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Eindverslag der Oommissie van Rapporteurs over de wetsontwerpen nos. 161, 114, 165 en 66. 

EINDVERSLAG DEK COMMISSIE VAW RAPPORTEURS 
over het ontwerp van wet . tot verhooging van het 
tweede hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1916. (161) 

By het afdeelingsonderzoek van dit ontwerp van wet werd 
gevraagd, aangezien eene verhooging der begrooting ook voor 
het dienstjaar 1917 waarschijnlijk zal z|jn, de voordracht tot 
het aanvragen der noodige gelden tijdig in te dienen. 

Vastgesteld den lsten Augustus 1917. 

VAN HOLTHE TOT ECHTEN. 
BOSCH VAN OUD-AMELISWEERD. 
GILISSEN. 
VAN LANSCHOT. 
VAN HOUTEN. 

EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS over 
het ontwerp van wet houdende bepalingen betreffende 
de bcteekening en tenuitvoerlegging in de koloniën, van 
in Nederland uitgevaardigde dwangbevelen en in Neder-
ïand alsmede in Nederlandsch-Indië, Suriname en Curagao 
onderling, van in de koloniën uitgevaardigde dwang-
bevelen. (114) 

Het afdeelingsonderzoek van dit ontwerp van wet gaf aan-
leiding tot de opmerking, dat de benaming, waaronder de wet 
volgens artikel 10 kan worden aangehaald, namelyk van: 
„Koloniale invorderingswet" niet juist is. Immers zullen volgens 
de wet Nederlandsche belastingen in Nederland verschuldigd 
m de koloniën, en omgekeerd belastingen in de koloniën ver-
schuldigd in Nederland kunnen worden geëxecuteerd; de wet 
is dus niet uitsluitend eene „koloniale". 

Onjuist is ook de benaming „invorderingswet", daar de wet 
alleen betreft de beteekening en tenuitvoerlegging van dwang-
bevelen. 

Aldus vastgesteld den lsten Augustus 1917. 

VAN HOLTHE TOT ECHTEN. 
BOSCH VAN OÜD-AMELISWEERD. 
GILISSEN. 
VAN LANSCHOT. 
VAN HOUTEN. 

EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAK RAPPORTEURS 
over het ontwerp van wet tot wyziging en verhooging 
van de begrooting van uitgaven van het Fonds voor 
de uitvoering van de Tiendwet 1907 {Staatsblad n°. 222) 
voor het dienstjaar 1916. (165) 

By het onderzoek in do afdeelingen werd, naar aanleiding 
van het medegedeelde in de Memorie van Toelichting be-
treffende een gepleegd verzuim van een ambtenaar, de 
opmerking gemaakt, dat deze medodeeling minder goed is 
overeen te brengen met eone juiste opvatting van de ministe-
rieele verantwoordelijkheid. 

Vastgesteld den lsten Augustus 1917. 

VAN HOLTHE TOT ECHTEN. 
BOSCH VAN OUD-AMELISWEERD. 
GILISSEN. 
VAN LANSCHOT. 
VAN HOUTEN. 

EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAH RAPPORTEURS 
over de ontwerpen van wet tot: 

Verhooging van de koloniale huishoudelijke begrooting van 
Cura<jao voor het dienstjaar 1917. 

Kwijtschelding van de helft eener uitstaande vordering van 
de kolonie Curacao. (66) 

B;j het afdeelingsonderzoek van deze wetsontwerpen werd 
instemming betuigd met het verleenen van voorschotten tot 
bevordering van de sisalcultuur, geiyk ook geschiedt in de 
Engelsche West-Indische bezittingen, waar de bewoners der 
eilanden door ondersteuning van dezen aard zeer gebaat zyn 
geworden. 

De wenscheiykheid werd dan ook uitgesproken, dat de 
Regeering op den thans ingeslagen weg zoude voortgaan. 

Vastgesteld den lsten Augustus 1917. 

VAN HOLTHE TOT ECHTEN. 
BOSCH VAN OUD-AMELISWEERD. 
GILISSEN. 
VAN LANSCHOT. 
VAN HOUTEN. 


