
Bijlagen. L»JT6. 1—3.J Tweede Kamer. 
Vaststelling van liet slot der rekening van out vangsten en uitgaven voor \ ede i hmdseh-I ndie over |90(i. 

(270. l.) 

KONINKLIJKE BOODSCHAP. 

Aan de Tweede Kamer der Staten-G ener aal. 

MIJNE HEKSEN ! 

Wij bieden ü hiernevens ter overweging aan een ontwerp 
van wet tot vaststelling van bet atol der rekening van ontvangaten 
en uitgaven voor TTederlandêch-IndU over hot dienstjaar 1906, 

De toelichtende memorie (en belagen,) die net wetsontwerp 
vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. 

En biermede, Mijne Hoeren, bevelen wil U in Gtodes heilige 
bescherming. 

Het LOQ, den 28 Mei 1910. 

W I L H E L M I N A . 

(276. 2.) 

ONTWERP VAN WET 

WI.I WILHELMINA, uu DE UKATIE GODS, KONINOIN DEH 
NEDERLANDEN. PKINSES VAN OHANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of hooien lezen, saluut! doen 
te weten: 

Alzoo Wij in Overweging genomen hebben, dat volgens 
artikel 74 der Indische Comptabiliteitswet het slot der reke
ning van de koloniale ontvangsten en uitgaven voor Neder
landsen-Indië door de wet behoort te worden vastgesteld: 

Zoo is het, dat Wij, den Baad van State gehoord, en met 
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en 
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Eenis Artikel. 
Het slot der rekening van de koloniale ontvangsten en uit

gaven voor Nederlandsch-Indiê over het dienstjaar 1906 wordt 
vastgesteld als volgt: 

De ontvangsten hebben bedragen: 
honderd negen en zestig millioen driehonderd dertig duizend 

zevenhonderd rijf en rijftiij gulden rier en i'ijf'tig en een halten 
cent (f 169 880 755,54*); 

De uitgaven hébben bedragen: 
honderd zercn en zesti;/ millioen rij/honderd twee en veertig 

duizend weêkonderd negentien gulden tachtig en een katten 
cent (f 1H7 542 819,80*); 

Het voordeelig slot der rekening bedraagt: ten millioen zeven
honderd acht en tachtig duizend eenhonderd rijf' en dertig 
gulden vier en zeventig cent (f 1 788 185,74). 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1909—1910. 

Lasten en bevelen, dat deze in bet 8taat$blad zal worden 
geplaatst, en dat alle Mlnlsterteele Departementen, Autori
teiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, Aan de 
nauwkeurige uitvoering de hand /.uilen houden. 

Gegeven 

De Minister eau Koloniën, 

(27(1. 8.) 

MEMORIE VAN TOELICHTING. 

De begrooting van Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 19Ü(i 
is oorspronkelijk vastgesteld bij de wetten van 80 December 190") 
(Staatsbladen noa. 889 tot en met 878). 

Het eindcijfer van het tste hoofdstuk der uitgaven, vast
gesteld hij de wet van 80 December 1906, {Staatsblad n°. 869), 
op . f 29 228 423 

is verhoogd bij de wet van 

ii Juli l9o<> (Staatsblad 
n°. 184i met 619 000 

9 Juli 1!)0<> (Staatsblad 
n". 189) met •"><» 75ti 

27 December 1907 (Staatsblad 
n". 34">i met 615000 

Totaal. . . f 80518 17'.t 

en verminderd hij laatstge
noemde wet met . . . 1262 000 

zoodat het eindcijfer van dit 
hoofdstuk is gebracht op. f. 2!t 2<il 179 

Het eindcijfer van het Ilde hoofdstuk van uit
gaven, bij de wet van 80 December 1905 (Stoot*-
blad n". 870) vastgesteld op f- 180671852 

la verhoogd bij de wet van 
80 December ii>or> (Staats
blad n". 878) met . . . . 400000 

9 Juli 190(5 (Staatsblad 
n". 184) met 588 <>H7 

!> Juli 1906 (Staatsblad 
n". 18iii met 81 800 

27 December 1Ü07 Staats
blad n". 344) met . . . 8 314n7."> 

Totaal. . . f 140001 994 

en verminderd bij laatstge
noemde wet met . . . . 4051 4öo 
zoodat het eindcijfer van dit 

hoofdstuk is gebracht op. 185950544 

Totaal voor de beide hoofdstukken f 165211728 
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