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Eindverslagen der Commissies van Rapporteurs over verschillende wetsontwerpen. 

EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 
over de ontwerpen van wet to t : 

1°. vaststelling van het slot der rekening van de kolo-
niale uitgaven en ontvangsten voor Suriname over 
het dienstjaar 1910 (69); 

2°. aanvulling van de wet van 21 Juli 1890 (Staatsblad 
n°. 126) tot regeling van het militair onderwas by 
de landmacht, voor zoover daarby de opleiding voor 
den offlciersrang en de hoogere vorming van den 
officier zyn betrokken, zooals die wet laatsteiyk is 
gewijzigd by de wet van 7 Juni 1913 (Staatsblad 
n°. 266) (81); 

3°. vaststelling van het slot der rekening van de kolo-
niale uitgaven en ontvangsten voor Suriname over 
het dienstjaar 1911 (98); 

4°. kwijtschelding aan W. J. GODLOP van eene den Lande 
aankomende vordering (140); 

5°. vaststelling van de begrooting van inkomsten en uit-
gaven van het Staatsvisschershavenbedryf te IJmuiden 
voor het dienstjaar 1916 en nadere regeling van de 
rente door het bedryf aan 'sRyks middelen uit te 
keeren (170); 

6°. aanvulling en verhooging van het tiende hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1915 (173); 

7°. aanvulling en verhooging van het IXde hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1915 (182); 

8°. nadere wyziging en aanvulling van de Indische 
Tariefwet (190); 

9°. wijziging van het VlIIste hoofdstuk der Staats-
begrooting voor het dienstjaar 1915 (233); 

10°. goedkeuring van eene met de gemeente Alphen 
(Zuid-Holland) gesloten overeenkomst tot afstand van 
een strook water en berm met de zich daarop 
bevindende ophaalbrug over het Verbindingskanaal 
tusschen den Rijn en de spoorweghaven op het 
station Alphen—Oudshoorn (236); 

11°. verklaring van het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen in de gemeente Haamstede, noodig voor 
den aanleg van een voetpad van den Vertonsweg naar 
den vuurtoren aldaar (237); 

12°. verklaring van het algemeen nut der onteigening ten 
behoeve van uitbreiding van het havenemplacement 
Veghel van de Noord Brabantsch Duitsche Spoorweg 
Maatschappij (238); 

13°. overbrenging van een gedeelte van den Rijksweg van 
Alkmaar naar Nieuwediep in beheer en onderhoud 
bij de gemeente Alkmaar (246); 

14°. aanvulling en verhooging van het tiende hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1915 (Ver-
schillende onderwerpen) (256); 

15°. aanvulling van artikel 100 der Militiewet (263); 

16°. verklaring van het algemeen nut der onteigening ten 
behoeve van een los- en laadplaats „Oostdijk" by 
wachtpost 28 van den spoorweg Roosendaal—Vlis-
singen (267); 

17°. nadere verhooging van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van hetStaatsbedryfder Artillerie-Inrich-
tingen voor het dienstjaar 1915 (272). 

Tegen deze wetsontwerpen bestond geen bezwaar. 
's Gravenhage, den 12 Januari 1916. 

BERGSMA. 
VAN DER HOEVEN. 
VAN DER MAESEN DE SOMBREFF. 
VAN HOUTEN. 
REEKERS. 

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

1°. toepassing van artikel 44 (oud 82) der Burgerlijke 
Pensioenwet ten behoeve van den oud-leeraar J. C. 
FISCHER (85); 

2°. vaststelling van de begrooting van inkomsten en 
uitgaven van het Leeningfonds 1914 voor het dienst-
jaar 1916 (142); 

8°. intrekking van de wet van 15 April 1854 (Staats-
blad n°. 41) tot regeling van het pensioen der militaire 
leden van het Hoog Militair Geregtshof (187); 

4°. wyziging van artikel 56 der Pensioenwet voor de 
gemeente-ambtenaren 1913 (224); 

6°. regeling van de ontvangsten en uitgaven van het 
Pensioenfonds voor de gemeente-ambtenaren voor het 
jaar 1916 (225); 

6°. goedkeuring van het op 1 Juni 1915 te 'sGraven-
hage tusschen Nederland en China gesloten arbitrage-
verdrag en voorbehoud om de in artikel 2 van dat 
verdrag bedoelde compromissen te sluiten (237); 

7°. verklaring van het algemeen nut der onteigening 
van eigendommen, noodig voor en ten behoeve van 
de stichting van een gebouw ter uitbreiding van 
de openbare lagero school aan de Kerkstraat te 
's Gravenhage (249); 

8°. verklaring van het algemeen nut der onteigening 
van eigendommen, noodig voor en ten behoeve van 
het doortrekken van de Beekstraat naar de verbreede 
Willemstraat te Hengelo (O.) (258); 

9°. vaststelling van de begrooting van uitgaven van het 
Fonds voor de uitvoering van de Tiendwet 1907 
(Staatsblad n°. 222) voor het dienstjaar 1916 (260); 

10°. regeling van de ontvangsten en uitgaven van het 
\Veduwen- en Weezenfonds voor militairen en gepen-
sionneerde militairen der landmacht, voor bet dienst-
jaar 1916: en regeling van de ontvangsten en uitgaven 
van het Weduwen- en Weezenfonds voor militairen 
en gepensionneerde militairen der zeemacht, voor het 
dienstjaar 1916'(264). 

Tegen deze wetsontwerpen bestond geen bezwaar. 

Vastgesteld den 12den Januari 1916. 

VAN HOLTHE TOT ECHTEN. 
DE VOS VAN STEENWIJK. 
VAN LAMSWEERDE. 
DE BOER. 
VERHEIJEN. 
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