
Bijlagen. [ 2 3 4 . 1—2.] Tweede Kamer. 
Suppletoir* rekeningen betreff. de geldleening ten laste van den Staat, san 18 Maart 1906 (Stbl, n". 97). 

(SM. ï.) 

GELEIDENDE B R I E F . 

Den Heer Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal. 

's GRAVEN HAGE, den 18 Maart 1911. 

Ter voldoening aan art. 6 der wet van 18 Maait 1905 
(Staatsblad n". 97). heb ik de eer U Hooggeboren bij deze, 
ter mededeeling aan de Tweede Kamer van de Staten-Generaal, 
te doen toekomen de door de Algemeene Rekenkamer opgenomen 
en gesloten suppletoire rekeningen van ontvangsten en" uitgaven 
betreffende de geldleening ten laste van don Staat, bedoeld bij 
vorengenoemde wet. 

De Minister van Financiën, 
Namens den Minister, 
De Secretaris Generaal, 
G. C. v. WEILER. /. S.-G. 

(284. 2.) 

SUPPLETOIKE REKENINGEN VAN ONTVANGSTEN EN 
UITGAVEN BETREKKENDE DE GELDLEENING TEN 

LASTE VAN DEN STAAT, BEDOELD BIJ DE 
WET VAN 18 MAART 1906 

(Staatsblad N°. 97). 

N". 8 R. 

Suppletoire rekening van 
J. DE BRUYN, referendaris belast 

met het geldelijk beheer bij 
liet Agentschap van het 

Ministerie van Financiën te 
Amsterdam, wegens de 

tegeldemaking der bjj de wet 
van 18 Maart 1905 (Staatsblad 

n°. 97) bedoelde Staatsschuld. 
(Afschrijving van het saldo 

der vordering van den Staat op 
den in gebreke gebleven 

inschrijver L. .T. Sovi 

's Gravenhage, 18 Maart 1911. 

Handelingen der Staten-Generaal. Hijlagen. 1910—1911. 

N". B6 van 1911. 

De Algemeene Rekenkamer, de vorenstaande rekening en 
verantwooruing onderzocht hebbende; 

Gelet op artikel 89 der wet van 5 October 1841 {Staatsblad 
n". 40) en op de wet van 18 Maart 1905 (Staatsblad n". 97): 

Gehoord het rapport van de leden der Eerste Tafel; 
Heeft goedgevonden en verstaan: 

deze rekening en verantwoording op te nemen en te sluiten 
als volgt: 

De ontvang wegens het restant van de vordering op den in sre-
breke gebleven inschrijver L. .1. SON ad f 10 599,09 

na aftrek van de uitkeering uit het 
faillissement van dezen inschrijver ad 050,96 

wordt bepaald en aangenomen tot 
een bedrag van negen duizend negen-
honderd acht en veertig gulden dertien 
cent — f 9 948.18 

De uitgaaf daartegen, wegens afschrijving ten 
laste van den Staat van het oninvorderbaar ge-
bleven gedeelte van de schuld van genoemden 
inschrijver, wordt vastgesteld en geleden tot een 
gelijk bedrag van negen duizend negenhonderd acht 
en veertig gulden dertien cent 9 948,18 

Zoodat deze rekening wordt gesteld Quitte. 
Afschrift dezer zal worden gezonden aan den rendant met 

het duplicaat en bij brief aan den Minister van Financien 
met het triplicaat der rekening. 

Gedaan in de vergadering der Algemeene Rekenkamer van 
heden. 

(Get.) MACKAY. (Get.) VAN ASBECK. 

Ter ordonnantie van de Kamer, 
(Get.) MOURA. 

Voor eensluidend afschrift. 
De Secretaris van de Algemeene Rekenkamer. 

MORRA. 

TRIPLICAAT. 


