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VOO RW AARDEN van conce ïe 

voor den aanleg en de exploitatie 
van eenen poorweg in de Zuid
Afrikaan che Republiek van de 
Portugee che gren naar Pretoria
Barberton-Johanne burg en Vaal
riVIer. 

AFDEELD,.' I. 

Van den aan te leggen weg. 

HT. J. 

Deze onces. ie omvat den aanlt•g eu <l xploitatie : 

(/, van een<>n spoorweg hegimwndl' <tan de gn•n. van 

h (, Porturree.eh gehietl, daar aansluitelHle a;m d · 

lijn van d Dela•roahaai t'll loopend van !laar in 

de richting van d KrokodilriYier naar de ~Tel. pruit; 

b. van eenen ·poorweO', aan luitende aan le lijn hi •r

boven bedo ld onuer a, naar Pretoria .Johanne.lmrg 

en de V aalrivier ; 

c. van e nen poon"eg van Barh rton aawsluit 'lld • aan 

den ond r a genoemd n ,·po rw 0', 

ART. II. 

an d n Conce. ionari: wordt het uit luit nd recht 

<YeO"even tot het aanleem ·n en exploiteeren. op de voor-
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waarden dezer conc •s.·1e van . poorwecten of :-;toorntram

wegrn in de Zuid-Afrikaan ·che Hcpuhlick, die lH'lzij 

aan luiten aan huitenlanchchc . poor- of toomlramwe r n. 

aan vlothare rivieren of aan de zee. hetzü cr •acht kunn •n 

worden in comp titic te komen met clt> reeds aan de 

}laat chappij creconce sioneerde lijn n of cr •de lt n d •zer 

lijnen wanneer de Volksraad he ·luit <lat zulk een lijn zal 

of macr worden •rehouwd. Dit r •cht venalt voor die 

·poorwe<r- of toomtramlünen, waarvan de aanleg en d' 

exploitatie door den 'taat zullen <Yeschiedcn. 

\V anni'Pr de H ., •ering gedun•nde tlcn rluur dPzPr con

cc:-;. it• mocht hesluit n de xploitati • va11 zulk l'CIH' .·poor

we•rliin aan aml •ren op te dr:vren, zal dt• Conct>ssionari.· 

daanncrh• worden belast op de Yoorwa:mlen dez r concPssie, 

tenzü in ''f'llH'en ovcrlecr ancl r.· wordt on•rcPngekomen. 

De Con cc. ·sionari. vprplicht hitmen drie maand('ll 

nadat het be ·luit van d n olksraad is gt•nom n, te ver

klar n of hü van zün r' ht " •hruik zal maken. 

Au1. IJL 

D1· poorwij1ltc zal hedntcr •n 1.067 .M. (:3 nwt 6 dm. Eng.) 

\Vordt echter \'OOr tl1•n ·poorwrg of tram 11 per op Por

tugPtl!·ch gehi!:!d l'CIIf' and1•n• wijcltr aanctenomen, dan zal 

deze voor de hicrhecloelde lijn verplichtend zun. 

RT. I . 

B houden· de nood i <re uil wijkplaatsen met tluhhel spoor, 

zal fle poorweg l'll d~ daartoe h •lroorPJHle aardenbaan 

n kun ·tw •rken worden •r •houwd voor enkel 1-ill or. 

AnT. V. 

D • richtin" van den spoorw' r tu. :,chen de rn art. 1 



,..,enoemde punten n de plaatsen waar de station en 

halten worden o·emaakt, zoo mede de werken voor den 

vrijen afloop van het water en het vrij verkeer op de 

he ·taande wegen henoouiud. worden door Jen once · ·io

nans hepaalcl m overle<Y met den Commi sari · der 

Regeer ing. 

\Vaar de Conce ·ionan · zulk· in het belanD' van de 

onderneming raadzaam of noodiu acht, zal hij den. poor

weg geheel of o·edeeltelijk op de be taande weeren en 

straten mogen aanle<mcn, mits, ten O'Clloegen nm den 

Hegeering commi · ari ·, voldoende ruimte overlatendeYoor 

het gewoon verkeer. 

_\.RT. VI. 

Alle gronden, voor !len . poorweg, de. tution · n halt •n, 

rlr wachtPrhuisje , de wonin"'en l'n erven voor het per o

n el en andere aa.nhoori"'h !l •u of inrichtingen, voor het 

ontle nen van specie. balla.. t, klip- en kalk teen of andere 

d •rgelijke materialen , voor het kappen van hout, het 

vervoeren en het ter zijde ·tellen van materialen •n 

aarde, voor het verlegeren van wegen, rivieren, pruit n 

n waterleidingen en in het aleremeen voor het tot :;tand 

hren<Yen en exploiteeren van uen . poonve<Y benooili<Yd, 

worden door de R "'eerm<Y ko teloo en tijdi<Y t •r be-

schikkin"' van den once · ionaris 

vcrgo ding door J n Conce ·~iouari van den door haar 

betaalden prijs, in die "'evallen, waarin ontei~rening on

vermüdelijk is gewee t; zij worden , voor zoo lan(J' de 

conce ie duurt, hem in bruikleen at'O'e taan, met uitzon

dering van die oTonden. welke ,-oor de exploitatie der 

lijn niet noodig z~jn. 



Bij het bepalen van de grenzen dezer gronden ~ zal al 

aanstonds op de nooclige ruimte voor het aanleggen van 

dubbel spoor en andere uitbreidingen, alsook tot wenng ·• 

van gras- en boschbranden, worden gerekend. 

ART. VII. 

Aan den Concessionaris wordt vrijdom van inkomende 

rechten verleend voor alle materialen1 werktuigen, grond

. tofl'en enz., die voor den aanleg en de exploitatie van 

den poorweg noodig zun. 

ART. VIII. 

Indien de Regeering den aanleg van wegen, kanalen, 

enz. gebiedt of toestaat , die den in deze conces ie be

doelden poorweg door n1jden of daaraan aansluiten , kan 

de Concessionaris dit niet beletten. 

Alle nooclige beschikkingen zullen in overleg met hem 

worden genomen, opdat daardoor geene verhindering aan 

het verkeer of den dienst worcle veroorzaakt en geen 

onkosten voor den Concessionaris daaruit voortvloeien. 

Is het laatste onvermijdelijk, zoomede in het geval van 

duurzame vermeerdering van ko ·ten voor het onderhoud 

of den dienst, zoo zal den Conce sionari.s eene schadeloos

telling in eens, daarmede gelijkstaande, worden verleend. 

ART. IX. 

De 'pom·wegwerken moeten zijn aangevangen binnen 

een jaar, nadat de conces ·ie door den Conce · ·ionaris is 

aanvaard of zooveel later ah; de noodige gronden ter 

beschikking ''an den Conces ionat-i · zijn gesteld, en de lijn 

van de Delagoabaai tot de :rrens van het Portugeesche 
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m art. 1. met poed te voltooien en zullen deze behou

dens onvoorziene omstandigheden, voor verkeer geopend 

zijn vóór of op den 31 sten December 1894:, met uitzonde

ring van het gedeelte dat Pretoria en Johannesburg met 

de Vaalrivier verbindt, waarop verkeer moet aanvangen 

zes maanden nadat het vervoer op den Vrij taatschen 

po01·weg tot en over de Vaalrivier zal kunnen plaats 

hebben, of wel zes maanden nadat het vervoer op den 

spoorweg van Delagoabaai tot Pretoria is aangevangen, 

indien dit tijdstip vroeger plaats mocht hebben, zullende 

voor eiken dag vertraging in het eerste geval eene boete 

beloopen worden van & 50 en in het tweede geval van 1- 25. 

De poorwegmaat chappij wordt in hare boeken met 

het bedrag dezer boeten belast. 

AJi'DEELING II. 

Van het toezicht op de werken en op de 
exploitatie. 

ART. XI. 

De Regeering heeft het recht toezicht te doen houden 

over de uitvoering der werken en de exploitatie. Zij 

kan daartoe ten allen tij le den toe tand der werken en 

het materieel doen opnemen. Hare met die opname be

la te ambtenaren hebben daarbij toeganO' tot alle voor 

het publiek en tien dien -t be temde lokalen. 

ART. XII. 

De bestaande of te maken algemeene wetten op cle 

politie der . poorwegcn in de Zuid-Afrikaansche Repu-
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bliek zijn van toepa in(J' op den in deze conce ie b -

doelden spoorweg, echt r zonder dat de Regeering daar

door de bij deze conce ie aan den Conce ionari verleende 

rechten kan verkorten. 

AFDEELING III. 

Van de exploitatie en het materieel. 

Alt'r. ./lil. 

Het vervoer op den spoorweer mo t door stoomkracht 

ge. ·chieden. 

ART. XIV. 

De Concessionaris is rrehouden eredur nde den er 'he 'lcn 

duur van de conce. ·ie d '11 .'poorw er. met alle · wat daar

toe behoort, in croeden . taat t \ onderhouden en uen 

dienst niet te taken dnn in gPvallen van overmacht. 

AR1'. XV. 

De rijtuigen worden ingericht voor ten min. te twee 

kla ·sen van reiziaer . 

AuT. ~ YI. 

De Conce ionari · i. erehouden om reglement u voor 

zijnen dienst va t te . tellen en aan de O'Oedkeurincr van 

den Commis ari van de Hegeerin(J' hij het plaat elijk he

stuur van den '!Joorwe<r te onderwerpen. opdat deze zich 



10 

kan overtuigen dat daarin niet voorkomt, wat str\jclig 

i · met de voorwaarden van deze conce sie en de alge

meene wetten des lands. Deze reglementen zijn ook ver

bindend voor derden. 

De dienst wordt niet creopeml voordat deze regle

menten zijn goedgekeurd. 

·wanneer binnen dri~> maanden nadat zij hem zijn aan

creboden, daarop door den UcgeerinO'scommi · ·ari·· niet 

is be chikt, wordt hij geacht ze te hebben goedgekeurd. 

AFDEELING IV. 

Van de tarieven en het vervoer. 

ART. XVII. 

De Conce ·~ionari maO' voor het vervoer van per onen, 

goederen, vee enz , alsmede voor los en. laden, bestdien 

en anclere soortgelijke dien ten v.oor wagenhuur enz., door 

hem te bepalen vergoedingen vorderen. 

De in-, uit- en doorvoerrechten aan de Portugee ·eh' 

gren verschuldigd voor de over den spoorwe<t vervoerde 

U'Oederen (waaronder ook vee) worden geülll door en ten 

hehoeve van den Conce:sionaris, volcren recrelen va,;t te 

. tellen in overleg met den Hegeerings-C'ommissaris, vol

gens in tructie der Hecreering. 

De pr1jzen voor het vervoer van personen en O'Ocderen 

mogen echter, zonder voorafcraande croedkeuring der He

geering, nimmer te boven gaan: 

Voot j}f'I'Sonen : 

Eer te kla · ·e ::ld. per afgelegde mijl (17 d. per kilo

meter). 
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Lmw te kla. e 2d. per afgelegde mijl (llh d. per kilo

meter.) 

Jloot· getrone vrar·htgof'rleren: 

üd. p •r ton en en per mijl (:3Jf ~ d. per kilometer) met 

een minimum van f. 1 per v •rzemling. 

rroor l'llll'e gorr/el'('ll {i;fel'llf..:o{l'll, ert.·m Wil (JI'I'Ïil(Jf'l'r. 

tntctrtli! tlrm .E .j.) p r ton, ·trrilcll, onóezaa;Jd hout, rn::.) 
bij hor.N·dhrdl'lt t'lltl min.~fln.· :) frm: 

3d. p •r ton en per mijl ( 1 i d. per kilometer met een 

minimum vau :€ 1 per v •rzemlin". 

Atrr. XVIII. 

Aan alle tarieven en cl • daarin te hrengcn wuztgm!.\'t'n 

wordt dt• noodigt• orwnhaarh •iel gege,·en, voonlat zij 

worden toe<repa. t; "l' •n tarief wordt vcrmHlt•nl voonla 

het t •n min ·t • dri • maaucll1ll in werking is gt•wee t. 

Aur. XIX. 

De Concessionari. 1. vcrplicht voor icdt•rct•n, :wruler 

onder:>chcid en zonder toestaan van gun ten, allP. t.: 

vervo •ren, wat hem ten n·n·ocr wordt aan<rchodeu, 

hchoucl •ns tle algcmecne hepaalcll• nitzonderin•' •rt. 

Ar1·. :XX. 

De ('onces:ionari i: verplicht kosteloo · uv r t • voeren 

tle <Te:loten po tpakhtten, w •lke door de po u dminis

tratie op de tation worcll'n lJczorgcl. 

Voor vervoer van . 'taat postrijtuigen wordt .... tl. per mijl 

(:Jd per kilometer) aan d • )laatscbappij vcrgo 'cL 

AnT. :XXI. 

De Conce:<sionari. mede nrplicht zich m •t J •n 
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telegraafdienst langs den spoorweg te belasten, kosteloos 

voor de Regeering, tegen vergoeding voor het publiek. 

ART. XXII. 

Bij oorlog gevaar, in oorlog tijd of in o-eval van bin

nenland~che onlu ten, kan de Regeerin(T, in het belang 

dm· venlediging of van de openbare rust, over den spoor

weg en al hetgeen tot gebruik da.arvan wordt verei cht 

be chikken en het gewone vervoer daarop geheel of ge

deeltelijk doen staken en alle haar noodig voorkomende 

maatregelen gebieden, behoudens schadeloo:; ·telling aan 

den Concessionari:;. 

AnT. XXIII. 

De Conce , ·ionaris is verplicht te allen tijde vrijen 

toeo-ang in de voor het publiek en den dieniit hestemde 

loka.len der stations en, zoo noodig, op den l>}JOonveg 

te verleenen aan de ambtenaren der politie en Yan de 

in- en uitgaande rechten, die in de uitoefenino- hunner 

betliening zijn. 

FDEELI ,.G V. 

Van het aanvaarden en vervallen der 
concessie. 

ART. XXIV. 

De conce ' le wordt door den on ces ionm-i , aanvaard 

zoodra een kapitaal van vijf millioen gulden in aamleeJen 

en obli<ratiën is verkregen en het vervoer over het Por

tu<ree ·eh grond<rebied naar genoegen van den Conce.;;

·ionaris geregeld is. 

.. 



13 

JlRT. XXV. 

De conc s ie kan 'vorden incretrokken: 

a. indien het in art. :36 h do •hl waarhor•rkapitaal 

door den onc s:ionari. niet op d n bepaald •n tijd t •r he

·chikk-in" van d Recr •ring i. er' t lel· 

ó. incli •n hij ni t voldo t aan het bepaalde in art. 2 . 

Bovendien h pft d H <reerin•r de heYO <rdh id d' con

ces.·ie in te trekken, wann •pr de aanvaarrun r niet i 

"t' ·hied binnen z •. · maanclen nadat cle onc •:-; ionari 

daartoe, onder verwjjzin" naar <lit artikel, door de He

" •ermcr 1~ aangemaand. 

AnT. XXVI. 

D • hepalingen in artt. !J, 10 en 2:) zijn niet toepa: · •lijk, 

indien dt• Conc . sionari. aantoont. <lat cl • Y •rtragincr of 

lwt verzuim het g •volg i~ van owrmacht of van dadl'll 

of verzuim van cle R •<rterin" of harl' amht ·nar •n. 
0 

De Regeerilw i. hov •nclit>n hevot•"!l all • in d 'Zl' con-

ces~ie twpaaldt• tPrmjjn<'n op aannagc van den ' nc •. -

ionari · te verh·n<ren. 

De 'oucl' ·. ·ionari. ''.:onlt ht• ·dwuwcl in r •breke te zijn 

door het Pnvmuli•r vei\ trjjkt n <ler ge ·t lcle tem1ijn ·n en 

zoncler dat het noorlig is daarvan door eenige akt · t' 

doen bljjhn. 

RT. • IJ. 

De H.egeering heeft t allen tijde het recht om den_ ~r eg, 
mits met lle andere i •en<lommen van den (Qnc 10nan , te 
naasten, doch niet dan wanneer van het voornemen daartoe, min tens 
een j r te voren aan de Maatschappij in Tederland i kenni gegeven. 

Indien de na:t ting geschiedt op 1 J nuari Hl J 5, ot telken tien 
jn.ar later, ti n betaalt de Regeering de gelden, benoodigd tot ge 
heele liquidatie der Maatschappij, beneven een som gelijk n 
twintigmaal het dividend, dat gemiddeld in de lantste drie jaren 
der E ploi tie aan rle aandeelhonders werd toegekend, met een 
minimum van twintigmaal het ge"anrborgde j rlijksche rente
bedrag voor hen, op wier rumdeelen et-ne jaarlijksche rente v n 
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5 Ofo of daarboven en het volle nominale beurag van die aancleelen 
waarop eene lagere jaarlijkscha rente werd gewaarborgd. Deze om 
zal worden verminderd met het bedrag der krachtens rtikel 10, 
door de Maatschappij eventueel verschuldigde boete. 

Indien de naasting v66r 1 Januari 191.1 of voor den afloop 
van eenig volgend tienjarig tijd vak geschiedt , dan zal de naasting 
op denzelfden voet plaats vinden als in het tweede lid van dit 
artikel werd omschreven, doch zal bovendien de prijs van de naasting 
worden verhoogd met een ten honderd van het nominale aandeelen
kapitaal , voor ieder jaar dat het tijdstip vau naasting verwijderd is 
van 1 Januari 1911, of, na 1 Januari 1915, van het eerstvolgend 
aangegeven tijdstip. 

(Goeduekeurd onder Art. 13:3 ~ der Notulen van de• 
E. A. Volksraad d.d. 7 &ptem!Jer 1 93). 

AFDEELING VI. 

Algemeene en financieele bepalingen. 

ÀuT. :XXVIII. 

De Conce ·sionaris is verplicht om, binnen zes maanden 

nadat deze concessie door hem is aanvaard, in Tederland 

eene naamloozc vennoot .. chap van koophandel op te rich

ten, onder de benaming van Nederland. cho Zuid-Afri

kaansche poorweg-l\Iaat ·chapp!j en aan deze vennoot-

chap de conce~. ie ko. teloos, in haar ueheel en zonder 

voorbehoud over te doen. 

De Directie dier vennoot~chap moet minsten voor de 

helft uit Tederlanders be~taan. 

ÀRT. L"'{e\:. 

Andere dan in deze conce. ·ie genoemd on Iernemingen 

zal de Maatschappij niet in haren werkkring opnemen 

clan met toestenunin()' der Hecreerin" van de Republiek. 

Die toe temming wordt al dadelijk v •rl end voor het aan

lcmren en exploiteeren of het exploiteeren nm eencn poor-
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wecr of tramweg op Portugeesch rrehierl \an de Delarroabaai 

tot de gren!S der Tiepuhli •k, aan welk n, vol a •n art. 1. 

de in cl •ze conc .-sie ge11o 'Jlllle spoorwev moet aan. luit •11. 

AnT. XXX. 

De > faats happij i. > rplicht t liquid er n in" •val !le 

lt "' •erinrr van h •t haar in tl z • co11ce si • voorbehoud n 

re ht tot naastin•r ,, •bruik m. akt. 

ART. ~· ·:s:r. 

Y uur h •t aanl > erfl'en en in • ploitatie br '11'' '11 van d • 

in art. l genot>nHlt> poonn•crpn t'll allt wa tlaartoe h '

hoort, tlaaroncler be<rn•p •n 11 • ko tPn tot h t zoo noudi" 

v •rkrjjrr •n !Ier conc · siP voor eh• lijn I> •lagoahaai-Tr m -

vaal.·clw gr •nz •n, allc• hijkom nclt> ko tc•n van opri ·htiu•r, 

tijtldjjke \VPrken, lll'he 'I'. lu•t \l'l'hija •n u ov •rmak~n ,. n 

,,el,l, al. ook het, voor r •keuin•r ti, r Hepuhliek. h tal n 

van de cl oor !lez • b 11 he hom,. !litl' ·poon\ l''' n ,, •wnar

bor<rcl rcntt• en aflo:-: ·in!!. i 1lP ~laat chappij. m • inacht

ncmin" ch•r hicron<l •r volttt>JHlt• h •p; lin•rt•n, ht•YOe"d om 

tot een b •dr;w van !HiOO p •r mjjl liOOO of tw e 

en z •venti•r duiz'tHl rruld •n p r kilum • r) aand't•len en 

ohlirratii;n uit te rrevcn, !li·· hd c ntrll! ·i;.rn 'an a 'll 
He•rc •rin" ·-<'ommi. -,ar i in ~- ·<1 rt wl dr "èll n daardoor 

krachtPIL art. :12, tloor d Zui<l- \frika. n eh • H puhli k 

recht. trceks rrewaarhor"cl zijn. 

Van tlit hedra" marr hoo!{ tl'n. écn vienh• d or uiterif • 

\'( 01' hd \et'\ olrr zonder 

tor lPmmin~' \,m den l Îl\o reJulr.n Hn: I ni luu~r ,J. n IJ,('t. 

hcdr:Wcll. C , igJ 6, 6e I ~• i/na l. .tl. r~'e• I oll:ffaa.l a• il 1 

De ~la.at cltappij m." het L dn117 n nuoo p r mijl 
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over chrijden, als dit onder controle en medeweten van 

den Regeerings-Commissaris, met toestemming der Regee

ring, met advies en consent van den Uitvoerenden Raad, 

voor de voltooiing ·der in aanleg zijnde spoorwegen zal 

blijken noodig te wezen. 

De rf'!ntevoet, de koers, de tijd en verdere voorwaarden 

van uitgifte of verkoop door de Maatschappij der aan

deelen en obligatie in dit artikel bedoeld, alsmede de 

verhouding van het bedrag der aandeelen tot dat der 

obligaties, worden door de Maat chappij vastgesteld in 

overleg met den Regeerings-Commi saris in .,. ederlancl, 

die, onder instructie der Regeering, de stukken, ook ten 

blijke dat dit overleg heeft plaats gehad, contrasigneert. 

Wanneer dit overleg niet tot overeen temming heeft 

geleid, zal de uitgifte plaat hebben op de voorwaarden 

door den Regeering -Commis aris in Nederland} overeen

komstig zijne in tructie, gewenscht, doch zullen alsdan 

de niet geplaatste aandeelen of obligaties door de Regcc

ring genomen worden. 

De Reaeering heeft het voorkeurrecht bij de uitgifte 

van aandeelen tegen de va tge ·telde bepalingen. 

Voor de uitgifte van aandeelen of obligaties tot andere 

doeleinden dan hierboven bedoeld, wordt mede de uit

drukkelijke toe temming van de Regeerina der Zuid-Afri

rikaansche Republiek, met advie en consent van den 

Uitvoerenden Raad, vereischt. 

Á.RT. XXXII. 

De Zuid-Afi·ikaan. che Republiek waarborat recht ·trceks 

aan de honders van alle door den Reaeerings-Commi aris 

in 1.,. ederland gecontra~igncerde aandeel en de daarin uit-
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gedrukte rente, berekenrl over het door hen gestorte 

nominale bedrag van het maatschappelijk kapitaal, en aan 

de houders van alle door den Regeerings-Commi sari in 

Nederland gecontrasigneerde obligatie , de aflossing en de 

rente volgens de voorwaarden der uitgifte. 

Intu schen verbindt zich de Maat chapptj, zoolang eenige 

lijn of eenig gedeelte eener lijn, wier aanleg de ~faat

schapp\j verplicht i aan te vangen, nog niet in exploi

tatie i. gebracht, en zij daartoe voldoende middelen 

be chikbaar heeft, der Hepubliek voor te chieten, hetgeen 

deze, eredurende uien tijd, jeO'ens de houder van aandeelen 

en obligaties, uitgerreven! voor den aanlea van die lijn of 

van dat gedeelte dier lijn, uit voormelden hoofde, aan 

rente zal verschuldigd blijken. 

Het bedrag van clit voor ·chot, waan1 oor de Republiek 

in de boeken der Maat chappij wordt hela t. is opeisch

baar, wanneer de Republiek van haar naastinO'srecht 

gebruik maakt, of de 11aat chapp\j uit anderen hoofd in 

liquidatie verkeert. 

AuT. XXXIII. 

Ter bepaling van hetgeen rle Hepubliek, op grond vru1 

het voorgaande artikel. in eenig jaar mocht verschulrli<rtl 

worden of mocht hebben te betalen, worrlt door de 

Maatschappij eene rekenincr aangelegd en op den :31•'" 
December van elk jaar afae -loten, op \velke rekenina 

worden gebracht: 

a 1 s b a t e u : alle ontvangsten zonder onder cheid, 

tot de inkomstenrekenina behoorende; 

als lasten: 

1°. alle uitgaven, behah·e die. welke op aanleg- <•n 
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kapitaalrekening behooren en behalve die voor de gewaar

borgde rente en aflossing; 

2'. 10 pOt. van de bruto-ontvangsten der exploitatie, 

voor het reservefonds, bedoeld in art. 3). 

Deze rekening wordt opgemaakt in overleg met den 

Oommissaris van de Regeering der Zuid-Afrikaan che 

Republiek, in Nederland. 

Het bedrag der bij het eerste lill van het vorige arti

kel gewaarborgde rente en aflo sing. verminderll met het 

. saldo dezer rekening, i de som, welke de Republiek, met 

inachtneming van het bepaalde b!j het tweeelP lid van 

artikel 32 telken jare, aan de 1\J aatschappij, in J eder

land, zal hebben te betalen, uiterlijk drie maanden na 

aanbieding der Rekening aan den Oommissari». 

Van hetgeen de Maatschappij uit dien hoofde van de 

Hepubliek mocht ontvangen, is zij jegen · de Republiek 

geene teruggave ver ·chuhligd. Indien de Maatschappij 

in gebreke is om de, aan de aandeel- en obligatiehou

clers in art 32 geo·arandeerde rente en aflos ·ing te vol

cloen en de Republiek tot betaling daarvan rechUreeks 

aan de aandeel- en obligatiehouder::; is verplicht, wordt 

het bedrag dezer betaling afgehouden van de eerste 

betaling, zooeven bedoeld, aan de Maatschappij door de 

Hepubliek verschuldigd. 

AuT. XXXIV. 

Indien het ::;aldo der rekening, bedoeld m voorgaand 

artikel, meer bedraagt dan de <rewaarboro-dc rente '11 

aflo sing zoo wordt, van het meerdere, 5 pOt. uitge

keerd aan de Republiek en :J p 't. aan het bc ·tuur en 

per oneel der Maat chappjj. 
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De uitkeering aan de Zuid-Afrikaansche Republiek ge

schiedt ten kantore van de Maatschappij aldaar, uiterlijk 

drie maanden na aanbiellin<~ lier rekening aan den Com

missaris van de Regeering der Zuid-Afrikaansche Repu

bliek, in Nederland. 

AuT. XXXV. 

Het reservefonw . in art. 3:3 genoemd, 1 • voor zoo

ver het strekt, bestemll tot bekostiging van herstelling 

van buitengewone schade aan weg. werken en materieel 

van vervoer, en in het al<Temeen van alle noodicre ver

nieuwingen en uitbreidingen der door de Maatschappij 

geëxploiteerde spoorwe<~en. Dit fond worllt afzonderlijk 

beheerd en belegd; de renten daarvan worden jaarlijk 

bij het kapitaal gevoegd. Zoodra en zoolang een :-om 

gelijk aan twee en veertig honderd gulden (f 3~>0) per 

kilometer of J?, i>GO pPr mijl die in exploitatie is gebracht 

bereikt is, worden de anders daartoe hestemde bijdragen 

gebruikt tot amortisatie van lecnin<~en. 

Dit fonds wordt gerekend te behom·en tot de eigen

dommen der Maat ·chapplj. bedoeld in de artt. H, 10 

en 27. 

AnT. XX.\TI. 

Als waarborg voor het naleven der .-oorwaanlen dezer 

conces ·ie, wordt door den Conces ionaris h!j de aanvaar

rling in de kas van de Zuitl-Afrikaansche Hepubliek 

ge ·tort eene som van / 100.000. - . welke aan de Maat

Hehappij wordt teruggegeven één jaar nadat de ·poorweg 

tot Nelspruit in exploitatie is gebracht of wanneer de 

Conce :sionaris de Yerlencring tot Pretoria houwt. zoourn 
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de 4in tot daar in exploitatie is gebracht, of zooveel 

eerder als de Republiek van haar naastingsrecht ae

bruik maakt. 

Over het waarborgfonds, wordt van den dag der stor

ting tot dien der terugbetaling jaarlijks aan de Maatschappij 

5 pCt. rente vergoed, betaalbaar in Xederland vóór of 

op 15 Januari van elk jaar. 

ART. XXXVIL 

Door de Regeering der Zuid-Afrikaan che Republiek, 

zullen een Commis aris en diens plaatsvervanger worden 

benoemd bii het plaatselijk bestuur van den spoorweg 

in de Zuid-.Afrikaansche Hepubliek en evenzeer bij de 

Maat chappij in Nederland. 

De Commis arissen en, bij verhinderinrr of ontstenteni 

van hen, hunnP plaat vervangers hebben het recht om 

alle vergaderingen, de eerste, van het plaat elijk bestuur 

van den spoorweg in tle Zuid-.Afrikaansche Republiek, 

de tweede van het bestuur of de aandeelhouder m 

Nederland, bij te wonen en hebben in die vergaderingen 

eene raadgevende stem. Zij oefenen eene onbeperkte 

controle en toezicht uit op alle zaken en handelingen 

van de Maat ·chappij, hebben toegang tot de bureaux, 

mzage der boeken en kunnen de ka · verifieeren. 

ART. XXXVIII. 

.Alle ge:;chillen over de bepalingen de:zer concessie en 

de toepa ing daarvan tu schen de Reaeering der Zuid

Afrikaansche Republiek of hare ambtenaren en de Maat

·chappij of hare ambtenaren, die niet in tier minne 

kunnen worden vereffend, worden be. list door twe<' ar-
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biters en indien deze niet iu hun uitspraak overeenkomen 

door een en eindbe.lis. ·er, welke alle al goede mannen, 

zonder vorm van proces. in het hoogste ressort zullen 

uitspraak doen. 

Van deze cheid:lieden wordt één door elk der partijen 

benoemd, en deze twee arbiters zullen. V(!c5r tot de be

handeling van het geschil over te gaan, e('n derde hé

noemen die eindbe Iisser zijn zal in alle punten waarom

trent de twee arbiters niet kunnen overeenkomen. 

Kunnen de twee arbiters niet overeenkomen omtrent 

de keus van den eindbe.li. er, dan ge chiedt de benoeming 

van dien t>Îndbesli er, zoo het ge chil eene plaat elijke 

aangelegenheid betreft. door het Hoog Gerech hof der 

Zuid- frikaansche Republiek, en anders door de Recht

bank te Amsterdam. 

AKT. XX L. 

In alle gevallen, waarin overleg tu eh n de aat

schappij, en de Hegeerinlo{ der Zuid- frikaansche Repu

bliek of haren Commi. · ari · wordt verei. cht, zal, indien 

overeen temming tu · ·chen hen niet wordt verkregen. 

worden gerekend een g chil te zijn on taan. 

Deze conce ie is goedgekeurd door besluiL nn den 
E. A. Volksraad van 25 Juni 1 90 en LrekL Ler venan· 
ging van de conces ie verleend door de Rt>geering van 
de Zuid·Airikaan cbc Republiek, daarLoe gemachtigd 
dool' den E .• \. Volk raad, bli besluiL van :J7 llei 1 5 
met de durin gebrachte veranderingen bij besluiL van 
den E. A. Volk raad van 12 Juli 1 
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