
Artikel 8. 
De navolgende schadeloosstellingen worden van Rijkswege betaald: 
 
1° voor huisvesting zonder voeding, hetzij met of zonder verschaffing van hetgeen tot het 
gereedmaken van spijzen en dranken vereischt wordt:  
a. voor een onderofficier of een soldaat: twintig cent (f 0.20); 
b. voor een officier: éen gulden (f 1.00); 
c. voor een opper- of een hoofdofficier: één gulden en vijftig cent (f 1.50); 
 
2°. voor huisvesting met voeding van een onderofficier of een soldaat: tachtig cent (f 0.80); 
 
3°. voor voeding zonder huisvesting, door de ingezetenen , als bedoeld onder a van artikel 6 
van een onderofficier of een soldaat: zestig cent (f 0.60); 
 
4°. voor voeding van wege de gemeente , als bedoeld onder a en onder b van art. 6, met of 
zonder verschaffing van hetgeen tot het gereedmaken van spijzen en dranken vereischt 
wordt, voor zooveel niet, ingevolge het bepaalde bij dat artikel, bij minnelijke schikking, een 
andere prijs wordt overeengekomen: de in de gemeente geldende gewone of marktprijs; 
 
5°. voor de hoeveelheid spijs en drank of levensmiddelen, bedoeld in de voorlaatste 
zinsnede van art 6 , met of zonder verschaffing van hetgeen tot het gereedmaken daarvan 
vereischt wordt: per man zestig cent (f 0.60). 
Wanneer in het hierbedoelde geval eene mindere hoeveelheid spijs en drank is 
aangevraagd, wordt eene in evenredigheid verminderde schadeloosstelling betaald. 
 
Bij verschil gevoelen deswege, bepaalt de Commissaris der Koningin in de Provincie het 
bedrag der schadeloosstelling; 
 
6 . voor het stallen van een dienstpaard: tien cent (f 0.10). 
De mest der gestalde paarden blijft ter beschikking van den inwoner, bij wien gestald wordt; 
 
De in de punten 1°., 2"., 3"., 5°. en 6°. van dit artikel vermelde schadeloosstellingen worden 
berekend per dag ; de dag van aankomst wordt daarbij wel , die van vertrek wordt daarbij 
niet medegerekend ;  
 
7. voor het verschaffen of beschikbaar stellen van transportmiddelen te land: 
a. Tot het vervoeren der bagage van troepen op marsch, het overbrengen van zieke 
militairen en van personen met spoedvereischende militaire dienstverrichtingen belast, het 
vervoeren van geschut of ander krijgsmaterieel en verdere behoeften voor de legers of 
verdedigingswerken van het Rijk, van de eene plaats naar de andere, de terugreis daaronder 
begrepen, voor elken kilometer afstand: 
voor een wagen met twee paarden en den geleider: vijf en twintig cent (f 0.25); 
voor een kar of wagen met een paard en den geleider: twintig cent (f 0.20);  
voor een voorspan, om geschut, caissons, smidswagens en dergelijken te vervoeren: 
1°. van twee paarden en den geleider: twintig cent (f 0.20); 
2 . van een paard en den geleider: vijftien cent (f 0.15). 
 



De schadeloosstelling voor een transport, als hier bedoeld, wordt vermeerderd met eene 
vaste som , overeenkomende met de vergoeding voor een uur dienst, volgens den maatstaf, 
vastgesteld voor een transport, bedoeld bij punt c hierna. 
Voor de terugreis worden voorts de te betalen tol-, brug- en veergelden vergoed. 
 
b. Zijn bij aankomst op de plaats der bestemming, bij de vordering aangeduid, de vereischte 
middelen voor verder vervoer niet te bekomen en moet van de gebezigde middelen den 
volgenden dag gebruik worden gemaakt, dan wordt boven de vergoeding voor den verder af 
te leggen afstand naar vorenstaanden maatstaf, vergoeding voor nachtverblijf betaald: 
 
voor een wagen met twee paarden en den geleider: een gulden en vijftig cent (f 1.50); 
voor een kar of een wagen met een paard en den geleider: een gulden (f 1.00); 
voor een voorspan van twee paarden en den geleider: een gulden en vijftig cent (f 1.50); 
voor een voorspan van een paard en den geleider: een gulden (f 1.00). 
 
c. voor het verschaffen of beschikbaar stellen van voertuigen met paarden en geleiders of 
van spannen paarden en geleiders, tot het overbrengen van geschut of ander krijgsmaterieel 
en verdere behoeften voor de legers of verdedigingswerken van het Rijk, binnen den omtrek 
eener gemeente, voor elk uur, dat is dienst verricht of beschikbaar is gesteld: 
 
voor een wagen met twee paarden en den geleider : een gulden (f 1.00);  
voor een kar of een wagen met een paard en den geleider vijf en tachtig cent (f 0.85); 
voor een voorspan van twee paarden en den geleider vijf en tachtig cent (f 0.85); 
voor een voorspan van een paard en den geleider: zeventig cent (f 0.70)  
 
Op de in dit artikel bedoelde wagens of karren moet als maximum kunnen worden geladen: 
op een wagen met twee paarden, 500 KG. of 8 man; 
op een kar of een wagen met een paard, 350 K G of 5 man. 


