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22ste VERGADERING. - 23 APRIL 1903. 

EINDVERSLAG DM COMMI8SIE va RAPPORTEURS 
over liet ontwerp van wet tot toekenning van een ren
teloos voorschot uit 's Rijks schatkist ten behoeve van den 
aanleg en liet in exploitatie brengen van een spoorweg 
van Middelburg naar Domburg, met een zijtak van 
Kondekerke naai- Vlissingen. (Hit 

Terwijl men rich algemeen met het wetsontwerp kon ver-
eenigen , waren er oenige leden die hunne ingenomenheid 
uitspraken met deze aanvrage, omdat daaruit blijkt, dat de 
Minister, door het aanleggen van spoor- en tramlijnen te In
vorderen . in deze het voetspoor van zijnen ambtsvoorganger 
volgt. 

De vraag werd gedaan, of niet meer plannen tot aanleg van 
te subsidieeren lijnen in staat van wijzen zijn en voorstellen 
dienaangaande spoedig kunnen worden te gemoet gezien. 

Vastgesteld 2', April 1903. 

VAN VELZEN. 
NIJSINGH. 
VAN BONEVAL FAUBE. 
VAX ROIJEN. 
HAVELAAR. 

EINDVERSLAG DEK COMMISSIE VAN PAPPORTEURS 
over het ontwerp van wet tot aanvulling en ver
hooging van het Vilde hoofdstuk li der Staatsbegrootiug 
voor het dienstjaar 1902. (115) 

In óénc afdeeling sloot men rieh aan hij de opmerking in het 
Verslag der Commissie van Rapporteurs uit de Tweede Kamer 
gemaakt oiutient bet voorkomen van den naam van den ont
werper der boetseersela van den aienwen beeldenaar van Hare 
Majesteit de Koningin op de voorzijde der nieuwe standpenningen, 
wat strijdig werd geacht met de artt. 7 en vlg. van de Muntwet 
1901. Naar aanleiding van het in de vergadering der Tweede 
Kamer van 8 April jl. (Handelingen bladz.1124, 2de kolom) dooi
den Minister medegedeelde, dat ook op de vroegere munten ,io 
naam van den ontwerper, hetzij voluit, hetzij met voorletters, werd 
gevonden, en in dergelijke zaken van de n lance zekere rechtskracht 
uitgaat, werd. de wenscheljjkheid uitgesproken, dat aan zoodanig 
gebruik , dat veeleer misbruik kon genoemd u-orden, een einde 
zoude gemaakt worden. 

Vastgesteld 23 April 1903. 

VAX VELZEN. 
NIJSINGH. 
VAX BONEVAL 1'AI RE. 
VAX ROIJEN. 
HAVELAAR. 


