
Vel 19. 67 Eerste Kamer. 

Aanw. v. veranderingen in de w.o. nos. 243 en 275, gewijz. ontw. v. wet n°. 247 en Eindversl. v. C. T. R. over w.o. n". 4. 

AANWIJZING VAN VERANDERINGEN, gedurende de be-
raadslaging in de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
gebracht in de ontwerpen van wet tot afwyking van 
den regel, gesteld by artikel 241 der Gemeentewet, 
omtrent plaatselijke belastingen, ten behoeve van de 
gemeenten Helder, Vlieland en Vlissingen. (243) 

„Eenlg a r t ike l" is veranderd in: „artikel 1 " . 

Achter dit artikel is ingevoegd: „Artikel 2 " , dat aldus luidt: 
„Deze wet treedt in werking met ingang van den dag, volgende 
op dien, waarop zy is afgekondigd." 

AANWIJZING EENER VERANDERING, gedurende de be-
raadslaging in de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
gebracht in het ontwerp van wet tot wijziging der wet 
van den Uden Juli 1910 (Staatsblad n°. 202) tot wy"zi-
ging der wet tot regeling van het lager onderwas. (275) 

In den voorlaatsten zin van het Eenlg artikel is „Januari 
1917" veranderd in „Juli 1916". 

GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET TOT aanvulling 
van de wet van 3 Augustus 1914 (Staatsblad n°. 344), 
houdende verbod tot uit- en vervoer van sommige 
artikelen. (247) 

W I J WILHELMINA, BIJ DE GEATIE GODS, KONINGIN DEE 
NEDEELANDEN, PEINSES VAN OEANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

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

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wen-
schelijk is artikel 2 der wet van 3 Augustus 1914 (Staatsblad 
n°. 344), houdende verbod tot uit- en vervoer van sommige 
artikelen, aan te vullen; 

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

Artikel 1. 
In artikel 2 der wet van 3 Augustus 1914 (Staatsblad n". 

344), houdende verbod tot uit- en vervoer van sommige ar-
tikelen, worden achter het eerste lid twee nieuwe leden inge-
voegd, luidende: 
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,,Hij die eenig goed, waarvan de uitvoer verboden is aan 
een ondernemer van vervoer ten vervoer naar het buitenland 
aanbiedt of aan ambtenaren der invoerrechten en accijnzen 
ten uitvoer aangeeft, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste acht maanden of geldboete van ten hoogste zestig 
gulden. 

Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die in, op of aan 
een spoortrein, vaartuig of ander vervoermiddel eenig goed 
waarvan de uitvoer verboden is, aanwezig heeft, terwijl het 
vervoermiddel zich bevindt ter plaatse waar het, alvorens 
naar buitenslands te vertrekken door ambtenaren der invoer» 
rechten en accijnzen moet worden uitgeklaard." 

Het voorlaatste lid van het artikel wordt gelezen: 
„Het goed, waarvan de uitvoer of het vervoer verboden is, 

kan worden verbeurd verklaard." 

Artikel 2. 

Deze wet treedt in werking met ingang van den dag, vol-
gende op dien, waarop zij is afgekondigd. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autori-
teiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de 
nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven', 

De Minister van Oorlog, 

'De Minister van Marine, 

De Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, 

De Minister van Financiën, 

EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 
over de ontwerpen van wet tot vaststelling der 
begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienst-
jaar 1916. (4) 

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

MEMORrE VAN ANTWOORD. 

BUjkens § 1 der algemeene beschouwingen wordt op vragen 
en opmerkingen in het Voorloopig Verslag, welke aangelegen, 
heden betreften, waarbij de verantwoordelijkheid van den Minister 
Mr. PLEYTE, meer in het bijzonder betrokken is, eerst antwoord 
verwacht wanneer die Minister in staat zal zijn dat antwoord 
zelf te geven, — naar men hoopt, bij de behandeling van hoofd-
stuk XI der Staatsbegrooting. 

Het valt den ondergetcekende moeilijk eene juiste onder-
scheiding te maken tusschen de aangelegenheden waarby" de 


