
Bijlagen. [ 2 4 2 . 1-3.] Tweede Kamer. , 
Wijziging van de wwi tot voorloopïg vaststelling \ ;<ti hei VlIIste hoofdstuk der Staatsbegiooting roor 1908, enz. 

(SM. 1.) 

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

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaaï 

M I J N E H E E R E N ! 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp 
van wet houdende wijziging van de wet van 12 Februari 1908 
(Staatsblad n". 70) tot roorloopige vaststelling van het Vl I Is te 
hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1908 en 
tijdelijke nadere regelen ter uitvoering van de artikelen 108 en 
109 der Militiewet 1901. 

De toelichtende memorie die het wetsontwerp vergezelt, bevat 
de gronden waarop het rust . 

E n hiermede, Mijne Heeren, bevelen Wy U in Godes heilige 
bescherming. 

'Gravenhage, den 4 Maart 1908. 

W I L H E L M I N A . 

(842. 2.) 

O N T W E R P V A N W E T . 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE Gons, KONINGIN D E B 
NEDERLANDEN, P R I N S E S VAN URANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, s a l u u t ! doen 
te w e t e n : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het nood
zakelijk is, ter voorziening in de eischen, genoemd in den 
aanhef van art. 108 der. Militiewet 1901 (Staatsblad n". 212), 
laatstelijk gewnzigd bij de wet van 5 December 1903 [Staatsblad 
n°. 293), tijdelijke nadere regelen bij de wet te stellen ; 

Zoo is het , da t W i j , den Raad van Sta te gehoord, en met 
gemeen overleg der Ktaten-Generaal , hebben goedgevonden en 
verstaan, gelijk Wi j goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel 1. 
In de wet van 12 Februar i 1908 (Staatsblad n°. 70) tot voor-

loopige vaststelling van het Vl I I s te hoofdstuk der Staatsbe-
grooting voor het dienstjaar 1908, wordt achter artikel 76 ge
voegd een artikel, lu idende: 

Artikel 76a. Premiê'n voor vrijwillig verblijf onder de wapenen 
van miliciens bij de onbereden korpsen tot versterking van het 
aantal onder de wapenen zijnde manschappen in het tijdvak 
van 27 Maart tot 25 Ju l i 1908 f 264 000,00 

Artikel 2. 
Ten gevolge van voorschreven wijziging worden het totaal der 

Xlde afdeeling en het eindcijfer van vermeld hoofdstuk verhoogd 
met f 264 000,00 (tweehonderd vier en zestin duizend (/uiden). 

Artikel 3. 
In a r t i k e l 4 van de hiervoren in a r t i k e l 1 vermelde wet wordt 

achter 64 gevoegd 76a. 

Hande l ingen der S ta ten-Generaa l . Bi j lagen. 1907—1908. 

Artikel 4. 
In afwijking voor zooveel noodig van de regeling, ter uit

voering van de artt. 108 en 10'J der Militiewet 1901 ge
troffen ten aanzien van de ingelijfden bij de onbereden korpsen, 
die in 1907 den by art. 107 dier wet bedoelden dienst hebben 
volbracht, kunnen desvereiseht, ter nadere voorziening in de 
eischen, in den aanhef van eerstvermeld artikel genoemd, door 
Onzen Minister van Oorlog alsnog een door dezen te bepalen 
aantal van bedoelde ingelijfden voor het tn'dvak van 27 Maart 
tot 25 Jul i 1908 onder de wapenen worden geroepen, mits het 
geheele aantal der in dat tijdvak ter voorziening in vorenver-
nielde eischen onder de wapenen zijnde manschappen het in 
genoemd art. 109 vermelde getal van 7500 niet te boven gaat. 

De aanwijzing van de manschappen, die krachtens het vorige 
lid onder de wapenen worden geroepen, geschiedt naar de volg
orde van de nummers, aan bedoelde ingelijfden bij de reeds 
krachtens genoemd art. 109 voor hen plaats gehad hebbende 
loting ten deel gevallen, te beginnen met den houder van het 
laagste nummer, bij de in den aanhef van het vorige lid bedoelde 
regeling voorwaardelijk tot opkomst onder de wapenen aange
wezen. 

Het is den manschappen, die krachtens deze wet worden 
opgeroepen, vergund van nummer te verwisselen met de overige 
manschappen van het korps, die in 1907 den bij art. 107 der 
Militiewet 1901 bedoelden dienst hebben vervuld. 

Artikel 5. 
Oeze wet treedt in werking op den dag harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst , en da t alle Ministerieele Depar tementen , Au to r i 
teiten, Colleges en Ambtena ren , wie zulks aangaat , aan de 
nauwkeur ige ui tvoering de hand zullen houden. 

De Minister van Oorlog, 

De Mui/ster van Binnenlandtche Zaten, 

De Minister van Marine, 

(242. 3) 

M E M O R I E VAN T O E L I C H T I N G . 

Ter toelichting van het hiernevens aangeboden ontwerp van 
wet hebben de ondergeteekendeu de eer het navolgende te doe» 
kennen. 

Zooals bij de behandeling van de interpellatie-M.wo IIANT m 
de Tweede Kamer der Staten-Ceneraal gebleken is, werd, ter 
uitvoering van de art t . 108 en 109 der .Militiewet 1901, onder 
dagteekening van 12 Juli 1907 eene regeling uitgevaardigd met 
betrekking tot het blijvend gedeelte der l ichting van 1907 bij 
de onbereden korpsen. Daarbij werden o. a. voor de infanterie 
in de eerste plaats aangewezen twee ploegen, de eerste ploeg 
voor het tijdvak van 1 December 1907 tot 27 Maart 1908 ter 
sterkte van 1973 man, de tweede ploeg voor het tijdvak van 
27 Maart tot 25 Jul i 1908 ter sterkte van 1929 man. 'Bovendien 
werden nog 888 man bestemd voor eene derde ploeg; deze 
laatste manschappen zouden echter slechts ouder de wapenen 
behoeven te komen in zekere, by die regeling omschreven, 
gevallen. 


