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Eindverslag der Commissie van Rapp. over de wetsontw. nos, 89, 90, 196, 201 en motie van orde van den heer ' t Hooft. 

EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS over 
de ontwerpen van wet tot: 

Goedkeuring van de op 4 Mei 1910 te Parjjs namens 
Nederland, Duitschland, Oostenrijk, Hongarije, België, 
Braziliö, Denemarken, Spanje, do Veroenigdo Staten van 
Amerika, Frankrijk, Groot-Britanniö en Ierland, Italië, 
Portugal, Rusland en Zwitserland onderteekende Regeling, 
tot beteugeling van de verspreiding van ontuchtige 
uitgaven (89 Twecdo Kamer), 

en 
Goedkeuring van het op 4 Mei 1910 te Parijs namens 

Nederland, Duitschland, Oostenrijk, Hongarije, België, 
Brazilië, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Groot-Britanniö 
en Ierland, Italië, Portugal, Rusland en Zweden onder-
teekend verdrag met bijbehoorend slotprotokol, tot bc-
etryding van den zoogenaamden handel in vrouwen en 
meisjes. (90 Tweede Kamer.) 

By het afdeelingsonderzoek van deze wetsontwerpen werd 
de vraag gedaan welke de reden is, dat de regeling tot be-
teugeling van de verspreiding van ontuchtige uitgaven niet 
door Zweden is onderteekend, welk land wèl het verdrag tot 
bestrijding van den zoogenaamden handel in vrouwen en meisjes 
onderteekende, en omgekeerd de Vereenigde Staten van Amerika 
en Zwitserland wèl het verdrag tot bestryding in den zoo-
genaamden handel in vrouwen en meisjes en niet de regeling 
tot beteugeling van de verspreiding van ontuchtige uitgaven 
hebben onderteekend. 

Aldus vastgesteld door de Commissie van Rapporteurs den 
2Ssten Maart 1912. 

STAAL. 
VAN VOORST TOT VOORST. 
VERHEUEN. 
VAN WASSENAER VAN ROSANDE. 
VAN DEN BERG. 

EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 
over de ontwerpen van wet tot: 

1°. vaststelling van het slot der rekening van de 
koloniale uitgaven en ontvangsten voor Curaeao 
over het dienstjaar 1908 (196); 

2°. vaststelling van het slot der rekening van ont-
vangsten en uitgaven voor Nederlandsch-Indiö over 
het dienstjaar 1908 (201). 

Tegen deze wetsontwerpen bestond geen bezwaar. 

's Gravenhage, den 29sten Maart 1912. 

STAAL. 
VAN VOORST TOT VOORST. 
VERHEUEN. 
VAN WASSENAER VAN ROSANDE. 
VAN DEN BERG. 

MOTIE VAN ORDE van den heer 'T HOOFT. 

De Kamer, 
van oordeel, dat hare nieuw inkomende leden, welke — behalve 

aan de overige door de wet gestelde eischen voor verkiesbaarheid 
tot lid dezer Kamer — mochten voldoen zoowel aan den eisch 
van voor te komen op de lijsten der hoogstaangeslagenen, als 
aan dien van te bekleeden of te hebben bekleed eene of meer 
der hooge en gewichtige openbare betrekkingen bedoeld in art. 99 
der Kieswet bij de inzending van hunnen geloofsbrief, — voor 
wat de beide laatstbedoelde eischen betreft, — en zulks geheel 
overeenkomstig art. 122 der Kieswet, kunnen volstaan, hetzij 
met het daarbij bedoelde uittreksel uit de lijsten der hoogst-
aangeslagenen, hetzij met de daarb\j bedoelde verklaring welke 
der hooge en gewichtige openbare betrekkingen hij bekleedt, 
of bekleed heeft, 

gaat over tot de orde van den dag. 

'T HOOFT. 


