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Achter art. 79 (nu 83) komt oen nieuw art. 8 4 , luidende:
» Bij vernietiging, in de gevallen bij het vorig a'tikel bedoeld ,
doet de Hooge Raad regt op de hoofdzaak, of verwijst hij de zaak
naar denzelfden of naar eenen anderen legter , op den voet, bij de
Wetboeken van Burgerlijke Kegtsvordering of' van Strafvordering
te bepalen."
De artt. 80 tot 85 worden de artt. 85 tot 90.

De ondergeteekenden stellen voor, in art. 2 te lezen, in plaats
van de vierde lijn :
» van Zwolle of Deventer, langs Almelo on Enschede1, naar de
Duitsche grenzen."
VAX DEK L I N D E S .
VAN HoëVKLL.
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Art. 81 (nu 86). Achter ar!. 22 te voegen: n 23 en 2-1."
De aangehaalde artt. 7 1 , 72 en 74 worden de artt. 7 5 , 76
en 78.
Achter art. 85 (nu 90) te voegen een nieuw art. 9 1 , luidende;
IJ De op het tijdstip der invoering dezer wet aanhangige burger»
lijke en strafzaken worden naar de vroegere wetten behandeld en
afgedaan door de arrondissements-regl banken en kantor.geregten,
die daartoe tijdens de invoering dezer wet bevoegd waren."
De artt. 86 tot 90 worden de artt. 92 tot 96.

De ondergeteekende stelt voor, alinea 8 van art. 2 te lezen:
«van Utrecht, langs Wijk bij Duurstede, Tiel, 'sHertogenbosch,
tot Boxtel."
J.

ii van Utrecht, langs Kuilenburg, Zalt-Bomtnel, 's Hertogenbosch, tot Boxtel."
VAN GOLTSTEIN.

Art. 87 (nu 93). Bij te voegen de navolgende slotbepaling:
» De bepiling van art. 18 dezer wet is niet. toepasselijk op de
tegenwoordige substituut-griffiers."

M. DE KKMPENAEK.

«
De ondergeteekende stelt voor, alinea 8 van art. 2 te lezen:
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Art. 90 (nu 96). De aanhef des artikels te veranderen als
volgt:

Alin. 7 nu luidende : van Venlo naar de Pruïssische grenzen,
aldus te lezen:

» Deze wet treedt in werking op 1 Januari] 1862 of op een
vroeger door Ons te bepalen tijdstip.

n Van Venlo en van Roermond naar de Pruïssische grenzen."

ii Met het tijdstip harer invoering zijn afgeschaft en buiten werking
gesteld, voor zooverre de bepalingen daarvan bij deze wet niet
zijn gehandhaafd, de wetten v;m 18 April 1827 (Staatsblad n°. 20),
28 April 1835 (Staaf sbl-id n°. 10), 26 Mei 1841 (Staatsblad n " 16,
17 en 18) en 29 Mei 1849 (Staatsblad n°. 21)."
De tot art. 66 (nieuw) behoorende staat C is veranderd , als
blijkt uit het daarvan bij het gewijzigd wets-ontwerp overgelegd
exemplaar.
[LXXL

STRENS.

De ondergeteekenden stellen voor:
1°. alin. 8 en 9 van art. 2 te vervangen door de volgende
zinsnede:
ii Van Gouda, over Schoonhoven en Gorinchera naar Breda —
en naar 's Hertogenbosch en Boxtel."
Kn als eene nieuwe zinsnede:
2°.

12.] Gewijzigd Ontwerp van Wet.

ii van 'sGravenhage naar Gouda."
WlNTGENS.
W . T . GEVERS DETNOOT.
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VOORGESTELDE A M E N D E M E N T E N in het Gewijzigd
Ontwerp van Wet tot aanleg van spoorwegen voor rekening
van den Staat.

27. |

De ondergeteekende heeft de eer voor te stellen om , voor het
geval dat het amendement van de heeren Wintgens en Gevers
Deynoot oj) de alin. 8 en 9 van art. 2 de goedkeuring van de
Kamer mogt verwerven, alsdan daarop als nieuwe alinea te laten
volgen :
ii van 's Bosch, over G r a v e , Nijmegen, naar Arnhem."
G. DOMMER VAN POLDERSVELDT.

Amendementen op art. 4.
De ondergeteekende stelt voor :

Art. 4 te vervangen door de volgende bepalingen:
ii De spoorwegen worden niet door den Staat geëxploiteerd,
ii Geenerlei materieel, voor de exploitatie benoodigd, wordt door
den Staat aangekocht.
ii De wet stelt de voorwaarden der exploitatie en de tariven vast."

in de laatste alinea van art. 2 te laten wegvallen de woorden
of van Haarlem;
in de laatste alinea van art. 3 te laten wegvallen de woorden
of naar Haarlem.
VAN FOREEST.

Subsidiair, indien dit voorstel niet mogt worden aangenomen ,
art. 4 aldus te lezen:
n De wijze van exploitatie, de voorwaarden van het vervoer
en de vrachttariven worden door do wet vastgesteld."
[LVI.

Amendement op art. 5.

3.]

VERSLAG der Commissie belast met het onderzoek van
Art. 5 aldus te lezen:
het Ver .dag der rekening wegens het Fonds, voortspruitende
ii E r wordt eene algemeene begrooting van de kosten , tot den
uit koopprijzen van Domeinen over het dienst ja ir 1853;
aanleg der spoorwegen vereiseht , door de wet vastgesteld.
uitgebragt in de zitting van den 20sten Julij 1860.
ii Het bedrag der uitgaven, in elk jaar te doen , wordt jaarlijks
De Commissie , in wier handen is gesteld de rekening wegens het
op de Staatshegrooting uitgetrokken.
n De wet stelt de uitzonderingen op de wetten van 5 October Fonds, voortspruitende uit koopprijzen van Domeinen over het
1841 [Staa'sblad n». 40) en van 10 Februarij 1811 (Staatsblad n°. 6) dienstjaar 1858, heeft de eer mede te deelen:
vast, welke de bijzondere aard van de werken en aanbestedingen,
dat de ontvangsten van het Domeinfonds gedurende het jaar
tot bovenbedoelden aanleg behoorende, vordert."
1858 hebben bestaan in: f 409,112.74 wegens beschikbaar saldo,
VAN BOSSE.
overeenkomstig de afgelegde rekening van het fonds over het dienstBIJBt.AD VAN DE NEDERoANDSCHE STAATS-COUKANT.
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