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(818. ï.) 

KONINKLIJKE BOODSCHAP. 

Aan dr 'l'ieeeile K(iIIUT der Slalrn-Orneranl. 

Mi ivi'. HKKREN ! 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp 
van wet tot vaststelling van de begrooting van uitgaven van 
het Fonds voor de uitvoering van do Tiendwet 1907 (St«ut*-
blad n°. 222) voor het dienstjaar 1915. 

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

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

's Gravenhage, den 2 November 1914. 

W I L H E L M I N A . 

(918 2.) 

ONTWERP VAN WET 

Wi.i W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN. PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

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

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, ingevolge 
de bij de wet van 31 December 1909 (Staatsblad n". 427) ge-
wijzigde wet van 31 Januari 1908 {Staatsblad n°. 50) tot instelling 
van een Fonds voorde uitvoering van de Tiendwet 1907 (Staat»-
blad n". 222). cene afzonderlijke begrooting voor dat Fonds 
voor het jaar 1915 bij de wet behoort te worden vastgesteld; 

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: 

Artikel I. 

De begrooting van uitgaven van het Fonds voor de uitvoering 
van de Tiendwet /1907 (Staatsblad n°. 222) wordt voor den 
dienst van 1915 vastgesteld als volgt: 

'Artikel 1. Belooningen of vacatiegelden aan de 
voorzitters, de leden en plaatsvervangende leden, de 
secretarissen en plaatsvervangende secretarissen 
van tiendcommissiën f 

Artikel 2. Vergoeding van bureelkosten aan 
secretarissen van tiendcommissiën en verdere 
kosten van de bureelen dier commissiën, met in-
begrip van schrijfloonen; kosten van drukwerken 
voor zoover die aan de tiendcommissiën worden 
verstrekt; kosten van aankondigingen in zake de 
uitvoering der Tiendwet; reis- en verblijfkosten 
van leden, plaatsvervangende leden, secretarissen 
en plaatsvervangende secretarissen der tiendcom-
missiën; kosten bedoeld bij artikel 38, derde lid, 
der Tiendwet 1907 (Staatsblad n°. 222), benevens 
de kosten bedoeld bij artikel 47. eerste lid, en 
artikel 66 dier wet 

6 500,-

33 000,— 

Artikel 8. Kosten van de sehaUingseonunission 
— daaronder begrepen verlichting en verwarming 
van de lokalen bij die commissiën in gebruik — 
en kosten ran de commissiën MUI beroep . . 140 0O0,-

Artikel 4. Schadeloosstellingen, bedoeld in 
artikel :i. eerste lid. dor Tiendwet 1907 (Stuats-
blad n". 222) 600 10, 

Artikel 5. Uitkeoring aan 's Rijks middelen 
ten bedrage van 81/» ten honderd van het voor-
tohot, dat per saldo uit 's Rijks schatkist aan 
het Fonds is verstrekt over de diensten 1908 
tot en met 1914 

Artikel 6. Voorschotten, bedoeld in artikel 80 
der Tiendwet 1907 (Staatsblad n°. 222) . . . 

Artikel 7. Nadeelig slot van de rekening van 
het Fonds over het dienstjaar 1914 . . . . 

Artikel 8. Onvoorziene uitgaven. 

430 000,— 

f 15 000,— 

Memorie. 

20 000,— 

f 6 644 500.— 

en alzoo tot een bedrag van zes mil/ioen zeshonderd rier en 
veertig duizend vijfhonderd gulden. 

Artikel I I . 

Tot dekking van de uitgaven, begrepen in 
dezer wet vastgestelde 
volgende middelen: 

begrooting, worden 
de bij artikel I 
aangewezen de 

Artikel 1. liet voordeolig slot 
Fonds over het dienstjaar 1914. 

van de rekenins* van het 

Artikel 2. Eeno bijdrage uit 's Rijks schatkist, ten laste 
van het Nde hoofdstuk der Staatsbegrooting, ten bedrage van 

i 12.025 ten honderd van het totaal der uitbetaalde premifin, 
bedoeld in artikel 83 der Tiendwet 1907 (Staatsblad n°. 222). 

Artikel 3. Eene bijdrage uit 's Rijks schatkist, ten laste 
van het Xde hoofdstuk der Staatsbegrooting, ten bedrage van 
14,55 ten honderd van het totaal der ten laste van de dienst-
jaren 1910 en 1911 uitbetaalde premifin, als bedoeld in 
artikel 48 a der Tiendwet 1907 (Staatsblad n°. 222), zooals 
deze is gewijzigd bij de wet van 1 Juli 1909 (Staatsblad n°. 221). 

Artikel 4. Eene bijdrage uit 's Rijks schatkist, ten laste van 
het Xde hoofdstuk der Staatsbegrooting, ten bedrage van 22,15 
ten honderd van het totaal der ten laste van de dienstjaren 
1908 tot en met 1911 betaalde kosten, bedoeld in artikel 2, 
sub f, der bij de wet van 31 December 1909 (Staatsblad n". 427) 
gewijzigde wet van 31 Januari 1908 (Staatsblad n°. 50), voor 
zoover die uitgaven niet zijn gedekt door hetgeen de contante 
waarde van de tiendrenten ingevolge artikel 10 der Tiendwet 1907 
(Staatsblad n°. 222) méér bedraagt dan de uitbetaalde schade-
loosstellingen, vermeld in artikel 8 van laatstgenoemde wet. 

Artikel 5. De tiendrenten, ingevolge artikel 10, juncto artikel 
48«. en artikel 84 der bij de wet van 1 Juli 1909 (Staatsblad 
n°. 221) gewijzigde Tiendwet 1907 (Staatsblad n°. 222) ver» 
achuldigd over 1915. 

Artikel 6. De terugontvangen voorschotten, bedoeld bij 
artikel 80 der Tiendwet 1907 (Staatsblad n°. 222), en de 
ronte over die voorschotten. 

Artikel 7. De sommen, in 1915 te ontvangen wegens af koop 
van tiendrenten volgens artikel 18 der Tiendwet 1Q01 iStaats-
blad n°. 222). 
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Artikel 8. Ken voorschot uit 'sliijks schatkist tot zoo nab\) 
mogelijk bet bedrag, dat tot dekking van de in artikel I be-
doelde uitgaven zal noodig zijn boven de In de voorgaande 
artikelen vermelde Inkomsten. 

Artikel 9. Andere ontvangsten en toevallige baton. 

Artikel III. 
Wanneer het bedrag, uitgetrokken l>ij een der artikelen 1 

tot en met (5 der hij artikel 1 dezer wet vastgestelde be-
grooting, ontoereikend wordt bevonden, kan het, met Inacbt* 
neming van het voorschrift, vervat in het tweede lid van 
artikel 24 der wet van 5 October 1841 [Staatsblad n°. 40), door 
overschrijving uit artikel 8 dier begrooting worden aangevuld. 

Onder dezelfde voorwaarden kan op artikel 6 worden over-
geschreven uit artikel 4. 

Uit genoemd artikel 8 kan mede worden overgeschreven op 
artikel 7. 

Artikel IV. 
Op artikel 8 van artikel I dezer wet worden aangewezen 

de tot het dienstjaar 1915 behoorende uitgaven, de uitvoering 
der bij de wet van 1 Juli ,1909 (Staatsblad n". 221) gewijzigde 
Tiendwet 1907 (Staatsblad n°. 222) betreffende, welke hare 
omschrijving niet vinden in een der andere artikelen van 
genoemd artikel I en moeten dienen ter voorziening in be-
hoeften, welke in den loop van dat dienstjaar onverwacht 
opkomen. 

Die uitgaven worden voor elke soort afzonderlijk in de 
rekening gebracht en omschreven. 

Lasten en hevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, 
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw-
keurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister run Financien. 

(818. s.) 

MK.UORIK VAN TOELICHTING. 

Artikel I. 

Artikel l. De Tiendcommissie te Tiel kon in den aanvang 
van 1914 worden ontbonden; die te Middelburg kon de laatste 
aangifte nog niet geheel afwerken, vermits omtrent de tiend-
waarde van vijf perceelen —waarover sedert jaren geprocedeerd 
wordt — nog altijd geene beslissing is gevallen, [ntusseben 
bestaat de Commissie nog slechts formeel; traktementen werden 
reeds over 1914 niet meer toegekend. De Commissie te 
'sOravenhage kon eenige aangiften afdoen, doch wacht overigens 
ook op de rechterlijke beslissing omtrent een paar aangiften. 
Van 'le/.e Commissie had alleen de secretaris in 1914 nog 
ecno zeer geringe toelage. De twee Commissien, die ten vorigen 
jaiv oog over de juistheid van een aantal aangiften hadden 
te beslis.-iMi. zijn daarmede thans gereed, zoodat dit werk 
thans bij alle Coinmissiën is afgedaan. 

Naar de ondergeteekende hoopt zal in het loopende jaar de 
whatting, ..elke thans nog van 760C0 perceelen moet plaats 

2—3.] 
voor .Ie uitv. van de Tiendwet 1907 (Stbl. n". 222) voor 1915. 

hebben, in hoofdsaak sfloopen en sullen — behoudens processen, 
die gelijk boven reeds bleek, de afdoening zeer lang kunnen 
ophouden — acht der negen Commissien in het begin van 1915 
gereed /.iji). Voorzicht igheidshalve WÓrdtechter voor belooningen 
van voorzitters en secretarissen nog ongeveer hetzelfde bedrag 
geraamd als over het loopende jaar. Voor vacatiegelden wordt 
echter slechts de helft van bet reeds geringe bedrag, dat voor 
1914 werd geraamd, uitgetrokken. 

Artikel 2. De som, voor 1914 uitgetrokken voor bureel-
kosten, bleek nu reeds veel te gering. Zoolang eenige < iommlsslfin 
nog niet alle aangiften hebben afgedaan, is er een tamelijk 

i groot personeel noodig. Daarom wordt voor deze kosten niet 
i minder geraamd dan voor 1914. 

De overige onderdeden van dit artikel, ofschoon tot dusverre 
vuur 1914 te hoog gebleken, worden eveneens op hetzelfde 
bedrag gehouden, aangezien daarop tot het laatst toe beduidende 
uitgaven kunnen noodig blijken. 

Artikel 8. Van de totaalsom, aan schattingseommissiën vei•• 
gehuldigd, was half September nog f 125 000 onbetaald. 

Het grootste deel hiervan kan eerst uitbetaald worden, als 
de schattingen inet inbegrip van het beroep geheel zijn afge-
loopen, zoodat een belangrijk deel eerst in 1915 zal zijn uit 
te betalen. Aangezien daarenboven op niet-onbelangrijke kosten 

: van de coinmissiën van beroep moet worden gerekend — er 
I wordt van de gelegenheid tot beroep een zeer ruim gebruik 

gemaakt — wordt f 140 000 geraamd. De voor 1914 geraamde 
som van f 200000 zal voor ruim drie kwart vrijvallen. 

Artikel 4. Aan door het Rijk voorgeschoten vrijwillige afkoop-
sommen en aan schadeloosstellingen, bij gemeen overleg of na 
schatting vastgesteld, was tot 15 September door het' Tiend-

, fonds f 12 704 96(3,06» uitbetaald, waarvan f 2 727 871,58"' in 
1914. Voor het jaar 1915 wordt, vermits nog veel hooge 
schadeloosstellingen zijn uit te betalen, f 6 millioen geraamd. 

Artikel 5. Aangenomen wordt, dat er op het einde van 191A 
f '12 280 000 door de schatkist aan het Tiendfonds zal zijn 
voorgeschoten. 

Artib-I (i. in 1914 bedroegen de voorschotten méér dan 
geraamd was. Er kwamen aanvragen om voorschotten in de 
eerste. helft des jaars van personen, die in de eerste jaren 
nimmer voorschot vroegen. Hoewel het niet waarschijnlijk is, 
dat er in 1915 weder veel voorschotten gevraagd zullen worden, 
wordt toch gelijk bedrag als voor 1914 geraamd. 

Artikel II. 
Artikelen 2—4 zyn op gelijk bedrag geraamd als vorig jaar, 

wijl het hier vaste uitkeeringen aan het Fonds geldt. 

Artikel 5 is geraamd naar de thans bekende tiendrenten. 

Artikel H is iets lager geraamd; in 1915 zal echter nog eene 
belangrijke som aan voorschotten terugontvangen moeten 
worden. 

Artikel 7 wordt als vorige jaren pro memorie geraamd. In 
.1918 werd ter zake van de/.e afkoopsommen f 46 202,02 en 
in 1914 tot dusverre f 42 (185,08 ontvangen. 

De Minister tan Financiën, 

TREUB. 


