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Voorloop! g Verslag der Commissie van Rapporteurs over de \\ 

VOORLOOPIG VERSLAG DU COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 
over het ontwerp van wel t<>i toekenning van een nader 
renteloos voorschot uit 's Rijks schatkist ten behoeve van 
den ;i;111 k<>< ij» en het In exploitatie brengen v;m de spoor* 
wegljjnen, bedoeld In de wet van 10 Juli 1900 {Staat* 
blad /<". 127). (1M) 

Het afdeelingsonderzoek van dit wetsontwerp gafaanleiding 
tot de volgende opmerkingen en beschouwingen. 

Door sommige leden werd de noodzakelijkheid van hel toe-
kennen van een nader renteloos voorschot aan de Westlandsehe 
Btoomtramwegmaatscnappjj betwijfeld. In het algemeen acht-
ton zij het af te keuren, voorschotten, die vuur een bepaald 
werk. na volledige raming dei kosten, zijn verleend, zoodra 
het weik tegenvalt, te verhoogen. Bei toekennen van dergeiyke 
verhoogingen achtten zij in beginsel zoor verderfelijk, daar op 
die wijze gemakkelijk de opvatting ingang zou kunnen vindon, 
dat do Staat, wanneer eenmaal een voorschot is verleend, ook 
wel bereid zal worden bevonden, dit te verhoogen; vooral 
wanneer dan nog waarschuwende s temmen zich doen hooren, 
dat door het weigeren van hot tweede voorschot, de gelden 
van het eerst verleende zouden zijn weggeworpen, kan dergelijke 
opvatt ing tot groote misbruiken aanleiding geven. < tok bevreemdde | 
de aanvrage om subsidie in het onderhavige geval, daar do 
maatschappij i p e t dividend uitkeert. In elk geval moest, naar 
deze leden van oordeel waren, van staatswege slechts subsidie 
worden verleend, wanneer dit eveneens door de provincie ge-
sehiedde. 

Van verscheidene zijden werden klachten geuil over den 
zeer slechten en ruilen toestand der tramwagens. Die toestand 
is onhoudbaar, en men vertrouwt, dat de Regeering voor 
afdoende verbetering zal zorg dragen. 

Aldus vastgesteld door de Oommissie van Rapporteurs don 
lBden .luni 1909. 

BTt >RK. 
VEKHEIJKX. 
REEKERS. 
VAN NIEROP. 
VAN LAMSWEERDE. 

EINDVERSLAG DEK COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 
over het ontwerp van wet tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve van een 
spoorweg van Hattoin naar Kampen. (27<S| 

Tegen dit wetsontwerp bestond geen bezwaar. 

Aldus vastgesteld door de Commissie van Rapporteurs den 
lihleii Juni 1909. 

STORK. 
VERHEIJEN. 
REEKERS. 
VAN HIEROP. 
VAN LAMSWEERDE. 

er*ontWerpen nos. 196, 20* en 2K« en Eindverslag no. 27S. 

VOORLOOPIG VERSLAG DWB COMMISSIE VA» RAPPORTEURS 
over het ontweip van wei tot wijziging en aanvull ing 
van de wet van den 25steu Mei 1HH(I (Staatiblad n". 88) 
int instelling eener Rijkspostspaarbank, gelijk die is gewjj 
zigd en aangevuld bij de wetten van 2<iJuli \H\)~nStti<itH-
blad n". 185) en 8 December 1906 (Staatsblad n". 819). 

(868) 

Het afdeelingsonderzoek vsn dit wetsontwerp gaf aanleiding 
tot «Ie volgende opmerkingen en beschouwingen. 

Tegen het wetsontwerp bestond geen bezwaar. Echter werd 
door sommige leden de opmerking herhaald, die ook in het 
Verslag der Tweede Kamer gemaakt was. dat huns inziens de 
voorgestelde regeling had kunnen wachten, totdat belangrijker 
wijzigingen aan de orde zouden zijn. Zij dachten daarbij niet 
aan verruiming van het beleggingsgebied van de Rijkspost 
spaarbank, waaraan zij geen groot gewicht hechtten, maar 
aan de sociale belangen, die de Rijkspostspaarbank zou kunnen 
bevorderen, zoo zij een deel harer golden daarvoor beschikbaar 
kon stellen. Indien de Rijkspostspaarbank de bevoegdheid had 
aan woningvereenigingen geld te leenon, zou zij, vooral in 
groote steden, een zeer nuttige taak kunnen vervullen. Ook 
zou zij door het verleenen van landbnuwcrediet den landbouw 
kunnen steunen. De gelden, die in haar kas stroomen, komen 
van het gansche land. (iewonscht ware het. dat zij de be-
voegdheid had die gelden, zij het ook voor een deel. op zoo-
danige wijze te beleggen, dat zij aan locale behoeften niet ont-
trokken worden, maar daaraan ten goede zouden kunnen komen. 
En ton slotte meenden deze leden, dat de vraag behoorde 
te worden overwogen, of niet tot kleine bedragen lijfrenten 
bij de Rijkspostspaarbank verkrijgbaar behoorden te zijn. 

Niet algemeen echter kon men zich met deze denkbeelden 
vereenigen. Tegen eenige verruiming van hot beleggingsgebied 
der Rfjkspostspaarbank bestond geen bezwaar, maar verschei-
dene leden waren van oordeel, dat de Rijkspostspaarbank geen 
andore functiën moest vervullen dan die. waarvoor zij was 
ingesteld, en zij zouden het zeer bedenkelijk vinden, wanneer 
de Rank naast haar eigenlijken werkkring de bevoegdheid 
ontving tot hot verrichten van de handelingen als door eerst-
genoemde leden gewenscht, en de haar toevertrouwde gelden 
ging vastleggen in allerlei ondernemingen tor bevordering van 
sociale doeleinden, die. hoe nutt ig ook. uit een ftnantieel OOL'-
punt toch niet altijd boven bedenking verheven zijn. 

Aldus vastgesteld door de Commissie van Rapporteurs 
19 Juni 19H9. 
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VOORLOOPIG VERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 
over het ontwerp van wet tot aanvull ing en vorhooging 
van het iXde hoofdstuk der Btaatsbegrooting voor het dienst-
jaar 1909. (286) 

Het afdeelingsonderzoek van dit wetsontwerp gaf aanleiding 
tot de vraag, of de beoogde verbouwing en uitbreiding van 
het gebouw der Tweede Kamer der Btaten-Generaal beschouwd 
moet worden als een begin van uitvoering van de wet van 
1 November 18*>8, Staatsblad n". 129. waarbij bepaald werd, 


