SPOORWEG OVEREENKOMST

l.

BETREFFENDE EXPLOITATIE
n ::><SCITE!\

DE SPOORWEG ADMINISTRATIE VAN DE REGEERING VAN
DEN ORANJE VRIJSTAAT

DE NEDERLANDSCHE ZUID-AFRIKAANSCHE SPOORWEG
MAATSCHAPPIJ.

dd. 24 September 1896.

GI!DRUKT TElt
11

V01.lCSS1iE.M" DRUKKERIJ, PRE1'0RIA, 1.. A. ilÈPÜHLIÈK.
1 ~6 .

OVEREENKOMST
gedateerd den vier e1L twintigsten dag van eptember achttien
honderd zes en negentig, tusschen de Spool'weg-Adrninistratie van de Regeering van den. Oranje Vrijstaat, v~·tegenwoordigd door den heer RIOHARD
ERNE T BRO 1 IGER, Directeur-Generaal,
EN

cle

Spoorwf'g-AdminÜJtratie van de Regeering der ZnidAfrikaa?Jsche Republiek, t·~·tegenwoo,.digd door a~~
he~· GERRIT ADRIA N AR. 'OLD llDDELI:ERG, Directeur der .Nederland. rhe Zuid Ajl'ikaansche jJOorweg ~Maatschappij.

Aangezien het wenschelijk wordt geoordeeld om
doeltreffende samenwerking t bevorderen tu chen
de twee Spoorweg-administratiën wordt be loten tot
de volg ude punten:
(a). De voorwaarJen voor het gebruik door iedere
administratie van den . poorwea tu chen de
twee greu station en voor het gemeen cbappelijk gebruik van 1le twee arensstation .
(b). Regulaties voor de onderlinge wis e1ing van
rollend materieel en goederen in doorgaand
verkeet', betalina van de huur van rollend materieel, het dooraaand verkeer van passaaiers.
go deren, dieren, artikelen enz; de faciliteiten
voor het laden en lo sen, ophalen en afleveren
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van goederen, het _vsteem VOO!' de verJe Jing
en verrekening van passagiers- en vracht(J'el<l n
aan de betrokken Administratiën verschuldigd,
en alle andere practische on(lerd elcn, ''"elke
noodzakelijk zijn om verzekerJ te zij ll van e ne
doeltrefTende en economische exploitatie.
(c). Het overeen temmen van de systemen, zouhet rollend materieel van rle betrokken Adruinistratiën, met doorgaande remmen en andere
inrichtingen gemakkelijk gekoppeld en onderling gewis eld zal kunnen worden.
(d). DewederkeerigehulpdoordeeeneAdmini tratie
aan de andere t worden verleend op het gegebied van staf, werkkrachteu en :111d 're zak<'ll,
waarbij zulke wederkeerige hulp mogelijk <'Tl
nuttig zon zijn.
Daarom wordt hie1·bij overe ngekouJt•n al· vol<rt:
DEFINITIE .
Onder «Vrijstaat" zal verstaan wordend Spoorweeradministratie der Regeerincr van d n Oranje Vrijstaat.
Onder «Administratie" zal ver taan worden de
poorwecr-admini tratie van de Rege •rincr der ZnidAfrikaansche Repnbliek.
Onder «Doorgaand Yerkeer" zal ver taan worden
de reiziger·, pakketten, croederen, yee, artikelen en
zaken in het verkeer over eredeelten van de poorweglijn van beide poorweg-admini trati •n.
nder «Lokaal Verkeer" zal verstaan worden reizigers, goederen, vee, artikelen en zaken in het verk '1'
over de spoorweglijn van leehts eene Admini tr':ltie.
Onder «Opgaande Treinen" zullen ver taan worden
treinen komende van den ranje Vrij. taat.
Onder «Afgaande Tr 'Ïnen" zullen ver.- taan word 'll

t.reinen komende van de Zuid-Afrikaansche Republiek.
On oer «K o ten per Mijl" zullen verstaan worden
de uitkeeringen per mijl te betalen aan de EigenaresseAdministratie voor het laten loopen van hare voertuigen
over de spoorweglijnen der andere Administratie.
OnJer <(Trein" za.l verstaan worden een locomotief
met of zonder voertuigen daaraan gekoppeld.
ART.

l.

Dat het grensstation van den Vrijstaat zijn zal te
Viljoensdrift en het arens ~ tation van de Administratie
zal ûjn te Vet'eeniging en oat de hoofdlijn tusschen de
twee grensstations door beide Administmtiën gemeenschappelijk zal gebruikt worden voor h t overgaa.n van
het verkeer, overP-enkomstig reaelen tu cben de beide
Ad rn i 11 istratii.•n vast te tellen, met dien ver tande echter
dat elke Administratie het gedeelte spoorweg tot het
rnirlrlen det· Vaalrivier zal onderhourlen, herstellen en
voor den dien. t in goeden toe tand zal houden en verantwoordelijk zal zijn voor de voertuig n in den trein
van haar lijn komend , tot ze zullen zijn overgenowen
door de andere Administratie op het grens tation.
Met betrekking tot het onderhourl van de brug over
de Va.n.lrivier wordt. overeengekomen dat dit onderhoud
zal ae chieden door de Admini -tratie, de ko ten te
dragen door de beide aRnJuitend
poorweg-administratiën, elk voor de helft.
ART.

2.

Dat de afstand van het tation Viljoen drift tot
de gren zal gereken(! worden te bedragen drie mijlen
en de afstand van station Vereeniging tot de grens zal
gerekend worden t bedrag n een mijl.

ÀRT.

3.

Dat alle opgaande treinen in verbinding met de
Zuid-Afrikaansche Republiek zullen vervoerd worden
door locomotieven en staf van de Vrijstaat (d.i. machinisten, stokers, conducteurs en dergelijken) tot Vereeniging waar alle goederen met de daarbij behoorende
geleidebrieven, facturen, en andere do~umenten door den
conducteur aan de Arlministratic zullen worden overgegeven en evenzoo dat alle afgaande trginen in verkeer
met plaatsen ten zuiden van de Vaalri-vier vervoerd
zullen worden door de locomotieven en staf van de
Administratie tot Yiljoensdrift waa.r eveneens de betrekkelijke bovengenoemde documenten aan den Vrijstaat
zullen overhandigd worden en de uitkeering, door de
eene Administratie te doen voor het vervoer van een
trein over de lijn van de andere, zal bedragen twintig
pence per treinmijl en de terugkeer van locomotieven
en staf van het eene grensstation naar het andere, na
het einde van de reis, zal door de plaatselijke beambten
van de beide Administratiën worden geregeld.
ÀRT.

4.

Dat het rangeeren, in verband met het Doorgaand
Verkeer op elk der grensstations, indien dit gewenscht
wordt, zal worrlen gedaan door locomotief en staf van
een der Administratiën zonder kosten voor de andere,
altijd onder voorwaarden, dat wanneer het na een
proeftijd zou blijken dat een der Administratiën hierdoor een onevenredig voordeel zou genieten boven de
ande:re, elke Administratie het 1·echt zal hebben van de andere te verlangen deze regeling te herzien, met het oog
op eene billijke verdeeling.

ART. !).

Dat water, steenkolen en andere 111:~ crazijnsgoederen, indien dit in buitengewone ge vallen gewen eht
wordt, door de eene Administratie zal verstrekt worden
voor de locomotiev n van de andere tot de volgende
hillincr en ze p nee per tenprijzen: \Vater, twe
der; . 'teen kolen, e ·n hilling per hondtnl ponden; n
Olie, Vet n ander' magazijn artikel n tecr n ko tenden
pl'ijs.
ART.

6.

Dat in crevallcn van toring of oncreval in de nabijheid van cle gren , elke AdminL tratie de andere zal
bijstaa.n met locomotiefkracht, rollend materieel . taf
en hulpmiddelen en d' Ad mini tratie die hulp verleent,
zal de werkelijke uitgasen t •t•urr ontvancren van de
Admini tratie, die hulp genoten he ft, waarbij i aang •nonwn dat de ko. ten per mijl zullen bedracren twintig pence en in g val van ranrreerdi n. t buiten die iu
doot·ga·m(l v •rkeet·, over >nkom. tig Artik l 3 zull n
dez • ko. ten ze~ shilling p r llltt' b Jracren.
ÀH1.

7.

Dat wanneer een Admini. tmtie van d a.nJere
wensebt te huren locomoti fkracht, rollend materieel
of hulpmiddelen voor den localen dien t, de voorwaarden door eene bijzonder· over •nkom. t Jienen va tgesteld te worden.
ÀRT . •

Dat de regeliocren voor de overgave van doorcraand
vet'ke r bepaaldelijk zullen bevatten het doen lat n
loopen van rijtuigen van een hoog-taa.nd t •pe m t toi-
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let- en slaapinrichtingen en van bagagewagens even
zoo goed als gewone voertuigen tusschen de Kaapst.:he
havens en Johannesburg en Pretoria, en dat elke wagen
beladm in doorgaand t'erkeer tot op de helft van het laadvermogen tot de bestemming zal doorloopen zonder
overlading.
Voertuigen zullen niet belarlen worden bov ,n h •t
geregi treerde laadvermogen zonder toestemming van
de Administratie aan wie de wagen behoort.
ÄitT.

9.

Dn.t elke Allmini tratie in goeden en veiligen diensttoestand, aan de andere zal overgeven alle vocrtw'gm in
doorgaand verkeer en dat elk gebrek of beschadiging, die
bij onderzoek op h t arenssta.tion waar de trein overgeaeven wordt ontdekt wordt door den overcrang b ,_
ambte, zal aangewezen worrlen aan den conducteur van
den trein die dit in het treinrapport zal opnemen ter
kennisneming voor de hooaere amhtenar n, altijd met
dien ver tande rlat elk voertuia dat beschouwd zou
worden al::; ongest.:hikt om door te loopeu, door elke
Adrnini -tratie uit den treiu verwijderd kan worden.
ART.

10.

Dat elke Administratie verantwoordelijk zal zijn
voor schade aan rollend materiaal, daaraan toeg •bra ·ht
gedur nde den tijd dat het zich in haar O'pbrnik bevindt en dat de Eiaenare se-Administratie het recht
zal hebben van de andere terug te ontvangen Ul' werkelijke herstellinasko ten, volaens Artikel ü vastge teld,
vermeerd rd met 10 per honrlerd voor ui aem ene ko. ten, doch alleen in gevallen dat deze ko ten Twee Pond
Sterlin(l' zullen te boven gaa.n.
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ART.

11.

Dat op elk d r crren tation. zal aancresteld worden
e n onafhank lijke overcrancr b ambt' de een aange teld
door den Vrij tuat de andere door de Administratie die
de numm rs en aard der voertuicren, beladen of l dig
van d • lijn van de eene Administratie op die van de
andere overeraantie zal aanteekenen met het uur van
aan kom. t n m t alle ebaden en gebr ken die door de
tr lrnneden ontdekt zull n zijn. terwijl de overcrang beambte te Ver euiging de voertuig •n in de opcraande
tr •incn zal aanteekenen, en de ov rcrangsbeambt te
iljocn. drift cl voertuiO' n aanerebracht in all t fgaand
treinen.
Dez overgang. beambten zuil n 0' m •enschapp lijk
worden betaald Pn zullen aan elk Admini trati maand lijkst'h' staten inz nden, ov t'eenkom~ti" d uit te reiken
modelleu n zullen in acht n men de van tijd tot tijd
te g ven ~em en happ lijk in. tructPn.
Tiet taat de b •i<l .\dmini trati'n vrij in gem n
overleg deze b palinO'en tijdelijk of blijvend te v reenvoudig •n of t · wijzigen.
ART

12.

Dat in er val dat een voertuig aan e •ne Admini tratie
to behoor nde, op d lijn van de andere be chadicrd i
<leze chade door d I< t te in zoover hersteld \Yordt
clat l1et zonder vertracring aan de Eierenar ~ e- dmini tratie zal kunn n t ruger er ven worden, di op aanvraacr
vrij van kosten, zulke deelen of toebehoor van voertuigen zal toezend n, als noodier zal wezen en O'ebroken
of be:chaclicrd deel•n van voertuig •n zullen op <1 z lfde
wijz aan cle Eigenare.. •-.\.<lminL tratie vrij van ko ten
teruggezonden worden.

ART.

lH.

Dat de kosten door de eene Admini tratie aan de
andere in rekening te brengen, voor voertuigen die van
de eene op de lijnen van de auuere overgaau of worden
opgehouden, of met betrekking tot uekkleeden, tonwen
en kettingen daarop verblijvende als volgt bedrag n
zullen:
Personen-rijtuigen en bagttO'e-,vagens: 3 4 ( ch·ic vierelP)
penny per uur en per as. Alle andere voertuigeil 1 2
(een halve) penny per uur en per a .
Dekkieeden 1 1 (een vierde) penny pe1' uur, touw 'n,
kettingen 1 8 (een achtste) penny per uur. Eone periode
van een half nur of meer doch minder dan een u nr
zal voor een uur in rekening worrlen gebracht.
üP:\mRKll\G.
Geen ko ten zullen in rekening gebracht worclen
voor overtollige of r~sene voertui()'en van de eene
Administratie die in gemeen overleg op cle lijn der
andere Admini tratie achtergehouden worden, noch \'Oor
voertuigen die zullen opgehouden zijn in gevolg van
ongeval, herstellingen of eeni()'' andere onvermijtlc'lij ke
oorzu.a.k, op voldoende wijze aan de ander Admini tratie
au.ngetoonrl.
ART.

14.

Dat de voertuirren van de een Administratie niet
zullen gebruikt worden op de lijnen van de andere in
locaal verkeer, zonder de toe temming van de Eigenare seAdministratie, met dien verstande echter, dat voertuigen
terugkeerend naar de lijn van de Eigenare . e-.\dministrntie, voor elk station van den terugweg mog ,n b laden worden:
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ART.

1.5.

Dat het gebruik der voertuigen van de eene Administratie op de lijnen (}er andere zooveel doenlijk zal
geregeld worden, dat betalingen in geld zullen worden
vermeden· zou echter eenc Administratie niet in staat
zijn haar aandeel in rollend materieel te leveren, dan
zal de andere Administratie het ontbrekende kunnen
verstrekken en in dit geval zullen onderlinge regelingen
getrotTen worden voor e ne periodieke betaling aan de
laatste van de kosten bedo >hl in artikel 13.
ART.

l6.

Dat in de doorgaand tarieven voor nurmal goederen zullen begrepen zijn het laden en los n en dat
cle ko ten voor dit laden en los en door de verzendende
of ontvangende Administratie zullen gedragen worden,
zonder vcrboaging van d doorvracht, met dien verstande echter dat de contractprij voor afhalen of bestellen, waar zulke dien ten worden verstrekt door
beide Administratiën zal worden overeengekomen.
A111.

17.

Dat verdere onderaeschikte bepalingen betrekking
hebbende op treindienst, reiziger verpleging, te heiTen
vrachtprijzen, tarieven voor al het verkeer, de classificatie, het afhalen en bestellen van goederen en andere
diensten, wanneer dit zal noodia blüken, door briefwisseling of bespreking tu chen de Administratie n tlen
Vrijstaat zullen gereaeld worden.
ART.

l .

Dat doorgaande plaatsbew~jzen voor retziger en
doorgaande gelei- en vrachtbriev n voor goederen, vee,
artikelen en zaken, zullen uitgegeyen worden tu ·scheu
eenig tation van de eene Administratie naar eenig
station der andere Admini tratie <.tl. van tijcl tot tijd
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zal worden overeengekomen en dat de verdeeling dier
ontvangsten voor doorgaand verkeer tusschP-n de beide
Administratiën zal geschieden op de basis eener wederzijdscbe afrekening en dat een afstandstafel voor
noorgaand verkeer zal vastgesteld worden door de
beide Administratiën, flie zal gebaseerd zijn op de
afstanden van de grens waar de lijnen der beide Aclministrntirn te zamen kc,men, met dien verstande echter <lat bij de berekening der cloorguande tarieven, volgens de bedoelde afstandstaJel, gedeelten van een m\jl
onder een vierde van een mijl niet gerekend zullen
worden en gedeelten boven een vierde van een mijl
als een geheele mijl zullen gerekend worden.
ART.

19.

Dat rnaanclelijksche rekeningen vn.n doorgannrl verkeer en andere zaken, in deze overeenkomst b('(loclrl,
door elke Administratie n.an de andere zullen overgelegd worden, niet later clan den vijf en twintig ten van
de daarop volgende maand en dat de afdoening daarvan zal plaats hebben binnen een kalendermaand claa.rna, met dien verstande echter dat fouten of verzuimen
in die rekeningen, die door de kontrole-beambten der
betrelrende Aclministmtie ontdekt worden, wederzijds
aan de andere zullen worden medegedeeld en in de
volgende afrekening znllen worrlen goedgemaakt, zoodat
de rekeningen zooals ze "·orclen ingeleverd, zonder wijziging, vermindering ufvermeerdering kunnen afhetaald
worden.
Axr.

~0.

Dat de beide partijen znliE>n zorgen voor volrio nd ~
voor het verkeer en in hun afhaalen besteldienst, wanneer (lie zullen be:taan het verkeer
naar en nm rle spoorwegen der beicle partijen zuil n
opnemen en in elk opzicht betrelrende de Administratie
goeclerenloo~ls-ruimte
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de accomodatie en de behandeling van reiZigers, pakketten, dieren, rijtuigen, goederen en alle verdere vcrvoer, inbegrepen het afladen, laden, afhaleu, bestellen,
aannemen en verzenden dezelfde medewerh.i1.g zal verleenen, als tot dusver verleend is of verleend zal worden
voor hetzelfde verkeer over andere routes, en dat alle
kranen, perron , laadplaat en en andere hulpmiddelen
en gemakken, noodig voor de behandeling ratt :-;ommige
soorten goederen, op dezelfde wijze als voor andere
rontes :~,uilen verschaft worden.
A RT. 21.

Dat de verantwoordelij khei<l voor een ig verlie of
beschadiging van lijf of leven of van eigendom, voorkomende op de lijn van een der Administratiën of in
geval van de gemeenschappelijke lijn tusschen Viljoensdrift en Vcreeniging door de ~chnld van een ige ondergèsdükte van een der Administratil'n, zal gedraU'en
worden door deze Admlni tratie, met dien verstande
echter dat in gevallen van verlies, be chadiglng of oponthoud van goederen, vee, artikelen en zaken in doorgaa.nd verkeer, waarbij het niet mogelijk i: de geheele
schuld op een Administratie te werpen, na gebouden
onderzoek f'n briefwisseling, elke vergoeding aan het
publiek betaald, gedragen zal worden door beide Administratiün in verhouding van de vracht door elk genoten; verder met dien ver tan!le dat de Administratie,
tegen wie zulke vordering voor schadeloosstelling in
zake Joorgaand verkeer wordt inge. teld volgen. h~ ·u·
goedvinden, deze vordering kan afdoen, wanneer zij het
b •(lmg van vij r pond niet t · bo\'cn gaan en daarvan de
ander·e Administr•tttie mededeeling doet.
AHT.

2:?.

Alle per Uilenrijtuig '11, bagagewagen , po tdi n<.:t-
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wagens en goederenwagens zullen zijn voorzien van
zelfwerkende vacuumremmen.
ART.

23.

Dat ingeval wijzigingen van de bepalingen hierin
vervat door veranderde omstandigheffen noodzakelijk
zal blijken, zal elk der Actmini tratilin het recht hebben
herziening daarvan te erlangen en elke wijziging die
wenschelijk zal blijken, zal door de beide Administmtiën
in gemeen overleg worden vastg teld.
AttT. 24.

Deze overeenkomst blijft van kracht tot<lat e n der
partijen haar minstens een jaar te voren heeft opgezeetd.
AI(T. 2;) .

Alle geschillen en kwestie die ontstaan tns chen
de Vrijstaat en de Administratie over de uitvoering van
deze overeenkomst of den inhoud daarvan, zullen, tenzij
daarin anders is voorzien, onderworpen worden aan
twee scheidsrechters, waarvan elke dmini tratie er een
zal aanstellen.
Voordat deze twee scheid rechter tot de b handeling
der zaak overgaan, zullen zij een derde benoemen die
eindbeslisser zal zijn in alle punten waaromtrent de
scheid rechters het niet eens kunn n worden.
Kunnen de twee cheidsrechter · niet overeenkomen
omtrent de keuze van den eindbe lisser, dan zal deze
aange teld worden door het Hooet Gerechtshof der ZuidAfrikaan che Republiek indien de Vrijstaat eischer is
en mn den Ül".lnje Vrij tuut indien de Administratie
ei ·rhere e i .
De uit pmak mn <le cheid I'echters en van den
eindbe \i er zal b >sli ·cn<l en bindend zijn voor beide
Allmini tratiën.

