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VERSLA». 

Bij het afdeelingsonderzoek gaven sommige leden als hunne 
meening te kennen, dut de rente-uitkeering van het aan het Rijk 
toekomende bedrag van vier millioen gulden gerekend moet 
worden te zijn ingegaan , niet op den dag na dien waarop de 
tweede wetenschappelijke balans door de met de samenstelling 
belaste deskundigen is ingezonden', doch op 1 Januari van dat 
jaar , zijnde de dag na dien, onder dagreekening waarvan die 
balans is opgemaakt. 

Anderen voerden hiertegen aan dat billijkerwijze eerst van 
het] tijdstip at', waarop genoemd cijfer van vier millioen )werd 
vastgesteld en voor het Fonds de verplichting ontstond' dat 
bedrag ter beschikking van het Rijk te stellen, vergoeding'van 
rente gevorderd kan worden. Dat tijdstip nu is de 15de September 
van het vorige jaar. De voorgestelde regeling achtten deze 
leden dat alleszins juist. 

Van eerstgenoemde zijde werd hierop geantwoord fdat][de 
vaststelling van meergeniel I bedrag reeds bij het opmaken van 
de balans heeft plaats gehad , lenvijl den 14den September d. a. v. 
de gemaakte berekening slechts door het Rijk^ werd ontvangen. 
Op eerstgenoemden datum is dus het recht van den Staat op 
de uitkeering van vier millioen ontstaan ; op laatstgemelden is 
dit recht alleen geconstateerd, billijk is het derhalve dat van 
1 Januari 1901 af van het aan het Rijk verschuldigde rente 
worde betaald. 

Aangedrongen werd op spoedige indiening van voorstellen 
ten aanzien van de bestemming van bovenbedoelde gelden. Men 
gaf niet toe , dat het noodzakelijk is daarmede te wachten tot 
na de beslissing omtrent eene wijziging der wet betreffende 'de 
weduwen* en weezen pensioenen. Indien echter die noodzakelijk-
heid wel bestaat, achtte men dit een reden te meer om op 
spoedige indiening van de in de Memorie van Toelichting be-
doelde voorstellen van het bestuur van het Fonds aan te dringen. 

De leden die bovenbedoeld verband niet erkenden zouden 
gaarne reeds nu iets vernemen omtrent de richting, waarin de 
voorstellen ten aanzien van de vier millioen zich zullen bewegen. 

Met de mededeeling van het bovenstaande acht de Commissie 
van Rapporteurs de openbare behandeling van het wetsontwerp 
voldoende voorbereid. 

Aldus vastgesteld den 14den Maart 19Ö2. 
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