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Verlioogingen der begrootingen van Marine en Oorlog over i8/J9- (Nieuwe Oorlogsmiddelen.) 
(Koninklijke Boodschap ; Wets-ontvverpen; Memorie van Toelicht ing.) 

[VIII. i.] 

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen in de zitting 
van den lasten November 1849. 

MIJNE HEBREN! 
De twee wets-ontwerpen, welke hiernevens aan U ter over-

weging worden voorgelegd, strekken tot vaststelling van een 
nieuw artikel op de begrooting van staats-uitgaven voor het 
Vlllste en Xde hoofdstuk (departementen van Marine en van 
Oorlog) dienst 1849. 

liij eene, nevens die ontwerpen gevoegde toelichtende memorie , 
worden de redenen, waarop ze zijn gegrond, uiteengezet. 

En hiermede bevelen Wij U , Mijne I leeren, in Godes heilige 
bescherming. 

'sGravenhage, den s8sten November 1849. 
W I L L E M . 

[VHI. 2.] 
L \ A. ONTWERP VAN WET tot vaststelling van een nieuw artikel 

op de begrooting van staats-uitgaven voor het Vlllste hoofd-
stuk , dienst 1849. 

Wu WILLEM I I I , ENZ. 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat eene wettelijke 

aanwijzing gevorderd wordt tot het als staatsuitgaven vereve-
nen van eenige betalingen, bereids gedaan of nog te doen uit 
krachte eener overeenkomst, op den 4den üctober i8/{5 aange-
gaan tot het verkrijgen van nieuwe oorlogsmiddelen , 

Zoo is he t , dat Wij, den Baad van State gehoord en met ge-
meen overleg der Staten-Generaal , hebben goedgevonden en 
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Eenig artikel. 
De derde afdeeling van het Vlllste hoofdstuk der staats-

begrooting voor i84g (Materieel der teemaat), vastgesteld bij de 
wet van den gden Augustus 1847 (Staatsblad n°. 4 8 ) , wordt 
vermeerderd met een achtste artikel , onder de benaming van : 

Nieuwe oorlogsmiddelen (lietalingen voortvloeiende uit 
eene op den 4 l ' e n Octobcr 1845 met C. E. de Bourbon 
aangegane overeenkomst tot het verkrijgen van) . . f27 ,750 .00 

waardoor deze afdeeling wordt gebragt tot twee millioen een 
honderd zes en dertig duizend zes honderd negen en vijftig gulden 
( f 2,i36,65g) en het hoofdstuk tot vijf millioen drie honderd 
een en tachtig duizend drie honderd twee en tachtig gulden en vijf 
cents (f 5,381,382.o5). 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden ge-
plaatst , en dat alle ministeriele departementen, autoriteiten, 
collegien en ambtenaren , wien zulks aangaat , aan de naauw-
keurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven te 

[VUL 3.] 
IA B. ONTWERP VAN WET tol vaststelling van een nieuw ar-

tiket op de begrooting van staats-uitgaven voor het Xde 
hoofdstuk, dienst 1849. 

Wu WILLEM l i l , ENZ. 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat eene wettelijke 

aanwijzing gevorderd wordt tot het als staatsuitgaven vereve-
nen van eenige betalingen, bereids gedaan of nog te doen uit 
krachte eener overeenkomst, op den 4 ( ' c n October 1845 aange-
gaan tot het verkrijgen van nieuwe oorlogsmiddelen , 

Zoo is be t , dat Wij, den Raad van State gehoord en met ge-
ineen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en ver-
staan , gelijk Wij g)edvinden en verstaan bij deze: 

Eenig artikel. 
De vijftiend/; afdeeling van het Xde hoofdstuk der staats-

bcgrooting voor 1849 (buitengewone uitgaven), vastgesteld bij de 
•wet van den gden Augustus 1847 (Staatsblad n°. 5 i ) , wordt ver-
jneerderd met een derde artikel , onder de benaming van : 

Nieuwe oorlogsmiddelen (Betalingen voortvloeiende uit eene 
op den 4den October 1845 met C. E. de Bourbon aangegane 
overeenkomst tot het verkrijgen van) . . . f78,g5o.oo 

waardoor deze afdeeling wordt gebragt op vier honderd zes en 
zeventig duizend zes honderd vijftig gulden ( f 476,650) en het 
hoofdstuk tot elf millioen zeven honderd drie en vijftig duizend 
negen honderd vijftig gulden (f 11,75.5,g5o). 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden ge-
plaatst, en dat alle ministeriele departementen, autoriteiten, 
collegien en ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige 
uitvoering de band zullen houden. 

Gegeven te 

[VIII. 4.] 
MEMORIE VAN TOELICHTING. 

De ontwerpen van wet, welke hierbij worden aangeboden, 
strekken ter vervanging van die , welke bij eene boodschap des 
Konings van den 28sten Julij dezes jaars aan de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal werden ingezonden, en welke hierbij worden 
ingetrokken , naardien de Regering, na kennis te hebben geno-
men van liet geineen overleg, dat te dezer zake met de Tweede 
Kamer heeft plaats gehad, tot de overtuiging is gekomen van 
het verkieslijke, oin de uitgave, welke wordt voorgesteld, zuiver 
op de begrooting van 1849 t e brengen. 

Overigens moest ook bet bedrag der uitgaven bij de wets-
ontwerpen van 28 Julij vermeld , verhoogd worden met het 
bedrag der rente, welke het Rijk alsnu, volgens uitspraak van 
den Iloogen Raad der Nederlanden , aan C. E. de Bourbon moet 
betalen, van den dag der dagvaarding af tot op den dag der 
uitbetaling toe; zijnde deze rente, bij de onzekerheid van het 
tijdstip waarop de hierbij betrokken wetten tot stand zullen 
komen, bij wege van voorzorg, tot ultimo December dezes jaars 
berekend. 

De uitspraak van den Iloogen Raad, waarbij de Staat tot die 
betaling verpligt wordt, is aan de Tweede Kamer der Staten-
Generaal medegedeeld, alsmede de exploiten waarbij die uitspraak 
aan het Departement van Oorlog is beteekend. 

Sedert heeft de belanghebbende werkelijk beslag doen leggen 
op gelden den Staat aankomende, zoodat eene spoedige behan-
deling en afdoening der zaak in zeer vele opzigten wensche-
lijk is. . 

In verband daarmede, neemt men dan ook de vrijheid zich te 
haren aanzien te gedragen aan de inlichtingen , bij de memorie 
van beantwoording onder dagteekening van den 8sten Septem-
ber i84g gegeven, welke memorie, blijkens het rapport der 
Commissie van Rapporteurs dd. 12 September daaraanvolgende, 
van dien aard is beschouwd geworden, dat te dier zake des-
tijds gecne nadere overwegingen in de afdeelingen der Kamer 
meer werden gevorderd. 

'sGravenhage, den ^ d e n November 1849. 
De Minister van Oorlog, De Minister van Marine, 

VAN SPENGLEB. E. LUCAS. 

[IV. 5.] 
MEMORIE VAN BEANTWOORDING van hel Verslag d*r 

Commissie van Rapporteurs voor hel wets-ontwerp tot 
daarstelling van voorzieningen omtrent den overgang in 
werkelijke schuld van uitgestelde schuld en kansbiljetten, 
ingekomen in de zitting van den zgsten November i84g. 

Het verslag door de Commissie van Rapporteurs uitgebragt 
over het wets-ontwerp houdende voorzieningen omtrent den 
overgang in werkelijke schuld van uitgestelde schuld en kans-
biljetten , heeft de Regering met genoegen doen zien da t , in 
het algemeen, de goedkeuring der Kamer aan die voordragt 
niet zou worden onthouden. De bedei king door eenige weinige 
leden geopperd, op grond van de stelling, dat n geene billijk-
» beid de vergoeding kon aanraden eener uit overtreding voort-
11 gevloeide schade", is bereids door andere leden op geheel 
voldoende wijze wcderlegd , en kan de Regering zich inet die 
wederlegging ten volle vereenigen. 

Van eene strenge handhaving van de bepalingen der wet 
van 14 Januarij i 8 i 5 (Staatsblad n ' . 4) 1 waarop in het verslag 
wordt aangedrongen, is nimmer afgezien. Deed zich bet geval 
voor, da teene overtreding der bepalingen van de artt. 11 en ia 
van die wet tijdig ontdekt wierd, en ten laste van den overtreder 
wettig bewijsbaar ware, — de straffen bij die artikelen bedreigd, 
zouden ongetwijfeld worden toegepast of in regten gevorderd. 
Overigens behoort bet aanwezen, in dorso van het bewijs van 
inschrijving, van de aanteekeuing in art. 12 bedoeld, tot die bij-
zonderliedeii, waarop, zoowel bij de uitvoering der wet van 27 
September 184* (Staatsblad n». 35), als bij de verificatie welke aan 
de rentebetaling voorafgaat, naar behooren gelet wordt. 

Aan de bedenking tegen den considerans van het wets-ontwerp 
ingebragt, wordt te gemoet gekomen door de veranderde redactie 
in de bij deze gevoegde nota aangewezen. 

Men gelooft ontkennend te mogen beantwoorden de vraag: » of 
11 de bijvoeging in art. 1 van hetgeen bij het 5de artikel der wet 
» van 27 September 1841 (Staatsblad n». 35) omtrent de wijze van 
» overschrijving is voorgeschreven, ook noodzakelijk en nuttig 
11 konde zijn. ' Terwijl dat wets-artikel, eene reeks bepalingen be-
vattende betrekkelijk den overgang naar het grootboek der wer-
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