
Bijlagen. [353. 
Wijziging van de hegrootingen van il«' W«*d.- en Weezenfon 

(:*:>3. i.) 

K O N I N K L I J K E BOODSCHAP. . 
Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

MIJNE HEEEEN ! 

Wij bieden U hiernevens tor overweging aan twee ont-
werpen van wet; 

1". tot wijziging van de begrooting der uitgaven van het 
Weduwen- en weezen fonds voor militairen en gepensionneerde 
militairen der landmacht, voor'het dienstjaar 1915; 

2°. toi wijziging van de begrooting der uitgaven van het 
Weduwen* en weezenfonds voor militairen en gepensionneerde 
militairen der zeemacht, voor het dienstjaar 1915. 

De toelichtende memorie, die de wetsontwerpen vergezelt, 
bevat de gronden waarop zij rusten. 

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

fs Gravenhage, den 7 April 1916. 

W I L H E L M I N A . 

(353. 2.) 

ONTWERP VAN W E T . 

• WIJ W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

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

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de nood-
zakelijkheid is gebleken van wijziging van de begrooting dei-
uitgaven van het Weduwen- en weezenfonds voor militairen 
en gepensionneerde militairen der landmacht voor het dienst-
jaar 1915, vastgesteld bij artikel 1 der wet van 81 December 
1914 (Staatsblad n". 642); 

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

Artikel 1. 

Artikel IV van de begrooting der uitgaven van het Weduwen-
en weezenfonds voor militairen en gepensionneerde militairen 
der landmacht voor het dienstjaar 1915 wordt verminderd met 
tweehonderd neyen en negentig gulden (f 299) en alzoo gebracht 
op tweehonderd neyen en negentiy duizend acht en veertig gulden 
(f 299 048). 

Artikel 2. 

Artikel V van de begrooting genoemd in artikel 1 wordt 
verhoogd met tweehonderd negen en neyentiy gulden (f 299) en 
alzoo gebracht op vijfhonderd negen en zeventig gulden (f 579). 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, 
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw 
keurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Financiën, 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1915—1916. 
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ONTWERP VAN WET. 

WIJ WILHELMINA, m.i Dl CKATIK QODS, KONINOIN DIB 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORAN.IK-NASSAI;, ENZ., ENZ., ENZ. 

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

Alzoo Wij in overweging genomen nebben, dat de nood* 
zakelijkheid is gebleken van wijziging van de begrooting der 
uitgaven van het Weduwen* en weezenfonds voor militairen 
en gepensionneerde militairen der zeemacht voor het dienstjaar 
1916, vastgesteld bij artikel 1 der wet van 81 December 1914 
(Staatsblad n". 643); 

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

Artikel 1. 

Artikel IV van de begrooting der uitgaven van het Weduwen-
en weezenfonds voor militairen en gepensionneerde militairen 
der zeemacht voor het dienstjaar 1915 wordt verminderd met 
hveehonderd negen en negentig gulden zeven en zestig cents 
(f 299,67) en alzoo gebracht op tweehonderd tien duizend 
zevenhonderd negen en vijftig gulden drie en dertig cent 
(f 210 759,33). 

Artikel 8. 

Artikel V van de begrooting genoemd in artikel 1 wordt ver-
hoogd met tweehonderd negen en negentig gulden zeven en zestig 
cent (f 299,67) en alzoo gebracht op rij f honderd negen en 
zeventig gulden zeven en zestig cent (f 579,67). 

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

Gegeven 

De Minister run Financiën, 

(353. 4.) 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

Aangezien de werkzaamheden verbonden aan de samenstelling 
van de eerste wetenschappelijke balansen van de Weduwen-
en weezenfondsen voor militairen en gepensionneerde militairen 
der land- en zeemacht van meer omvangrijken aard zijn geweest 
dan aanvankelijk werd verwacht, hebben de kosten van het 
opmaken dier balansen de daarvoor op de artikelen V van de 
begrootingen der uitgaven van genoemde fondsen uitgetrokken 
bedragen met respectievelijk f 299 en f 299,67 overschreden. 
Die artikelen zullen derhalve met die bedragen dienen te worden 
verhoogd. Als gevolg daarvan moeten de op de begrootingen 

•voorkomende sluitposten „Aankoop van geldswaardige papieren 
en daarmede in verband staande uitgaven" met gelijke bedragen 
worden verminderd. 

De Minister run Financiën, 

ANT. VAN GIJN. 


