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Vaststelling elot rekeningen van ontvangsten en uitgaven voor N !
[1*1.

IL]

STAAT, aantoonende welke sommen in het
dienstjaar 1870, wegens uitgaven op de
dienstjaren 1867 en 4808 verevend, uitgegeven of verschuldigd gebleven zijn. (Niet
gedrukt.)

'. I

[ari'ji 1870 en 1871.

• i.ver

bet «lot <l<u* rekening van de koloniale ontvangsten en
uitgaven voor Nederlandsch Indie door de wet behoort te
worden vastgesteld ;
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State geboord en inet
geineen overleg der Staten-tieneraal, hebben goedgevonden
en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan hij deze:
Art. 1.

[171. 12.]
VERSLAG van de Algemeene Rekenkamer in
Nederland, met twee bijlagen a en b. (Niet
gedrukt.)

Het slot der rekening van de koloniale ontvangsten en
uitgaven voor Nederlandsch Indie over het dienstjaar 1871
wordt vastgesteld als volgt:

De ontvangsten bedragen honderd vijf en dertig millioen
vijf honderd dertig duizend negen honderd negen en zestig
gulden vijf en dertig cent (f 135 530 969,35).
De uitgaven bedragen honderd vijftien millioen acht
honderd zes m dertig duizend negentien gulden negen en
[171. 13.]
een halven cent (f li.5 836 019,09s).
Het voordeelig slot der rekening bedraagt alzoo negentien
NOTA VAN TOELICHTING der bedenkingen millioen zes honderd vier en negentig duizend negen honderds
van de genoemde Rekenkamer, vermeld in vijftig gulden vijf en twintig en een haken cent (f 19 694 950,25 ).
de bijlage lit. A van haar verslag. (Niet
Art. 2.
gedrukt.)
De vaststelling van het slot der rekening op het in
art. 1 vermeld bedrag, sluit niet goedkeuring in van die
posten der rekening van ontvangsten en uitgaven , tegen
[ l i l . 14.]
welke door de Algemeene Rekenkamer in Nederlandsch
Indie bedenkingen zijn gemaakt en waaromtrent door den
VERSLAG van de Algemeene Rekenkamer in Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indie alsnog eene
Nederlandsch Indie over 1870, met 18 bij- beslissing moet worden genomen.
lagen in één bundel, 14a. (Niet gedrukt.)
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alie ministeriele departementen, autoriteiten, collegien en ambtenaren, wien zulks aangaat, aan
de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
[1*1. 15.]
BIJLAGE van de Memorie van Toelichting:.
STAAT der artikelen van het Ilde hoofdstuk
der begrooting van Nederlandsch Indie voor
het dienstjaar 1870, welke door de werkelijke uitgaven zijn overschreden.

Gegeven
De Minister van Koloniën,

[171. 18.]

[171. 16.]
RAPPORTEN van den Directeur van Financien
in Nederlandsch Indie, dd. 5 November 1878,
n°. 17685 en 3 Julij 1879, n°. 11699, en
het advies van den Raad van Nederlandsch
Indie, dd. 17 October 1879, n°. VI. (Niet
gedrukt.)

[171. 17.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.
De rekening wegens het Ilde hoofdstuk der Indische
begrooting over 1871 is, even als die over 1870, den
23sten October 1879 door den Gouverneur-Generaal ingezonden. Ook nopens sommige posten van deze rekening
moesten nadere inlichtingen uit Indie worden gevraagd,
welke inlichtingen tot eenige wijzigingen hebben geleid.
Na die wijzigingen bedragen de
ontvangsten in Nederland . . .
»

ONTWERP VAN WET tot vaststelling van het slot
der rekening tan ontvangsten en uitgaven voor
Nederlandsch Indie over het dienstjaar 1871.
W I J WILLEM III, E\Z.
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),

f

» Indie

61 509 525,57
74 021443,78

f 135 530 969,35
en de
uitgaven in Nederland f 29 942760,74
>

» Indie . . 85893258,35'
115 836 019,09'
Batig slot

f

19 694 950,25*

