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(346. i.) 

K O N I N K L I J K E BOODSCHAP. 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

MIJNE HEKHEN ! 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp 
van wet tot wijziging en verhooging van het Iste hoofdstuk 
der begroot in'g van uitgaven van Nederlundsrli-J ndii' voor 
het dienstjaar 1916. 

l)e toelichtende memorie, die het wetsontwerp vergezelt, 
bevat de gronden waarop bet rust. 

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

's Gravenhage, den 30 Maart 1916. 

W I L H E L M I N A . 

(346. 2.) 

O N T W E R P VAN W E T . 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DKR 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. ' 

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

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de wen-
schelijkheid is gebleken van eene wijziging en verhooging 
van het Iste hoofdstuk der begrooting van uitgaven van 
NederlandtcK-Indiè voor het dienstjaar 1910, vastgesteld bij 
de wet van 31 December 1915 (Staatsblad n°. 536); 

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

Artikel 1. 
In het Iste hoofdstuk der begrooting van uitgaven van 

Nederlandsen* Indië voor het dienstjaar 1916 wordt: 
a. Tusschen de onderafdeelingen 27 en 28 ingelascht: 

Onderaf deeling 27 A. Tegemoetkomingen wegens duurte 
van levensmiddelen aan de hiervoor in aanmerking komende 
lagere ambtenaren en beambten, wier bezoldigingen ten laste 
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uitgaven van NcderhiiuLcli-l udië voor liet dienstjaar 1916. 

komen van de l i l d e afdeeling (departement van financiën) 
t 1546. 

//. I)n(lri<ij(liilin<i 83. Dit- en terugzending van mili-
tairen, de kosten rnn werving en van verblijf in Nederland 
daaronder begrepen, mitsgaders betalingen te bunnen be-
boeve na terugkeer in .Nederland, verhoogd met f6880 0D 
niilsdieu gebraidit op f 2 030 180. 

krtlkel 2. 
In bet eertte Lid rei} artikel 2 van voornoemd hoofdstuk 

wordt in plaati ren „10 tot en met 27" gelezen ,,19 tot en 
met 27 A". 

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

Gegeven 

De Minister van Koloniën, 

(346. 3.) 

MEMORIE VAN TOELICHTING. 

Ter toelichting van bijgaand wetsontwerp veroorlooft de 
ondergeteekende zich te verwijzen naar het medegedeelde in 
de Memorie van Toelichting nopens het wetsontwerp tot 
wijziging en verhooging van bet I lde hoofdstuk der Staats* 
begrooting voor bet dienstjaar 1016 (Gedrukte Stukken 1915 

lülti 329, n". 2) tot bet verleenen van een duurtetoeslag. 
Van liet gezamenlijk bedrag van f10 175. dat bij liet wets-
ontwerp wordt aangevraagd, strekt: 

ii. f570 tot terugbetaling aan het Rijk van hetgeen ter 
zake ten goede komt aan bet personeel bij het statistisch 
bureau, den conciërge bij liet kantoor van de geneeskundige 
commissie en bet personeel bij bet technisch bureau van het 
Departement van Koloniën, alsmede aan de assistenten bij de 
keuringen en ket pakhuispersoneel bij het Koloniaal Eta-
blissement te Amsterdam. 

Genoemd bedrag maakt een deel uit van de som van f3000, 
welke aangevraagd wordt bij bet wetsontwerp tot wijziging 
en verhooging van het Xlde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
roor het dienstjaar 1816 (Gedrukte Stukken 10ir>—1M1G — 
32!», n". 20); 

//. f 9605 voor bet verleenen van een duurtetoeslag, waar-
van f375 aan het personeel bij het Koninklijk Koloniaal Tn-
vaüdenbuis op Bronbeek, f3600 aan de werklieden bij bet 
Koloniaal Etablissement te Amsterdam qn f6630 aan het 
personeel bij de Koloniale Reserve. 

De Minister van Koloniën, 
T H . B. PLEYTE. 
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