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Ariifol 6. Het standpunt wordt Ingenomen, dat hoc 
kapitaal; dat In een bedrijf is. op het oogenbllk dat het onder 
de regeling dezer wet wordt gebracht, door den Staat aan 
het bedrijf wordt voorgeschoten (of, « il men, voor het bodrijf 
wordt afgezonderd). Of er voor de aanschaffing van die kapitaal-
goederen is geleend of niet, doet daarbij niet ter zake. Zij 
vormen thans eon deel van het vermogen van den Staat en 
dit vermogensdoel moot in stand gehouden worden in het 
bedrijf C''Ï liet bedrijf moet daarover rente opbrengen aan de 
schatkist, alvorens er van winst kan gesproken worden. 

De Minister va» Financien, 
KOLKMAN. 

De Commissie vau Rapporteurs heeft gemeend met de mede-
deeling van dit Antwoord aan de Vergadering haar Eind-
verslag te kunnen sluiten. 

Vastgesteld 17 Januari 1912. 

VAN NIEROP. 
STAAL. 
VAN DER KUN. 
TJARDA VAN STARKENBORGH. 
VAN DEN BERG. 

EINDVERSLAG DEK COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 
over de ontwerpen van wet tot verhooging, wijziging 
en aanvulling van de hoofdstukken II, III, IV, V, VI, 
VIIB, VIII, IX, X en XI der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1911. (195 Tweede Kamer.) 

{Tegemoetkomingen wegens duurte van levensmiddelen 
aan daarvoor in aanmerking komende lagere ambtenaren 
en beambten). 

Nadat het Voorloopig Verslag der Commissie aan de Regeering 
was medegedeeld, is van haar ontvangen de navolgende 

MEMORIE VAN ANTWOORD. 

De Regeering betreurt ten zeerste, dat de overweging van 
deze wetsontwerpen in de afdeelingen der Kamer niet zonder 
overhaasting kon geschieden. Alles is in het werk gesteld om 
de indiening en de behandeling door de Tweede Kamer te 
bespoedigen. Maar, gelijk uit de Memorie van Antwoord aan 
die Kamer nopens Hoofdstuk I blijkt, is niet dan na gezette 
overweging tot het aanhangig maken van deze voorstellen 
besloten, waardoor uit den aard der zaak de tyd krap toege-
meten was. 

Dankbaar aanvaardt de Regeering don steun, welke door 
de leden die deze wetsvoordrachten met ingenomenheid be-
groetten, werd geboden. Inderdaad waren en zijn de prijzen van 
de meeste zuivelproducten en van verschillende groenten enz. 
abnormaal gestegen, welke stijging allerminst geneutraliseerd 
wordt door een verlaging van de prijzen van andere noodzakelijke 
voedingsmiddelen. Daardoor wordt op het budget van hen die met 
geringe inkomens moeten rondkomen, zoodanige druk gelegd, dat 
metterdaad, naar de Regeering meent, van een noodtoestand kan 
gesproken worden. Een noodtoestand niet van zóó ernstieen aard, 

— herhaald zij wat reeds meermalen werd opgemerkt — dat 
ingrijpende maatregelen van algemeene strekking verantwoord 
zouden zijn, maar welke den Staat-workiever noopt zijn lageren 
ambtenaren en beambten cenige hulp te bieden. Dusdoendo 
volgt do Staat — het werd volkomen te pas opgemerkt — 
slechts het voorbeeld dat vele particulieren en ook gemeente-
besturen gaven. Hoe dan ook het inslaan van dezen laatsten 
weg een verrassing kan worden genoemd na hetgeen de 
Regeering zelve ten a;nzicn van de duurte der levensmiddelen 
in de boven aangehaalde Memorie had in het midden gebracht, 
valt moeilijk in te zien. Veeleer pleit het voor de juistheid 
van hot standpunt der Regeering, nu zij, zelve met klem waar-
schuwende tegen overschatting van de bezwaren welke de 
bestaande toestand meebrengt, desondanks een voorstel als 
het ingediende noodzakelijk acht. 

Uit het voorafgaande volgt reeds, hetgeen trouwens vau 
den aanvang af op den voorgrond werd gesteld, dat do beoogdo 
voorziening uitsluitend is te beschouwen als een uitvloeisel 
van de taak welke op den Staat als werkgever rust. Uit deze 
hoedanigheid vloeien immers soortgelijke moreele verplichtingen 
voort als op den particulieren werkgever rusten. Uit dit oogpunt 
beschouwd, valt slechts na te gaan, of inderdaad de categorie 
der lagere loontrekkenden in Staatsdienst aan bijzonderen 
bijstand behoefte heeft. En nu kan niet worden ontkend, dat, 
hoezeer ook in den laatsten tijd de arbeidsvoorwaarden van 
het lagere personeel verbetering hebben ondergaan, diegenen 
die van een jaarlijksch inkomen van f 1000 of minder een 
huishouden moeten onderhouden, door de duurte van levens-
middelen zwaar worden getroffen. Mogo al het lot van hen, 
die in Staatsdienst zijn, zich gunstig onderscheiden van dat 
van vele anderen, dit kan toch in dezen gedachtengang niet 
wettigen, dat de Staat-werkgever de handen aftrekt van zijno 
arbeiders. Dat in de middelen welke moeten dienen om den 
beoogden bijslag te verleenen, ook anderen moeten bijdragen, 
is een argument waaraan slechts relat ievo waarde mag worden 
toegekend. Dit toch is steeds het geval, wanneer aan Staats* 
dienaren vermeerdering van inkomsten wordt toegelegd. 

In de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer is in 
den breede betoogd, waarom deze excepüoneele maatregel 
bezwaarlijk later als precedent zal kunnen dienen. Ook is 
daar de stelling dat in het algemeen de Stnats-ambtenaren 
evengoed als anderen, do tering naar de nering hebben te zetten, 
volmondig toegegeven. Maar hiermee is volkomen vereenigbaar 
een maatregel als de thans beraamde, omdat immers, gelijk 
vroeger werd beredeneerd, geheel onverwacht een stijging vau 
verschillende prijzen is ingetreden, welke zelfs de meest cm-
zichtige financier niet had kunnen voorzien. 

De vorm welke aan de tegemoetkoming is gegeven, een 
bijslag in eens van f 20, sluit elke cedachto aan blijvende 
loonsverhooging buiten. Indien nog niet voldoende uit hetgeen 
de Regeering tot toelichting aanvoerde, mocht blijken, dat do 
belanghebbenden op vernieuwden steun niet hebben te rekenen, 
zal ongetwijfeld de gedachtenwisseling met do Volksvertegen-
woordiging aan de illusiën van hen die daarop mochten hopen, 
den bodem inslaan. 

Is alzoo elke gedachte aan zich telkens herhalende, buiten-
gewone loonsverhooging uitgesloten, dan kan tot hetgeen ten 
aanzien van de Iconen en werktijden der lagere ambtenaren 
is aangevoeld, veilig het zwijgen worden godaan. 

In elk geval is thans de vraag, of het aantal dier ambte-
naren ware in te krimpen en hunne werktijden zullen zijn 
te verlengen, niet aan de orde. 

Dat het dienstjaar 1911 een tekort van bijna 11 millioen 
zou aanwijzen, is; blijkens de thans bekende uitkomsten, niet 
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juist. AÜhans do gewone dienst zal wellicht ongeveer sluiten. 
IntUfsohen blijft do Regeering van het belang cener groote 
spaarzaamheid doordrongen. 

.Maar wanneer een maatregel noodzakelijk wordt geacht, 
Tcan deze overweging toch niet tot onthouding dwingen. De 
Staat vermag, minder dan de particuliere patroon, zich uit 
geldelijke overwegingen te onttrekken aan hetgeen metterdaad 
y.ijn moreele plicht mag boeten, do behoorlpe verzorging van 
zijn personeel. Moge er al waarheid schuilen in de bewering 
dat van Rijkswege bezwaariykcr dan van particuliere zijde 
kan worden nagegaan, in hoeverre ieder individueel in hulp-
be.Vioevenden toestand verkeert, vast staat toch wel dat bij prn'zen 
van eerste levensbehoeften als de tegenwoordige, ieder man of 
vader die van f 1000 of minder zijn gezin heeft to onder-
bonden, in een moeilijke positie moet zijn geraakt. 

De tegenwerping dat anderen die niec in Staatsdienst zijn, 
als belastingbetalers moeten bijdragen in de tegemoetkoming 
aan de Staatsdienaren, werd hierboven reeds besproken. To 
dezer plaatse zij nog herinnerd, dat vele loontrekkenden in 
particulieren dienst door hun patroons zijn en worden geholpen 
en dat zij die als eigen ondernemers werkzaam zijn, steeds 
alle goede en kwade kansen voor eigen risico hebben te dragen. 

In hoeverre aan de opgewekte verwachtingen een argument 
valt to ontlcenen vóór de aanneming dezer wetsvoorstellen, 
staat natuurlijk geheel ter beoordeeling van de Kamer. De 
Regeering harerzijds kan nochtans niet anders dan zich aan-
sluiten bij het gevoelen der leden die een verwerping voor de 
belanghebbenden een uiterst pijnlijke teleurstelling achtten. 

Aan het verlangen om een opgave van prijzen van eerste 
levensbehoeften te geven, kan de Eegeering in zooverre vol-
doen, dat door haar ter griffie zijn gedeponeerd eenige afleveringen 
van de door het Departement van Landbouw, Nijverheid en 
Handel uitgegeven Handelsberichten, waarin onderscheidene 
belangrijke cijfers dienaangaande worden meegedeeld. 

In welke landen bijzondere maatregelen zijn getroffen, is 
der Regeering officieel niet bekend. Uit de dagbladen blijkt 
echter dat b.v. in Doitscbland en Oostenrijk vermindering van 
vrachtprijzen op de spoorwegen is toegestaan om de verspreiding 
van levensmiddelen to bevorderen en dat bovendien in eerst-
genoemd land de gemeenten zijn aangespoord om buitensporige 
stijging der kleiriuandelprijzen, zooveel mogelijk, tegen to gaan, 
terwyl in Oostenrijk het aanfokken van vee door middel van 
premies is aangemoedigd en zelfs invoer van buitcnlandsch 
vlecsch is bevorderd. In Hongarije zijn voorts, zij het op veel 
ruimeren voet, maatregelen getroffen in den geest van de 
thans aanhangigo. 

Inderdaad zal de uitvoering van deze wetsvoordrachten 
enkele moeiiijkhcden kunnen meebrengen. Indien evenwel 
de onmiddellijke chefs van de voor de toelage in aanmerking 
komende personen worden gehoord, zal een juist inzicht in 
hunne geldelijke positie zonder veel bezwaar worden verkregen. 

Bereids zijn in die lichting stappen gedaan. Intussehcn al 
zal wel eens een beslissing moeten genomen worden welke 
teleursielliug wekt, dit is steeds bij grensgevallen onver-
mijdelijk en mag toch niet weerhouden van het treffen cener 
voorziening welke overigens zeer gewenscht moet heeten. 

Het woord „saluut" pleegt in het formulier van af kondiging j 
steeds met twee u's ie worden geschreven, zonder dat ooit 
do rechtsgeldigheid van de wet uit dezen hoofde is aangetast. 

De Itiniêter HM Binneninndeche Zaken, 
lijdelijk Voorzitter run dm 

Rand van JftmsA rs, 
HEEMSKERK. 

1 
Handelingen der Slaten-Generaal. — 1911—1912. — T. 

I over do wetsontwerpen nos. 195 en 24. 

De Commissie van Rapporteurs heeft gemeend met do 
medcdeeling van dit antwoord aan do Vergadering haar Eind-
verslag to kunnen sluiten. 

Vastgesteld den 19 Januari 1911. 

LAAN. 
VAN LANSCHOT. 
VAN LAMSWEERDE. 
KRAUS. 
BARGE. 

EINDVERSLAG DM COMMISSIE VAK RAPPOR-
TEURS over liet ontwerp van wet tot bekrachtiging 
van eene door den Staat met de gemeente 's Graven-
hage gesloten overeenkomst in zake verkoop en koop 
van terreinen aan het Buitenhof en den Hofsingel 
aldaar. (24 Tweede Kamer.) 

Nadat het Voorloopig Verslag der Commissie aan de Re-
geering was medegedeeld, is van Laar ontvangen de navol-
gende 

MEMORIE VAN ANTWOORD. 

Naar aanleiding van het Voorloopig Verslag heeft onder-
geteekende de eer het volgende mede te deeleu: 

§ 1. Door eenige leden is de opmerking gemaakt, dat 
liet wetsontwerp, hetwelk, zooals het daar ligt, er vrij on-
schuldig uitzag, moet worden beschouwd in verband met do 
door ondergeteekende in de vergaderiug van de Tweede 
Kamer der Stateu-Generaal van 1 December jl. gegeven mon-
delinge toelichtingen en dat deze daarover een geheel ander 
licht hebben doen opgaan. 

Bedoelde toelichtingen hebben echter, blijkens de Han-
dclingen der Tweede Kamer (Zitting' 1911—1912, bladz. 
951 /9ö7), behoudens de hierna te melden uitzondering, geen 
betrekking op het aanhangige wetsontwerp. Dit wetsontwerp 
beoogt slechts de goedkeuring van eene overeenkomst met 
de gemeente 's Gravenhage, waarbij het Rijk aan die ge-
ïneenle afstaat enkele pcrceelen, waarvan de meest waarde-
volle toch krachtens de wet van 31 December 1909 (Staata-
hlad n°. 454), verklarende het algemeen nut der onteigening 
van eigendommen, noodig voor en ten behoeve van den aan-
leg van een verkeersweg van het Spui naar het Buitenhof 
iian haar iu eigendom zullen belmoren over te gaan, terwijl 
daartegenover de gemeente aan liet Rijk afstaat eenige per-
ceelen, die het in elk geval noodig heeft, om uitvoering to 
kunnen geven aan do uitbreidingsplannen, waarvoor reeds 
hij de wet van 1 Juli 1909 (Staatsblad n°. 258) gelden werden 
toegestaan. 

In de zitting van de Tweede Kamer van 1 December j l . 
is dan ook de strekking van het aanhangige wetsontwerp 
geenszins bestreden, doch werd alleen eene bemerking ge-
maakt ten aanzien van de wijze, waarop de waarde der weder-
zijds af te staue gronden was bepaald. 

Daar blijkens het Voorloopig Verslag onder § 3 ook som-
mige leden der Eerste Kamer van gevoelen zijn, dat het 
Rijk zich daarbij op een onjuist standpuut heeft geplaatst, 
wenscht ondergeteekende te dien aanzien nog het navolgcndo 
op te merken. 


