
Bijlagen. [160. 
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K O N I N K L I J K E BOODSCHAP, ingekomen in de 
zitting van dtn hden April 1876. 

MIJNE I IEEHEN! 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ont-
werp van wet tot vaststelling van het slot der rekening 
van ontvangsten en uitgaven voor Nederlandsen Indie over 
het dienstjaar 1867. 

De toelichtende memorie (en bijlage), die het wets-ont-
werp vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede, Mijne Heeren 1 bevelen Wy U in Godes 
heilige bescherming. 

age , den 5den April 1876. 

W I L L E M 

Aan 
de Tweede hamer der Staten-Generaal. 
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ONTWERP V A N WET tot vaststelling van het slot 
der rekening van ontvangsten en uitgaven voor Ne-
derlandsch Indie over het dienstjaar 1867. 

W I J W I L L E M I I I , ENZ. 

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

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat volgens 
art. 74 der wet van 23 April 1864 (Staatsblad n°. 35) 
het slot der rekening van de koloniale ontvangsten en 
uitgaven voor Nederlandsen Indie door de wet behoort te 
worden vastgesteld; 

Zoo is het , dat Wi j , den Raad van State gehoord en 
met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goed-
gevonden «n verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan 
bij deze: 

Ken Ij; a r t i k e l . 

Het slot der rekening van de koloniale ontvangsten en 
uitgaven voor Noderlandsch Indie over het dienstjaar 1867 
wordt vastgesteld als volgt: 

De ontvangsten bedragen honderd zeven en dertig millioen 
zes honderd zestien duizend vijf honderd twee en twintig gulden 
vijftig en een halve cent (f 137 616 522.501/,). 

De uitgaven bedragen honderd tien millioen vier honderd 
elf duizend twee honderd twee en zestig gulden twee en een 
halve cent (f 110 411 262,02'/,). 

Het voordeelig slot dor rekening bedraagt alzoo zeven 
en twintig millioen twee honderd vijf duizend twee honderd 
zestig gulden acht en veertig cent (f 27 205 260,48). 

Lasten en bevelen , dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en dat alle ministeriele departementen, autori-
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itgaven voor Nederlandsen Indie over het dienstjaar 1867 . 

teiten, collegien en ambtenaren, wien zulks aangaat , aan 
de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Koloniën, 
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MEMORIE VAN T O E L I C H T I N G . 

Door de nevensgaande wetsvoordragt wordt voor de eerste 
maal uitvoering gegeven aan art . 74 der wet van 23 April 
1864 , tot regeling der wijze van beheer en verantwoording 
der geldmiddelen van Noderlandsch Indie (Staatsblad n°. 35). 
waarby is voorgeschreven , dat de verantwoording der ko-
loniale ontvangsten en uitgaven geschiedt aan de weggevende 
magt , en het slot der rekening door de wet wordt vastgesteld. 
Had deze voordragt volgens art. 80 der genoemde wet 
reeds vóór of op den 3lsten December 1869 bij de Staten-
Generaal behoor, n te zijn ingekomen, het was onmogelijk 
aan dit voorschrift te voldoen , omdat de rukeningen wegens 
het I lde hoofdstuk der begrooting nog n ie t , althans niet 
in goode orde , waren ontvangen. Meer dan eens werd door 
de buide Kamers der Staten-Generaal het gemis van die 
rekeningen betreurd , en op het nemen van de maatregelen 
tot bespoediging der indiening aangedrongen. Die aandrang 
werd te sterker naar mate de noodzakelijkheid zich voordeed 
om over een gedeelte der aanwezige koloniale saldo's te 
beschikken , en do berekening van de daarvoor beschikbare 
gelden moest worden gegrond op cijfers, getrokken, voor 
zooveel het I lde hoofdstuk der begrooting betrof, uit re-
keningen, door de departementschefs in Noderlandsch Indie 
opgemaakt, welke niet door de Algemeene Rekenkamer daar 
te lande waren goedgekeurd, en veel minder nog eene 
wettelijke vaststelling hadden verkregen. Aan aanschrij-
vingen aan het Indisch Bestuur tot het zooveel mogelijk 
bespoedigen der indiening van de rekeningen heeft het 
dezerzijds niet ontbroken , doch zij misten het gewenschto 
gevolg. Wel werden, kort na het optreden van den Gou-
verneur-Goneraal LOUDON , de rekeningen , benevens het 
verslag der Indische Rekenkamer met eenaantal bijlagen, 
b\j het Departement van Koloniën ontvangen, maar die 
rekeningen wezon met do boekingen der Rekenkamer zulke 
aanzienlijke verschillen aan , dat er niet aan gedacht kon 
worden, om die tot grondslag eenor wetsvoordragt tot 
vaststelling van het slot der rekening te doen strekken. 
Opheldering en vereffening van die verschillen waren in 
de eerste plaats noodig, en die noodzakelijkheid werd ook 
door den Landvoogd ingezien . daar hij aan twee ambtenaren 
de bepaalde taak opdroeg om die verschillen op te sporen 
en uit den weg te ruimen. Echter verliep weder het ge-
heele jaar 1873 zonder eenig nader berigt. Daarom rigtte 
des ondorgeteekondon ambtsvoorganger aan den Gouverneur-
Generaal onder dagteekening van 7 Januarij 1874 een 
schrijven, waarbij met klem gewezen word op het onhoud-
baro van den toestand en mot den meesten ernst aangc-
drongen op o het geven der vereischte boveltn, opdat de 
achterstand in de afsluiting der begrootingsrekeningen zoo 
spoedig doenlijk worde bijgewerkt". 

Dit Bchrijven werd door den Gouverneur-Generaal in 
handen gesteld, zoowel van den directeur van finantien, 
als van den heer SPRENGER VAN E Y K , destijds hoofd-
inspecteur van finantien. Terwijl de eerstgemelde zich 
bepaalde tot de mededeeling, dat de indiening der ver-
beterde begrootingsrekeningen binnen een kort tijdsbestek 
to verwachten w a s , stelde do laatste zich in zijn advies 
meer ten doel de oorzaken der vertraging aan te geven, 
en gaf bij die gelegenheid de weinig bemoedigende ver-
zekering, dat dergelijke achterstand zich vermoedelijk 
evenzeer nog over de jaren 1868 tot en met 1873 tou 
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