
Bijlagen. [ 1 4 2 . 4—5.] Tweede Kamer. 5 
Aflossing van het kapitaal van vier der bij de wet van 6 Julij 1863 bedoelde, in het ongereede geraakte schuldbrieven. 

[142. 4.] 

NOTA VAN DRUKFEILEN. 

In de Memorie van Toelichting i 

Bladz. 1, kol. 2 , reg. 22 van ondoren , staat: »nog" , 
lees: »nie t" . 

Bladz. 2 , kol. 1, reg. 14 van boven , s taat : » u a " , 
lees ; » na" . 

Bladz. 2, kol. 1, reg. 35 van onderen, s taa t : >> in het 
ontbreken ", lees : » uit het ontbreken ". 

Bladz. 2 , kol. 1, reg. 10 van onderen moet het woord 
» d e " wegvallen. 

[ 1 4 2 . 5 . | 

VERSLAG der Commissie van Rapporteurs over het 
bovengenoemd ontwerp van wet; uitgebragt in de 
zitting van den 3den Maart 1876. 

By Koninklijke boodschap van 26 Februarij 1876 werd 
ingediend een ontwerp van wet tot aflossing van het 
kapitaal van vier der bij de wet van den 6den Julij 1863 

(Staatsblad n°. 114) bedoelde, in het ongereede geraakte 
schuldbrieven. 

Hij het onderzoek in de afdeelingen werden geene be-
zwaren tegen dit voorstel ingebragt. Alleen werd in éc'ne 
afileeling, naar aanleiding dnr quaestie, waaruit dit voor-
stel is voortgevloeid, de vraag geduan: Gesteld dat de 
houders van certificaten, uitgegeven door een administratie-
kantoor, te wiens name inschrijvingen zyn geplaatst op 
het Grootboek, niet opkomen, noch de talons voor het 
verkrygen van nieuwe couponblnden aanbieden, en dat 
het alzoo blijkt dat er van zoodanige certificaten en hunne 
couponbladen geene houders meer zijn; blyft dan het ad-
ministratiekantoor ten eeuwigen dage de renten trekken, 
terwijl daarentegen afschrijving onmogelijk i s , onidit de 
certificaten niet kunnen worden vertoond ? — Hoc kan 
zoodanig administratiekantoor liquideren ? 

Men meende, dal alleen door eene betere regeling van 
het Grootboek deze en dergelyke vragen behoorlijk kunnen 
worden opgelost. 

Vastgesteld door du 
lOden Maart 1876. 

Commissie van Rapporteurs den 

GEVERS DEYNOOï. 
LUYBEN. 
MESSCHERT VAN VOLLENHOVEN. 

D E JONG. 
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