
Bijlagen. [ 1 9 4 . 5—6.] Tweede Kamer. 
Nadere wijz. v. art. 4 der wet v. 2!) Oet. 1HU2 (Stbl. n°. 240), houdende voorl. maat regelen tot behoud van vicariegoederen. 

(194. :>.) 

NOTA NAAK AANLEIDING VAN HET VERSLAG. 

(Ingezonden bij brief van K> April 1910.) 

Dat de geldigheidsduur der wet van 29 October 1892 (Staalt-
blad n°. 240) andermaal moet worden verlengd, vindt zijn*! 
aanleiding in de vele gewichtige en omvangrijke werkzaam-
lieden van wetgevendcn aard, waarmede de Ministers van Justitie 
vooral in den laatsten tijd zijn belast. .Men moge het herhaald 
uitstel betreuren, niet licht zal men kunnen beweren, dat vele 
andere weltelijke regelingen ter hand genomen zijn, die in 
gewicht hij de definitieve regeling der vicariegoederen achter
staan. En wanneer men let op al hetgeen op wetgevend ge
bied den Minister van Justitie in de naaste toekomst te ver
richten staat, laat het zich nog niet aanzien, dat deze definitieve 
regeling zeer spoedig ter hand genomen zal kunnen worden. 
De ondergeteekende gevoelt dan ook veel voor het in deafdeelingen 
geopperd denkheeld om den vasttrestelden verlengiiigsteniiijn 
van vijf jaren door een langeren te vervangen. 

Het meest doeltreffend schijnt [ntuaschen de termijnabepaling 
geheel te doen vervallen. De plicht immers om zoo spoedig 
mogelijk cene definitieve regeling voor te bereiden, blijft dan 
niet minder op de Kegeering rusten dan thans, en aan de 
andere zijde heeft de ondervinding reeds voldoende duidelijk 
aangetoond, dat de wettelijke termijnshepaling de totstand
koming der definitieve regeling niet heeft kunnen afdwingen. 

Bij de Nota van Wijziging wordt mitsdien eene wijziging 
voorgesteld, waardoor art. 4 der wet van 1892 zal luiden als 
volgt: „Deze wet treedt in werking op den dag haror afkondiging". 

De drukfout in de beweegreden van het ontwerp wordt mede 
hersteld. 

De Minister eau Binnenlandsehe Zaken, 
lijdelijk belast nut het beheer van het 

Departement van Justitie. 
HEEMSKERK. 

(194. 8.) 

NOTA VAN WIJZIUINU EN TOT VEHBETEKINÜ 
EE.NEK DKUKFOUT. 

In het eenig artikel wordt in plaats van : „worden de woorden 
„achttien jaren" vervangen door „drie-en-twintig jaren" "gelezen: 
„vervallen de woorden „en geldt gedurende een tijdvak van 
niet langer dan achttien jaren"." 

Jn den vijfden regel van de beweegreden moet in plaats van 
„(Staatsblad n". 19/ ' worden gelezen: „(Staatsblad n". !(!>)". 

De Minister van ffinnenlandsche Zaken, 
tijdelijk belast met het beheer van het 

Departement eau Justitie, 

HEEMSKERK. 
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