
Bijlagen. Vel 33, 129 {B. d. w. N>. IX.) 

IX . Staalslegrooting voor de jaren 1848 en 1849. 
(Memorien van Toelichting met Bijlagen; Hoofdstuk V en VI.) 

32r/3 . I D E M , voor de 5de afdeeling, artikel 17: (Inteekenimj 
op , en aankoop van boekwerken, penningen en andere voorwerpen van 
kunst of wetenschap). 

32 s/3. I D E M , voor de 5de afdeeling, artikel 18: (Eere-medailles). 

3 2 % . I D E M , voor de 5de afdeeling, artikel 19: (Koninklijke 
academie voor beeldende kunsten). 

32 u/3. I D E M , voorde 5de afdeeling, artikel 20: (Teekenscho-
hn en academiën). 

32 v/3. IDEM , voor de 5de afdeeling, artikel 21 : (Muzijkscholen). 

32 w/3. I D E M , voor de 5de afdeeling , artikel 22 : (Koninklijke 
academie te Delft). 

32a:/3. I D E M , voor de 5de afdeeling, artikel 2 3 : Octrooijen 
en aanmoediging van kunst envolksvlijt, en daartoe strekkend onderwijs). 

32 if/3. I D E M , voor de 5de afdeeling, artikel 24: (Verschil
lende uitgaven voor hulp- en aanmoedigingsmiddelen ten behoeve der 
kunsten en wetenschappen). 

32 z/3. IDEM , voor de 6de af leeling : (Artnroezen , artikel 1 : 
Bijdragen in de kosten van verpleging van behoeftige krankzinnigen). 

32 a/4. I D E M , voor de 6de afdeeling, artikel 2 : (Uitoefening 
van toezigt over de gestichten voor krankzinnigen). 

32 J/4. I D E M , voorde 6de afleeling, artikel 3 : (Bijdrage ter 
voldoening van het verschuldigde ter zake der kolonisatie van behoeftigen 
in de koloniën der Maatschappij van Weldadigheid, enz.) 

32 c/4. I D E M , voor de 7de afdeeling: (Nederlandsche Staats
courant , artikel 1: Tractementen en verdere belooningen der ambte
naren en bedienden). 

32d/4 . I D E M , voor de 7de afdeeling, artikel 2 : (Bureau- en 
locaa Ibe hoef ten). 

32<?/4. I D E M . voorde 7de afdeeling, artikel 3 : (Drukkenen 
uitgeven der courant, zegelregten van advertentien en quitantien. lega-
lisatiekosten, alsmede aanschaffing van nieuwsbladen en boekwerken, 
en verdere uitgaven). 

3 2 / / 4 . I D E M , voor de 8ste afdeeling: (Nationale nijverheid, 
artikel 1: Premien en verdere tegemoetkomingen tot aanmoediging der 
onderscheidene takken van visscherij). 

32g/4. I D E M , voor de 8ste afdeeling, artikel 2 : (Subsidicn, 
toelagen, reis-, verblijf- en vacatie-kosten , en andere uitgaven voor 
de nationale nijverheid). 

32A/4. I D E M , voorde 9de afdeeling: (Opperhoutvestenj, arti
kel 1: Tractementen , bureau-kosten en belooningen van den advocaat
consulent, den inspecteur en de opzieners der jagt, alsmede uitgaven 
van kleeding van laatstgenoemden). 

32i/i. IDEM , voor de Ode afdeeling, artikel 2: (Reis- en ver
blijfkosten van de leden van den raad van administratie van het fonds 
tot onderstand van bejaarde en gebrekkige opzieners der jagt, van den 
advocaat-consulent, den inspecteur, de opzieners en verdere beambten 
der jagt). 

32 k/4. IDEM , voor de 9de afdeeling, artikel 3 : (Verschillende 
uitgaven vallende op het toezigt en de conservatie der jagt en visscherij). 

32 l/4. I D E M , voor -de 10de afdeeling: (Pensioenen, lijfrenten, 
toelagen en gratificatien en verdere afloopende betalingen, artikel 1: 
Pensioenen welke in verschillende grootboeken zijn ingeschreven). 

32 m/A. L I J S T DER P E N S I O E N E N , welke in de verschillende 
grootboeken zijn ingeschreven, uitgetrokken in den Uitgewerkten en 
Toelichtenden Staat, behoorcnde bij de raming van kosten van het 
Departement van Binnenlandse/te Zaken, over 1848 en 1849. 

8»N/4. U I T G E W E R K T E EN T O E L I C H T E N D E S T A A T , 

HANDELINGEN DHR STATEN-GENERAAJ, 1 8 4 6 — 1 8 4 7 . 

voor de 10de afdeeling, artikel 2: (Pensioenen welke, krachtens art. 60 
der wet van den 9den Mei 1846 (Staatsblad n°. 24), ten laste zijn 
gekomen van den Staat), 

320/4. L I J S T DER P E N S I O E N E N , welke krachtens art. 60 
der wet van den uden Mei 1846 (Staatsblad n°. 24), ten laste zijn 
gekomen van den Staat, uitgetrokken in den üitgewerkten en Toelich
tenden Staat, behoorende bij de raming van kosten van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, over 1848 en 1849. 

32p/ 4 . U I T G E W E R K T E E N TOELICHTENDE STAAT , 
voorde 10de afdeeling, artikel 3 : (Pensioenen waarop, krachtens 
de wet van den 9den Mei 1846 (Staatsblad n<>. 24), na 1°. Julij 
1846 regten zullen worden verkregen. 

325/4. I D E M , voor de 10de afdeeling, artikel 4 : (Lijfrenten, 
toelagen, gratificatien en verdere afloopende betalingen). 

De staten en lijsten, voorkomende onder de nrs. 326 • 
zijn alleen voor de leden gedrukt geweest. 

•Mf/4 

33. MEMORIE VAN T O E L I C H T I N G , behoorende bij het 
Zesde Hoofdstuk der begrooting van Staats-uitgaven, Departement 
voor de Zaken der Hervormde Eeredienst enz. ,voor de dienstjaren 
1848 en 1849. 

Deze raming is geheel overeenkomstig met de tegenwoordige 
begrooting over 1846 en 1847. Alleen heeft men bij de inrigting 
voldaan aan het verlangen van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal, door, zooveel maar eenigzins mogelijk, de uitgaven te 
splitsen, door vermeerdering der artikelen, ten einde bet overzigt 
der raming, ook zonder raadpleging der toelicbtende staten, ge
makkelijker te maken. 

Gelijk reeds bevorens bij het indienen der begrooting van het 
Vide hoofdstuk is opgemerkt, zal het hier genoeg zijn te herhalen 
dat men zich bij het allernoodzakelijkste heeft beperkt, en dat de 
behartiging van zoo vele belangen, waarvan het wensclielijke aan 
geen redelijken twijfel kan onderhevig zijn, tot betere tijden heeft 
moeten worden uitgesteld. Genoeg zal het hier zijn, al ware het 
maar voor memorie, te wijzen op de snelle en zoo aanzienlijke ver
meerdering der bevolking in ons vaderland, waardoor nieuwe ker
kelijke gemeenten ten platte lande gevormd worden, terwijl de 
vermeerdering van vele stedelijke en andere grootere gemeenten 
het bestaande aantal leeraars onvoldoende doet zijn; de voorziening 
in deze behoefte is dus allezins wensehelijk. Zoo is het ook gele
gen met de subsidien voor kerkelijke gebouwen vereischt en met 
verscheidene andere onderwerpen , zoo als ook eenige vermeerde
ring ten behoeve der Israëlieten. 

Omtrent de IVde afdeeling, \ oor pensioenen, ismen voorts ver-
pligt te verklaren, dat het onvoldoende van het daarvoor uitge
trokken montant met hooge waarschijnlijkheid te voorzien is. Bij 
het inzenden der raming voor 1846 en 1847, had men, omtrent 
het montant der pensioenen, die na de inzending zouden dienen 
verleend te worden, vergeleken met de sommen, die door versterf 
konden vrijvallen, de som van f 5500 gevoegd bij hetgeen voor 
de aanwezige gepensioneerden noodig was. Bij de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal maakte men deswege bedenking; waarop werd 
•1 geantwoord: » dat men slechts met aarzeling zich tot deze som 
» beperkt had, daar dezelve waarschijnlijk onvoldoende zou zijn, 
» wanneer het aantal der wettige aanvragen om emeritaat, enz. 
» wat talrijk waren, of ook standplaatsen betroffen, waaraan hooger 
» pensioen verbonden was." Deze vrees is aanvankelijk bevestigd, 
zoodat men zich werkelijk tegen het begin van het jaar 1847 in 
verlegenheid bevindt, om aan de gedane aanvragen te voldoen; 
waaruit alleen de mogelijkheid van meerdere sterfgevallen, bijzonder 
van hooge gepensioneerden, gelegenheid tot voorziening kan aan
bieden. 

Dan daar eerst sedert twee jaren de post voor pensioenen de 
Eeredienst betreffende (bevorens begrepen onder het totaal bedrag 
der pensioenen , waarvoor de zorg aan het Departement van Finan-
tien was opgedragen) op dit Departement was overgebragt, kan 
nog geene op de ondervinding rustende zekere berekening bij het
zelve worden opgemaakt. Uit dien hoofde meende men, als door 
den nood gedrongen, te moeten wagen, zich tol het vroegere mon
tant te beperken. 


