
Bijlagen. [ 9 0 8 . 1—4.J Tweede Kamer, i 
Vas ts te l l i ng van liet slol der reken ing van de ko lon ia le u i t gaven en ont vangsten voor ( 'u iaeao ovei liet d i ens t j aa r 1907. 

(2!)8. 1.) 

KONINKLIJKE BOODSCHAP. 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

MIJNE HEEEEN ! 

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

Kt'iilsï art ikel . 
Het slot der rekening van de koloniale uitgaven en ont

vangsten voor Curacao over het dienstjaar 19C7 wordt vast
gesteld als volgt: 

De uitgaaf bedraagt negenhonderd twintig duizend vier
honderd acht en twintig gulden een en veertig en een halven cent 
{f920 428,41 •'•). 

De ontvangst bedraagt zeshonderd negen en negentig duttend 
negenhonderd i egen en zestig gulden zes en twintig cent 
(f 699 969,26). 

Het nadeelig saldo der rekening bedraagt absoo tweehonderd 
twintig duizend vierhonderd negen en vijftig gulden rij f tien en 
een halven rent (f220 459,16*). 

Lasten en bevelen, dal deze In bet Staatsblad zal worden 
geplaatst en dal alle Ministerieels Departementen, Autoriteiten, 
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige 
uitvoering de hand /.uilen honden. 

Gegeven 

De Minister inn Kolonièn, 

(298. 8.) 

(298. 6.) 

BlJLAGE VAX DE M E M O R I E VAN" ToEI.H HTIXG. 

REKENING van ontvangsten en uitgaven volgens de 
koloniale huishoudelijke begrooting voor het dienstjaar 
1907. 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp 
van wet tot vaststelling van het slot der rekening van de 
koloniale uitgaven en ontvangsten voor Curacao over het 
dienstjaar 1907. 

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

En hiermede, Mijne Heeren, bevelen Wij U in Godes heilige 
bescherming. 

Het Loo, den 1 Juli 1910. 

W I L H E L M I N A . 

(298. 2.) 

O N T W E R P VAN WET. 

W I J W I L H E L MIN A, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-XASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

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

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat volgons 
artikel 106 van het Reglement op het beleid der regeering in 
de kolonie Curacao (Staatsblad 1902, n". 88) het slot der rekening 
van de koloniale uitgaven en ontvangsten in het daarin ver
melde, zich voor 1907 voordoende, geval behoort te worden 
vastgesteld bij de wet; 

MEMORIE VAN TOELICHTING. 

Ter voldoening aan artikel 106 van het Reglement op het 
beleid der regeering in de kolonie Curacao (Staatsblad 1902, 
n". 88) wordt hiernevens een ontwerp van wet aangeboden 
tot vaststelling van het slot der rekening van de uitgaven en 
ontvangsten dier kolonie over het dienstjaar 1907. 

De bij dat ontwerp overgelegde, door den administrateur van 
financiën opgemaakte, rekening is voorzien van eene verklaring 
van den Gouverneur, dd. 7 December 1909, dat de koloniale 
verantwoordingsstukken over het dienstjaar 1907, onder zijn 
oog door eene commissie onderzocht, met de aanwezige bewijs
stukken vergeleken en In orde bevonden zijn. 

De rekening gaat vergezeld van de verslagen der koloniale 
uitgaven en ontvangsten, die daarin, voor zooveel noodig. zijn 
toegelicht. 

De Curacaosche begrooting voor 1907 werd definitief vast
gesteld bij de wet van 81 December 1908 (Staatêblad n°. 844) 
en gewijzigd bij de wet van 81 December 1908 [Staatêblad 
n°. 487). 

Bij die wetten werden de uitgaven geraamd op f890 847,85 
-L- f67 810,16 of in totaal op f 957 657,51. 

De uitgaven hebben bedragen f 920 428,416 Of f 87 229,09» 
minder dan geraamd was. 

De ontvangsten, geraamd op f 528 920, hebben bedragen 
f699 969,26 of f 171 049,26 meer dan de raming. 

Het nadeelig slot der rekening bedraagt dus f 920 428,41r> 

— f699 969,26 of f 220 459,15">, zijnde f 140 968,19'' minder 
dan het bedrag van f 861 427,85, dat bij de wet van 8 Februari 
1907 (Staatsblad n". 42) voor bijdrage van het moederland aan 
de koloniale geldmiddelen was geraamd. 

1>< Minieter van Koloniën, 
DE WAAL MALEFDT. 
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