, die in het vonnis heeft berust, 

kan daartegen niet meer in verzet komen." 
3. Het eerste lid van artikel 82 van genoemd 

Wetboek wordt vervangen door de volgende be

palingen: 
"Het vonnis wordt gerekend ten uitvoer gelegd 

te zijn: 
in geval van geregtelijke tenuitvoerlegging op 

de roerende goederen , na den verkoop; 
in geval van arrest onder derden op uit te 

keeren gelden, na de uitbetaling van deze aan 
den arrestant ; 

in geval van geregtclijke uitwinning van onroerende 
goederen, op den veertienden dag na den aanslag 
of de aanplakking der in de artikelen 515 en 517 
vermelde billetten." 

4. Artikel 88 van genoemd Wetboek wordt 
ingetrokken. 

5. Artikel 876 van genoemd Wetboek wordt 

gelezen als volgt : 
"Wanneer in de gevallen, waarin bij de wet 

het bewijs door getuigen is toegelaten, vóór dat 
nog een geding aanhangig is of vóór dat in een 
aanhangig geding het verhoor kan plaats hebben, 
gevaar bestaat, dat dit bewijsmiddel zoude ver
loren gaan, hetzij uit hoofde van ouderdom of 
ziekte der personen, die als getuigen zonden 

moeten worden !(ehoord, hetzij uit hoofde dat zij 
hebben voorgenomen het land te verlaten, hetzij 
om andere dergelijke , door den regter te beoor
deelen, redenen, kan de belanghebbende bij ver
zoekschrift vragen, dat onverwijld een getuigen
verhoor zal worden bevolen." 

6. Artikel 880 van genoemd Wetboek wordt 
gelezen als volgt : 

"De verklaringen der getuigen, in een voor
loopig verhoor afgelegd, mogen niet als bewijs 
worden aangenomen zoolang het mogelijk is, hen 
op de gewone wijze in het .geding te hooren." 

Lasten en bevelen, enz . 
Gegeven op het Loo, den 23sten December 1886. 

(get.) WILLEM. 
De l,finister van Justitie , 

(qet .) DU TOUR VAN BELLINCHAVE. 
(Uitgeg . 24 Dec. 1886.) 

23 December 1886. WET, tot wijziging der he
grooting van uitgaven voor de Rijksgestichten 
Ommerschans en Veenhuizen dienst 1885. 

S. 2:n. 

23 December 1886. BESLUIT, tot aanvulling van 
het Koninklijk besluit van 12 Februari 1879 
(Staatsblad n°. 35), regelende de examens 
van hen, die de bewijzen wenschen te leveren, 
dat zij tot de beoefening der natuurweten
schappen genoegzaam voorbereid zijn. S. 232. 

WIJ WILLE~ III, ENZ. 
Overwegende , dat aanvulling van Ons besluit 

van 12 Februari 1879 (Staatsblad n°. 35) wensche
lijk is; 

Gelet op art. 4 , n°. 3, der wet van 25 De
cember 1878 (Staatsblad n°. 222), regelende de 
voorwaarden tot verkrijging der bevoegdheid van 
arts, tandmeester, apotheker, vroedvrouw en 
apothekersbediende, op art. 4, al. 2, der wet 
van 8 Juli 1874 (Staatsblad n°. 99), alsmede 
op "art. 20 van het reglement voor 's Rijks Vee

artsenijschool, vastgesteld bij Ons besluit van 
2 September 1874 (Staatsblad n°. 125); 

Op de voordracht vau, Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, van 
15 November 1886, n°. 3737, afdeeling Medische 
Politie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 7 De
cember 1886, n°. 15); 

Gelet op het nader rapport van Onzen ge
noemden Minister, van 20 December 1886, n°. 4120, 
afdeeling Medische Politie; 
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Hebben 15oedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Van het examen, omschreven in art. 2 

van Ons beslnit van 12 Februari l 879 (Staats
blad n•. 35), zijn vrijgesteld zij, aan wie, na 
afgelegd examen volgens art. 10 der wet van 
8 Juli 1874 (Staatsblad n•. 99) , het diploma 
van veearts is uitgereikt. 

2 . Ons tegenwoordig besluit treedt in werking 
op den vijfden dag na de afkondiging in het 
Staatsblad en in de Staatscourant. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad en gelijktijdig in de Staatscourant 
zal worden geplaatst en waarvau afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 21lsten December ] 886. 
(get.) WILLEM:. 

De Min. van Staat, Min. van B innent. Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

(Uitgeg . 5 Jan. 1887.) 

24 December 1886. WET, tot invoering van bron
zen pasmunt in de kolonie Suriname. S 233. 

B ijt. Hand. 2• Kamer 1885/86 , n•. 155; 
buitengewone zitting 1886, n°. 35, 1-2; 1886/87, 
n°. 19, 1. 

Hand. id. 1886/87, bladz. 60. 
Hand. l • Kamer 1886/87, bladz. 93, ll5. 
W1.r WILLEM III, ENZ . . .. doen teweten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het weoschelijk is eenige nadere voorzieningen te 
nemen omtrent het muntwezen in de kolonie 
Swriname ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van ' State enz., 
Art. 1. De koperen pasmunt, welke thans in 

de kolonie Suriname in omloop is ingevolge art. 4 
der wet van 26 November 1847 (Staatsblad n°: 69), 
voor de koloniën en bezittingen van het Rijk in 
de West-Indiën verbindend verklaard bij de wet 
van 14 December 1853 (Staatsblad n°. 126), wordt 
vervangen door bronzen pasmunt- als bedoeld bij 
de wet van 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 43). 

2. In de kolonie Suriname is niemand verplicht 
bronzen pasmunt tot een hooger bedrag dan van 
één golden in betaling aan te nemen. 

3. De koperen pasmunt, bedoeld in art. 1 , 
wordt ingewisseld en buiten omloop gesteld op de 
wijze en op de tijdstippen door den Gouverneur 
van Siiriname te bepalen bij besluiten overeen
komstig art. 54 van het reglement op het beleid 
der regeering in de kolonie, vastgesteld bij de 
wet van 131 Mei 1865 (Staatsblad n•. 55). 

Tot de geheele buiten-omloop-stelling blijft zij 
op den bestaanden voet wettig betaalmiddel. 

4. Deze wet treedt in werking op den dag harer 
afkondiging in de kolonie Suriname. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 24sten December 1886. 

(get .) WILLEM. 

(get.) 
De flfiniste,· van Koloniën, 

SPRENGER VAN EYK. 
(Uitgeg. 28 Dec. l 886.) 

24 December 1886. WET, tot invoering van bron
zen pasmunt · in de kolonie G1traçao. S. 234. 

Bijt. Hand. 2• Kamer 18S5/86, n°. 155 ; 
b"itengewone zitting 1886, n°. 35, 1-2; 1886/87, 

n•.19,1. 
Hand. id. 1886/87, bladz. 60, 61. 
Hand. l• Kamer 1885/86, bladz. 9:l, 115. 
W1.r WILLEM III, ENZ .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is eenige nadere voorzieningen te 
nemen omtrent het muntwezen in de kolonie 

G1traçao; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De koperen pasmunt, welke thans in 

de kolonie Curaçao in omloop is ingevolge art. 4 
der wet van 5'6 November 1847 (Staatsblad n°. 69), 
voor de koloniën en bezittingen van het Rijk in 
de West-Indiën verbindend verklaaru bij de wet 
van 14 December 1853 (Staatsblad n°. 126), 
wordt vervangen door bronzen pasmunt als bedoeld 
bij de wet van 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 43). 

2. In de kolonie G,iraçao is niemand verplicht 
bronzen pas mu ut tot een hooger bedrag dan van 
één gulden in betaling aan te nemen. 

3. De koperen pasmunt, bedoeld in art. 1, 
wordt ingewisseld en buiten omlopp gesteld op de 
wijze en op de t1jdstippen door den Gouverneur van 
Gttraçao te bepalen bij besluiten overeenkomstig 
art. 64 van het reglement op het beleid der 
regeering in de kolonie, vastgesteld bij de wet 
van 31 Mei 1866 (Staatsólad n•. 56). 

Tot de geheele buiten-omloop-stelling blijft zij 
op den bestaanden voet wettig betaalmiddel. 

4. Deze wet treedt in werking op den dag 
harer afkondiging in ile kolonie Curaçao. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 24sten December 1886. 

(get.) WILLEM. 

(get.) 
De j}Jinister van Koloniën, 

SPRENGER VAN EYK. 
(Uitgeg. 28 Dec. 1886.) 
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24 December 1886 WET, houdende vaststelling der begrooting van Nederlandsch-lndië voor het dienst
jaar l 887 (Hoofdstuk 1. Uitgaven in Nederland). S. 235 . (verkort.) 

WrJ WILLEM 111, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens artikel 2 der wet van 23 April 1864 

(Staatsbtad n°. 35), de begrooting van Nederlandsclt-Indië jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten 
moet worden vastgesteld ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. Het l ste hoofdstuk der begrooting van uitgaven van Nedertandsch-Indië voor het dienst

jaar 1887 , betreffende de uitgaven in Nederland, wordt vastgesteld als volgt: 
1 • Ajdeeting: Regeering en Hooge Colleges f 37,600 
2• Departement van Justitie 58,000 

Departement van Financiën 
Departement van Binnenlandsch Bestuur 
Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid . 
Departement der Burgerlijke Openbare Werken 
Departement van Oorlog. 
Departement van Marine 
Bijdragen van Nederlandsch-Indië aan de middelen tot dekking 

van 's Rijks uitgaven . 

8,515,700 
3,300,747 

591,614 
1,597,500 
3,725,572 
3,984,154 

Memorie. 

f 21,810,887 

24 December 1886. WET, houdende vaststelling der be11;rooting van Nededandsch-Indië voor het dienst
jaar 1887 (Hoofdstuk Il . Uitgaven in Nede'l'landsch-Indiè) . S. 236. (vei·kort.) 

WrJ WILLEM 111 ENZ . . .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens artikel 2 der wet van 23 April 1864 

(Staatsblad n°. 35), de begrooting van Nedertandsch-Indië jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten 
moet worden vastgesteld; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. Het Jide hoofdstuk der be5rooting van uitgaven van Nedei·la1tdsc!,-Indië voor het dienst

jaar 1887, betreffende de uitgaven in Nederlandsch-l ndië , wordt vastgesteld al. volgt: 
l• Àfdeeling: Regeering en Hooge Colleges f 1,153,480 

5,413,130 
8,378,356 

2• Departement van Justitie 
Departement van Financiën. 
Departement van Binnenlandsch Bestuur 
Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid . 
Departement der Burgerlijke Openbare Werken 
Departement van Oorlog 
Departement van Marine 

40,998,384 
" 11,063,595 
" 15,074,733 

24,563,482 
5,643,906 

f 112,289,066 

24 Decembet 1886. WET, houdende aanwijzing der middelen en inkomsten ter goedmaking van 
de uitgaven, begrepen in de begrooting van Nederlandsch-lndië voor het dienstjaar 1887. 
(Hoofdstuk I. Middelen · en inkomsten in Nederland) . S. 237. (verkort.) 

WtJ WILLEM III, ENZ . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens artikel 2 der wet van 23 April 1864 

(Staatsblad n°. 35), de middelen tot dekking der uitgaven, begrepen in de begrooting van Neder
landsclt-lndië, jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten worden aangewezen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1 . Tot goedmaking van de uitgaven, begrepen in de beide hoofdstukken der begrooting ·van 

Nederlandscl,-Indië voor het dienstjaar 1887, worden over dat jaar gebezigd de na te noemen in 
Nederland te ontvangen middelen, te weten: 

1. Verkoop van koffie, enz. 
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Art. 2. In het bedrag , dat aan de in Nederland en in Nederlandsch-lndië te ontvangen middelen 
tot goedmaking der in art. 1 dezer wet bedoelde uitgaven ontbreekt, wordt voorzien door middel 
eeuer geldleeuing, krachtens eeue nader vast te stellen wet aan te gaan. 

Art. 3. Deze wet treedt in werkiug met den l steu Januari 1887. 
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 L A N D. 

1. Verkoop van koffie . 
'2. Verkoop van kina 

Ra,ning voor het dienstjaar 1887. 

3. Verkoop van Banka-tin. 
4. Verkoop van tin, in natura als pachtschat te voldoen door de Billiton-maat

schappij, 2100 pikols 
5. Terugbetaling door de vennootschap tot het aanleggen en exploiteereu van den 

spoorweg van Samaran_q langs Soerakarta naar Djokjokarta, van de krachtens de 

f 22,036,059 
263,340 

" 4,655,088 

137,105 

concessie door den Staat aan haar voorgeschoten gelden . " 1,015,000 
6. Kortingen ten behoeve van de burgerlijke pensioenen . 4,000 
7. Andere ontvangsten van civielen of algemeenen aard . 74,000 
8. Ontvangsten in betrek1.-ing tot het Departement van Oorlog in Nederlandsch-lndië " 43,800 
9. Ontvangsten in betrekking tot het Departement van Marine in Nederlandsch-Ind_ie_· _• __ 7_6_6_,8_4_8 

f 28,995,240 

24 December 1886. WET, houdende aanwijzing der middelen en inkomsten ter goedmaking van · 
de uitgaven, begrepen in de begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1887 
(Hoofdstuk II. Middelen en inkomsten in Nederlandsch-Indiè). S. 238. (verkort.) 

WIJ WILLEM III, ENZ .. . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat , volgens artikel 2 der wet van 23 April 1864 
(Staatsblad n°. 35), de middelen tot dekking der uitgaven, begrepen in de begrooting van Neder
landsch-lndië , jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten worden aangewezen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. Tot goedmaking van de uitgaven, begrepen in de beide hoofdstukken der begrooting van 

Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1887, worden over dat jaar gebezigd de na te noemen in 
Nederlandsch-Indië te ontvangen middelen, te weten: 

1. Boeten door de Algemeene Rekenkamer opgelegd, enz. 
A.rt. 2. Deze wet treedt in werking met den lsten Januari 1887. 

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 L A N D S C H I N D I Ë. 
Raming voor h et dienstjaar 1887. 

Regeering en Hooge Colleges. 

l. Boeten door de Algemeene Rekenkamer opgelegd . . I 
Departement van Justitie. 

2. Gerechtelijke (l) boeten en confiscatiën . 
3. Belasting op civiele processen bij residentie- en landraden in de Buitenbezittingen. • 
4. Hetgeen den Staat aankomt uit de opbrengsten der wees- en boedelkamers 
5. Opbrengst van den arbeid der gevangenen 
6. Verstrekking van voeding aan gegijzelden . 

Transporteere I 

300 

190,000 
600 

119,~0 
6,400 

33,000 

349,300 

(1) Oe administratief opgelegde boeten wegens te late betaling van belastingen, enz. zijn onder 
het bedrag dier inkomsten begrepen. 
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Per transport 

Departement van Financiën. 

. f 349,300 

7. Verpachte middelen 
8. In- en uitvoerrechten en accijnzen en andere ontvangsten daarmede in verband. 
9. Haven- en ankeragegelden 

l O. Personeele belasting 
11. Patentrecht . 
12. Verponding en belastinl! van de specerijperken op de Banda-eilanden 
13. Openbare verkoopingen 
14. Zegelrecht. 
15 . Recht van overschrijving van vaste goederen 

16. Belasting op rijtuigen. 
17 . Recht van successie en overgang . 
18. Belasting op de passers der particuliere landerijen op Java 
19. Licentiën tot het honden van Chineesche speel- of dobbeltafels 
20. Licentiën op den verkoop van tabak. 
21. Belasting op het slachten van rundvee, buffels, paarden en veulens in de 

Preanger regentschappen 
22. Belasting op het bedrijf . 
23. Bijzondere belastingen in de Bnitenbezittingen . 
24. Kortingen ten behoeve van de burgerlijke pensioenen 
25. 'l'erngbetaling van voorschotten, vóór dit dienstjaar aan burgerlijke landsdienaren 

en aan gepensionneerden verstrekt 

Depa1·tement van Binnenlandse!,, B estuur. 

26. Bijdrage tot de kosten van bestnnr van de landschappen en eilanden onder 
Menado langs de noordkust van Celebes . 

27. Hoofdgeld van de heerendienstplichtigen in de gouvernements-landen van 
Java en Madura, met uitzondering van de residentie Batavia (equivalent voor afge
schafte heerendiensten) . 

28. Pakhnishnnr voor de bewaring van het buskruit van particulieren dat in 
's lands magazijnen wordt opgeslagen 

29. Kadaster . 
30. Landelijke inkomsten en andere grondlasten. 
31. Afstand van grond . 
82. Registratie van werkcontracten gesloten door eil!enaren of administrateurs van 

landbouw- of nijverheidsondernemingen ter Oostkust van Sumatra en op de Banda
eilanden met van elders afkomstige arbeiders. 

33 . Koffie. 
34. Suiker . 
35 . Verkoop van kina-enten en zaad 
36. Vogelnesten, voor zoover niet onder de verpachte middelen begrepen en mi,ststoffen 
37 . Verhuur der vindplaatsen van schildpadeieren aan het zniderzeestrand in de 

afdeeling Soekaboemi (Preanger regentschappen) . 
38. Verhuur van de vischvijvers te Tello (Gouvernement van Celebes en onder

hoorigheden) 
39 . Houtwezen . 
40. Pakketvaart (terugbetaling van voorschot) 

Transporteere 

• 26,636,532 
10,239,300 

278,000 
869,000 
700,000 

1,784,000 
805,000 

1,100,000 
600,000 
121,000 

97,000 
3,200 

20,000 
750,000 

50,000 
3,134,000 
1,879,300 

310,000 

550,000 

7,115 

2,630,000 

20 
66,000 

• 19,920,000 
935,500 

30,000 
7,832,425 
4,857,980 

8,000 
44,240 

1,670 

960 
843,200 
100,000 

f 87,552,742 
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Per transport 

Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid. 
41. Onderwijs 
42. Verkoop van producten uit den cultuurtuin van 's lands plantentuin t e Buitenzorg 
43. Landsdrukkerij . 
44. Vergoeding voor de verpleging van krankzinnigen in de daarvoor bestemde 

gestichten 
45. IJk van maten en gewichten 
46. Belasting op het houden van loterijen 
47. Tin 
48. Zout . 
49. Vast recht en cijns van concessiën tot winning van delfstoffen 

Departement der Burgei·lijke Openbare Werken. 

50. Verkoop en verhuur van huizen en andere gebouwen 
51. Betaling voor drinkwater uit waterleidingen 
52. Vergoeding der kosten van onderzoek en beproeving van stoomtoestellen 
1\3. Brievenpost . 
54. Paardenpost . 
55 . Telegrafie 
56. Spoor- en stoomtramwegen 

Departement van Oorlog. 

57. Bijdragen voor de opleiding van jongelingen bij het pupillenkorps 
58. Boeten en andere ontvangsten, voortspruitende uit contracten voor de levering 

. van kleeding, huisraad, vivres in de hospitalen, brand- en lichtstoffen, enz. 
59 . Terugbetaling van verplegingskosten in de hospitalen door officieren en 

militaire ambtenaren, particuliere schepelingen en particulieren 
60. Artillerie-constructiewinkel . 
61. Topographisch bureau en litographisch etablissement 
62. Verkoop van voor 's lands dienst bestemde bruikbare p;oederen 
63 . Verkoop van afgekeurde en overtollige goederen . 
64. Terugbetaling van voorschotten, vóór dit dienstjaar aan militaire landsdienaren 

verstrekt . 
65. Andere ontvangsten 

Depai-tement van ]1arine. 

66. Loodsgelden . 
67. Communicatie-vaartuig ter r eede van Batavia . 
68. Terugbetaling der kosten van voeding van particuliere schepelingen aan boord 

van schepen en vaartuigen der Nederlandsch-Indische zeemacht 
69. Vergoedinp; door vreemt!e oorlogsschepen en particuliere vaartuip;en voor het 

gebruik van 's lands drijvende droge dokken, ketelbok , pont en kiellichter, alsmede 
voor de kosten van het dokken, vertimmeren en herstellen . 

70. Verkoop van zeekaarten uit het depot en de onderdepots . 
71. Verkoop van voor 's lands dienst bestemde bruikbare goederen 
72 . Verkoop van afgekeurde en overtollige goederen, afkomstig van de Neder

landsch-Indische zeemacht, de gonvernements-marine, de maritiemelinrichtingen en maga
zijnen en de verschillende onder het departement van marine behoorende diensttakken. 

73 . Terugbetaling van voorschotten, vóór dit dienstjaar aan landsdienaren verstrekt. 

7 4. Andere ontvangsten 

Per transport 

357 

f 87,552,742 

390,500 
1,700 

200,000 

20,000 
3,000 

20,000 
503,100 

7,246,300 
750 

38,000 
300 

18,000 
850,000 

8,500 
537,000 

5,493,000 

2,000 

23,000 

90,000 
300 

5,000 
130,000 

80,000 

400,000 
40,000 

172,000 
1,000 

200 

9ü,000 
6,000 

40,000 

117,000 
22,000 
10,000 

/104,111,392 
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Per transport 

Ontvangsten van gemengdeit aard en toevallige baten. 

. f 104,111,392 

75. Verkoop van voor 's lands dienst bestemde bruikbare goeJeren uit den 

voorraad van het civiel departement 30,000 
90,000 

335,000 
76. Verkoop van afgekeurde en overtollige goederen uit als voren 

77. Alle andere ontvangsten . 

24 December. WET, tot verhooging der begroo
ting van Nederlandsch-Indië voor het dienst~ 
jaar 1887 (Spoorweg Tjiijalengka- Wqrong 
B andreq. S. 239. 

24 December 1886. WET, tot wijziging der be
grootin~ van Nederlandscl,-Indië voor het 
dienstjaar 1885 (Hoofdstuk I. Uitgaven in 
Nederland) . S. 240. 

24 December 1886. WET, tot wijziging der be
grooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1885 (Hoofdstuk II. Uitgaven in 
Nederlandscl,-Indië) . S. 241. 

24 December 18S6 WET, houdende vaststelling 
der begrooting van het Fonds, voortspruitende 
uit de koopprijzen van domeinen voor het 
dienstjaar 1887. S. 242 . 

Bij Art. 1 wordt de begrooting der uitgaven 
vastgesteld op / 325,000, te weten: 

Onderart. 1 op / 12,000. - Onderart . 2 
op f 40,000. - Onderai·t. 3 op / 20,000. 
Onderart. 4 op / 3,000. - Onderart. 5 op 
f 250,000. 

Bij Art. 2 worden tot dekking der uitgaven, in . 
het vorig artikel vermeld, aangewezen: 

1 °. de gelden van het Fonds, voortspruitende 
11it de koopprijzen van domeinen , op den 3lsten 
December 1886 in 's Rijks schatkist aanwezig; 

2°. de in 1887 te doene ont·rnugsten voor ge
noemd Fonds. 

24 December 1886. WET, tot aanvulling en ver
hooging der begrooting van uitgaven voor 
den aanleg van Staatsspoorwegen voor het 
ilienstjaar 1886. S. 243. 

Bij deze wet wordt tusschen de artikelen 28 
en 29 ingernegd het volgenJe: 

Árt. 28 bis. Restant van het door Nederland 
verschuldigde aandeel in het totaal bedrag van 
den prijs van naasting der spoorwegen van Ant-

Totaal . f 104,566,392 

werpen naar den Moerdijk en van Roosendaal 
naar Breda f 4,488,000. 

Ten gevolge dezer toevoeging wordt het eind
cijfer van genoemde begrooting: nader vastgesteld 
op f 11,238,000. 

Tot dekking der uitgaven ten gevolge van voor
schreven toevoeging, wordt boven het bij het 
IXde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven 
voor het dienstjaar 1886 beschikbaar gestelde be
drag van / 1,250,000, aangewezen het bij het
zelfde hoofdstuk nader beschikbaar gestelde bedrag 

van / 4,488,000 

24 December ] %6. WET, tb! verhooging van 
het negende hoofdstnk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1886. S. 244. 

Bij deze wet wordt art. 126 verhoogd m_et 
/ 4,488,000, hierdoor wordt het totaal der 2de 
Afd. en het eindcijfer met gelijk bedrag verhoogd. 

24 December 1886. WET, verklarende het alge
meen nut der onteigening van eigendommen, 
noodig voor ilen aanleg van een kanaal door 
het dorp Lemmer, ter verbetering van het 
vaarwater uit de Lemsterrijn naar de bestaande 
haven. S. 245 . 

25 December 1886. 
kas-tekort van 
het jaar 1887. 

WET, tot voorziening in het 
den Indischen dienst, voor 
s. 246. 

Bij deze wet is de Minister van Financiën be
voegd verklaard om bij het openen van kredieten 
aan den Minister van Koloniën gedurende het 
jaar 1887, het bedrag der volgens art. 33 der 
wet van 23 April 1864, S. 135, in 's Rijks schat
kist gestorte gelden te boven te gaan met eene 
som van ten hoogste vijftien mitlioen gulden, 
en zal in dat voorschot mogen worden voorzien 
door uitgifte of beleening van bewijzen van vlot
tende schuld, met inachtneming van de daarom
trent bestaande of nog vast te stellen wettelijke 
bepalingen. 
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25 December 1886. WET, houdende maatregelen 
in het belang van de Gouvernements-suiker
cultuur op J ava. S. 247. 

Bijt. Hand. 2• Kamer 1886/87, n°. 68, 1-12. 
Hand. id. 1886/87, bladz. 501-520, 524- 537, 

538- 547 . 
Hand l• Kamer 1886/87, ótadz. 104, 126, 

127, 129-139. 
W1J WILLEM 111, ENZ .•.• doen te weten:. 
.A.lzoo Wij in overweµ:ing genomen hebben, dat 

's Lands belang vordert de geregelde verwerking 
te verzekeren van het suikerriet op hoog gezag 
op Java geteeld; 

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

Eenig artikel. 

Voor de helft van den cijns, die in 1887 en 
volgenàe jaren verschuldigd is ingevolge de over
eenkomsten gesloten op den voet der wet van 
21 J uli 1870 (Staatsblad n°. 136), over het 
product van den aanplant op de gronden, be
doeld in art. 1, n°. 2, dier wet , wordt uitstel 
van betaling verleend. 

Het gezamenlijk bedrag , waarvan uitstel van 
betaling is verleend, moet worden betaald voor 
één vijfde gedeelte in elk der jaren 1892, 1893, 
1894, 1895 en 1896, in de bij de voormelde 
overeenkomsten vastgestelde termijnen en op de 
daarbij aangewezen dagen , op straffe van verbeurte 
van de daarbij bepaalde boeten wegens niet tijdige 
betaling. 

Door Ons worden bepalingen vastgesteld ter 
verzekering van de betaling der bedragen, waar
voor uitstel is verleend. 

Van ilen cij ns van het suikerriet, buiten alle 
tusscheukomst des bestuurs verkregen, welke in 

1887 en volgende jaren verschuldigd is ingevolge 
de bovengenoemde overeenkomsten, wordt ont
heffing verleend, totdat de wet anders zal hebben 
beslist. 

Lasten en bevelen , enz. 
Geµ:even op het Loo, den 25sten December 1886. 

(get.) 

(get.) 

WILLEM. 

De Minister van Kolonien , 
SPRENGER VAN EYK. 

(Uitgeg. 29 Dec. 1886.) 

25 December 1886. WET, tot tijdelijke schorsing 
van het uitvoerrecht op suiker in Neder
landsch-Indië. S. 248. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1886/87, n°. 93, 1- 4. 
Hand. id 1 R86/87, bladz. 501-520, 524-537, 

547-551. 

Hand. l • Kamer 1886/87, bladz 104, 127-139. 
WIJ W lLLEM III, ENZ. . •. doen te weten: 
Alzoo Wij in overneming genomen hebben, dat 

de mogelijkheden, die de suikercultuur op Java 
ondervindt, aanleiding geven tot eene tijdelijke 
vermi ndering van lasten; 

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

Eenig artikel. 

Gedurende vijf jareu te rekenen van 1 Juli 1887 
is het hij de wet van 16 April 1886 (Staatsblad 
n°. 72) vastgestelde recht bij den uitvoer van 
suiker niet verschuldigd. 

Lasten en beveltn, enz. 
Gegeven op het Loo, den 25sten December 1886. 

(get.) WILLEM. 
De Min. van Koloniën , (get. ) SPI\ENGEI\ VAN EYK. 

(Uitgeg. 29 Dec. 1886.) 

De WETTEN van 25 December 1886 , in S. N°' . 249 en 250, bevatten de Hoofdstukken 
1 en 7 À. der begrootinq van Staatsuitgaven voor 1887. ( Om plaats te winnen wordt slechts de 
hoofdinhoud medegedeeld.) 

25 Dec. S. 249. I' Hoofdstuk. Huis des Konings. 

Art. 1. 

" 2. 

Iukomen van den Koning . 
Onderhoud der Koninklijke paleizen . 

25 Dec. S. 250. VII• Hoofdstuk A.. Na.tionale Schutd. 

l • Afd. : Interesten, lij frenten, euz. 
2• Amortisatie en aflossing van rentegevende nationale schuld 

f 600,000.-
50,000.-

f 650,000.-

f 31,763,614.28 
,, 2,107,700.-

f 83,871,314 28 
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25 December 1886. WET, houdende aanwijzing 
van de middelen ter goedmaking van de uit
gaven, begrepen in de Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1887. S. 251. 

Wr;r WILLEM III, ENZ ••.• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, 

1·olgens ile artt. 119 en 120 der Grond wet, 
jaarlijks de middelen behooren te. worden aan
gewezen tot dekking van alle uitgaven des Rijks, 
in de algemeene begrooting begrepen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Ter goeilmaking van de uitgaven, be

grepen in de algemeene begrooting voor het dienst
jaar 1887, 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 grondbelasting, 
b. de belasting op het personeel , 
c. het patentreckt , 
d. de accijnzen, 
e. de rechten en boeten van zegel, registratie, 

hypotheek, successie en overgang bij overf.ijden , 
f. de rechten op den invoer en het formaat

zegel in gebruik bij de heffing van die rechten, 
g. de waarborg en belasting der gouden en 

zilveren werken; 
2°. de inkomsten der domeinen , wegen en 

vaarten; 
3°. de opbrengst der posterijen; 
4°. de inkomsten der Rijkstelegrafen; 
6°. de opbrengst der Staatsloterij; 
6°. de opbrengst der nitgifte van akten voor 

de jacht en vissche,·ij; 
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. een en twintig en een halve opcent op de 

grondbelasting van de ongebouwde eigendommen, 
b. twintig opcenten op het personeel, 
c. acht en twintiq opcenten op het patentrecht , 

zullende de opcenten op het personeel en 
op het patentrecht geheven worden over 
het geheele belastingjaar , eindigende den 
laatsten April 1888, 

d. een de,·de gedeelte in de krachtens de wet 
van den 3l sten December 1885 (Staatsblad 
n°. 265) geheven wordende vijf bieitengewone op-

centen op het personeel over het belastin!(jaar 
1886-1887, 

e. vijftig opcenten op de rechten en boeten 
van zegel, met uitzondering 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 
art. 2 der wet van den 3lsten December 1885 
(Staatsblad n°. 264), 

f. acht en dertig opcenten op : 
de rechten en boeten van ,·egistratie, welke 

vier ten honderd bedragen , daaronder begrepen 
.het bij art. 13 n°. 1, laatste lid, der wet van 
den l 6den Juni 1832 (Staatsblad n°. 29) op de 
helft verminderde recht van vier ten honderd voor 
de verkoopingen van domeinen van den Staat, 

het recht en de boete van registratie, bedoeld 
bij art. 14 der wet van den 11 den J nli 1882 
(Staatsblad n°. 92), 

de rechten en boeten van registratie , ver
schuldigd op de akten, welke vóór den lsten Janu 
ari 1883 eene zekere dagteekening hebben verkregen, 

de rechten en boeten van successie ' en van 
overgang · bij overlijden, 

g. vijftig opcenten van het formaatzegel, in 
gebruik bij de heffing van rechten op den invoer, 

h. vijftien opcenten vau het recht op de mijnen, 
voor kwade posten en collectetoon; 

ll 0. essaaitoon, in geval van verbreking van 

gouden en zilveren werken en voor gehalte-proeven, 
_welke geene betaling van belasting ten gevolge 
hebben; 

12°. de verschillende ontvangsten en toevallige 
baten hierna omschreven: 

a. de toevallige baten , het beheer van den 
gewonen dienst der gevangenissen betreffende, 

ó. de inkomsten voortvloeiende uit den arbeid 
der gevangenen, 

c. de inkomsten voortvloeiende uit het beheer 
der Rijksinrichtingen Veenhuizen en Hoorn en het 
Rijksgesticht Omme,·schans, 

d. de opbrengst van de Nederlandsche Staats
cozwant en het Ver slag àe,• Handelingen van de 
Staten- Generaal, 

e. de opbrengst van het Staatsblad, 
f. het batig slot van het Fonds der Algemeene 

Landsdrukkerij , 

g. de opbrengst van voor het publiek verkrijg-
baar gestelde stukken, 

h. de justeerloonen van gewichten, 
i. de consnlaatrechten, 
f. de baten, voortvloeiende uit het beheer van 

's Rijks veeartsenijschool, 
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lc. de baten, voo.-tv loeiende uit het beheer van 

het Universiteits-ziekenhnis te Leiden en van het 

Rijks-krankzinnigengesticht te Medemblik, 
l. de bijdragen in de kosten van aanleg en 

onderhoud van landswerken, 

m. de vergoeding van de provinciën en gemeenten 
voor · de in , ordering van opcenten op de directe 
belastingen, 

n. de ontvangsten wegens verrichtingen betrek

kelijk het kadaster, 

o. de vergoeding door de Nederlandsche Banlc, 
ingevolge o,·ereenkomst, goedgekeurd bij de wet 

van den 24sten Juli ] 871 (Staatsblad n°. 86), 

p. de boeten van verschillenden aard, 

q. de j nstitiekosten, 

r. vijf ten honderd der door de ontvangers 

der regi.tratie en domeinen ingevorderde boeten 

en verbeurten, die aan uitkeering onderhevig 

zijn, van de zuivere opbrengst van de goederen 

en dieren, bedoeld in art. 29 der wet van den 

18den April 1874 (Staatsblad n°. 66) en art. 1l 

der wet van den 18den April 1874 (Staatsblad 
n°. 67), en van de aan derden uit te keeren 

aandeelen in de inkomsten van goederen, die 

door genoemde ontrnngers beheerd worden, 

s. het aandeel van 7 5 ten honrlerd in de op• 

brengst van de boeten en verbeurdverklaringen, 

bij de direcfe belastingen, rechten op den invoer 
en accijnzen vallende, 

t . de teruggave wegens het aandeel der niet 

ten behoeve van 's Rij ks kas geheven opcenten 

in de kwade posten op de grondbelasting over het 

dienstjaar 1884 en op de personeele belasting 

over het dienstjaar 1884- 1885, alsmede van het 

aandeel der aan de gemeente uitgekeerde gedeelten 

van laatstgemelde belasting (hoofdsom en Rijks

opcenten) in de daarop gevallen kwai!e posten, 

u. de kosten van schatting, telling en herziening 

voor de personeele belasting, die, ingevolge ar t. 

49 der wet van den 29sten Maart 1833 (Staats 
blad n°. 4), ten Jaste der belastingplichtigen op 

de kohieren worden uitgetrokken, 

v. de aan de schatkist vervallen kosten van 

vervolging tot invordering van directe belastingen 

en de vergoeding voor het rondbrengen van 

patentbladen , 
w. de leges aan de schatkist vervallen, 

x. de verjaarde renten, 
ij. de inkomsten van den Hoogen Raad van 

Adel en de renten van de te zijnen name op 

h et Grootboek der nationale schuld, rentende 

2½ ten honderd, ingeschreven kapitalen , 

1886. 

z. de inkomsten van de Grootboeken der natio

nale schuld, 

aa. de bijdragen voor pensioen van v66r 1°. Juli 
1846 in dienst getreden burgerlijke ambtenaren, 

overeenkomstig de wet van den 9dcn l\iei 1846 
(Staatsblad n°. 24) , laatstelijk gewijzigd bij die 
van den 2lsten Mei 187:3 (Staatsblad no G4), 

bb. de bijdragen voor pensioen van onderwijzers 

bij openbare lagere scholen, 

cc. de vergoeding door gemeenten van de helft 

van het ten laste van de Staatsbegrooting komende 

gedeelte van pensioenen van directeuren en 

leeraren aan gemeente-burgerscholen en van rec

toreu en leeraren aan gymnasia en progymnasia , 

dd. de choolgelden van leerscholen, verbonden 

aan de Rijkskweekscholen van onderwijzers, 

elf. de schoolgelden van leerlingen aan de 

Rijksnormaalschool voor teekenonderwijzers en aan 

de Rijksschool voor kunstnijverheid, 

.f!. de bijdragen van leerlingen en kweekelingen 

op de Rijks hoogere burgerscholen, de Rijksland

bouwschool en de Polytechnische school, 

gg. de bijdrage van de gemeente Gouda in de 

kosten van uitbreiding der Rij ks hoogere burger

school aldaar van driejarigen cursus tot eene 

van vijfjarigen cursus, en de bijdrage van de ge• 

meente Rotterdam in de kosten der aldaar be

staande ltijks-imichting tot opleiding van vroed
vrouwen, 

1th. de bijdragen voor het volgen der lessen 

aan de Rijksuniversiteiten en de betalingen voor 

het afleggen der examens, bedoeld bij art. 89 der 

wet van den 28sten April 1876 (Staatsblad n°. l 02), 

ii. de bijdragen van kweekelingen der Rijks

academie van beeJaende kunsten, 

jj. de bijdragen voor de opleiding van cadetten 
bij de Koninklijke Militaire Academie en van 

jongelingen op de pupillenschool, 

lclc. de bijdragen voor de opleiding van adel

borsten bij het Koninklijk institnut voor de Marine 

en van adspirant-administrateurs te Willemsoord, 

ll. de teruggaven en renten ·van voorschotten , 

mm. de opbrengst van verkochte Rijksgoederen 
en eigendommen, 

nn. de uitkeeringen van België, volgens het 

verdrag van den 6den November 1842, goedge

keurd bij de wet van den 4deu Februari 1 843 

(Staatsblad n°. 3): 

l O • wegens de vuurgelden op de Wester-Schelde 

(art. 18, alinea 3), 

2°. voor werken voor de uitlozing van de 

Vlaamsche wateren (art. 23), 

25 
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oo de uitkeeriug van den muntmeester voor 
het gebruik der Rijks-muutinrichting, 

'P'P· de teruggave van de uit de Staatsbegrooting 
bestreden kosten voor de Rijks-postspaarbank, 

qq. de teruggave door gemeenten ter zake van 
hetgeen door haar volgens art. 45 der wet van 
den 17den Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127) 
over 1885 te veel is genoten, 

rr. de ontvangsten wegens houtgeest, gebezigd 
tot vermenging rnn gedistilleerd en wegens stoffen 
gebezigd tot verm_enging van zout, 

ss. alle andere ontvangsten niet tot de voren• 

genoemde behoorende; 
13°. de bijdJragen van Nederlandsch Indië aan 

de middelen tot dekking van 's Rijks uitgaven 
over het dienstjaar 1887; 

14°. het aandeel van de geldmiddelen .van 
Nederlandsch-Indië iu de uitgaven wegens uit
gifte of beleening van bewijzen van vlottende 
schuld, en de uitkeering uit die middelen wegens 
rente ad drie en zes tiende ten honderd in het 
jaar over de gelden, welke in 1887 uit 's Rijks 
schatkist worden voorgeschoten; 

15°. het aandeel van de geldmiddelen van 
Nederlandscl,-Indië in de uitgaven voor rente 
en aflossing van dJrie en een half ten honderd 

rentegevende nationale schuld, ingevolge de bij 
de wet vast te stellen regelen ; 

16°. eene bijdrage van tweehonderd vijftig 
ditizend gttlden uit het Fonds, voortspruitende 
uit kooppi·ijzen van domeinen. 

2. 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 1887 bepaald op twee en een half ten 
honderd der zuivere opbrengst. 

3. In de som, welke aan de middelen en in
komsten bij artikel l dezer wet aangewezen, tot 

goedmaking van de daarbij vermelde uitgaven 
ontbreekt, kan, in afwachting van nadere wette
lijke bepalingen, worden voorzien door uitgifte 
van schatkistbiljetten en schatkistpromessen of 
door beleening van schatkistbiljetten, tot een 
bedrag van hoogstens zeventien millioen gulden. 

4. Deze wet treedt in werking met den lsten 
Januari 1887. 

Lasten en bevelen , enz. 

Gegeven op het Loo, den 25sten December 1886 , 

(get.) WILLEM. . 

De Minister van Financiën, (gd.) BLOEM. 

(Uitgeg. 28 Dec. 1886 .) 

STAATSBEGROOTING VOOR HET DIENSTJAAR 1887. 

WET OP DE MIDD ELE N. 

Raming voor het dienstjaa r 1887. 

BENAMING DER MIODELEN EN INKOMS1'EN. 

A, Directe belastingen. 

a. Grondbelasting: Hoofdsom . . / 10,300,000.-
21½ opcenten op de grondbelasting van onge-

bouwde eigendommen 1,190,025.-
- - ---- f 11,490,025.-

af: ontheffingen, kwijtscheldingen en oninbare posten 27,925.-

b. Personeel: Hoofdsom. 
20 opcenten. 
5 buitengewone opcenten 

belastingjaar 18 • • / 8 7 ) 

(} gedeelte van het 

f 9,780,000 -
1,956,000.-

162,500.
- ----- f 11,898,500.-

af: ontheffingen, verminderingen, afschrijvingen en oninbare 
posten • N 1,000,000,-

Transporteere 

BELOOP 
PEit MIDDEL OF 

INKOMST. 

/ 11,462,100.-

" 10,898,500.

/ 22,360,600.-
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BELOOP 
PER MIDDEL Ol!' 

INKOMST. 

Per transport f 22,360,600 .-

Hoofdsom . 28 opcenten 
c. Patenten . . f 3,400,000.- f 952,000.-
af: ontheffingen, verminderingen, afschrijvingen 

en oninbare posten f 89,600, zich verdeelentle 
over hoofdsom en opcenten • 70,000.- ,, 19,öOO.-

f 3,330,000.- f 
B. Accijnzen. 

932,400,- N 4,262,400.-

a. Suiker. f 8,000,000.-
ó. Wijn " 1,850,000.-
c. Binncnlandsch en buitenlandsch gedistil leerd ,, 23,200,000.-
d. Zout ,, 3,700,000.-
e. Zeep . 1,840,000.-

f. Bieren en azijnen . . 950,000.-
g. Geslacht . . 2,800,000.-

C. Indi:tecte be lastingen. 
a. Zegelrechten. f 2,650,000.-
b. Registratierechten ,, 6,100,000.-
c. Hypotheekrechten " 900,000.-
d. Rechten van successie en van overgang bij overlijden " 7,575,000.-

f 17,225,000.-
50 opceutcn op zegelrcchten. . f 500,000.-
38 opcenten op registratierechten " 1,400 ,000.-
38 opcenten op de rechten van successie en van 

overgang bij overlijden . " 2,878,500.-
,, 4,778,500.-

D. Rechten op den invoer. 
. 

a. Rechten op den invoer f 4,900,000.-

b. Formaatzegel ,, 8,000.-

f 4,908,000.-

50 opcenten op het formaatzegel . " 4,000.-

E. Waarborg en belasting der gouden en zilveren werken. 
Belasting (hoofdsom en opcenten) . f 230,000.-
Essaailoon, in geval van verbreking der werken en rnor gehalte-

proevcn, welke geene betaling van belasting ten gevolge hebben. " 1,100.-

F. Domeinen. 
a. Inkomsten van de gewone domeinen , tienden, enz. f 1,500,000.-

b. Inkomsten van het domein van Oorlog H 60,000.-

c. Inkomsten van de groote weg_en . ,, 300,000.-

d. Inkomsten van vaarten , veren en havens . 540,000.-

Transporteere 

,, 42,340,000. 

,, 22,003,500 . 

" 4,912,000.-

ll 231,100.-

• 2,400,000.-

f 98,509,600.-
2 5* 



364 25 DECEMBER 1886. 

BENAMING DER MIDDELEN EN INKOMSTEN. 

Per transport 
G. Opbrengst iÛr posterijen 
H. Inkomsten van de Rijkstelegrafen 
I. Opbrengst der Staatsloterij. 
J. Opbrengst der uitgegeven akten voor de iacht en visschei·ij 
K. Loodsgelden. 

L. Recht 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 38 van het 

decreet van 6 Mei 1811. 

365.-
2,440.-

280.-

140.-

BELOOP 
"PER MIDDEL OF 

INKOMST. 

f 98,509,600.
" 5,550,000.-

1,092, l OO.-
661,475.-
144,000.- . 

" 1,000,000.-

ll,225.

M. Àandeel van het Rijk in de opbrengst van de exploitatie van Staa tsspoorwegen. " 2,080,000.

N. F er schillende ontvangsten en toevallige baten. 

a. Toevallige baten, het beheer van den gewonen dienst der 
gevangeuissen betreffende .f 

b. Inkomsten voortvloeiende uit den arbeid der gevangenen . 
c. Inkomsten voortvloeiende uit het beheer der Rijkswerkinrich

tingen Veenhuizen en Hoorn en het Rijksgesticht Ommerschans. 
d. Opbrengst van de N ederlandsche Staatscourant en het Verslag 

dei· Handelingen van de Staten-Generaal . 
e. Opbrengst van het Staatsblad. 
/. Batig slot van het fonds der Algemeene J.andsdrukkerij 
g. Opbrengst van voor het publiek verkrijgbaar gestel.de stukken. " 
h. Justeerloonen van gewichten . 
i . Consulaatrechten . 
j. Baten, voortvloeiende uit het beheer van 's Rijks veeartsenij

school. 
k. Baten, voortvloeiende uit het beheer van het Universiteits

ziekenhuis te Leiden en het Rijks-krankzinnigengesticht te Medeinblik. • 
l. Bijdragen in de kosten van aanleg en onderhoud van lands

werken . 
m. Vergoeding van de provinciën en gemeenten voor de invor

dering van opcenten op de directe belastingen 
1i. . Ontvangsten wegens ~errichtingen betrekkelijk het kadaster. " 
o. Vergoeding door de Nederlandsche Bank, ingevolge overeen-

komst goedgekeurd bij de wet van den 24 Juli 1871 (Staatsblad n°. 86). " 
p. Boeten van verschillenden aard . 
q. Justitiekosten . 
r. 5 ten honderd der door de ontvangers der registratie en 

domeinen ingevorderde boeten en verbeurten, die aan nitkeering 
onderhevig zijn, van de zuivere opbrengst der goederen en dieren, 
bedoeld in art. 29 der wet van den 18den April 1874 (Staatsblad 

3,500. -
274,600.-

. 222,500-

35,500.-
6,700.-

28,000.-
16,000.-
19,600.-
40,000.-

22,800.-

87,000.-

463,000.-

228,000.-
45,000.-

100,000.-
98,000.-
68,000.-

Transporteere . f 1,758,200.- f 109,040,400.-

• 
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BELOOP 
PER MIDDEL OP 

INKOMST. 

Per transport . / 1, 758,200.- f 109,040,400.-

n•. 66) en art. 3 der wet van den 18den April 1874 \Staat.sblad n°. 67), 
en van de aan derden uit te keeren aandeelen in de inkomsten 
van goederen, die door genoemde ontvangers beheerd wordeo-

3. Aandeel van 75 ten honderd in de opbrengst der boeten en 
nrbeurdverklaringen bij de directe belastingen, rechten op den 
invoer en accijnzen vallende . 

t. Teruggave wegens het aandeel der niet ten behoeve van 's Rijks 
kas geheven opcenten in de kwade posten op de grondbelasting 
over het dienstjaar 1884 en op de personeele belasting over het 
dienstjaar 1884-1885, alsmede van het aandeel der aan de ge-
meenten uitgekeerde gedeelten van laatstgemelde belasting (hoofdsom 
en opcenten) in de daarop gevallen kwade posten 

te. Kosten van schatting, telling en herziening voor de personele 
belasting, die ingevolge art. 49 der wet van 29 Maart 1833 (Staats-
blad n°. 4) ten laste der belastingplichtigen op de kohieren worden 
uitgetrokken. 

v. Aan de schatkist vervallen kosten van vervolging tot invor
dering van directe belastingen en vergoeding voor het rondbrengen 
van patentbladen . 

w. Leges aan de schatkist vervallen. 
x. Verjaarde renten . 
ij. Inkomsten van den Hoogen Raad van Adel en renten van 

de te zijnen name op het grootboek der nationale schuld, renten de 
2½ ten honderd, ingeschreven kapitalen 

z. Inkomsten van de grootboeken der nationale schuld . 
aa. Bijdragen voor pensioen van v66r 1 Juli 1846 in dienst ge

treden burgerlijke ambtenaren, overeenkomstig de wet van den 
9den Mei 1846 (Staatsblad n°. 24), laatstelijk gewijzigd bij die van 
den 21 sten Mei 1873 (Staatsblad n°. 64). 

bb. Bijdragen voor pensioen van onderwijzen bij open bare lagere 
scholen 

cc. Vergoeding door gemeenten .an de helft van het ten laste 
van de Staatsbegrooting komende gedeelte van pensioenen van direc
teuren en Jeeraren aan de gemeente-burgerscholen en van rectoren 
en leeraren van gymnasia en progymnasia . 

dd. Schoolgelden van leerscholen, verbonden aan de Rij kskweek
scholen van onderwijzers. 

ee. Schoolgeldeu van leerlingen aan de Rijksnormaalschool voor 
teekenonderwijzers en aan de Rijksschool voor kunstnijverheid 

ff. Bijdragen van leerlingen en kweekelingen op de Rijks-hoogere 
burgerscholen, de Rijkslandbouwschool en de Polytechnische school. • 

gg. Btjdrnge van de gemeente Gouda in de kosten van nitbreidin~ 
der Rijks-hoogere burgerschool aldaar van driejarigen cursus tot eene 
van vijfjarigen cursus en bijdrage van de gemeente Rotterdam in 

2,600.-

48,200.-

87·0,000.-

139,000.-

24,000.-
90,000.-
14,000.-

21,775.-
27,000.-

4,000.-

145,000.-

1,850.-

14,000.-

3,550.-

95,600.-

Transporteere . f 3,25-8,775.- f 109,040,400.-



366 25 DEC E MB F. R 1 8 8 6. 

BENAMING DER MIDDELEN EN INKOMSTEN. 
BELOOP 

PER MIDDEL OF 

INKOMST. 

Per transport . f 3,258, 775 .- / 109,040,400.-
de kosten der aldaar bestaande Rijks-inrichting tot opleiding van 
vroedvrouwen . 

hl,. Bijdragen voor ,het volgen der lessen aan de Rijksuniversiteiten 
en betalingen voor het afleggen der examens, bedoeld bij art. 89 
der wet van den 28sten April 1876 (Stoatsólad n°. 102). 

ii. Bijdragen van kweekelingen der Rijksacademie van beeldende 
kunsten . 

ij. Bijdragen voor de opleiding van cadetten bij de Koninkiijke 
Militaire · Academie en van jongelingen op de pupillenschool . 

kk. Bijdragen voor de opleiding van adelborsten biJ het Konink
lijk Instituut voor de Marine en van adspirant-administratenrs te 
Willemsoord. 

lt. Teruggave en renten van voorschotten . 
mm. Opbrengst van verkochte Rijksgoederen en eigendommen. 
nn. Uitkeering van België , volgens het verdrag van 5 Novem-

ber 1842, goedgekeurd bij de wet van 4 Febrnari 1843 (Staats
blad no. 3): 

1°. wegens de vunrgelden op de Wester-Schelde (art. 18, 
alinea 3) , f 10,000 

2°. voor werken voor de uitlozing van de Vlaamsche 
wateren (art. 23). " 50,000 

oo. Uitkeering van den muntmeester voor het gebruik der Rijks
muntinrichting . 

pp. Teruggave van de uit de Staatsbegrooting bestreden kosten 
voor de ·Rijks-postspaarbank 

qq. Teruggave door gemeenten ter zake van hetgeen door haar 
volgens art. 45 der wet van den l 7den Augustus 1878 (Staats
blad n°. 127) over 1885 te veel is genoten . 

1-r. Ontvangsten wegens houtgeest, gebezigd tot vermenging van 
gedistilleerd en wegens stoffen gebezigd tot vermenging van zout 

11,700.-

173,000.-

5,500.-

55,400.-

47,400.-
900,-

235,000.-

60,000.-

Memorie. 

73,000.-

100,000.-

ss. Alle andere ontvangsten niet tot de vorengenoemde behoorende. " 
58,000.-

250,000.-

0. Bijdragen van Nederlandsen-Indië aan de middelen tot dekking van 's Rijks 
uitgaven over het dienstjaar 1887 . 

P. Àandeel van de geldmiddelen van Nederlandsen-Indië in de uitgaven wegens 
uitgifte of beleening van bewijzen van vlottende schuld en uitkeering uit die mid
delen wegens rente ad drie en zes-tiende ten honderd in het jaar over de gelden, 
welke in 1887 uit 's Rijks schatkist worden voorgeschoten . 

Q. Àandeel van de geldmiddelen van Nederlandsch-Indië in de nitgaven voor 
rente en aflossing van drie en een half ten honderd rentegevende nationale schuld, 
ingevolge de bij de wet vast te stellen regelen • 

R. Bijdrage uit het Fonds, voortsprz,itende itit koopprijzen van domeine,i . 

Totaal 

4,328,675.-

:Memorie. 

500,000.-

1 ,854,000.-
250,000.-

/115, 973,075.-
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30 December 1886. BESLU[T, houdende wijziging 
en aanvulling van het Koninklijk besluit v~n 
23 September J 877 (Staatsblad n°. 185), 
tot regeling der inschrijving in registers van 
personen, samenwonend in gebouwen of schepen, 
onder bestuur of toezicht van het openbaar 
gezag. S. 252. 

Voorsc!n·iften betrejJende de ,eitvoei·ing van dit 
besl"it zijn gegeven d-001· den Minister van Justitie 

dd. 10 Jan11ari 1887. 
WIJ" WILLEM 111, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, van 
23 November 1886, n°. 5050, afdeeling Binnen
landsch bestuur ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
21 December 1886, n°. 12) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Mînister, van 27 December 1886, 
n°. 5616, afdeeling Binnenlandsch bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Art. 1 , 1 °. d en e, van Ons besluit 

van 23 September 1877 (Staatsblad n°. 185) te 
wijzigen als volgt : 

d. de personen, opgenomen in de bijzondere 
strafgevangenissen voor mannen te Leeuwarden en 
te 's Hertogenbosch, voor vrouwen te Gorinchem 
en te Eindhoven, voor jongens te ;s Hertogenbosch, 
voor meisjes te Amersfoort, en in de militai re 
en burgerlijke strafgevangenis nabij Leiden; als
mede de personen, die gevangenisstraf, hechtenis 
of detentie van één jaar of langer in de gewone 
strafgevangenissen, huizen van bewaring of van 

provoost ondergaan; 
e. de personen , opgenomen in de Rijkswerk

inrichtingen voor mannen te Veenhuizen II ; te 
Veenhuizen III en te Hoorn , voor vrouwen te 
Veenhuizen I, die in het Rijksge ticht te Ommer
schans en in de Rijksopvoedingsgestichten voor 
jongens te Alkmaar en aan den Kruisberg bij 
Doetinchem , voor meisjes te Montfoort. 

2. De derde alinea van art. 8 van Ons voor
noemd besluit te lezen als volgt : 

Het nalaten der indiening binnen dien tijd is 
strafbaar volgens art. 1 der wet van 6 Maart 1818 
(Staatsblad n°. 12), gelijk dit gewijzigrl is bij 
art. 22 der wet van 15 April 1886 (Staatsblad 
n°. 64). 

3. De tweede en derde alinea van art. 10 van 
Ons voornoemd beslnit te lezen als volgt: 

Inclien de bevolking van een in art. 1 genoemd 
gebouw of gesticht naar eene andere gemeente 

vertrekt of wordt overgebracht tengevolge van 
het onttrekken vnn dat gebouw of gesticht aan 
zijne bestemming, of indien een schip welks be
volking overeenkomstig dit besluit in een afzonderlijk 
register is ingeschreven, uit de gemeente vertrekt, 
wordt deze opgaaf gedaan over het verstreken 
deelte van het loopende jaar. 

Indien een gebouw of gesticht, op welks be
volking de bepalingen van dit besluit van toepassing 
zijn , in het afgelooperi jaar in gebruik is genomen, 
of indien een schip, welks bevolking overeenkomstig 
dit besluit in een afzonderlijk register behoort 
te worden ingeschreven, in het afgeloopen jaar 
in de gemeen te is gekomen , wordt deze opgaaf 
gedaan over het laatste gedeelte van dat jaar, te 
rekenen van den dag waarop het gebouw in ge
bruik is <>enomen of van deu dag van de aankomst 
van het schip. 

4. Dit besluit treedt in werking op den vijfden 
dag na dien der dagteekening van het Staatsblad 
en van db Staatscourant, waarin het is geplaatst. 

Op dat tijdstip honden Onze besluiten van 
3 November 1861 (Staatsblad n°. 94 en 95) en van 
5 Mei 1 70 (Staatsblad n°. 7:l) op van toepassing 
te zijn op hen, wier af- en inschrijving door dit 
besluit wordt geregeld. 

Onze IM.inister van Hinnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
gelijktijdi in het Staatsblad en in de Staats
courant zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den :30sten December 1886. 

/

(get.) WILLEM. 
De JJfin. van Staat, Minister van B innenl. Zaken, 

(get .) HEEMSKERK. 

(Uitgeg . 6 J an . 1887.) 

1 Feóru i·i 1886. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende besli ssing dat de 

geieente-wetgever be,oegd is omtrent de 
openbare wegen in zijne gemeente, politie
verordeningen vast te stellen, onverschillig 
of de gronden waarover die wegen loopen, 
al dan niet zijn het eigendom van bijzondere 
personen, ook dan wanneer daarvan eene 
beperl.cing van het gebruik van den grond 
het gevolg kan zijn . 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gelet op de middelen van cassatie, namens den 
req. voorgesteld bij memorie , bestaande in: 

1°. Schending en verkeerde toepassing van art. 31 
n°. l O en art. 101 der algemeene politieverorden ing 
voor de gemeente Laren, de artt. 135 en 151 
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der i.emeentewet, art. 147 der Grondwet en de 
· artt . 625 en 626 B. W.; 

2°. Scheniling van art . 484, in verband met 

art. 42 7 Strafvo.rd.; 
3°. Schending van de artt. 168 en 173 der 

gemeentewet; 
0. dat het tweede middel, als den vorm be

treffende, in de eerste plaats behoort te worden 
onderzocht; 

0. dat dit berust op qe bewering, dat behalve 
de buitengerechtelijke bekentenis van den req., 
als bewijsmiddel is gebezigd eene opgave de auditu 
van den get. en alzoo niet uitsluitend wat deze 

zelf heeft waargenomen. 
0. daaromtrent dat de req . heeft terecht ge

staan ter zake: dat hij van den 5 Me·i 1885 tot 
den 30 J ~li 1885 een hoop aarde heeft laten 
liggen in de gemeente Laren, op den weg voor
komen<le op den ligger B der wegen in die ge

meente, genaamd de weg van Laren naar de 

Cornelis, zonder daarvoor van. den burgemeester 

van Laren toestemming te hebben; 
0. dat in de vierde overweging van het be

streden vonnis bewezen is verklaard •door de door 
ged. , nu req ., gedane buitengerechtelijke bekentenis 
in verband met de beëedigde depositien van den 

get., overeenstemmend met diens ambtseedig proces

verbaal, voor zooverre die door hem persoonlijk 
zijn waargenomen, dat de ged. van af den 5 Mei 

tot den 30 Jnli, op een weg loopende van Laren 
tot Cornelis, een hoop aarde heeft doen leggen, 
in ieder geval heeft laten liggen", •en door de 
ten processe overgelegde en voorgelezen stukken en 

bescheiden, dat die weg voorkomt op den ligger B 
der wegen in de gemeente Laren en dat de burge
meester geen vergunni-og tot, het leggen of het 
laten liggen van aarde op dien weg had gegeven"; 

0 dat in de eerste overweging, waarin de be
doelde verklaring van den .get., den gemeente-

• veldwachter, voorkomt, worden opgegeven eerst 
de door hem aangenomen - feiten en omstandig

heden, waaronder de buitengerechtelijke bekentenis 
van den req . , en daarna wat hij van de moeder 
van den req. heeft vernomen; 

0. dat bij deze uitdrukkelijke onderscheiding 
tusschen hetgeen de get. heeft waargenomen en 

hetgeen hem is medegedeeld, de beperking van 
het gebruik zijner verklaring als bewijsmiddel tot 
zijn eigen waarneming buiten twijfel stelt dat op 
hetgeen de get. heeft houren zeggen geen recht 
is gedaan; en dat bijgevolg het middel zijnen 

feitelij ken grondslag mist; 

0 . dat het toegepaste art. 31 aanhef en n°. 10 
van de algemeene politieverordening voor de ge
meente Laren inhoudt: ,, Het is verboden: modder, 
mest, vuilnis, ruigten, puin , steen, hout of 

dergelijke zaken op wegen of voetpaden te plaatsen 
en laten liggen zonder toestemming van den 
burgemeester," op de overtreding waarvan bij 
art. 101 eene geldboete van drie tot tien golden 

is bepaald; 
0 , .dat tot ondersteuning van het eerste middel 

is aangevoerd, dat deze verbodsbepaling niet kan 
worden toegepast op gronden, die, zooals hier 
het p;eval zal zijn, bezwaard met den last van 

openbaren weg, aan bijzondere personen toebehooren, 
omdat dezen daardoor zouden worden belet die 
gronden, voor zoo ver ze niet voor weg noodig 
zijn, te gebruiken, dat is te bepoten of be
planten, en dus van hun eigendom zouden worden 
ontzet; 

0. dat deze bewering niet juist is vermits op 
een strook grond langs een weg, ook zonder dat 
de bij voorschreven bepaling verboden handelingen 

op den weg plaats hebben, kan worden gepoot 
of geplant; 

dat van deze verbodsbepaling alleen eene be

perking van het gebruik van den groud het gevolg 

kan zijn, hoedanige beperking met geen der als 

geschonden aangewezen wetsartikelen in strijd 
zoude zijn; 

dat toch volgens art. 625 B. W. de eigenaar 

van zijne zaak geen gebruik mag maken, strijdende 
met verordeningen van de bevoegde macht af
komstig; terwijl de gemeenteraad bevoegd is omtrent 
de openbare wegen in zijne gemeente politie
verordeningen vast te stellen, onverschillig of de· 
gronden waarover die wegen loopen, al dan niet 
zijn het eigendom van bijzondere personen; 

dat mitsdien het eerste middel mede is onaan
nemelijk; 

0 . dat tot staving van het derde middel · is be

weerd, dat aan de algemeene politieverordening 
van Laren verbindende kracht is toegekend, niet
tegenstaande het formulier van afkondiging, bij 

art 17 3 der gemeentewet voorgeschreven, geheel 
ontbreekt; 

' · 0 . daaromtrent, dat bij brief van den burge

meester der gemeente Laren van den 9 Jan. 1886 
aan den Hoogen Raad is toegezonden een door 
burgemeester en wethouders dier gemeente voor 

woordelijk gelijkluidende kopie afgegeven afächrift 

van het oorspronkelijke der afgekondigde verorde

ning, vervat in het register der afgekondigde ver-
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ordeningen van de -gemeente Laren; en dat op 
dat stuk het bij art. 17 3 der gemeentewet voor
geschreven formulier voorkomt; 

dat derhalve voor de afkondiging der toegepaste 
verordening voorzegd formulier is gebezigd, en 
nlzoo ook dit middel is ongegrond; 

Verwerpt het gedaan beroep in cassatie; 

Veroordeelt den req. in de kosten daarop ge
vallen, des noods invorderbaar bij lijfsdwang. 

8 Februari 1886. ARltEST van den Hoogen Raacl 

der Nederlanden, betreffende de patentplichtig

heid van directeur eener gasfabriek. 

De Hooge Raad der ederlanden; 
Op het beroep van HENRICUS HUBERTUS HER· 

110TH, ond 47 jaren, directeur der gemeentelijke 

gasfabriek te Tilburg, geboren te Maastricht, 
wonende te Tilburg, requirant van cassatie tegen 

een arrest van het gerechtshof te 's Hertogenbosch 

van den 4den November 1885, bevestigende een 
,·onnis van de arrondissements -rechtbank te Breda 

van den 21 September 1885, waarbij hij is 

schuldig verklaard aan "het nis aan het recht 

van patent onderhevig persoon zich niet behoor
lijk kwijten van zijne verplichting ten aanzien 

der aangifte voor dat recht, door het doen van 

onvolledige opgaven", en met toepassing van art. 52 
van het Wetboek van Strafrecht, de artt. 1, 4, 
17, 37 en 40 der wet van den 21 Mei 18 19 

(Staatsblad n°. 34) en tabel XI, behoorende bij 
die wet, veroordeeld in eene geldboete van /25, · 
terwijl hij voorts veroordeeld is in de kosten van 

het rechtsgeding in beide instantiën, boete en 

kosten desnoods invorderbaar bij lijfsdwang; 
Gehoord enz.; 

Gelet op het middel van cassatie, namens den 

requiraut voorgedragen bij pleidooi, luidende: 

Schending en verkeerde toepassing van de artt. l, 
3b, 4, 17, 37 en 40 der wet van den 2l Mei 1319 

(Staatsblad n°. 84) en van tabel XI bij die wet 

behoorende; 
Gehoord den adv.-generaal G1tEGORY, namens 

den proc.-generaal, in zijne conclusiën, strekkende 

tot venverping van het ingestelde beroep, met 
veroordceling van den requirant in de kosten; 

Overwegende, dat blijkens het in eersten aan 
leg gewezen vonnis, welks beweegredenen in het 

beklaagde arrest overgenomen zijn, als wettig en 

overti~igend bewezen is aangenomen, dat req uirant 
is directeur der aan de gemeente Tilburg toebe

hoorende en van wege die gemeente geëxploiteerde 

gasfabriek, tegen een tractement dat in het de 

beschrijving onmiddellijk voorafgaande jaar be
droeg f 2800, en dat hij persoonlijk heeft inge
vuld en onderteekend het in judicio overge
legcle aanslagbiljet voor het patentrecht, dienstjaar 
1 Mei 1885 tot ultimo April 1886, n°. 1044, 
waarin hij zich heeft opgegeven als beambte dier 
gemeente aan de gasfabriek der gemeente 'l'iJburg 

ook in het vorige dienst~aar, r.onder daaromtrent 
verdere bijzonderheden op te geven~ dienstig voor 

de bepaling van het verschuldigde patentrecht; 
dat reqnirant zijne verplichting om die bijzonder

heden op te geven, heeft ontkend, omdat hij zou 
te beschouwen zijn als gemeentelijk ambtenaar, 
en wel bij n•. XI der met de patentwet éen ge
heel uitmakende tabellen de bestunrders van 

fabrieken, aan gemeenten behoorende, patent

plichtig worden verklaard, maar daarmede alleen 
die fabrieken zijn bedoeld, die evenals andere 

ondernemingen van nijverheid gedreven worden 

tot het behalen van winst, en niet die welke 

enkel tot openbaar nut en tot gerief der ingezetenen 
zijn bestemd; 

dat deze verdediging door de rechtbank ver

worpen is, op grond dat de bestemming eener 
gemeentelijke fabriek misschien kan in aanmerking 

komen bij de vraag of die fabriek zelve patent

plichtig is, maar de onderscheiding ten aanzien 
van de directeuren geheel ligt buiten de wet, die 
de bestuurders van alle gemeentelijke fabrieken 
patentplichtig stelt; 

dat hiertegen tot ondersteuning van het cassatie

middel is aangevoerd, dat ten onrechte zon zijn 

beslist dat de directeur eener gasfabriek waarvan 

eene gemeente jure publico eigenares is, zou onder

hevig z\jn aan bet recht van patent en mitsdien 
verplicht tot aangifte van dat recht; 

0. daaromtrent, dat de patentplichtigheid voor 
eiken niet vrijgestelden handel, beroep, bedrijf, 

handwerk of nering, volgens art. 1 der patentwet, 

als algem~ene regel is vastgesteld, en iedere vrij
stelling mitsdien, als uitzondering op dien regel, 

is van zeer strikte uitlegging, en bijgevolg niet 

mag worden uitgebreid tot andere niet uitgedrukte 
gevallen; 

dat bij art. 3b wel worden vrijgesteld de uit 
gemeentekassen bezoldigde openbare ambtenaren, 

maar alleen voor zooverre zij niet b\i de wet uit

drukkelijk onder de patentplichtigen gesteld worden; 
clat dit ten aanzien van bestuurders van fabrieken, 

evenals van mijuwerken, veengraverijen, beleen

banken eni. geschiedt bij tabel n° . XI, omdat 
het daar voor de patentplichtigheid dier personen 
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onverschillig verklaard wordt of die inrichtingen 
aan bijzondere personen of aan gemeenten of ge
stichten behooren; 

dat hierbij niet onderscheiden wordt of die ge
meenten en gestichten zelve patentplichtig zijn , 
dan wel uit eenigen hoofde vrijstelling genieten, 
en de -~iet-patentplir.htigheid van zoodanige inrich
ting dan ook nooit zou kunnen worden uitgebreid 
tot vrijstelling van de daarbij als gesalariëerde 
ambtenaren geplaatste personen; 

dat de rechter mitsdien de feiten, door den 
requirant aangevoerd ten bewijze dat de baten der 
door hem bestuurde fabriek uitsluitend dienen tot 

goedmaking der kosten van exploitatie en tot 
rentebetaling en amortisatie der daarin vastgelegde 
kapitalen, te recht niet onderzocht heeft, en het 
middel van cassatie, als ongegrond, behoort te 
worden verworpen; 

Verwerpt het gedaan beroep in en satie en ver
oordeelt den requirant in de kosten daarop ge
vallen , desnoods invorderbaar bij lijfsdwang. 

26 Maa,·t 1886. ARREST van den Hoogen Raad der 
Nederlanden, houdende beslissing dat de wet de 
befling van een recht of loon toelaat onder 
den naam van straatgeld voor het gebruik 
of genot der straten, zonder te onderscheiden 
of dat gebruik of genot is tijdelijk of voo rt
durend en zonder te vorderen, dat ieder die 
op de eene of andere wijze genot of gebruik 
heefL, daarin bijdrage; ilat derhalve eene 

heffing als bij de M aastrichtsche gemeente
verordening is bevolen, waar van ieder eigenaar 

een er woning aan eene straat gelegen, voor 

het voortdurend genot dat hij van die straat 
heeft, eene bijdrage wordt gevorderd, in 
geenen deele met de wet is in strijd. 

De Hooge Raad, enz. 
Partij en gehoord; 
Gezien de stukken ; 
Overwegende dat als eerste middel vau cassatie 

is voorgesteld: schending en verkeerde toepassing 

der art. 171 en 142 del' Grondwet, der artt. 

240, 238, 268 en 260 der gemeentewet , art. 14 
der wet van den 22 Mei 1846 (Staatsblad 

n°. 22), in verband met art. 2 der verordening 
der gemeente Maastricht op de invordering van 
het straatgeld van den 28 Oct. 1882, goedgekeurd 
bij Z. M. besluit van den 22 Dec. 1882 n". 21, 

waarbij bepaald wordt dat van de belasting jaar
lijks eene rol en zoo noodig suppletoire rollen 
door burgemeester en wethouders worden vastge-

steld, omdat hier zondel' rechtsgeldig bestaan vao 
een kohier krachtens een niet bestaand kohier 
een dwangbevel is uitgevaardigd, - omdat al 
heeft de gemeentewet het middel van dwangschrift 
in het algemeen gegeven voor elke belasting zonder 
reserve, de rechten en loonen bedoeld bij art. 238 
der gemeentewet niet kunnen ingevorderd worden 
door een dwangbevel bij omslag, doch van iederen 
gebruiker of genieter telkens bij elk gebruik of 
genot behooren opgeëischt te worden; 

0. dat dit middel bevat twee beweringen: 
1°. dat hier een dwangbevel is uitgevaarcligél 
krachtens een niet rechtsgeldig kohier, en 2°. dat 
de rechten, loonen enz. bedoeld bij art. 238 der 
gemeentewet niet door een dwangbevel kunnen 
worden ingevorderd; 

0. dat die beide beweringen zijn ongegrond , 
daar 1 °. het opmaken van een kohier bij art. 264 
en volgende der gemeentewet al1een voorgeschreven 
is voor hoofdelijke omslagen en andere <iirecte 
belastingen waarvan in de,e geene sprake is , en 
2°. de weg-, straat-, brug- en andere gelden bij 
art. 2:18 dier wet opgenoemd, bij art. 240 der
zelfde \Yet uitdrukkelijk als belastingen worden 
erkend, welker invordering volgens art. 258 ge
schiedt bij dwangbevel, hetwelk in deze in den 
wettelijken vorm is afgegeven; 

0. dat als tweede middel van cassatie is aan
gevoerd: schending en verkeerde toepassing der 
artt. 238, 240 j 0 • 254 der gemeentewet in 
verband met art. 142 der Grondwet, omdat de 
rechten, loonen en andere gelden bedoeld bij 

• art. 238 niet bij omslag over de eigenaars van 
·huizen alleen kunnen geheven worden, met uit
sluiting van ieder ander, die gebruik of genot 
heeft, vermits de wet zelve bepaalt dat die rechten, 
loonen en gel<len tot geen hooger bedrag geheven 
worden dan noodig is te achten om den betaler 

naar evenredigheid van het genot of gebruik dat 
hij heeft in de kosten van aanleg enz. te doen 
dragen en dit wettelijk voor chrift dus niet is na 

te leven waar ieder ingezetene die geen eigenaar is, 

hetzelfde genot eu gebruik der open bare straat heeft ; 
0. dat ook dit middel steunt op twee bewe

ringen, ten eerste dat de rechten en loonen bij 
art. 238 bedoeld niet bij uitslui ting van enkele 
gebruik- of genothebbenden zouden kunnen worden 
geheven , en ten tweede dat de rechten en loonen 
tot geen hooger bedrag mogen geheven worden 
dan noodig is om den betaler naar evenredigheid 
van het genot of gebruik dat hij heeft in de kosten 
van het gebruikte of genotene te Joen dragen; 
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0. dat de eerste bewering is onjuist, vermits 

de wet de helling van een recht of loon toelaat 
onder den naam van straatgeld voor het gebruik 

of genot der straten zonder te onderscheiden of 
dat gebruik of genot is tijdelijk of voortdurend 
en zonder te vorderen dat ieder die op de eene 
of andere wijze genot of gebruik heeft, daarin 
bijdrage , zoodat eene heffing als in deze is bevolen, 
waarvan iedere eigenaar eener woning aan eene 

straat gelegen voor het voortdurend genot dat hij 
van die straat heeft, eene bijdrage gevorderd 
wordt, in geenen deele tegen de wet strijdt ; 

0. dat de tweede bewering is j nist, vermits bij 
art. 254 der gemeentewet wordt verboden dat de 
rechten of Ioonen bij art. 238 bedoeld tot een 
hooger bedrag geheven worden dan noodig is te 
achten om den betaler naar evenredigheid van 

gebruik of genot dat hij heeft, in de kosten van 

aanleg, onderbond of verstrekking van het door 
hem gebruikte of genotene te doen dragen; dat dit 

verbod dan ook een regel moet zijn voor den ge• 

meentewetgever bij de heffing van dergelijke rechten 

en loonen, dorh dat de rechter geheel onbevoegd 
en bui ten staat is om te onderzoeken of de ge

meentewetgever de bij art. 254 voorgeschrevene 

evenredigheicl al of niet heeft in het oog gehou
den, en de eischer in cassatie dan ook geene 

poging heeft aangewend om aan te toonen dat 
het bedrag der helling in deze niet in e,·enredig• 

heid staat tot het gebruik of genot dat hij van 

de straat heeft; 
0. dat dit middel dan ook is ongegrond: 
0. dat als derde middel van cassatie is voor

gedragen: schending en verkeerde toepassing der 

artt. 238, 240 en 242 der gemeentewetj 0
• art. 142 

dier wet , omdat waar feitelijk vaststaat dat de 
gemeente Maastri cht het maximum der opcenten 

op de grondbelasting heft , die gemeente onder 
de benaming van "straatgeld" de gebouwde eigen• 
dommen van den eischer niet meer kan treffen; 
dat zeer zeker straatgeld en groudbelasting iu de 
wet naast elkander staan en twee grondslagen zijn 

van belasting, doch het hof, waar de gemeente 
poogt door een omweg een wettelijk verband als 

dat van hoogere helling dan 40 opcenten op ge

bonwde eigendommen te overschrijden, verplicht 
was na te gaan of die gebouwde eigendommen, 

nog op andere wijze kunnen getroffen worden door 
de gemeente, dat uu de rechten, loonen en andere 

gelden, bedoeld bij art. 238 , zijn vergoedingen voor 

gevraagde_ en gepresteerde diensten die uit hunnen 
aard zijn personeel, te betalen door hem die ze 

vraagt en geniet · en dus niet van de gebouwde 
eigendommen als zakelijk recht kunnen gevorderd 
worden in strijd met art. 242 der gemeentewet; 
dat eischer juist daarom klaagt, omdat hij reeds 
40 opcenten op zijne gebonwde eigendommen be
talen moet en het hof zich niet moest laten leiden 

door hetgeen wat er gebeuren zou, indien de 
gemeente Maastricht geene 40 opcenten had ge
heven, jus in causa positum ; plus valet, quad 
agitur, quam quod simulate concipitur; 

0. dat dit middel reeils is wederlegd in het 
bestreden arrest, waar terecht is overwogen dat 
de opcenten op de gronclbelasting en de belasting 
voor het genot van de straat zijn twee op zelf

standige grondslagen st.eunende belastingen, zoodat 
er geen grond bestaat om hem die grondbelasting 

betaalt vrij te stellen van de belasting voor het 
genot der straat en de laatste belasting alleen dan 

toe te passen, wanneer geene opcenten op de 
grondbelasting in de gemeente geheven worden; 

0. dat ook uit de omstandigheid dat de helling 

ge chiedt van hem die volgens het kada ter eigenaar 
is van een aan de straat gelegen gebouw, over

eenkomstig de kadastrale huurwaarde , niet volgt 

dat die belasting geheven wordt van den grond

eigenaar als zoodanig, vermits die geheven wordt 

van het genot dat de eigenaar heeft van de aan· 
gelegen straat . tot begrooting van welk genot 
zoowel de huurwaarde van het gebouw als de 

ruimte die het aan de straat inneemt, de grond
slagen uitmaken; 

0. dat ook de bewering, dat bij art. 238 slechts 
eene helling voor gevraagde en gepraesteerde 
diensten, die daarom persoonlijk zonden z\jn , ge
oorloofd is, onjuist is, daar bij dat artikel geen 

sprake is van eene persoonlijke vraag om dienst 
of genot , en zelfs al ware die vraag vercischt, 
dan nog die belastiug met recht zoude geheven 
worden van hem die zich, zonder formeel eene 
vraag te doen, door zijne handelingen plaatst in 

een toestand waarin hij van de geprae teerde 
diensten gebruik of genot heeft; 

0. dat dit middel derhalve is ongegrond: 

0. dat als vierde middel van cassatie is aan• 

gevoerd: schending en verkeerde toepas ing der 

artt. 238, 240, 230 en 231 der gemeentewet, 
doordien de ingevoerde en hier aangevallen be

lasting in wezen en werkelijkheid niet is het bij 
gezegd artikel bedoelde "straatgeld," hetwelk üit 
zijnen aard niet anders kan wezen dan de contra

praestatie van een dienst die de gemeente door 

de straat aan den gebruiker bewijst, dienst, die 
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eenerzijds nimmer verplichtend kan worden gesteld 
voor de ingezetenen , die altijd moeten vrij blijven 
denzelven te aanvaarden of niet, vooral omdat 
anderzijds ·de gemeenterechten, naar luid van de 

artt. 230 en 231 , verplicht zijn in het onderhoud 
der straten en wegen te voorzien; 

0 . dat dit middel, voor zooverre het niet reeds 

door de wederlegging van het vorige is vervallen , 
zijne oplossing vindt in art. 238 dei· gemeentewet, 
hetwelk in verband met art. 240 en 254 dier 

wet aan de gemeentebestL1ren de volle bevoegdheid 
geeft om rechten of loonen te heffen voor het 
gebruik of genot van gemeentewerken, bezittingen 
of inrichtingen; 

0. dat als vijfde middel van cassatie is voor
gesteld: schending en verkeerde toepassing van 
art. 625 B. W. jets. de artt. 147, 171 en 142 
der Grondwet in verband met de art. 230, 231, 
238, 240, 242 en 254 der gemeent_ewet, omdat 
ofsc hoon door de hier ingevoerde belasting op 
gebouwde eigendommen onder de benaming van 

straatgeld aan den eischer in cassatie de vrije beschik
king over zijne panden niet wordt ontnomen of 

hij daarin belemmerd , echter de daarbij vastge

stelde en opgelegde verplichting om bij te dragen 

in de werken aan, op of onder de straat, nood
zakeliJk ten gevolge hee~ dat door dit aan dezelve 

verbonden bezwaar de waarde dier panden onmis

kenbaar wordt verminderd, en dat daardoor eene 

stellige in breuk op het eigendomsrecht ten aanzien 
dier gebouwde eigendommen wordt daargesteld; 

0 . dat ook dit middel is ongegronJ, vermits 
het bier geldt eene volgens de wet verordende 

belasting, \\'elke evenmin als eenige andere wettige 
belasting als eene ontzetting van eigenclom, zooals 
die bij art. 147 der Grondwet is verboden, en 

evenmin als een inbreuk op het eigendomsrecht 
kan worden aangemerkt: 

Verwerpt de voorziening en veroordeelt den 
eischer in de kosten in cassatie gevallen. 

17 iJl ei 1886. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlaudeu, houdende beslissing dat 
een vaartuig in den zin van art. 18 van het 

Kon. beslui t van 113 Juni 1875 (Staatsblad 
n". 119) geacht moet worden een ander 
vaartuig aan stuurboord van zich te hebben, 

niet alleen dan wanneer beide zich geheel of 

gedeeltelijk naast elkander bevinden, maar 

ook . dan wanneer beide nagenoeg in gelijke 

. richting varen en het tweede zich op zeer 
korten afstand aan de rechterzijde schuins 

achter het eerste bevindt ; dat gemeld Kon. 
besluit moet worden aangemerkt als een 
uitvloeisel van het bestuur , door art. 190 
der Grondwet aan den Koning opgedragen; 

dat bij gebreke van eene wettelijke regeling 
als bedoeld bij art. 191 der Grondwet, de 
wettigheid der uitoefening van het algemeen 
bestuur van den waterstaat moet worden ge-

. toetst aan de oude bestaande wetten en wet telijke 
verordeningen ; dat met die 1Yetten en ver
ordeningen de bepalingen van gemeld Kon. 
besluit niet zijn in strijd en derhalve dit 
Kon. besluit bindende kracht heeft. 

De Hooge Raad enz.; 

Gelet op de middelen van cassatie, door den 
req. voorgesteld bij memorie: 

I. Schending van art. 18 van het Kon. besluit 

van den 13 Juni 1875 (Staatsbtad n°. 119); 
II. Schending van de artt. 206, 21 1 , 227, 

256 , 427 en 428 Strafvord.; 
11:I. Schending van art. 104 iler Grondwet, 

art. 1 der wet van den 6 Maart 1818 (Staats
htad n°. 12) en art. 1 Strafvord. ; 

Overwegende dat het 2• middel , als den vorm 

betreffende, in de eerste plaats moet worden 

onderzocht; 
0. dat dit middel uitgaat van de stelling dat 

de rechtbank tot bewijs van het ten laste gelegde 

feit een onwettig - immers een in het geheel 
niet geleverd - bewijsmiddel heeft gebezigd daar 
toch 's rechters beslissing dat des requirants be
roep op art. 24 van het Kon. besluit van den 

13 Juni 1875 (Staatsblad n° 119) niet kon 
opgaan, hierop berust dat door het mooie weder 
de mogelijkheid van gevaar buitengesloten werd, 
terwijl bij het vonnis is aangenomen, ,,dat het, 

gelijk uit de getuigenverklaringen gebleken is, 
mooi weer was" ofschoon • blijkens de getuigen

verklaringen in het vonnis zelf opgenomen, door 
geen der getuigen noch door den beklaagde ver
klaard is dat het toen mooi weer was"; 

0. te dien aanzien : 
dat het middel, in zoover daarbij beweerd wordt, 

dat de bedoelde verklaring heeft gestrekt "tot be
wijs van het ten laste gelegde feit", zij n feite

lijken grondslag mist; 
dat toch in de 9• overweging van het vonnis , 

geheel afgescheiden van de in de 10• overweging 
vermelde bewijsmiddelen, op grond waarvan het 

den beklaagde bij de dagvaarding in de eerste 

plaats ten laste gelegde feit als bewezen wordt 

aangenomen, de omstandigheid dat het tijdens 
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dit feit voorviel mooi weer was, alleen wordt 
aangehaald ter wederleggiog van des beklaagden 
verdediging dat tot behoud van eigen schip eene 

afwijking van de bepalingen van voormeld Kon. 
besluit noodzakelijk was; 

dat dus het 2• middel niet is aannemel\jk ; 
Ten aanzien van het 1 • middel: 
0. dat daarbij wordt teruggegeven des requirants 

tweede grond van verdediging, in hooger beroep 

aangevoerd, hierin bestaande dat hij de "zeeland" 
niet aan stuurboord van zich heeft gehad, maar 
deze rechts achter hem aankwam; 

0. dat bij het bestreden vonnis deze grond 

van verdediging is venvorpen uit overweging "dat 
(naar de gewone beteekenis dezer uitdrnkkiug bij 
de scheepvaart volgens het door de rechtbank 
overgenomen oordeel van een deswege gehoorden 

deskundige) een vaartuig een ander aan stuurboord 

van zich heeft, niet alleen dan wanneer beiden 
zich geheel of gedeeltelijk naast elkander bevinden, 
maar ook dan wanneer - zooals in casu - beiden 

nagenoeg in gelijke richting varen en het tweede 
zich op zeer korten afstand aan de rechterzijae 
schuins achtet het eerste bevindt"; 

dat de rechtbank door deze uitlegging aan de 
woorden •het andere aan stuurboord van zich 

beeft" in art. 18 van het Kon. besluit van den 

13 Juni 1875 (Staatsblad n° . 119), te geven, 
dat artikel uiet heeft geschonden maar het integen
deel met juistheid heeft toegepast; 

dat toch, waar het l • Jid van dit artikel voor
schrij ft , dat wanneer in ruime rnarwat.ers twee 

schepen onder stoom met zoodanige koersen elkander 

naderen dat het blijven volgen dier koersen ge
vaar voor aanvaring oplevert, het vaartuig, dat 
het andere aan stuurboord van zich heeft, moet 
wijken, uit den geheelen inhoud van dit voor

schrift ondubbelzinnig volgt, dat het in de eerste 
plaats, zoo al niet uitsluitend, betreft het geval, dat 

twee schepen elkander naderen, dat is nabij komen, 
zonder dat het eene nog het andere heeft bereikt; 

dat terwijl het alzoo volgens de woorden van 
het artikel duideli}k is, dat het zijne toepasselijk
heid niet mist, wanneer van twee in nagenoeg 
gelijke richting varende schepen, liet eene zich 

op zeer korten afstand aan de rechterzijde schuins 

achter het ander bevindt, ook het doel der ver

plichting van het laatstgemelde om te wijken, 

namelijk het voorkomen van ee
0

ne aanvaring, zoude 
worden verijdeld, indien die verplichting eerst 

ontstond op het eigen oogenblik dat de twee 

schepen zich reeds naast elkander bevinden ; 

dat mitsdien het l• middel is ongegrond: 
llfet betrekking tot het 3• middel: 
0. dat tot toelichting van het 3• middel is 

aangevoerd, dat het toegepaste Kon. besluit van 
den 13 Juni 1875 (Staatsblad n". 119) houdende 
bepalingen tot het voorkomen van aanvaringen op 
de rivieren, stroom en, kanalen, reeden, haven
monden en zeegaten in het Rijk, bindende kracht 
mist omdat de macht om dit onderwerp te regelen 

noch bij de wet noch bij de Grondwet aan den 

Koning zou zijn opgedragen; 
0 . dienaangaande: 
dat reeds in 1803 een algemeen bestuur van 

den waterstaat is opgericht, en dat dit algemeen 
bestuur onder den naam van commissie van super
intendenlie geregeld bij reglement van 2 Septem

ber 1803, nader geregeld bij reglement van den 
21 Juni 1805, bij Kon. besluit van den 29 De
cember 1808 en den 21 Januari 1809 vereenigd 

met - en ingedeeld hij - het Ministerie van 
Binnenlandsche Zaken, onder verschillende wisse

lingen, zelfs ook nog bij Keizerlijk decreet van 
18 October 1810, een eenigermate zelfstandig 
bestuur is gebleven, totdat na de herstelling der 

onafhankelijkheid, de algemeeue directie van den 

waterstaat bij besluit van den Souvereinen vorst 

van den 1 December 18Ul, met het bestuur van 
Binnenlandsche Zaken der herstelde regeering ver• 

eenigd, bij besluit van den 8 Januari 1814 over

gebracht naar 's Gravenhage, werd bevestigd in 
de Grondwet van 1814, die in art. 127 de be, 
paling bevatte dat d,, waterstaat , eene der eerste 

nationale belangen, zou worden bestuurd door eene 

algemeene administratie, ter benoeming - en 
onder het opzicht van deu Souvereinen vorst; 

0. dat tot de heheering van de directie van 
van- den algemeenen waterstaat bij artikel 128 
dier Grondwet, in aansluiting aan art. 15 van 

het reglement van den 2- Septem her 1803 en 
art. 10 van het reglement van den 21 Juni 1805, 
werden gebracht alle zoodanige zee- en rivier
keerende dijk- sluis- en andere waterwerken, die 
uit de algemeene schatkist worden betaald en 

onderhouden; alsmede bij art. 129 alle zoodanige · 
wegen en bruggen, waarvan het onderhoud door 
's lands kaa gedragen wordt en waarvan de zorg 
om redenen van algemeen belang door den Sou

vereinen vorst aan gemelde directie wordt opge

dragen, terwijl in aansluiting aan deze artikelen 
bij art . 216 der Grondwet van 1815 werd be
paald: dat de Koning het algemeen bestuur van 
den waterstaat, bruggen en wegen daaronder be-
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grepen, doet uitoefenen op zoodanige w[jze al s 
hij het meest geschikt zal oordeelen, welk alge
meen bestuur volgens art. 217 belast werd met 
alle zoodanige wat.erwerken, zeehavens, reeden, 
rivieren, schorren, duinen, dijken, slnizen als 
anderzins, mitsgaders met alle zoodanige wegen 
en bruggen, waarvan de kosten van aanleg en 
onderhand hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, zijn 
ten laste van 's lands kas; 

0 . dat dit algemeen bestuur van den alge
mecnen waterstaat, aan clen Koning opgedragen, 
nader geregeld was door onderscheidene wetten 
en kracht van wet hebbende verordeningen en 
dat dit algemeen bestuur des Kouings binnen de 
grenzen eener regeling der wet bij de Grondwet 
van 1848 niet is opgeheven, maar is blij ven be- . 
staan volgens art. 191, hetwelk het bestaande 
algemeen bestuur van den waterstaat, evenals het 
bijzondere (van provincien en waterschappen) ge
lijkelijk onderwerpt aan de regeling van de wet; 
terwijl art. 190 der Grondwet van 1848, even
als art. 215 der Grondwet van 1815, den ge
heelen waterstaat (algemeenen en bijzonderen) 
zonder onderscheid, of de kosten daarvan worden 
betaald uit 's lands kas of op eene andere wijze 

worden gevonden, onderwerpt aan het oppertoe
zicht van den Koning, die, behoudens de regeling 

door de wet, bij uitsluiting het bestuur voert 
over den algerneenen of Rijkswaterstaat, waarvan 
de grenzen tegenover uen bijzonderen waterstaat 
volgens art. 191 der Grondwet door de wet moeten 
worden getrokken; 

0. dat de Grondwet van 1848 het vereischte, 
dat de voorwerpen van waterstaat, om onder den 
algemeenen waterstaat te vallen , moeten worden 
onderhouden uit 's lands kas, niet stelt, en ook 
dit ter beslissing overlaat aan de wet, in art. 191 
bedoeld, en dat alzoo de rivieren, stroomen, kanalen, 
reeden , havenmonden en zeegaten in het Rijk in 
den regel moeten worden gerekend te behooren 
tot den algemeen en waterstaat, waarover het be
stuur iloor de Grondwet aan den Koning is 

opgedragen voorzoover de wet bij de haar door 
de Grondwet opgedragen regeling van Jit bestuur, 
daaromtrent geen voorbehoud mocht maken; 

0. dat tot dit bestuur niet alleen behoort de 
zorg voor het onderhoud dezer voorwerpen van 
algemeenen waterstaat, maar ook de bepaling van 
het gebrnik, dat daarvan mag gemaakt worden, 
terwijl van deze voorsch riften omtrent het gebruik 
niet alleen de instandhouding dezer voorwerpen, 
maar vooral de bruikbaarheid voor het algemeen 

(zoowel ingezetenen als vreemdelingen), waarvoor 
het bestuur van den waterstaat heeft te waken, 
afhangt; 

0. dat het toegepaste Kon. besluit derhalve 
moet worden aangemerkt als een uitvloeisel van 
het bestuur, door de Grondwet aan den Koning 
opgedragen; 

0. dat, voorzoover mocht kunnen worden be
weerd, dat de kring voor het maken van gebods
en verbodsbepalingen, die onder de Strafwet vallen, 
op dit gebied alzoo wijder is dan met de bepaling 
eener dergelijke bevoegdheid volgens de algemeene 
beginselen der Grondwet is overeen te brengen, 
niet uit het oog moet worden verloren, dat de 
Grondwet eene nadere omschrijving en regeling 
dier bevoegdheid tegelijk met de afgrenzing tegen
over den bijzondereu waterstaat bedoelt, doch 
dat, zoolang eene nieuwe wettelijke regeling niet 
is gemaakt de wettigheid der uitoefening van het 
algemeen bestuur van den waterstaat moet worden 

getoetst aan de oude bestaande wetten en wette

lijke verordeniuiten met welke de bepalingen in 
het toegepaste Kon. besluit niet in strijd zijn; 

0 . dat derhalve ook het 3• middel ongegrond is: 
Verwerpt het beroep; 
Veroordeelt den req. in de kosten in cassatie 

gevallen, des noods verhaalbaar bij lijfsdwang. 

24 Mei 1886 ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden , houdende bes! issi ng dat 
onder uitoefening der geneeskunst in den zin 
der wet van l Juni 1865 (Staatsblad n°. 60) 
is ie verstaan elke bijstand, ook door het 
aanwenden van hetzij bestaancle, hetzij ge
waande krachten, indien dit geschiedt met de 
werkelijke of voorgewende strekking om daar 
mede eene genezende werking op een "krank 
lichaamsdeel uit te oefenen. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gelet op het middel van cassatie, door den req. 

voorgesteld bij memorie, luidende: 
Schending door niet-toepassing van de artt. 1 

en 18 der wet van den l Juni 1865 (Staats~lad 
n°. 60); 

Overwegende dat bij het beklaagde arrest als 
wettig en overtuigend bewezen is aangenomen, 
dat de gereq., onbevoegd om de geneeskunst uit 
te oefenen, in den loop van het jaar 1885 in 
den woonkelder van den tapper H. K. S. te 
Groningen, geregeld eiken Woensdag aan onder
scheidene personen die hoofdzakelijk leden aan 
rheumatische of nerveuse kwalen, bij stand heeft 
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verleend door de lichaamsdeelen, waaraan zij be
weerden lijdende te zijn , en waarvoor zij zijn hulp, 
of raad inriepen, telkens met de bedoeling om 
hen te genezen, met zijne handen aan te raken, 
voor welke werkzaamheden !tij belooning of vrij
willige giften ontving; 

ilat deze feiten zijn geoordeeld geene overtreding 
van art . 1 der wet van den 1 J uni 1865 (Staats
ólad n°. 60) op te leveren, omdat het opleggen 
van handen zonder meer, of het met de handen 
aanraken van lichaamsdeelen van personen, waaraan 
zij beweren lijdende te zijn, niet kan geacht worden 
geneeskundige bijstand of uitoefening van genees
kunst te zijn ; 

dat hiertegen het eenig middel van cassatie is 

gericht; 
0. daaromtrent: 
dat de wet, volgens het aangehaald art. 1, 

onder uitoefening der geneeskunst verstaat het 
verleenen van geneeskundigen raad of bijstand 

als bedrijf ; 
dat niet omschreven wordt waarin de verleende 

raad of bijstand moet bestaan hebben , en dat in 
deze wet, die blijkens de gewisselde stukken tea 
doel heeft om de kwakzalverij zooveel mogelijk 
te weren, elke bijstand valt, ook door het aan
wenden van hetzij bestaande, hetzij gewaande 
krachten, indien dit geschiedt met de werkelijke 
of voorgewende strekking om daarmede eene ge
nezende werking op een krank lichaamsdeel uit 
te oefenen; 

dat deze ruime beteekenis van bedoehl artikel 
niet alleen volgt uit de algemeenheid der gekozen 
bewoordingen, maar beve~tigd wordt door de ge
schiedenis der wet; 

dat toch bij de memorie van toelichting van 
het oorspronkelijk ontwerp de op dit punt gelijk
luidende bepaling zooveel omvattend genoemd wordt, 
dat geene gelegenheid zon overblijven tot ver
ijdeling van de bedoeling der wet; 

dat toen daarop in eene afdeeling van de Tweede 

Kamer der Staten-Geueraal was voorgesteld het 
artikel zoo te wijzigen dat onder uitoefening der 
geneeskunst verstaan zon worden het voorschrijven 
va·n samengestelde geneesmiddelen, de regeering 
dit voorstel verwierp , omdat men volgens des
kundigen ook zonder geneesmiddelen voor te 
schrijven, geneeskunst kon uitoefenen en ook het 
voorschrijven van niet samengestelde middelen 
uitoefening der geneeskunst kon zijn ; 

dat de bewezen verklaarde handelingen dus 

mede als zoodanig moeten gelden, omdat zij, 

volgens het in facto bewezen verklaarde, door den 
gereq. zijn aangeweud met het bepaalde doel om 
ongesteldheden te genezen, en ook tot dat einde door 
de lijders werden ingeroepeu; 

Vernietigt mitsdien het beklaagde arrest in · 
zoover de gereq. daarbij van rechtsvervolging is 
ontslagen , de kosten te dragen door den Staat; 

En opnieuw recht doende op de bij dat arrest 
te zijnen laste als bewezen aangenomen feiten: 

Verklaart dat die feiten opleveren het, zonder 
daartoe bevoegd te zijn, uitoefenen der geneeskunst, 
door het verleenen van geneeskundigen bijstand 
als bedrijf; 

Verklaart den gereq. daaraan schuldig en dat 
daarop van toepassing zijn de art. 1 en 18 der 
wet van den 1 Juni 181i5 (Staatsblad n°. 60) 
en art. 1 der wet van den 22 L pril 1864 (Staats 
blad n°. 29), luidende: enz. 

Gezien de artt. 52 Strafrecht en 207, ~27 
en 247 Strafvord.: 

Veroordeelt den gereq. tot betaling een er geld
boete van / 75; 

Bepaalt dat de boete, zoo de veroordeelde 
haar niet betaalt binnen 2 maanden na daartoe 
te zijn aangemaand, vervangen zal worden door 
gevangenisstraf van 8 dagen ; 

Veroordeelt den gereq. in al de kosten van het 
geding, bij lijfsdwang op hem te verhalen . 

2 September 1886. BESLUIT, houdende hand
having van een besluit van Ged. Staten van 
Noord-Brabant, waarbij , met vernietiging van 
het besluit van den raad der gemeente Lith, een 
in 1881 gekozen lid van den raad als zoodanig 
is toegelaten, dat op !tet tijdstip der verkiezing 
in een bij art. 21 eerste lid der gemeentewet 
omschreven verboden graad van zwagerschap 
stond tot een reeds gekozen raadslid, doch 
wiens reden van uitsluiting tijdens het onder
zoek van zijn geloofsbrief opgehouden had 
te bestaan. 

Wr;r WILLEM. Ill, ENZ. 

Beschikkende op het beroep van den raad der 
gemeente Lith tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Noorcl-Brabant, dd. 12 M.ei 1886, 
G. n°. 45, 2• afd ., waarbij, met vernietiging van 
het raadsbesluit van 30 .April bevorens, de toe
lating van M. REYS als Jid van den gemeenteraad 
is bevolen; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge

schillen van · bestuur, gehoord (advies van 11 Au
gustus 1886, n°. 72); 
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Op de voordracht va11 Onzen :Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 31 .A 11gustus 1886 

n•. 3570, afd. B. B.; 
Overwegende, dat bij de periodieke aftreding 

in 1881, als leden van den raad der gemeente 
Lith onder anderen werden gekozen JOSEPHUS 
PETRUS FRANCISCUS ÄL0!SIUS VAN ROOSMALEN 
bij de eerste stemming op 20 J11li 1881, en 
MICHIEL REYS bij de 14 dagen daarna gehouden 
herstemming, welke personen, vol!!:ens verklaring 
van het gemeentebestuur, elkander in den tweeden 
graad van zwagerschap bestonileu; 

dat eerstgenoemde, na zijn geloofsbrief te hebben 

ingezonden, als raadslid zitting heeft genomen, 

en als zoodanig thans nog zitting heeft; 
dat M. REYS daarentegen zijn geloofsbrief niet 

onmiddellijk of kort na zijne benoeming heeft 
ingezonden, doch daartoe eerst in April 1886 is 
overgegaan, ofschoon de vrouw des heeren VAN 
RooSMALEN, die de zwagerschap had veroorzaakt, 
reeds in Maart 1884 was overleden; 

dat de gemeenteraad van Lith bij zijn besluit 

van 30 .April 1886 M . REYs als raadslid niet 

heeft toegelaten, op grond, dat deze en VAN 

RoosMALEN bij dezelfde verkiezing tot raadsleden 

waren benoemd, dat, aangezien zij elkander in 
den tweeden graad van zwagerschap bestonden, 
VAN RoosMALEN, als zijnde de oudste in jaren, 
overeenkomstig art. 22 der gemeentewet voor be
noemd gehouden en toegelaten is; dat de reden; 
die den jongere in jaren uitsloot, thans wel is 

komen te vervullen, doch dat de wet in het gegeven 

geval bepaaldelijk den oudste in jaren als den 
benoemde aanwijst, waarvan de uitsluiting van 

den jongere, ook hangende het onderzoek van 
diens geloofsbrief, het noodzakelijk gevolg :noest zijn; 

dat tegen deze beslissing door den niet-toege

latene bezwareu zijn ingebracht bij Gedeputeerde 

Staten van Noord-Brabant, die bij hnnne uit praak 
van 12 Mei 1886 het raadsbesluit van 30 April 

bevorens vernietigd, en de toelating van M. REYS 
als lid van den gemeenteraad alsnog bevolen 
hebben, op grond, dat art. 22 der gemeentewet 
hier niet van toepassing is, dewijl VAN RoosMALEN 

en M. REYS niet tegelijkertijd, maar de een op 

20 Juli 1881 en de ander 14 dagen later be
noep'.ld is; dat de wet niet voorschrijft binnen 
welken t ijd de geloofsbrieven moeten worden inge

zonden ; dat, aangezien de zwagerschap inmiddels 

overeenkomstig art. 21, 3de lid, had opgehouden 
te bestaan, de verbodsbepaling va!1 art. 21 , 

l ste lid, de toelating van M. Rns niet meer 

in oen weg stond, en dat bij de beoordeeling der 
geloofsbrieven en bij de daaromtrent te nemen 

beslissing alleen gelet moet worden op de feiten, 
zooals die vaststaan op het oogenblik dier beslissing 
en niet op vroegere omstandigheden, die inmiddels 
zijn veranderd; 

dat de p;emeenteraad tegen deze uitspraak van 

Gedepuieerde Staten tijdig bij Ons in beroep is 
gekomen met een nader betoog, dat de benoemingen 

bij de eerste stemming op 20 Juli 1881, en bij 
de 14 dagen later gehouden herstemming, be
schouwd moeten worden als gelijktijdig te zijn 
geschied, aangezien eene herstemming slechts als 
eene aanvalling der eerste stemming moet worden 

aangemerkt en de beide stemmingen alzoo ééne 
akte uitmaken, daar de wet het stembureau, dat 
bij de eerste stemming fungeerde, ook bij de 
tweede stemming stilzwijgend laat voortduren en 
ilen bij herstemming gekozene als geloofsbrief 
laat overleggen, niet enkel het procesverbaal van de 
herstemming, maar ook dat van de eerste stemming; 

Overwegende, dat bet voor de toepassing van 

art. 22 der gemeentewet niet de vraag is, of 

stemmingen , waarbij personen, die elkander in 

den verboden graad bestaan, zijn gekozen, als 
een geheel of wel de eene als aanvulling van de 

andere moeten worden beschouwd, maar alleen of 

die personen tegelijkertijd zijn gekozen; 
dat, aangezien VAN RooSMALEN en Rt:YS niet 

tegelijkertijd, doch de eerste op 20 Juli 1881, 
en de tweede 14 dagen later zijn gekozen, · van 

eene beslissing op den grondslag van art. 22 der 

gemeentewet hier geen sprake kan zijn; 
dat het hier alleen de vraag geldt, of er tegen 

de toelating van M. REYS als lid van den ge
meenteraad op ii;rond van zwagerschap, in . den 
verboden graad bezwaar bestaat; 

dat art. 21, 1 ste lid, bepaalt, dat er geen 

zwagerschap in den eersten of tweeden graad mag 
bestaan tusschen de leden van den raad onderling; 

dat blijkens de c;nidelijke woorden der wet 
deze bepaling verbiedt, dat twee personen, die 
elkaar in den eersten of tweeden graad van zwager

schap bestaan, gelijktijdig als leden van den ge

meenteraad zitting zullen hebben; 

dat derhalve de vraag, of iemand in de bij 
art. 21 , lste lid, omschreven uitsluiting valt, 
moet worden beantwoord niet naar de gegevens 

van het oogenblik, waarop de verkiezing plaats 
vond, maar naar die van het oogenblik, waarop 

de geloofsbrief onderzocht en daaromtrent eene be

slissing genomen werd; 



2 SEPTEMBER 18 8 6. 377 

dat, aangezien volgens art. 2 l , ilde lid , de 
zwagerschap ophoudt door het overlijden van de 
vrouw, die haar veroorzaakte, er voor M. REYS, 
toen z\ju geloofsbrief door den gemeenteraad werd 
onderzocht, uit hoofde van het 1 ste lid van dat 
artikel geen reden van uitsluiting bestond, en 
hij mitsdien door den gemeenteraad van Lith had 
behooren te worden toegelaten; 

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

Hebben goedgevonden en verstaan : 
mel handhaving van het besluit van Gedepu-

teerde Stalen vau Noord-Brabant, dd. 12 Mei 1886, 
G. n°. 46 , 2de Afd., het daartegen door den 
raad der gemeente Lith ingesteld beroep te ver
klaren ongegrond . 

Onze 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 2den September 1886. 
(get .) WILLE M. 

De MiniJter van B innenlandsclze Zaken, 
(get.) lii,;~;MSKERK , 

C H R O N O LO G I S C H E I N H O U D V O O R 18 8 6. 

De jaargang 1886 is geheel chronologisch, behalve de arresten en het besluit 
van 1 en 8 Febr. , 26 Maart, 17 en 24 Mei en 2 September, voorkomende op 
bladz. 367-377. 

ALPHABETISCHE INHOUD S-OPG AYE VOOR 1886. 

Begrootingen. Wetten tot 
de volgende hoofdstukken der 
voor 1886 : 

II. 
III. 
IV. 
v. 
Vl. 
VII B. 
VIII. 
IX. 
x. 
XI. 

Als voren voor 1887 : 

vaststelling van 
Stnatsbegrooting 

s. 19. 22 Jan. 
20 . 22 Jan. 
21. 22 J an. 
22. 23 Jan. 
23. 23 J an. 
24. 24 J an. 
27. 24 J an. 
29. 25 Jan. 
31. 25 J an. 
25 . 24 Jan. 

I. S. 249. 25 Dec. 

VIIA. 250. 26 Dec. 

Wetten tot verhooging of wijziging van de 
volgende hoofdstukken der Staatsbegrooting 
voor 1885: 

V. 
VI. 
VIIB 

VIII. 
IX. 

1886. 

S. 84. 
229. 

17. 
226. 
136. 

85. 

18 April. 
23 Dec. 
20 Jan. 
23 Dec. 
29 Aug. 
18 April. 

Als voren der Staatsbegrooting voor 1886 : 
VII Á. S. 227. 23 Dec. 
IX. 134. 28 Aug. 

217. 24 Dec. 
244. 24 Dec. 

- Wetten houdende machtiging op de Algemeene 
Rekenkamer tot verevening: 

van in 1877 gedane betalingen en verreke-
ningen. S. 146. 30 Aug. 

van betalingen, gedaan ter zake van de leve
ring en openstelling van pantseringen op 
het fort bij IJmuiden. S 219. 23 Dec. 

- Wetten tot: 
Voorziening in de dekking van het nadeelig slot 

der algemeene rekening wegens de Staats
ontvangsten en uitgal'en over het dienst
jaar 1883. S. 12. 19 J an. 

Voorziening in de dekking van het nadeelig 
slot der algemeene rekening wegens de 
Staatsontvangsten en uitgaven over het 
dienstjaar 1884. S. 226. 23 Dec. 

Wijziging cler wet van 31 Dec. 1884, S. 267, 
houdende aanwijzing van de middelen ter 
goedm.aking van de uitgaven, begrepen in 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1885, 
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en tot aanvulling der wet van 31 Dec. 1885, 
S. 265, houdende aanwijzing van de mid

dele,; ter goedmaking van de uitgaven, 
begrepen in de Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1886. S. 220. 23 Dec. 

Aanwijzing van de middelen ter goedmaking 
van de uitgaven, begrepen in de Staats
begroot iug voor het dienstjaar J 887. S. 251. 

25 Dec. 
Regeling der ontvangsten en uitgaven van 

het Pensioenfonds voor Burgerlijke Am bte
nnren over het jaar 1886. S. 16. 20 J an. 

Wijziging der begrooting van het Fonds, 

voortspruitende uit de koopprijzen van 

domeinen, voor het dienstjaar l 885 . S. 222. 
23 Dec. 

Vaststelling der begrooting van het Fonds, 
voortspruitende uit de koopprijzen van 

domeinen voor het dienstjaar 1886. S. ll. 
19 Jan. 

Als voren voor het dienstjaar J 887. S. 242. 
24 Dec. 

Vaststelling der begrooting van uitgaven we
gens den arbeid der gevangenen voor 1886. 

S. 13. 19 Jan. 

Beschikbaarstelling van gelden wegens door 
het Departement van Oorlog gedane ver

strekkingen, dienst 1885. S. 137. 29 Aug. 

Als voren dienst 1886. S. 139. 29 Ang. 
Vaststelling van uitgaven wegens verstrekkin

gen cl oor het Departement van Marine, 

dienst 1886. S. 147. 30 Aug. 

Wijziging der begrooting van uitgaven voor 

de Rijksgestichten Ommerschans en Veen
h uizen, dienst 1885 . S. 2:n. 23 Dec. 

Vaststelling der begrooting van uitgaven voor 

de Rijksgestichten Ommerschans en Veen

huizen, dienst 1886. S. 14. 19 Jan. 

Vaststelling der begrooting van uitgaven voor 

den aanleg van StaatsspoonYegen, dienst 

1886. S. 30. 25 Jan. 
Aanvulling en verhooging der begrooting van 

uitgaven voor den aanleg van Staatspoor
wegen voor het dienstjaar 1886. S. 243. 

24 Dec. 

Aanwijzing der middelen en inkomsten ter 

goedmaking van de uitgaven, begrepen in de 

begrooting van Nederlandscb-Indië voor het 
dienstjaar 1887. (Hoofdstuk I. Middelen en 
inkomsten in Nederland). S. 237. 24 Dec. 

Als voren (Hoofrlstu k II. Middelen en inkom

sten in ederlandsch-Indiè'. . S. 238. 24 Dec. 

Vaststelling der begrooting van Nederlandsch
lndië voor het dienstjaar 1887 (Hoofd
stuk I. Uitgaven in Nederland) . S. 235. 

24 Dec. 
Als voren (Hoofdstuk Il. Uitgaven in r eder-

landsch-Indi ë). S. 236 . 24 Uec. 
Verhooging der begrooting van Nederlandsch: 

Indië voor het dienstjaar 1887. (Spoorweg 
Tjitjalengka-Warong Ban dreg). S. 239 . 

24 Dec. 
Voorziening in het kas-tekort van den Indi 

schen dienst, voor het jaar 1887. S. 246 . 
25 Dec. 

Wijziging der begrooting van Nederlandsch

Indië voor het dienstjaar 1885 (Hoofd

stuk I. Uitgaven in Nederland). S. 240 
24 De c. 

Als voren (Hoofdstnk II. Uitgaven in Neder-
landsch-Indië) . S. 18 . 20 Jan. 

241 . 24 Uec. 
Verhooging der begrooting van Nededandsch

Iudië voor het dienstjaar 1886 (Hoofd

stuk II. Uitgaven in Nederlandsch-Indië). 
S. 73. 16 April 

Toestaan van kredieten ten laste der begroo
ting van ederlandsch-lndië voor het dienst

jaar 1886, ter voldoening van tot de afge

sloten dienstjaren 1878 tot en met 1884 
.behoorende onverevende vorderingen . S. 88. 

11) April. 

Wijziging van de koloniale huishoudelijke 

begrooting van Suriname voor het dienst

jaar 1884. S. 150. 30 Aug. 

Definitieve vaststelling van de koloniale huis

houdeHjke begrooting van Suriname voor 
het dienstjaar 1886. S. 32. 25 .Jan. 

Vaststelling van het slot der rekening va11 

de koloniale uitgaven en ontvangsten voor 

.Suriname over het dienstjaar 1881. S. 143. 

Als voren voor Curaçao 

jaar 1881. S. 144. 

29 Aug. 
over het dienst,-

29 Aug . 
Als voren voor Curaçao over het dienst-

jaar 1882. S. 145. 29 Aug. 

Vaststellinii; der begrooting van uitgaven ten 

behoeve van de voltooiing van het vesting

stelsel voor den dienst van 1886. S. 26. 
24 Jan. 

Verhooging der begrooting van uitgaven ten 
behoeve van de voltooiing van het vesting

stelsel voor den dienst van 1886 S. 138 

29 Au~ . 



ALP HA BE T ISO HE INHOUD S-0 PG AVE . VOOR 1 8 8 6. III 

Belas Lingen. (Plaatselijke) Resolutie van 
den Minister van Financien, betreffencle de 
uitkeel'ing van gemeenteopcenten op de directe 
belastingen. 27 Febr. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Ned. houdende 
beslissing, dat de wet de heffing van een recht 
of loon toelaat onder den naam van st!'aatgeld 
\'oor het gebruik en genot der straten en dat 
derhalve de Maastrichtsche gemeenteverordening 
van die strekking, niet is in strijd met de wet. 

(bladz. 370) 26 Maart. 
- Wetten houdende afwijking van den regel, 

gesteld bij art. 241 der gemeentewet voor de 
heffing ten behoeve van eenige gemeenten. 

S. 201-207. 15 Dec. 
- Als voren van den regel, gesteld bij art. 254 

1 • alinea , der gemeentewet, voor de heffing 
ten behoeve van eenige gemeenten. S. 208-211. 

15 Dec. 
Belastingen. (Provinciale) Wetten hou 

dende bekrachtiging van provinciale heffingen in: 
Friesland. S. 66. 15 April. 
Zuidholland. 187. 14 Dec. 
alle provinciën. 188-198. 14 Dec. 
Groningen. 199. 14 Dec. 

Bevolkingregisters. Arrest van den Hoogen 
Raad der N ederl., betreffende onverbindbaarheid 
van het K. B. van 3 Nov. 1861 (Staatsblad 
n° . 95). 22 Nov. 

- Besluit houdende wijziging en aanvulling van 
het K. B. van 23 Sept. 1877, S. 185, tot 
l'egeling der inschrijving in registers van per
sonen, samenwonend in gebouwen of schepen, 
onder bestuur of toezicht van het"openbaar gezag. 

S. 252. 30 Dec. 
Bieren en azijnen. Besluit, houdende be

palingen omtrent- het gebruik van maltose in 
bierbrouwerijen. S. 186. 13 Dec. 

Bruggen. Besluit houdende aanvulling van 
het tarief van bruggeld aan de brug over de 
Donge onder Raamsdonk, vastgesteld bij K. B. 
van 5 Maart 1876 (Staatsblad n°. 46). S. 37. 

17 J<'ebr. 
- Als voren tot wijziging van art. 2 van de 

bij K. B. van 4 .Aug. 1880, S. 153 en 154, 
vastgestelde reglementen voor de scheepvaart, 
ter beveiliging van de spoorwegbrugii:en over 
het N oo!'dzeekanaal te Velzen, in den spoor
weg Haarlem-Uitgeest, en te Zaaudam, in 
den spoorweg Nieuwediep-Amsterdam. S. 79. 

17 April. 
- Als voren tot vaststelling van een tarief van 

bruggeld voor het ve!'keer over de brug over 
den Vaa!'tschen Riju . te Jutphaas. S. 122. 

16 Juli. 
- Als vol'en tot vaststelling van een reglement 

voor de scheepvaart, ter beveiliging van de 
spoorwegbrug over de Oude Maas, in den 
Staatsspoorweg van Rotterdam naar Breda, en 
zulks met intrekking van het K. B. van 
11 Maart 1873 (Staatsblad n°. 38). S. 124. 

28 Juli . 
Buskruit. Besluit houdende aanwijzing vau 

een tenein in de gemeente Muiden, waal' eene 
bewaarplaats van buskruid kan worden opgericht 
en in werking gebracht. S. 109. 1 Juni. 

- Resolutie van den Miuister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid, houden de vaststelling 
van een tarief voor het vel'voer van ontplof
bal'e stoffen. 11 Juni. 

Collecten. Besluit tot schorsing der verorde
ning van den raad der gemeente Uithoorn, 
op het collecteeren of inzamelen van gelden 
binnen die gemeente. S. 126. 8 Aug. 

Consulaten. Besluit tot wijziging van het 
K. B. van 1 Juni 1878, S. 79, betrekkelijk 
de regeling van de bevoegdheid der consulaire 
ambtenaren tot het opmaken van burgerlijke 
akten en van de consulaire rechtsmacht. S. 41. 

12 Maart. 
- Wet tot nadere wijziging der wet van 25 Juli 

1871, S. 9], houdende regeling van de be
voegdheid der consulaire ambtenaren tot h t 
opmaken van burgerl ijke akten, en van de 
consulaire regtsmacht. S. 63. 15 April. 

Domeinen van den Staat. Wetten tot goed
keuring van: 

den • onderhandschen verkoop van Staatsduin
gronden ten zuid westen van Scheveningen 
aan de gemeente 's Gravenhage. S. 15. 

20 Jan. 
eene met de Kon. Maatschappij "de Schelde" 

te Vlissingen gesloten ovel'Cenkomst, tot 
voortzetting der erfpacht van het voormalig 
Marine-etablissement aldaar. S. 141. 29 Aug. 

den verkoop van drie strooken Rijksgrond 
langs den Rijksweg van Amsterdam naar 
Haarlem onder eel'stgenoemde gemeente aan 
mevrouw de wed. STERCK geb. DE VoYS te 
Amsterdam. S. 148. 30 Aug. 

van een perceel grond in den Binnen Moerdijk 
onder Zevenbergen aan PAULUS AKKtfäMANS 
aldaar. S. 149. 30 Aug. 

eene met de gemeente Deventer gesloten over• 
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eenkomst betreffende rrnling van gronden en 
gebouwen aldaar. S. 218. 2:3 Dec. 

eene met C. H. baron VAN PALLANDT te 
Wassenaar en anderen gesloten dading, ter 
beëindig:ng der procudure over de grens der 
wederzijdsche eigendommen vóór de Oost- en 

Westplaten van Flakkee, onder Sommelsdijk 
en Middelharnis. S. 221. 23 Dec. 

den verkoop van een perceel grond aan den 
Hazeldonkschen Zandweg onder Zevenbergen, 
aan ISAAK DE KEYZER aldaar. 8. 224. 

23 Dec. 
den kosteloozen afstand van de aau den Staat 

behoorende gedeelten van het Kanaal door 

de voormalige Linie van Helpman te Groningen, 

aan de gemeente Groningen. S. 228. 23 Dec. 
Fabrieken enz. Besluit houdende aanwij

zing van een terrein in de gemeente 's Gravesande 

waar een bewaarplaats van dynamiet kan worden 
opgericht en in werking gebracht. S. 183. 26 Nov . 

- Zie Buslcr"it. 
Gedistilleerd. Besluit houdende nadere be

palingen omtrent den vrijdom van den accijns 
op gedistilleerd, dat met houtgeest vermengd is. 

S. 178. l Nov. 
- Wet houdende nadere bepalingen omtrent den 

accijns op het gedistilleerd. S. 223. 23 Dec. 

Gemeentebestuur. Missive van den Mi-
nister van Staat, Minister van Binnenlandsche 

· -Zaken, betreffende mededeeling van het over

i, lijden van burgemeesters. l Maart. 
--:-- Besluit waarbij met vernietiging van het be-
• sluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland 

van 1 December 1885 , n°. 29, het besluit van 
den gemeenteraad van Hattem van 7 Novem
ber 1885, tot toelating van F. A. ScHIPllORST 
als lid van den raad dier gemeente, wordt 

gehandhaafd. S. 44. 23 Maart. 

- Besluit betreffende de betaling van zegel- en 
registratierechten op de akte. eener benoeming 
vallende . 5 April. 

- Besluit houdende handhaving van het besluit 
van Ged. Staten ·van Noordbrabant, waarbij 

goedkeuring werd onthouden aan de begroot.ing 

der gemeente Waspik voor 1886, op grond 

dat daarop niet in ontvang was uitgetrokken 

de gecontracteerde bijdrage van belanghebbenden 
voor het onderhoud van het post- en telegraaf

kantoor. 22 April. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

den raad der gemeente Wolfaartsdijk van 
• 25 Maart 1886, bepalende nat voor zooveel zijn 

dienst als veldwachter dat toelaat, de !(emeente
veldwachter, tevens bode der gemeente, den 

ontvanger in zijne betrekking kan behulpzaam 
zijn en dat het halen van geld moet geschieden 
op risico van de gemeente. S. 107. 25 Mei . 

- Besluit houdende beschikking op bet beroep 

van den raad der gemeente Zrndbroek, ingesteld 
tegen een besluit van Gedeputeerde Staten van 
Groningen, betreffende de begrooting dier ge
meente voor 1886 , waarbij art. 212 der ge
meentewet is toegepast. 4 Juni. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

Ged. Staten van N oordbrabant , houdende be
schikking op het verzoek van het hoofd der 
open bare school te Andel, om de uitbetaling 

te bevorderen van het hem verschuldigde voor 
zijne jaarwedde en vergoeding voor huishuur. 

S. 116. 29 Juni. 
- Besluit houdende beschikking op het beroep 

van den Commissaris des Konings in Noord
Brabant van een besluit van Gedeputeerde 
Staten dier provincie, waarbij aan de krachtens 

art. 127 der gemeentewet vastgestelde begrooting 

der gemeente Andel voor 1886 goedkeuring is 
onthouden. 2 Juli. 

- Missive van den Minister van Staat, Minister 

van Binnenlandsche Zaken , betreffende het 
onbruikbaar maken van afgeloste gemeentelijke 
sch uldbekentenissen en betaalde coupons. 16 Juli . 

- Besluit houdende vernietiging van een besluit 
van Ged. Staten van Zuid-Holland, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan een besluit van 
den raad van Aarlanderveen, tot verkoop van 
inschrijvingeh op het Grootboek der Nationale 

Schuld, om met de opbrengst daarvan de 
stichtingskosten van een gemeentehuis te be

strijden. 4 Aug. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den gemeenteraad van Boekel, van 13 Janu

ari 1886, waarbij G. A. HAJJRAKI.;N tot secre
taris dier gemeente is benoemd. S. 160 2 Sept. 

- Besluit houdende handhaving van een beslui t van 
Ged. Staten van oordbrabant, waarbij, met 
vernietiging van het besluit vau den raad der 

gemeente Lith, een in 1881 gekozen lid van 

den raad als zoodanig is toegelaten, dat op het 
tijdstip der verkiezing in een bij art. 21 eerste lid 
der gemeentewet omschreven verboden graad van 

zwagerschap stond tot een reeds gekozen raadslid, 

doch wiens reden van uitsluiting tijdens het 
onderzoek van zijn geloofsbrief opgehouden had 
te bestaan. (bladz. 375.) 2 Sept. 
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- Missive van den Minister van Staat, Minister 

van Binnenlandsche Zaken, betreffende publieke 
verkoop vnu roerende goederen door gemeente
of andere openbare besturen. 20 Nov. 

Gemeentegrenzen. Wetten tot verandering 
. van de grens tusschen de gemeente : 

Kollumerland en Nieuw-Kruisland (kadastrale 
gemeente Burum) en de gemeenten Oldehove, 
Grijpskerk en Achtkarspelen (kadastrale ge

meente Drogeham). S. 69. 15 April. 

Achtkarspelen (kadastrale gemeente Drogeham) 

en de gemeente Grijpskerk. S. 70. 16 April. 
H engelo en Weerselo. S. 93. 19 April. 

- Wet tot vereeniging der gemeenten Ubach over 
Worms en Rimburg. S. 212. 16 Dec. 

Gemeenteverordeningen. Arrest van den 
Hoogen Rand der Ned., houdende beslissing 

dat de gemeente-wetgever bevoegd is omtrent 

de openbare wegen in zijne gemeente, politie
verordeningen va t te stellen, onverschillig of . 
de gronden waarover die wegen loopen, al dan 

niet zijn het eigendom van bijzondere personen, 

ook dan wanneer daarvan eene beperking van 
het gebruik van den grond het gevolg kan zijn. 

(bladz. ::!67.) 1 Febr. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., be

treffende onderhoudsplicht ,·an publieke wegen 
enz. door leggers gestaafd. 15 Juni. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

den raad van Aarlanderveen, van 13 Juli 1 886, 
waarbij verklaard wordt welke strafverordeningen 

iu die gemeente nog gelden. S. 181. 21 Nov. 

Geneeskundig Staatstoezicht. Arrest 
van den Hoogen Raad der Ned., houdende 

beslissing dat onder uitoefening der geneeskunst 
in den zin der wet van 1 J uni 1865, S. 60, 
is te verstaan elke bijstand, ook door het aan
wenden van hetzij bestaande, hetzij gewaande 
krachten, indien dit geschiedt met de werke

lijke of voorgewende strekking om daar mede 

eene genezende werking op een krank lichaams
deel uit te oefenen. (bladz. 374.) 24 Mei. 

:- Besluit tot aanvulling van het K. B. van 
12 Febr. 1879, S. 35 , regelende de examens 

van hen, die de be wij zen wenschen te leveren, 
dat zij tot de beoefening der natuurweten

schappen genoegzaam voorbereid zijn. S. 232. 
23 Dec. 

Geschiedenis en kunst. Missive van den 
Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche 

Zaken , betreffende gedenkteeken_en van ge

schiedenis en kunst. 12 Febr. 

Gevangenissen. Wet tot vaststelling der 
beginselen van het gevnngeniswezen. S. 62. 

14 April. 
- Besluit houdende bestemming van de straf

gevangenis te Leeuwarden, mede tot strafge
vangenis voor militairen. 11 Juni. 

- Besluit houdende aanwijzing der gestichten 
waar de vonnissen, v66r 1 September 1886 
uitgesproken, ten uitvoer behooren te worden 
gelegd. 11 Juni. 

- Besluit houdende verandering der benaming 

van gestichten waar gevangenis enz. wordt onder
gaan. 11 Juni. 

- Besluit houdende aanwijzing der plaatsen waar 

buiten de arrondissernents-hoofdplaatsen huizen 
van bewaring zullen .ijn of worden gevestigd. 

2 Juli. 

- Besluit waarbij het huis van arrest en vau be
waring en cellulaire gevangenis voor vrouwen 

te Dordrecht, wordt aangewezen voor huis van 

bewaring. 20 Juli. 

- Wet houdende aanvulling en wijziging der wet 

van 3 Jan. 1884, S. ll, tot aanwijzing der 

gestichten waar hetzij gevangenisstraf, hetzij 

hechtenis wordt ondergaan en van aanverwante 

gestichten. S. 130. 28 Aug. 

- Besluit tot vaststelling van den algemeenen 

maatregel van inwendig bestuur, bedoeld in 
art. 22 van het Wetboek van Strafrecht. S. 159. 

lll Au~ 
- Missive betreffende de toepassing van het voor 

schrift vervat in art. 8 der wet van 14 April 1886 
(Staatsblad n°. 62). 21 Oc . 

Grondbelasting. Besluit tot herziening van 
het K. B. van 18 Maart 1882, S. 46, tot 
regeling van belooning en vergoeding voor de 
leden en plaatsvervangende leden der commis

siën en der hoofdcommissie voor de herziening 
der belastbare opbrengst van de ongebouwde 

eigendommen en van de kosten van herschatting 
S. 28. 24 Jan. 

H avens. Besluit houdende vaststelling van een 
nieuiv tarief van kaaigeld voor het gebruik van 

de Rijkskaai langs de zuidwestzijde der Spoor

weghaven en de zuidzijde der Koningshaven te 
Rotterdam. S. 40. 7 Maart. 

- Besluit tot wijziging van het reglement van 

politie voor de scheepvaart door de Konings

haven en op de Nieuwe Maas, onder de ge
meente Rotterdam, vastgesteld bij K. B. van 

25 Maart 1879 (Staatsblad n°. 51). S. 52. 

13 April. 
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- Besluit tot wijziging van het reglement van 
politie voor de haven te Breskens, vastgesteld 
bij K. B. van 27 Or.t. 1886 (Staatsblad n°. 170). 

S. 57. 13 April. 
- Besluit tot wijziging van het reglement van 

politie voor de haven te Veere, vastgesteld bij 
K. B. van 2 Maart 1885 (Staatsblad n°. 70). 

S. 58. 13 April. 
-: Besluit tot wijziging van het reglement van 

politie voor de haven te Moerdijk , vastgesteld 
bij K. B. van 11 Juni 1870 (Staatsblad n°. 91). 

S. 59. 13 April. 
Hondsdolheid. Missive van den Commissaris 

des Konings in Overij ssel aan de gemeentebe
sturen in die provincie, betreffende hondsdol
heid. 3 Aug. 

- Missive van den Minister van Staat, Minister 
van Binnenlandsche Zaken, betreffende toe• 
passing van art. 3 der wet van 5 Juni 1875, 
S. 11 0, muilkorven van honden. 26 Aug. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., be
treffenue den inhoud en de afkondiging van 
het door den Commissaris des Konings inge
volge art. :1, der wet van 5 Juni 1875, 
S. llO , uit te vaardigen bevelschrift. 15 Nov. 

Indië. tNederlandsch) Wet tot wijziging 
van de tarieven van in- en uitvoerrechten in 
Nederlandsch-Indië. S. 72. 16 April• 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
29 Aug. 1883, S. 133 , houdende vaststelling 
van nieuwe regelen omtrent de benoembaarheid 
en uitzending van rechterlijke en administratieve 
ambtenaren voor den dienst in Nederlandsch-
lndië. S 108. 1!8 Mei. 

- Zie Suiker. 
Jacht en visscherij. Wet houdende wijzi

. ging van eenige bepalingen der wet van 13 J nni 
1857, S. 87, tot regeling der jacht en visscherij . 

S. 61. 14 April. 
- Arrest van den Hoogen Raad der Ned. , be

treffende de verplichting der bezitters van 
heerlijk jachtrecht om tot uitoefening van dat 
recht hunne jachten te doen registreeren en 
afpalen. l 5 Nov. 

Kanalen. Besluit tot wij ziging van het Alge• 
meen Reglement van politie voor de Rijks
kanalen, vastgesteld bij K. B. van 5 Febr. 
1879 (Staatsblad n°. 30). S. 51... 13 April. 

Koepok-inenting. Missive van den Mi
nister van Staat , Minister van Binnenlandsche 
Zaken, betreffende het verschaffen van gelegen
heid tot kostelooze koepok-inenting. 17 April. 

Krankzinnigen. Missive van den Minister 
van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken , 
betreffende aangifte van het ophouden der 
verpleging van krankzinnigen buiten gestichten. 

6 J an. 
- Besluit, houdende vergnnning tot inrichting 

van een gedeelte van het St. Antoniusge~ticht, 
aan den nieuwen Binnenweg te Rotterdam ge
legen, tot verpleging van vrouwelijke idioten 
en Hjderessen aan epilepsie, die in hare ver
standelijke vermogens gestoord zijn, alsmede 
van kinderen van beide kunne beneden den 

leeftijd van tien jaren, lijdende aan idiotisme 
of epilepsie, die in hunne verstandelijke ver
mogens gestoord zijn. S. 39. 2 Mrt. 

- Besluit houdende vergunning aan regenten 
van het Cellenbroederenhuis nde Ellendige" en 
andere broederschappen te Nijmegen, als mede
bestuurders van de bewaarplaats voor krank
zinnigen aldaar, om genoemde bewaarplaats te 
laten voortbestaan. S. 119. 7 Juli. 

- Besluit tot wijziging van art. 5 der voor
waarden voor de opneming en verpleging van 
krankzinnigen voor rekening van gemeentebe
sturen in het Rijksgesticht te Medemblik, vast
gesteld bij K. B. van 22 Sept. 1884 , S. 203, 
en aangevuld bij K. B. van 16 Juni 1885 
(Staatsblad n°. 127). S. 129. 20 Aug. 

Landbouw enz. Wet tot wijziging van den 
termijn, genoemd in art. 2 der wet van 6 Dec. 
1883 , S. 18 J , betreffende de uitvoering der 
op 3 Nov . 1881 te Bern gesloten internatio
nale overeenkomst tot wering der druifluis 
(Phylloxera) . S. 68. lö April. 

Loterij. .Besluit tot regeling van den werkkring 
van den directeur der Staatsloterij en van 
eenige daarmede samenhangende onderwerpen . 

S. 1. 10 Jan. 
- Besluit tot vaststelling van het model, waar

naar de loten der Staatsloterij vervaardigd 
worden. S. 35. 12 Febr. 

Markverdeeling. Wet houdende bepa
lingen ter bevordering van de ver
deeling van markg ronden. S. 104. 

10 Mei. 
Maten en gewichten. Besluit, betrekke

lijk den herijk van de maten en gewichten 
in het jaar 1887. S. 184. 4 Dec. 

- Resolutie vun den Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid , houdende bepaling der 
goedkeuringsmerken, voor den ijk van maten 
en gewichten enz. voor 1887. 9 Dec. 
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Militaire zaken. Besluit houdende vast
stelling van een reglement voor de opleiding 
van studenten in de geneeskunde aan de Neder
landsche Uni versiteiten tot officier van gezond
heid bij het leger in Nederlandsch-Indië of 
bij de zeemacht. 6 Mei. 

Militie . (Nationale) Missive van deu Mi
nister van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken, betreffende de behandeling der bewijs
stukken voor de ontheffing van den werkelijken 
dienst bij de militie. 7 Jan. 

- Missive vnn den Minister van Oorlog, be
treffende opkomst met spoed van militien-ver
lofgangers. 9 Febr. 

- Missive van den Minister van Staat, Minister 
van Binnenlandsche Zaken, betreffende zeemilitie. 

19 Febr. 
- Besluit betreffende de lichting der nationale 

militie van het jaar 1886. S. 38. 25 Febr. 
- Missive van den Minister van Oorlog, -gericht 

aan een d~r Commissarissen des Konings in de 
provincien, betreffende opzending der door mili
ciens-grootverlofgangers medegenomen kleeding, 

25 Maart. 
- Besluit waarbij , met vernietiging van een be

sluit van Gedeputeerde Staten van Groningen, 
de uitspraak van den militieraad wordt gehand
haafd, ten aanzien van de aanwijzing tot den 
dienst van een loteling, die ofschoon broeder
dienst hebbende, deze reden van vrijstelling 
bij tlen militieraad niet heeft doen gelden. 

15 J uni. 
- Besluit betreffende de loting der ingeschrevenen 

voor de lichting der nationale militie van 1886 
in de gemeente Klnndert. S. 112. 22 Juni. 

- Beslnit tot handhaving van het besluit van 
Gedeputeerde Staten van de prov. Groningen, 
houdende niet-ontvankelijk verklaring, op grond 
dat de · nadere reden van vrijstelling niet bij 
den militieraad was ingediend, van het· beroep 
van een loteling van de uitspraak van den 
militieraad, waarbij hij met afwijzing zijner inge
brachte reden van vrijstelling, tot den dienst 
werd aangewezen. 29 Juni. 

- Bes! uit houdende vernietiging van eene uit
spraak van Ged. Staten der prov. Noord
Holland, waarbij de door den militieraad uit
gesproken aanwijzing tot den dienst van een 
loteling van de lichting der nationale militie 
van 1886, uit de gemeente Haarlemmermeer, 
als zoude deze niet zijn eenige zoon, wordt 
gehandhaafd. 3 Aug. 

Muntwezen. Wet tot invoering van bronzen 
pasmunt in de kolonie Suriname. S. 233. 24 Dec. 

- Wet tot invoering van bronzen pasmunt in de 
kolonie Curaçao. S. 234. 24 D.ec. 

N aturalisatie . Wetten houdende naturali-
satie van: 

Berger. P. H. S. 158. 31 Aug. 
Brass. A. 'r. 153. ,n Aug. 
Conrad. C. H. 151. 31 Aug. 
Duuren. J. F van 98. 20 April. 
Fein. A. 75. 17 April. 
Franck. M. 154. 31 Aug. 
Geiseuhainer. E. M. 83. 18 April. 
Gummersbaeh. F . W. H. 90. 19 April. 
Heidemann. 0. G. 99. 20 April. 

Holzschuher -von Harrlach. R. C. F. J. L s. 
s. 91. 

Höv.eler velWrocklage.G.J.H. 77. 
Iwersen. L. B. 94. 

19 April. 
17 April. 
20 April. 
31 Aug. 
31 Aug. 
19 April. 
20 April. 

Kaiser J. B. 
Kemper. J. A. 
Kleingerten. H. J. 
Konert. F. 
Kraatz. P. L. 
Mendel. M. 
Plenz. J. C. H. 
Rommenhöller. C. G. 
Schröder. J. H. 
Schutter. J. B. A. de 
Seelig. I. 
Verhaert. P. 

155. 
152. 

89. 
97. 

156. 31 Aup;. 
74. 17 April. 

157. 31 Aug. 
78. 17 April. 
76. 17 April. 
95. 20 April. 
81. 18 A . 

96. 
Werners. H. W. J. 82. 

Nederlanderschap. Missive van den 
nister van Staat, Minister van Binnen!. Zaken, 
houdende mededeeling van een verbeterd model 
voor de nationaliteitsbewijzen.. 25 Jan. 

N otariaat. Arrest van ·den Hoogen Raad der 
N ederl., houdende beslissing dat art. 26, al. 2 j0 • 

art. 25 al. l der wet op het notarisambt van 
toepassing is op den notaris die, wanneer een 
verschijnend persoon hem onbekend is, nalaat 
zich op de aldaar voorgeschreven wijze van 
diens identiteit te verzekeren. 22 Oct. 

Onderscheidingsteekenen. Besluit be
treffende het toekennen van het eereteeken voor 
het deelnemen aan belangrijke krijgsverrich
tingen. 6 Juli. 

- Zie Sclmtterij . 
Onderwijs. (Lager) Besluit tot schorsing 

van het besluit van den raad der gemeente 
Hoofdplaat van 10 Maart 1886 , waarbij aan 
mejuffrouw P . STEENMETSER ontslag is ver-
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!eend als ono.erwijzeres in de nuttige handwerken 
aan de openbare lagere school n°. 2 in ie 
gemeente. S. 46. 25 Maart. 

- Besluit houdende beschikking op het beroep, 
ingesteld door den raad der gemeente Reere
waarden, tegen een besluit van Geputeerde 
Staten van Gelderland , waarbij goedkeuring is 
onthouden aan een besluit van genoemden ge
meenteraad, tot vermindering van de jaarwedden 
der in functie zijnde onderwijzers aan de open

bare lagere school in die gemeente. 4 Juli. 
- Besluit houdende niet ontvankelijkverklaring 

van het beroep, ingesteld door den school

opziener in het district Middelburg, tegen eene 

beschikking van Ged. Staten v.au Zeeland, 

waarbij een besluit van den raad der gemeente 
Arnemuiden tot regeling van de jaarwedde van 

het hoofd der school in de kom dier gemeente, 

is goedge kenrd. 15 Juli. 
- Besluit houdende beschikking op het beroep 

door den raad der gemeente Westervoort , inge
steld van een besl uit van Ged. Staten van 
Gelderland, waarbij goedkeuring is onthouden 
aan de regeling der jaarwedden van het onder

wijzend personeel aan de openbare lagere school 

in slie gemeente. 28 Juli . 
- Besluit tot vernietiging van een besluit van 

den raad der gemeente Westmaas van 20 Mei 1886, 

waarbij bepaald is dat de benoeming van twee 

nderwijzeressen in de nuttige handwerken aan 
de beide openbare scholen aldaar, zal gerekend 
worden te zijn geschiedt voor den t ijd van één 

aar. S. 128. 17 Aug. 

- Besluit tot gedeeltelijke vernietiging der ver 
ordening op de scholen voor openbaar lager 
onderwij s in de gemeente Alblasserdam, vast
gesteld door den gemeenteraad bij zijn besluit 

van den 16 April 1886. S. 177. 22 Oct. 
- Missive van den Minister · van Staat, Minister 

van Binnenlandsche Zaken, betreffende uitvoering 
van art. 50 der wet op het lager onderwijs. 

25 Oct. 
- Missive van den Minister van Staat, Minister 

van Binnenlaudsche Zaken, betreffende de uit

voering van art. 24 der wet op het lager 
onderwijs. 19 Nov. 

- Besluit tot aanv!}lling van art. 2 en tot wijzi
ging van art. 5 van het K. B. van 24 Oc

tober 1884, S. 219, houdende bepalingen ter 

uitvoering van art . 65bi.i der w~t van l 7 Au

gustus 1878, S. 127, tot regeling van het lager 
onderwijs, zooals die laatstelijk is gewijzigd bij 

de wet van den llden Juli 1884 (Staats 
blad n°. ]23). S. 214. 18 Dec. 

Onderwijs. (Hooger) Besluit tot aanwijzing 
van de buitenlandsche instellingen en van de 
getuigschriften , bedoeld in art. 85bi.i der wet 

regelende het hooger onderwijs, vastgesteld bij 
de wet van 23 Juli 1885 (Staatsblad n°. 14 1). 

S. 125. 30 J nli. 

Onteigening. Wetten en besluiten tot ont
eigening van eigendommen voor: 

den aanleg van nieuwe aanvoerkanalen in de 
gemeente Zandvoort ten behoeve der Amster

damsche Duinwatermaatschappij. S. 67. 
15 April. 

de verbetering van het boven pand der Drentsche 

hoofdvaart. S. 86 . 18 April. 

den aanleg van een kanaal van Amsterdam 
naar de Merwede, gedeelte tusschen Nigtevecht 

en de sluis bewesten Utrecht. S. 87. 19 April. 
den aanleg van eene inlaag kade in het calamiteuze 

waterschap Ellewoutsdijk. S. 121. 8 Juli 
de verbreeding van het Scheur bij en ter weder

zijden van de haven van Maasslnis. S. 133. 
28 Aug. 

den aanleg van twee nieuwe straten tusschen 

de Goudsche Wagenstraat, de Oostvest en 

Achterklooster te Rotterdam. S. 135. 28 Aug. 

den aanleg van een locaalspoorweg van Medem-
blik naar Hoorn. S. 216. 23 Dec. 

den aanleg van een kanaal door het dorp Lemmer, 

ter verbetering van het vaarwater uit de 
Lemsterrijn naar de bestaande haven. S. 245. 

24 Dec. 

P atentrecht. Arrest van den Hoogen Raad 
der Ned., betreffende de patenlplichtigheià van 

directeur eener gasfabriek. (bladz. 369.) 8 Febr. 
- Arrest van het gerechtshof te Arnhem, houdende 

beslissing dat bestuurders eener gemeentelijke 

gasfabriek patentplichtig zijn. 30 Nov. 

Polders . Besluit waarbij is verslaan dat de 
beslissing omtrent polderplichtigheid van landen 
waar die wordt ontkend, niet behoort bij het 
administratief gezag, maar bij den burgerlijken 
rechter. 19 Febr . 

Politie. Missive van den Commissaris des Ko 
nings in Overijssel, betreffende telegrammen in 

zaken van politie. 28 J an. 

Posterij . Besluit houdende nadere regeling van 
het port der ongefrankeerde brieven, welke 

tusschen het Rijk en zijne koloniën en bezit

tingen in Oost- en West-Indië worden uitge
wisseld, alsmede voor die, welke in Nederland 
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uit enkele andere landen der A lgemeene Post
vereeniging ontvangen worden. S. 3. 14 Jan 

- Besluit tot wijziging van het K. .B. van 

23 Febr. 1882, S. 39, houdende bepalingen 
ter uitvoering van art. 9 der wet van 21 Juni 1881, 

S. 70, tot inrichting van eenen dienst ter ver
zending met de post van pakketten, een ge• 
wicht van 5 kilogram niet te boven gaande. 

S. 34. 3 F ebr. 
- Besluit tot vermindering van het bij art. 14 

der wet van 21 Juni 1881, S. 70, vastgestelde 
port der brieven, die rechtstreeks over zee 

tnsschen het Rijk en zijne koloniën of bezit

tingen in andere werelddeelen worden gewisseld. 
S. 42. 19 Maart. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 

17 Februari 1870, S. 32, houdbnde regeling 
van eenige punten betrekkelijk de vereeniging 

in sommige plaatsen van den post- en telegraaf
dienst onder het beheer van denzelfden ambte

naar. S. 43. 20 Maart. 
- Missive van den 'Minister van Staat, Minister 

van Binnenlandsche Zaken, betreffende vrijdom 
van briefport. 24 Mei. 

10 Aug. 

- Missive van den Minister van Staat, Minister 
van Binnen!. Zaken , betreffende misbruik van 

portvrijdom . 31 Mei. 

- Besluit betreffende vrijdom van briefport voor 
de ambtelijke briefwisseling van de plaatselijke 

commissiën van toezicht op het lager onder

wijs, ter eene, met het gemeentebestuur ter 
plaatse, ter andere zijde. 7 Oct. 

- Besluit, betreffende vrijdom van briefport. 
10 Nov. 

Provinciaal bestuur. Arrest van den 
H oogen Raad der Ned., betreffende afkondi

ging van provinciale verordeningen. 22 Nov. 

Provinciale grenzen. Wet tot wijziging 
van de grens tusschen de provinciën Friesland 
en Groningen. S. 71. 16 April. 

Rechten van in-, uit- en doorvoer. 
Besluit houdende vestiging van een kantoor van 

in- en uitvoer te Clinge . S. 4. 14 Jun . 
- Besluit houdende opheffing van het kantoor 

van expeditie en van laatste visitatie te Sittard 
en vestiging van zoodanig kantoor te Broek

sittard. S. 8. 15 Jan. 
- Besluit houdende vaststelling van het invoer

recht voor de zoogenaamde Eogelsche biscuits. 

s. 180. 20 ov. 

- Besluit houdende aanwijzing van het kantoor 

Eede voor den in-, uit- en doorvoer van goe
d en, langs spoorwegen ingevoerd. S. 185. 

11 Dec. 

Rechtswezen. Wet houdende wijzigingen in 
rle wet van 18 April 1874, S. 66 , tot vast , 
stelling der tarieven van geregtskosten in straf
zaken, waarvan de gewone regter kennis neemt. 

S. 131. 28 Aug. 
- Wet houdende nadere wijziging van het bij 

de wet van 7 Oct. 1884, S. 212, gewijzigde 

art. 1 der wet van 9 April 1877, S. 79, ,, tot 
vaststelling van de klassen en zamenstelliog der 

arrondissements-regtbanken, van de jaarwedden 

der leden van en ambtenaren bij die regt

banken, alsmede van de ~lassen der kanton

geregten en van de jaarwedden der kantonregtera 
en der ambtenaren bij de kantongeregten. S. 132. 

28 Aug. 

- M.issive van den Minister van Justitie, hou
dende verzoek dat de exploiten in strafzaken 

zooveel mogelijk warde opgedragen aan rijks

veldwachters. 2 Oct. 
- .Besluit tot wijziging van het Reglement I, 

vastgesteld bij K. 13. van 14 Sept. 1838, S. 36, 
en gewijzigd bij de Kon. besluiten van 17 De 

cember 187 5, S. 244, 29 April 187'/, S. 90, 
en 4 · rov. 1884 (Staatsblad n°. 221). S. 200 • 

14 Dec. 

W e t houdende wijzi gingen in het 
Wetboek van .Burgerlijke R egtsv 

dcring. S. 230. 23 De 

Rivieren . Beslnit tot wijziging der bij K. B 
van 27 Dec. 1880, S. 233, vastgestelde 

palingen van de politie op de ien we .i\l erwede, 

de Oude Maas, het Mallegat, de Dordtsche 

Kil, het Krabbe , het Spui, het Hollandsch 

Diep, den Amer, de Maas, den Gelderschen 

IJssel, het Zwartewater en het Zwolsche diep. 

S. 53 13 April. 
- Besluit tot vaststelling van het Reglement van 

politie op het ankeren op de rivieren de Beneden 

Merwede en de Onde Maas van de kerk te 

Papendrecht tot het veer van Zwijndrecht op 
Dordrecht. S. 182. 22 Nov. 

Scheepvaart. Besluit houdende nadere vast
stelling van een reglement voor de examens 

ter verkrijging van een diploma als stuurman aan 
boord van koopvaardijschepen. S. 10. 18 Jan. 

- Missive van den Minister van Waterstaat, 

Handel en ' ijvet·heid, betreffende de wijze van 
storting der opbrengst van den verkoop van 
gezonken vaartuigen. 19 April. 
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- Arrest van den H oogen Raad der Ned. be
treffende art. 18 van het K. B. van 13 J uni 1875 

S. 119 en nopens de verbindbaarheid van dat be
sluit. (bladz. 372.1 17 Mei. 

- Missive van den Minister van Waterstaat, 

Handel eu rij verheid, betreffende verkoop van 
gezonken en door het rijk gelichte vaartuigen 
of andere voorwerpen. 7 Juli. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Nederlanden, 
hondende o. a. beslissing dat art. 4 van het 
"Koninklijk besluit van 13 Juni 1875, S. 119 , 
alleen op rivierschepen en niet op zeeschepen 

van toepassing is. I.J Nov. 

Schuld. (Nationale) Wet tot conversievau 
vier ten honderd in drie en een half ten honderd 
rentegevende Nationale Schuld. S. 102. 9 Mei. 

- Besluit houdende bepalingen ter uitvoering van 
de wet van 9 Mei 1886, S. 102, tot conversie 

van vier ten honderd in drie en een half ten 

honderd rentegevende Nationale Schuld. S. 106. 
26 Mei. 

- Besluit houdende bepalingen nopens de aflossing 
van vier ten honderd rentegevende Nationale 
Schuld. S. 113. 22 J uni. 

- Besluit betreffende de verwisseling van drie en 
een half ten honderd rentegevende schuldbe

keutenissen , uitgegeven krachtens de wet van 

9 Mei 1886 , S. 102, tegen inschrijving op het 

Grootboek der drie en een half ten honderd . 
rentegevende Nationale Schuld. S. J 73. 2 Oct. 

cbutterij . Besluit betreffende de dienstdoende 

sch utterij te Rotterdam en Delfshaven. S. 9. 
17 Jan . 

- Besluit bepalende dat voorloopig buiten uit-
voering zullen blijven al. 2 van art. 1 van 

het K. H. van 19 September 1867, S. 100, 

en de K. B. van 4 Augustus en 7 September 1885, 

S. 172 en 179, betreffende de Schutterijen. 
S. 33. 28 Jan . 

- Resolutie van den Minister van Oorlog, be

treffenue de verstrekking en verantwoording van 
munitiën tot draagbare vuurwapenen aan en door 

de korpsen van het le~er en de dienstdoende 
schutterijen. 18 Febr. 

- Bes! uit tot nadere vaststelling van de sterkte, 

samenstelling en indeeling der dienstdoende 

schutterij te Rotterdam. S. 100. 26 April. 
- Besluit tot aanvulling van art. 2 van het 

K . B. van 5 Dec. 1851, S. 149, houdende 
instelling van een eèreteeken voor eervollen , 

langdurigen werkelijken dienst bij de schutterijen . 

S. 117. 2 Juli. 

- Wet tot regeling van de tenuitvoerlegging van 
de ingevolge de wet van den llden April 1827, 
S. 17, [oprichting van schutterijen over de ge
heele uitgestrektheid des Rijks J uitgesproken 
veroordeelingeu en van de bekeuringen, krachtens 
art. 68 dier wet gedaan , en verzekering der 
toepassing van het provoost-arrest, bedoeld bij 
art. 71 dier wet. S. 213 . 16 Dec. 

Sluizen. Besluit tot wijziging van het bij K. B. 
van 13 Juni 1882, S. 74, vastgesteld reglement 

van politie voor de Rijksslnizen en Rijksbruggen 
in den waterweg van Amsterda1n naar Rotterdam. 

S. 54. 13 April. 
- Besluit tot wijziging van het algemeen regle

ment . van politie voor de sluizen en beweeg

bare bruggen in de provi!!cie Friesland, die bij 
het Rijk in beheer en onderhoud zijn, vastge

steld bij K. B. van 15 April 1885, S. 77. 

S. 55. 1::1 April. 

- Besluit tot wijziging van het reglement van 

pol~ voor de schutsluizen in de afgesloten 
ki!Ien van het Berg che Veld , ten zuiden van 

de rivier de Merwede, met hare havens en 
verdere werken, vastgesteld bij K. B van 

8 Nov. 1878 (Staatsbl. n°. 166). S. 56. 13 April. 
- Besluit waarbij, met intrekking van het K. B. 

van 111'-'lei 1870, S. 74 , wordt vastgesteld 
een nieui reglement van politie voor de schut

sluis te St. Andries , hare havens en verdere 
werken. S. 111. 15 Juni. 

Staten-Generaal. Besluit betreffende de 
sluiting van de tegenwoordige zitting der Staten
Generaal en de ontbinding van de Tweede Kamer . 

S. 105. 11 Mei. 
- Besluit betreffende de opening der buitenge

wone vergadering van de Staten-Generaal. 

S. 115. 29 Juni. 

Sterke drank. Besluit tot vernietiging van 
het besluit van burgemeester en wethouders 

van Charlois van 4 Juni 1885, houdende in

trekking der aan R. DE Roo1J", huisvrouw van 

K. B. DE Vos aldaar verleende vergunning 
tot verkoop van sterken drank in het klein. 

S. 2. 13 Jan. 

- Arrest van clen Hoogen Raad , houdende be
slissing dat ingevolge art. 16, 1°. j 0 • art. 1 
al. 2 der drankwet, voor de strafbaarheid 

wegens het zonder vergunning ten verkoop in 
voorraad hebben van sterken drank wordt ver
eischt dat er aanwezig is bevonden een voor

raad in het klein, dat is eeu voorraad die 

minder dan twee liter bedraagt. 11 Oct. 
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- Missive van den Minister van Staat, Minister 
van Hinnenlandsche Zaken, betreffende de in
richting der volgens art. 12 der drankwet op 
te maken statistiek. 20 Dec. 

Strafrecht en St rafvordering. wet 
h o u d e n de wij z i g in g e n i u h e t W e t
b o e k van Strafvordering. S. 6. 15 Jan. 

- Wet houdende wijzigingen in het 
bij de wet van 3 Maart 1881, S. 35, 
vastgestelde Wetboek van Straf
recht. S. 6. 16 Jan. 

- Wet houdende bepalingen tot uitvoering van 
de artikelen 38 en 3 9 vau het Wetboek van 
Strafrecht. S. 7. l 5 Jan. 

- W e t ho u d e n d e b e p a I i n g e n , r eg e• 
l ende het in werking treden van het 
bij de wet van 3 Maart 1881 , S. 36, 
vastgestelde Wetboek van Strafrecht 
en den overgang van de oude tot de 
nieuwe strafwetgeving, alsmede om 
over e e n s te m mi n g t e b r e n ge n t u s
s c hen de bestaande wetten en het 
n i e uwe wetboek. S. 64. 15 April. 

Wijziging dier wet S. 92. 19 April. 
- Besluit waarbij wordt bepaald dat het Wet

boek van Strafvordering, met de daarin door 
de wet van 15 Januari 1886, S. 5, en andere 
wetten gebrachte wijzigingen, in eene door
loopende reeks van 'l'itels en artikelen samen
gevat en in zijn iteheel in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. S. 80. 17 April 

- Missive van den Minister van Justitie, be
treffencle mededeeling aan de Algemeene Reken
kamer van den afloop van strafvervolgingen 
wegens overtredingen der wet van 20 Juli 
1870 (Staatsblad n°. 181). 29 Sept. 

Suiker. Besluit houdende nadere bepalingen 
omtrent het toepassen der afscheiding, volgens 
dr. STBFFEN, op stroop en melasse in de beet
wortelsuikerfabrieken. S. 127. 9 Aug. 

- Wet houdende nadere bepalingen omtrent den 
accijns op de suiker. S. 142. 29 Aug. 

- Besluit houdende nadere bepalingen omtrent 
de kandijfabrieken. S. 176 . 6 Oct. 

- Wet, houdende maatregelen in het belang van 
àe Gouvernements-suikercultuur op Java. S. 247. 

25 Dec. 
- Wet , tot tijdelijke schorsing van het uitvoer

recht op suiker in Nederlandsch-lndië S. 248 . 
25 Dec. 

Telegraaf. Wet houdende maatregelen ter 
nitvoering van de internationale overeenkomst 

tot bescherming 
kabels. S. 6 5. 

van onderzeesche telegraaf-
15 April. 

- Besluit hondende goedkeuring van een regle 
ment voor den dienst der Rijkstelegaaf en in
trekking van vijf daarmede in verband staande 
besluiten . S. 114. 29 Juni. 

Tollen. Arrest van den Hoogen Raad der 
Nederlanden, houdende beslissing do.t over
treding van de verordeningen op de heffing van 
tollen op de groote Rijkswegen, zoo lang geen 
wet die tolheffing als belasting regelt, niet als 
eene overtreding, ter zake van belasting moet 
worden aangemerkt. 22 l!'ebr . 

Tractaten. Besluit bevattende eene overeen
komst met België, houdende wijziging voor 
zooveel het Belgisch grondgebied betreft, van 
het internationaal politie- en scheepvaartregle
ment op de Maas, den 20sten Mei 1843 
tusschen Nederland en België vastgesteld , ter 
uitvoering van art. 9 van het tractaat van 
19 April 1839 en van Hoofdstuk II, sectie IV, 
van dat van 5 Nov. 1842. S. 36 . 12 Febr. 

- Internationale postverdragen. Besluit bepalende 
de plaatsing in het Staatsblad van de op 
21 Maart 1885 te Lissabon onderteekende 
overeenkomst, strekkende tot aanvulling der 
op 1 en 4 Juni 1878 en 3 ovember 1880 
te Parijs gesloten postverdragen, en de bij die 
overeenkomsten behoorende slotprotocollen. S.45. 

23 Maar 
- Wetten en besluiten betreffende de tractate 

met: 
Duitschland en Zwitserland. Regeling der zal 

visscherij in het stroomgebied van clen Rijn. 
S. 60. 14 April. 

Congo. Algemeene Congo-Akte. S. 101. 5 Mei. 
Egypte. N ederlandsche handel en de eder 

landsche scheepvaart op Egypte. S. 11 0 . 
1 Juni. 

Belgie. Bouw van eene brug over de ]\faas 
te Maaseyck. S. 140. 29 Aug. 

Oostenrijk-Hongarije. Bescherming der handels
en fabriekmerken in Nederland en Oosten
rijk-Hongarije. S. 172. 27 Sept. 

België. Overeenkomst betreffende den bouw 
van eene brug over de Maas te- Maaseyk. 
S. 174. 3 Oct. 

Italië. Aan vulling van het uitleveringsverdrag 
van November 1869 tusschen. Nederland en 
Italië. S. 175. 3 Oct. 

Veeziekten. Missive van den Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, be-
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treffende toepassing van het K. B. van 9 Juni 
1885 (Staatsblacl n°. 125). 24 Febr. 

- Besluit tot aamulling van het K . 13. van 
' 14 Maart 1880, S. ,n, waarbij nader wordt 

bepaald, welke ziekten van het vee voor be-
smeltelij k worden gehouden en welke maat
regelen bij het heerschen of dreigen van elke 
dier ziekten moeten worden toegepast. S. 47. 

31 Maart. 
- Besluit waarbij tot beteugeling der pokziekte 

onder de schapen bepalingen worden vastgesteld 
betreffende vervoer van schapen, huiden, ruwe 

onbewerkte wol, klauwen, vleesch, mest en 
ander afval van genoemde dieren, en het schorsen 
van schapenmarkten en van het ter markt voeren 
van schapen. S. ]711. 7 Nov. 

Vestingwerken. Besluit betreffende klassi-
ficatie van vestingwerken. S. 48. 8 April. 

Visscherij. Resolutie van den Minister van 
Waters1aat, Handel en Nijverheid, houdende 
vaststelling van het in art. 2 der wet van 
21.Juni 1881, S. 76, bedoeld Jetterteeken enz. 
voor vaartnigen, bestemd voor de zeevisscherij en. 

20 Maart. 
- Besluit bepalende de plaatsing in het Staatsblad 

van de op 30 Juni 1885 te Berlijn tusschen 
Nederland, Dnitschland en Zwitserland gesloten 
overeenkomst tot regeling der zalmvisscherij in 
het stroomgebied van den Rijn en van het 

.., daarbij behoorend slotprotocol. S. 118. 2 Juli. 
Besluit houdende nadere regeling van de wijze 

van uitoefening der zalm- en elftvisscherij. S. 123. 
Il# 21 Juli. 
W apenh andel. Besluit tot wijziginµ: van het 

K. B. van 12 Mei 1867, S. 49, houdende vast
stelling van eenige algemeene regelen voor de 
vereeuigingen, ten doel hebbende om, door 
vrijwillige oefening in den wapenhandel en bij
zonder in het schieten, 's Lands weerbaarheid 
te bevorderen. S. 215 . 20 Dec. 

Zegel. Besluit houdende voorziening in de uit
voering der wet van 31 Dec. 1885, S. 264, 

tot verhooging en uitbreiding van het zegel
recht op · effecten. S. 49. 9 April. 

- Besluit houdende bepaling vau den dag, waarop 
de wet van 31 Dec. 1885, S. 2ê4, tot ver
hooging en uitbreiding van het zegelrecht op 
effecten, in werking zal treden. S. 50. 9 April. 

- Missive van den Minister van Staat, Minister 
van Binnenlandsche Zaken , betreffende de nale
ving der wet op het zegel, met betrekking tot 
beschikkingen enz. voortvloeiende uit de wet 
tot regeling van den kleinhandel in sterken 
drank. 28 April. 

- Missive van den ;Minister van Oorlog, be
treffende de toepassing der wetten op het recht 
van zegel. 6 Juli. 

- Missive van den Minister van Staat, Minister 
van Binnenlandsche Zaken, betreffende vrijstel
ling van zegelrecht van declaratiën, mandaten 
en kwitantiën tot teruggaaf van bij voorschot 
gedane betalingen. 3 Sept. 

Ziekten. (Besmettelijke) Besluit tot wijzi
ging V'an art. 7 der bij K. B. van 21 Juni 1S77, 
S. 152, vastgestelde instructie voor den genees
kundige, belast met het gezondheidsonderzoek, 
bedoeld bij art. 7 der wet van 28 Maart 1877, 
S. 35, tot wering van besmetting door nit zee 
aankomende schepen. S. 103. 9 Mei. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., hou
dende beslissing dat art. 17 der wet van 4 De
cember 1872, S. 134, ook toepasselijk is op 
hen die op bewaarscholen onderwijs geven en 
ontvangen. 15 Juni . 

- Besluit tot toepassing der wet van 26 April 1884, 
S. 80 , aangevuld bij de wet van 20 Juli 1884, 
S. 164, tot vaststelling van buitengewone maat
regelen tot afwending van eenige besmettelijke 
ziekten en tot wering harer uitbreiding en ge
volgen. S. 120. 8 Juli. 

- Missive van den Minister van Staat, Minister 
van Binnen!. Zaken, betreffende onteigening van 
goederen, ingevolge art . 5 der wet van 4 De
cember 1872 (Staatsblad n°. 134). 2 Aug. 




