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MJLASE C DER MEMORIE VAN TOELICHTING. 

OVEREENKOMST betreffende den aankoop van den Nederlandschen Zuid-Oosterspoorweg 
door de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. 

Tusscben 

de Nederlandsche Zuid-Ooster-Spoorwegmaatschappij , 
gevestigd te 's Graveuhage, in deze overeenkomst verder 
aangeduid als N Z.O. S., vertegenwoordigd door de heereu 
JAN PHILIP DE BORDES, voorzitter, te 's Gravenhage, en 
JOHANNES HENDRIK GRAADT VAN ROGGEN, directeur, 
waarnemend secretaris, te Nijmegen, tot tiet sluiten dezer 
overeenkomst gemachtigd krachtens besluit van de alge-
meene vergadering van aandeelhouders dier Maatschappij, 
gehouden te Nijmegen den 22sten December 1892, hande-
lende onder voorbehoud van de goedkeuring van de 
Ministers van Waterstaat, Handel en Nijverheid en van 
Financien, bedoeld in art. 8 der overeenkomst van 14 
October 1879, bekrachtigd bij de wet van 26 December 
1879 {Staatsblad n°. 222), 

en 

de Maatschappij tot Exploitatie van Staats3poorwegen , 
gevestigd te Utrecht, in deze overeenkomst verder aarige-
duid als S. 8. , vertegenwoordigd door haren directeur-
generaal, tot het sluiten dezer overeenkomst gemachtigd 
krachtens besluit van de algemeene vergadering van aau-
deelliouders dier Maatschappij, gehouden te Amsterdam 
den 30sten November 1892, 

is het volgende overeengekomen: 

Are. 1. 

N. Z. O. S. draagt over aan S. S., met alle daaruit voort-
vloeiende rechten en verplichtingen, de concessie voor 
den aanleg en de exploitatie van den spoorweg van Til-
burg naar Nijmegen, van 8 December 1871, oorspronke-
lijk verleend aan den heer ALEXANDER BROGDEN te Londen. 

N. Z. O. S. staat verder aan S. S. in vollen en vrijen 
eigendom «f den Nederlandsc'nen Zuid-Oosterspoorweg en 
alle werken daartoe belioorende, ten behoeve van dien 
spoorweg gemaakt, in den toestand, zooals die spoorweg 
en werken zich bevinden bij de ouderteekening dezer 
overeenkomst, daaronder begrepen alle onroerende goede-
ren aan N. Z.O. S. in eigendom toebehoorende, mitsgaders 
alle rechten, haar ter zake van dien spoorweg toekomende. 

N. Z. O S. verbindt zich om de in dien afstand begrepen 
onroerende goederen — waarvan nader tusschen partijen 
eene beschrijving zal worden opgemaakt — vrij van alle 
hypotheken aan S. S. te leveren, op de wijze al3 bij art. 
671 van bet Burgerlijk Wetboek is bepaald. 

Behalve de evenredige rechten van registratie en over-
schrijving, komen alle kosten op deze akte ofopterharer 
uitvoering later op te maken akten verschuldigd, ten 
laste van N. Z. O. S. 

Voorschreven overdracht en afstand worden door S. S. 
aanvaard en tevens door S. S. van N. Z. O. S, overgenomen 
alle aan S. 8. bij de onderteekening dezer bekende ver-
plichtingen en verbintenissen, welke de exploitatie van 
den spoorweg betreffen. 

Art. 2. 
Wegens den afstand en de overdracht als in het vorig 

artikel bedoeld, is S. S. aan N. Z. O. S. verschuldigd de 
som van zes millioeu achthonderd veertig duizend gulden 
(f 6 840 000). 

Art. 3. 
S. S. kan zich van de verbintenis, ingevolge het vorig 

artikel op zich genomen, kwijten door genoemde som 
van zes millioeu achthonderd veertig duizend gulden ge-
heel of ten deele, Ier keuze van S. S., te betalen in daarbij 
a pari te berekenen obligatiën, nominaal groot duizend 
gulden , in eene door S. S. uit te geven leening groot 
f 6 840 000, rentetde drie ten honderd per jaar, welk 
kapitaal moet worden afgelost binnen 60 jaren gerekend 
van 1 Januari 1892, behoudende S. S. zich hel recht voor 
de obligatiön iu die geldleening ten allen tijde af te lossen. 

Ten aanzien dier geldleening wordt gehaakt het be-
ding , omschreven in art. 6 , alinea 2 , van de statuten van 
S. S., zooals dat artikel is gewijzigd bij akte den 18den 
September 1890 verleden voor den notaris mr. E. C. U. 
DE BALBIAN VAN DOORN te Utrecht en goedgekeurd bij 
Koninklijk besluit van 15 September 1890, n°. 22. 

De betaling in obligatiSn of in geld zal binnen drie 
maanden na afkondiging van de in art. 13 bedoelde wet 
geschieden, tegen overlegging door N.Z. O. S. van ten 
volkomen genoegen van S. S. opgemaakte akten, waarbij 
toestemming wordt verleend tot doorhaling van alle op 
de onroereude goedereu van N. Z. O. S. rustende hypo-
thecaire inschrijvingen ; lij gebreke van die overlegging 
binnen genoemden termijn , zal de bedoelde betaling eerst 
dan plaats hebben , wanneer die overlegging geschiedt, 
teuzij partijen , onder goedkeuring van de Ministers van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid en van Financiën, 
daaromtrent anders mochten overeenkomen. 

Art. 4. 
De afstand en de overdracht in art. 1 bedoeld , worden 

geacht te hebben plaatsgehad op den lsten Januari 1892. 
Do in art. 3 bedoelde obligatiën dragen dus rente van af 

dien dag, terwijl alle baten en lasten, welke dein art. 1 
bedoelde aan S. S. overgedragen en afgestane goederen en 
rechten opleveren of die daaraan verbonden zijn, mede van 
dien dag af door S. S. worden genoten en gedragen. Mocht 
S. S. gedeeltelijk in obligatiën en gedeeltelijk in geld be-
taleu, dan wordt over het bedrag, dat in geld wordt betaald, 
drie ten honderd 'sjaars van af 1 Januari 1892 berekend. 
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Art. 5. 

De afrekening tusschen S. S. en N. Z. ü. 8., bedoeld in 
art. 6 der overeenkomst tusschen partijen gesloten dd. 
13 Februari 1883 (gehecht aan de notarieele akte verleden 
24 Maart 1883), gewijzigd bij overeenkomst dd. Juli 1885, 
over het jaar 1890 wordt tusschen partijen vastgesteld 
met een saldo ten bate van N. Z. O. 8. ten bedrage van 
acht en twintig duizend zeshonderd zes en tachtig gulden 
acht cents (f 28 686,08). 

Art. 6. 
De uitkeering -ian N. Z. O. S. door S. S. verschuldigd 

over het jaar 1891 wordt bepaald op een honderd vier en 
negentig duizend gulden (f 194 000). 

Hetgeen uit hoofde van de vorige zinsnede aan N. Z. O. S. 
is verschuldigd wordt echter verminderd met de admiui-
stratiekosten, bedoeld in art. 6, alinea 10, n°. 4 , subrf, 
en met de bedraden door 8 S. ten behoeve van N. Z. O. 8. 
betaald, wegens rente en aflossing der 4 pc*, eerste hypo-
thecaire leening ten laste van N. Z. ü. S. over het jaar 1891, 
als bedoeld in art. 6, alineae 15, 16 en 17, van de tusschen 
partijen gesloten overeenkomst dd. 13 Februari 1883 (ge-
hecht aan de notarieele akte verleden 24 Maart 1883), 
gewijzigd bij overeenkomst dd. Juli 1885. 

Het in het vorig artikel bedoeld saldo en hetgeen 
krachtens dit artikel aan de N. Z. O. S. toekomt, wordt 
door S. S. uitbetaald binnen eene maand na het verkrijgen 
van de in den aanhef dezes voorbehouden goedkeuringen 
van de Ministers van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
en van Financien. 

Indien de in art. 13 bedoelde wet niet tot stand komt 
vóór den in dat artikel bepaalden dag, wordt hetgeen 
krachtens dit artikel door S. S. aan N. Z. O. S. is betaald , 
verrekend met hetgeen zal blijken aan N. Z. ü. 8. krachtens 
de overeenkomst dd. 13 Februari 1883 (gehïcht aan de 
notarieele akte verleden 24 Maart 1883), gewijzigd bij over-
eenkomst dd. Juli 18^5, verschuldigd te zijn. 

Art. 7. 
Bij de betaling, bedoeld in art. 3, laatste zinsnede , zal 

worden verrekend hetgeen door S. S. sedert 1 Januari 1892 
ten behoeve van N. Z. O. S. wegens rente en aflossing der 
4 pet. eerste hypothecaire leening mocht zijn betaald. 

Art. 8. 
8. S. zal aan N. Z. O. S. betalen het saldo per 31 De-

cember 1891 van het fonds, bedoeld in art. 2 sub 3°. der 
in Juli 1885 tusschen partijen gesloten overeenkomst, zijnde 
eene som vau eeuhouderd zes en vijftig duizend vier-
honderd acht en twiutig gulden elf en een halven cent 
(f 156 428,11'). 

Art. 9. 
N. Z. O. S. zal aan S. S. betalen de saldi van de reke-

ningen, bedoeld in art. 4 der overeenkomst tusschen par-
tijen gesloteu dd. 13 Februari 1883 (gehecht aan de nota-
tieele akte verleden 24 Maart 1883), zijnde te zamen eene 
som van eenhonderd drie en vijftig duizend achthonderd 
vijf en dertig gulden en een halven cent (f 153 835,00'). 

De verrekening van hetgeen volgens het bepaalde in 
dit en het vorig artikel over en weer verschuldigd is , 
geschiedt te gelijker tijd met de bettiling, bedoeld in de 
laatste zinsnede van art. 3. 

Art. 10. 
Aan de op den Jatum van de onderteekening dezer over-

eenkomst in functie zijnde commissarissen en directeuren 
van N. Z. O. S. wordt, tot een gezamenlijk aantal van 
hoogtens negen personen, gedurende hun leven, ook na 
liquidatie van N Z O. S., kosteloos vervoer op alle spoor-
wegen door 8. S. geëxploiteerd, verleend. 

Art. 11. 
Bij naasting van de eigendommen van S. S. door den 

Staat der Nedorlauden of indien 8.8. van hare rechten 
, betreflende de exploitatie der Staatsspoorwegen vervallen 

wordt verklaard, is de Staat bevoegd zich in deze over-
eenkomst in de plaats van 8. 8. te stellen. 

Art. 12. 

Alle vroeger dan de tegenwoordige tusschen S. S. en 
N. Z. O. S. gesloten overeenkomsten worden geacht met 
den lsten Januari 1892 te zijn vervallen; partijen verkla-
ren deswege elkander volkomen te dechargeeien. 

Art. 13. 

Deze overeenkomst is aangegaan onder de volgende 
opschortende voorwaarden: 

1°. dat vóór 1 Augustus 1893 tot stand kome eene 
wet, waarbij overeenkomstig bat bepaalde in art. 39, sub 
3°. der overeenkomst van 21 Januari 1890, gesloten door 
den Staat der Nederlanden met S. S. en bekrachtigd bij 
de wet van 22 Juli 1890 (Staatsblad n°. 134), wordt be-
paald, dat deze overeenkomst, met de krachtens dezelve 
te verkrijgen zaken en rechten , bij naasting van de eigen-
dommen der S. S. of bij vervallenverklaring van S. S. van 
de exploitatie der Staatsspoorwegen, door den Staat zal 
worden overgenomen, en bij diezelfde wet ten genoegen 
van 8. S. alles worde geregeld, hetgeen ter zake van den 
bij d /.•: verkochten Nederlandschen Zuid-Oosterspoorweg 
tusschen den Staat en S. S. behoort geregeld te worden; 

2°. dat van den Minister van Financien verkregen 
worde de in art. 65 der overeenkomst dd. 21 Januari 
1890 bedoelde vergunning voor het buiten openbare in-
schrijving aangaan van de leening, bedoeld in art. 3 dezer 
overeenkomst. 

Aldus in drievoud opgemaakt en onderteekend te 

Utrecht, den 16 Febru- 'sGravenhage, denloFe* 
ari 1893. bruari 1893. 

De Maatschappij tot Exploi-
tatie tan Staatsspoorwegen, 

J. L. CLUYSBNAKB, 

Directeur- Generaal. 
J. H. NIVEL, 

Secretaris. 

De Ncderlandschc Zuid-
Oosten Spoorweg-

maatschappij , 
DE BORDES, 

Voorzitter. 
GPAADT VAN ROGGEN, 

wd. Secretaris. 

In triplo n°. 167 geregistreerd te Utrecht den een er. 
twintigsten Februari 1800 drie en negentig, deel 60, 
folio 22 versa, vak 6. Vier bladen, geen renvooi. Ontvan-
gen voor recht een gulden twintig cent f 1,20. 

De Ontvanger a. i., 
(get.) J. KIJLSTRA. 

Goedgekeurd. Goedgekeurd. 

's Gravenhage, 20 J uni 1893. 's Gravenhage, 22 Juni 1893. 

De Minister van Waterstaat, De Minister van Financiën, 
H'indel en Nijverheid, p 

(get.) C. LEI.Y. 

Overeenkomstig de oorspronkelijke, 

De Secretaris 'Generaal van het Departement 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

DE BOSCH KEMPER. 


