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(444. 1.) 

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

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generanl. 

's Gravenhage, den 29 Juli 1916.' 

W I L H E L M I N A . 

(444. 2.) 

ONTWERP VAN WET. 

W I J WILHELMINA, 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 eene verhooging van de begrooting 
van uitgaven van het Staatsbedrijf der Algemeene Land* 
drukkerij, voor het dienstjaar 1916, zooals deze is vastgesteld 
by de wet van Hl December 1915 (Staatsblad n". 552); 

Zoo is het, dat Wh', den Raad van State gehoord, en met 
gemeen overleg der Staten-Genoraal, hebben goedgevonden en 
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan b\j deze: 

Eenig ar t ikel . 

(444. 3.) 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

De som, op artikel 9 van de begrooting van uitgaven van 
het Staatsbedrijf der Algemeene Landsdrukkerij voor liet dienst-
jaar 1916 toegestaan, is gebleken niet toereikend te zijn, om 
alle uitgaven daaruit te bestrijden, terwijl het op het artikel 
„Onvoorziene uitgaven" van dat dienstjaar beschikbare bedrag 
niet voldoende is, om door af- en overschrijving in het tekort 
op het eerstgenoemde artikel te kunnen voorzien. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 

MIJNE HEEREN ! 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp 
van wet tot verhooging van de begrooting van uitgaven van 
het Staatsbedrijf der Algemeene Landsdrukkerij voor het dienst-
jaar 1916. 

De toelichtende memorie, die het wetsontwerp vergezelt, 
bevat de gronden waarop het rust. 

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

In de begrooting van uitgaven van het Staatsbedrijf der 
Algemeene Landsdrukkerij, voor het dienstjaar 1916 wordt 
artikel 9 : Aankoop van papier..verhoogd met tweehonderd dertig 
duizend gulden ( f230 000) en' daardoor gebracht op vierhonderd 
dertig duizend gulden (f430 000). , 

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. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1915—1916. 


