
Bijlagen. [202. 1-4.] Tweede Kamer. Blz. 1 
Vaststelling van het slot der rekeningen van de koloniale uitga ven en ontvangsten voor Suriname 1 8 7 1 en Curacao 1S73. 

[ 2 0 2 . 1.] 

K O N I N K L I J K E BOODSCHAP. 

MIJNE HEEnENl 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan twee ont-
werpen van wet tot vaststelling van het slot der rekening 
van de koloniale uitgaven on ontvangsten voor Suriname 
over het dienstjaar 1871 en van Curacao over het dienst-
j aa r 1873. 

De toelichtende memorien (en bijlagen), die de wets-ont-
werpen vergezellen, bevatten do gronden waarop zy -rusten. 

En hiermede, Mijno Heerenl bevelen Wy U in Godes 
heilige bescherming. 

' sGravenhage, don 17den Junij 1876. 

W I L L E M . 
Aan 

de Tweede hamer der Staten-Generaal. 

[aos. S.] 

O N T W E R P VAN WET tot vaststelling van het slot 
der rekening van de koloniale uitgaven en ontvangsten 
voor Suriname over het dienstjaar 1871. 

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. 114 van het Reglement op het beleid der regering in 
de kolonie Suriname, vastgesteld bij de wet van 31 Mei 
1865 (Staatsblad n°. 55). het slot der rekening van de 
koloniale uitgaven en ontvangsten, in het daarbij gemelde 
geval, behjort te worden vastgesteld bij de wet; 

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

E e n l g a r t i k e l . 

Het slot der rekening van do koloniale uitgaven en 
ontvangsten voor Surinvme over het dienstjaar 1871, wordt 
vastgesteld als volgt: 

De uitgaaf bedraagt een millioen honderd veertig duizend 
twee honderd tachtig gulden vijf en negentig cents (f 1 140 280,95); 

De ontvang bodraagt acht honderd vijftig duizend vijf 
honderd vier en vijftig gulden zeven en zestig cents (f 850 554,67); 

Het nadeolig slot der rekening bedraagt alzoo twee 
honderd negen en tachtig duizend zeven honderd zes en twintig 
gulaen acht en twintig cents (f 289 726,28), welk bedrag dien 
ten gevolge voor bijdrage uit 's Rijks schatkist tot aan-
vulling der koloniale middelen over het dienstjaar 1871 
is noodig geweest. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle ministeriele departementen , autori-
teiten, collegien en ambtenaren, wien zulks aangaat , aan 
de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Koloniën, 

I*oa. 3.]* 
MEMORIE V A N T O E L I C H T I N G . 

Volgens art . 114 van het Reglement op het beleid der 
regering in de kolonie Suriname, vastgesteld bij dn wot 
van 41 Mei 1865 [Staatsblad n°. 55) wordt, ingeval do 
koloniale huishoudelijke bugrooting definitief is vastgesteld 
bij do wet, de verantwoording van de koloniale uitgaven 
en ontvangsten voor elk dienstjaar gedaan aan de wet. 
gevende magt, on het slot der rekening bij de wet vast-
gesteld. 

Ter voldoening aan dit voorschrift wordt het nevens-
gaand wets-ontwerp aangeboden , strekkende tot vaststelling 
van het slot der rekening van de koloniale uitgaven en 
ontvangsten voor Suriname over het dienstjaar 1871. 

Die rekening, welke, blykens de daarop gestelde ver-
klaring van den Gouverneur, dd. 30 Heptember 1875, door 
eene commissie onder zijn onmiddellijk toezigt is onder-
zocht, toont aan dat tot dekking van het tekort tusschen 
de ontvangsten en uitgaven eene bijdrage uit 's Rijks 
schatkist is noodig geweest van f 289 726,28 of f 21 598,395 
minder dan het cyfer van f 3 1 4 324,675, daarvoor toege-
staan bij art. 11 van het IXde hoofdsuk der Ntaatsbej>r<>o-
ting voor het dienstjaar 1871, definitief vastgesteld bij do 
wet van 19 Junij 1871 (Staatsblad n". 70). Dit verschil is 
veroorzaakt door het hooger bedrag der ontvangsten, welke 
de raming met f 40 892,67 hebben overtroffen. Tegenover 
de meerdere ontvangsten staat echter een hooger bedrag 
van uitgaven ad f 16 294,275. Uit de rekening blijkt, dat 
tot aanvulling van verschillende artikelen der begrooting 
werd vereischt eene som van f 74 401,52, waarin door af-
en overschrijving uit art. 108 slechts gedeeltelijk kon 
worden voorzien, zoodat een bedrag van f 52 599,195 on-
gedekt is gebleven. 

Die overschrijding betreft de artt . 6 5 , 6 9 , 78, 8 5 , 86 , 
9 1 , 92 , 96, 97, 103, 104 en 105, welke artikelen allen 
bij art. 2 der wet van 3 April 1871 (Staatsblad n°. 31 ) , 
houdende vaststelling der koloniale huishoudelijko begroo-
ting, voor aanvulling uit den post voor onvoorziene uit-
gaven, vatbaar zyn verklaard. Ofschoon het regelmatiger 
zou zijn geweest, indien tot dekking van de bedoeldo te-
korten tijdig een voorstel tot wijziging der begrooting ware 
ingediend, acht de ondergeteekendo zich evenwel onbe-
zwaard in overweging te geven, bij de vaststelling van het 
slot der rekening in de overschrijdingen te berusten. 

lilijkens de Memorie van Toelichting bij het wets-ont-
werp tot vaststelling van het slot der rekening over 1870, 
was de kolonie Suriname in het bezit van etn voorschot 
op de dienst van 1871, ten bedrage van . f 8 6 464.56 

Over 1871 is hier te lande ten 
behoeve der kolonie meer be-
taald dan ontvangen . . . . f 3 0 9 296,02 5 

terwijl blijkens de rekening 
slechts is noodig geweest . . 289 726,28 

19 569,74 5 

Alzoo blijft de kolonie Suriname bij het 
sluiten der dienst van 1871 aan 's Rijks 
schatkist verschuldigd f 106 034,305 

De rekening is vergezeld van de verslagen der koloniale 
uitgaven en ontvangsten , waarin die voor zooveel noodig 
zijn toegelicht. 

' sGravenhage , den 26sten April 1876. 

De Minister van Koloniën, 

W. V A N £ G O L T S T E I N . 

[ 2 0 2 . 4.j BIJLAGE. 

REKENING van ontvangsten en uitgaven, gedaan volgens de koloniale huishoudelijke 
begrooting van Suriname voor het dienstjaar 1871. 

ftiiblad v»n da Nederlandsche Staats-courant, — 1 8 7 6 — 1 8 7 6 . 


