
L180. 3.] 
Begrooting rtn jnkomiten en nitgaron ran li**i Staatsbedrijf <l<'i- Artillerie-Inrichtingen rooi In-t dionatjaar '1916. 

(180 8.) 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

De ondergeteekende heeft de eer bij de indiening van het 
ontwerp van wet tot vaststelling van de afzonderlijke be-
grooting van inkomsten en uitgaven voor het Staatsbedrijf der 
Artillerie-Inrichtingen voor het dienstjaar 1916, ter toelichting 
van die begrooting het volgende te doen kennen. 

Algemeen. 

De ontwerp-begrooting is opgemaakt op denzelfden voet als 
geschied is voor die van het loopende dienstjaar. 

Evenals bij de vorige begrooting zijn ter vergelijking weder 
naast elkander gesteld de geraamde bedragen voor 1916, de 
overeenkomstige toegestane bedragen voor 1915, alsmede de 
werkelijke uitgaven over het jaar 1914. 

Omdat na 1914 enkele artikelen van de begrooting voor-
dat dienstjaar gesplitst zijn, moesten eenige cijfers van de 
jareji 1915 en 1916 voor eene gemakkelijke vergelijking ge-
combi neerd worden. 

Evenals de voorgaande jaren is geschied, zullen bij afzon-
• derlij k schrijven eenige exemplaren van het werkplan' der 
Artillerie-Inrichtingen voor 1916 aan den Voorzitter der Tweede 
Kamer worden toegezonden, met de bedoeling die stukken ter 
griffie te doen nederleggen, ter raadpleging voor de leden, die 
zulks verlangen. 

U i t e n e n . 

Art. 19. Geraamd voor 1916. . 244 740 

De uitgaven roor kapltaalavermeerdering be-
dragen reigen*: 

Art. 3. (gebouwi'ii) f 

Art. 5. (werktuigen) 

BOflO 

9i 600 

100 560 

De waarde van het kapitaal zal verminderen 
met : 

1". de waarde van buiten dienst 
gestelde niet meer bruikbare goede-
ren, <mz f 300 

2°. de bedragen in 1916 op de 
bezittingen van het bedrijf af te 
schrijven 80 000 

3°. de vermindering van den voor-
raad 265 000 

Totale vermindering van het kapitaal 

Verschil 

Inkomsten. 

Art. 9. Geraamd voor 1916 . . . 

345 300 

244 740 

Memorie. 

De uitgaven van de artikelen 1 tot en met 18 
en 20 tot en met 23 zijn begroot op . . 

De afschrijvingen zullen bedragen . . 
De voorraad zal verminderen met . . 

zoodat de totale uitgaven zullen zijn . 

Hieronder zijn begrepen aan uitgaven voor 
kapitaalsvermeerdering (zie toelichting art. 19 
uitgaven) 

1 
f 3 778 760 

80 000 
265 000 

f 4 123 760 

100 560 

zoodat de exploitatie-uitgaven zijn . . 
De exploitatie-ontvangsten (in-

komsten art. 1 tot en met 5 en 
1b) zijn f 4 020 000 

toevallige baten (art. 6) . . . 8 200 
Te zamen . . . 

f 4 023 200 

4 023 200 

Verschil Nihil. 

t)e Minister ran Oorlog, 
BOSBOOM. 


