
Kpgcn. [277. 10-17.] Tweede Kamer, n 
Bestrijding achterstand bij sommige gerechten. 1. Wijziging wel van 9 April 1877 (SM. n". 79). Bestrijding achterstand 

bij sommige gerechten. 2. Wijziging liegt. Org. enz. en Woih. van Burg. ltegtsvord. Bestrijding achterstand bij 
sommige gerechten. 3. Wijziging Wetb. van Burg. Regtsvord. Bestrijding achterstand bij sommige gerechten. 

4. Verhooging hoofdstuk IV der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1908. 

(277. 16.) 

ONTWERP VAN W E Ï , 
gel^k het luidt na de daarin tot en met 25 Juni 1908 

gebrachte wijzigingen. 

W I J WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen 
te weten: 

Alzoo Wy- in overweging genomen hebben, dat, ter onver-
wylde bestrijding van den achterstand by sommige gerechten, 
wijziging der Wet op de regterlijke organisatie en het beleid der 
justitie en van het Wetboek van burgerlijke regtsvordering, 
zoomede vaststelling eener pensioensbepaliug voor leden der 
regterln'ke magt noodzakelijk is; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State gehoord, en met 
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en 
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel I . 
A r t i k e l 50 d e r W e t op de r e g t e r l n ' k e o r g a n i s a t i e 

en h e t b e l e i d d e r j u s t i t i e w o r d t g e l e z e n : 
De arrondissements-regtbanken vonnissen in burgerlijke zaken 

in oneffen getal, doch, behoudens uitzonderingen, ten minste met 
drie regters. 

Uit één lid bestaande (enkelvoudige) kamers worden gevormd 
met Ons verlof en overeenkomstig door Ons te stellen regels. 

Artikel I I . 
I n h e t W e t b o e k van b u r g e r l i j k e r e g t s v o r d e r i n g 

w o r d t a c h t e r a r t i k e l 288 h e t v o l g e n d e i n g e v o e g d : 

ZEVEKTIENDE AFDEELING W». 

Van behandeling in eene enkelvoudige hamer hij de 
arrondissemenls-reglbank. 

888a. Indien de zaak haar voor verwijzing geschikt schijnt, 
verwijst de regtbank naar de enkelvoudige kamer: 

1". zaken, die ter rolle zijn gebragt, na het hooren der ver-
schenen partijen ; 

2°. andere zaken , voor zoover zy- zulks noodig acht, na het 
hooren van een of meer der partyen. De verwijzing dezer zaken 
geschiedt door toezending van het verzoekschrift. 

2886. Op de behandeling door de enkelvoudige kamer vinden 
de voorschriften omtrent de behandeling door de regtbank 
overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat liet 
lid der enkelvoudige kamer tevens de bevoegdheden bezit, die 
aan den voorzitter der regtbank toekomen. 

888 c. De verwezen zaak wordt voortgezetin den staat, waarin 
zy zich by de verwijzing bevindt. 

Artikel I I I . 
Leden der regterlijke magt, op den dag der inwerkingtieding 

dezer wet den leeftijd van 65 jaren bereikt hebbende, die binnen 
zes maanden na dien dag hun ontslag verzoeken, ontvangen als 
pensioen de wedde, door hen op den dag dier inwerkingtreding 
genoten. 

Ten aanzien van griffiers geldt de peusioensgrondslag als wedde. 
Het ontslag gaat in op MD door Ons te bepalen dag binnen 

zes maanden nadat liet verzoek daartoe is gedaan. 
De voorafgaande bepalingen vinden overeenkomstige toe-

passing op hen, die, op den dag der inwerkingtreding dezer wet 
den leeftijd van 65 jaren bereikt hebbende, vóór dien dag hun 
ontslag verzocht hebben, mits dat ontslag verleend is of wordt 
met ingang van 1 Mei 1908 of vau een lateren dag. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autori-
teiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de 
nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Justitie, 

(277. 17.) 

ONTWERP VAN WET, 
gelijk het luidt na de daarin tot en met 25 Juni 1908 

gebrachte wijzigingen. 

W I J WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen 
te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, ter onverwijlde 
bestrijdiiigvan den achterstand by sommige gerechten, verhooging 
van het ivde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1908, vastgesteld bij de wet van 31 Januari 1908 (Staatsblad 
n°. 55), noodzakelijk is; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met 
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en 
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel I . 
In het lVde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienst-

jaar 1908 wordt achter artikel 10, in de Ilde Afdeeling ingevoegd : 

Artikel 10a. Traktementen van nieuw te benoemen en ver-
hoogde traktementen van te verplaatsen ofte verhoogen rechterlijke 
ambtenaren f 25.100. 

Artikel I I . 
Ten gevolge van de wijziging, gebracht bij artikel I dezer wetr 

worden het totaal bedrag der Ilde Afdeeling van het IVde Hoofd-
stuk der Staatsbegrooting voor bet dienstjaar 1908 en het eind-
cyfer van dat Hoofdstuk verhoogd met f 25 100. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autori-
teiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de 
nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven, 

De Minister van Justitie, 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1907—1908. 


