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Aanw. van veranderingen in de wetsontwerpen nos. 28, 316, 329 en 348. — Opg, v/d wijzigingen in het wetsontw. n°. 331. 

AANWIJZIGING VAK VERANDERINGEN, gedurende de 
beraadslaging in de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
gebracht in het nader gewijzigd ontwerp van wet houdende 
machtiging tot het aangaan van verzekeringsovereen-
komsten tegen het gevaar van molest in verband met 
den tegenwoordigen oorlogstoestand. (28) 

Artikel 1. 
In den tweeden regel zh"n vervallen de woorden: „als ver-

zekeraar". 
Artikel 8 

is gewn'zigd als volgt: 
„Indien Nederland sche belanghebbenden by Nederlandsche 

schepen of by lading in neutrale schepen geen voldoende 
dekking tegen het gevaar van molest in verband met den 
tegenwoordigen oorlogstoestand kunnen vinden, is in gevallen, 
waarin instandhouding van eenige scheepvaartverbinding of ver-
voer van bepaalde goederen noodzakelijk is, Onze Minister 
gemachtigd op door hem te bepalen voorwaarden tegen door 
hem te bepalen premiën voor den Staat der Nederlanden als 
verzekeraar verzekeringsovereenkomsten tegen het genoemde 
gevaar aan te gaan." 

AANWIJZING VAN EENE VERANDERING, gedurende de 
beraadslaging in de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
gebracht in het tweede gewyzigd ontwerp van wet tot 
wijziging on verhooging van het Vilde hoofdstuk B 
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1916. (816) 

De beide laatste regels van de considerans zijn vervallen. 

AANWIJZING VAN EENE AANVULLING gedurende de be-
raadslaging in de Tweedo Kamer der Staten-Generaal van 
de ontwerpen van wet tot: (329) 

1°. wijziging en verhooging van hoofdstuk II der Staats-
begrooting; 

2°. aanvulling en verhooging van het lilde hoofdstuk 
als voren; 

8°. wyziging en verhooging van het IVde hoofdstuk 
als voren; 

4°. wh'ziging en verhooging van hoofdstuk V als voren; 
6°. wijziging en verhooging van het Vide hoofdstuk 

als voren; 
6°. wyziging en verhooging van het Vilde hoofdstuk B 

als voren; 
7°. wyziging en verhooging van hoofdstuk XI als voren; 
8°. wijziging van de begrooting van inkomsten en uitgaven 

van de Posterijen, de Telegrafie en Telefonie, 
alle voor het dienstjaar 1916. 

(Tegemoetkomingen wegens duurte van levensmid-
delen.) 

Do wet, bedoeld in de considerans van het hierboven genoemde 
ontwerp van wet: 

sul ) l u . is die van 26 Februar l1916(Sh latsblc dn0. 91); 
an dat „ 2°. n tl i» 

o Maart 1916 ( n . .96); 
n n n 3°. tl tt » 2 n 1916 ( » , 97); 
tl tl n 4°. tl tl n 3 II 1916 ( 1 » 99); 
tt tl B 5°. n tt n 4 tl 1916 ( 1 . 103); 
n tl n 6°. tl n n 2 tl 1916( 1 . 93); 
ti n tt 7°. n n n 11 1 1916 ( * , 124). 
De wet, bedoeld in de considerans en in artikel 1 van het 

ontwerp van wet genoemd sub 8°., is die van 4 Maart 1916 
(Staoiéblad n°. 107). 

AANWIJZING VAN EENE AANVULLING, gedurende 
de beraadslaging in de Tweede Kamer der Staten-
Generaal, van het ontwerp van wet tot verhooging 
van hoofdstuk II der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1916. (848) 

Het in de considerans niet ingevulde nummer van het 
Staatsblad is „91". 

OPGAVE VAN DE WIJZIGINGEN, welke het gewijzigd 
ontwerp van wet tot heffing eener oorlogswinstbelasting 
(zie Gedrukte stukken der Tweede Kamer, Zitting 1915— 
1916, 331, n°. 10) tijdens de behandeling in de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal heeft ondergaan. (331) 

Artikel 5. 
In den tweeden regel is „artikel 100" geworden „artikel 102". 

Artikel 7. 
De aanhef van het tweede lid van dit artikel wordt gelezen 

als volgt: 
„Voor de belastingplichtigen, die geene boekhouding bezitten, 

noch in hun bezit gehad hebben, waaruit het inkomen of de 
winst over elk der aan het slot van het eerste lid genoemde 
jaren kan opgemaakt worden, wordt als vermeerdering van 
inkomen of winst beschouwd het bedrag, waarmede " 

Artikel 26. 
Het derde en vierde lid van dit artikel worden gelezen 

als volgt: 
„Voor de heffing der belasting over een jaar waartoe de 

eerste Augustus 1914 behoorde, komt voor de in het eerste 
lid onder a en b genoemde som van f 2500 in de plaats een 
som van f 205, voor de in dat lid genoemde som van f 1000 
een som van f 80 en voor de in dat lid genoemde som van 
f2000 een som van f165, voor iedere maand, die in dat jaar 
met of na dien datum eindigt. 

„Wordt de belasting ingevolge artikel 6, tweede lid, geheven 
wegens vermeerdering van inkomen of winst over een 
korter tydvak dan een jaar, dan komt voor de in het eerste 
lid onder a en b genoemde som van f2500 in de plaats een 
som van f 206, voor de in dat lid genoemde som van f 1000 
een som van f 80 en voor de in dat lid genoemde som van 
f 2000 een som van f 165, voor iedere maand of gedeelte 
daarvan, in dat tydperk begrepen." 


