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Eindversl. der Comm. van Rapp. over de wetsontw. nos. 375, 895, 396, 897, 423, 427, 428, 429, 489, 441, 453, 422 en 426. 

EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 
over het ontwerp van wet tot wijziging van het 
VlIIste hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1918. (Buitengewoon krediet, enz.) (875) 

By het afdeelingsonderzoek van dit wetsontwerp werd de 
opmerking gemaakt, dat ondanks het betoog van den Minister 
in de Tweede Kamer, de noodzakeiykheid van het hooger 
rantsoen voor militairen boven dat van burgers, niet werd 
ingezien. 

Men wilde thans geen aandrang uitoefenen by den Minister 
om het getal der effectief dienenden in te krimpen, maar men 
sprak de verwachting uit, dat de Minister zoo ver als maar 
eenigszins mogeiyk is zal gaan met het verleenen van verloven. 

Aldus vastgesteld door de Commissie van Rapporteurs den 
18den Juni 1918. 

DE BOER. 

VAN DER HOEVEN. 

FOKKER. 

VAN NIEROP. 

STAAL. 

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

1°. regeling van de bezoldiging van den Raad van State (395); 
2°. wijziging der wet van 5 October 184.1 (Staatsblad n°. 40) 

houdende instructie voor de Algemcene Rekenkamer, 
zooals die wet is gewyzigd, laatstelijk by de wet van 
29 December 1898 (Staatsblad n°. 279) (396); 

8°. wijziging der wet van 20 Juni 1913 (Staatsblad n°. 292), 
tot aanvulling van art. 143 der Regtspleging bij de Land-
magt, van de Provisioneele Instructie voor het Hoog 
Militair Geregtshof, en nadere voorzieningen betreffende 
de jaarwedden van de leden der militair-rechteriyke 
macht (897); 

4°. verhooging van het Iste hoofdstuk der begrooting van 
uitgaven van Nederlandschlndië voor het dienstjaar 
1918 (433); 

6°. verhooging van het Vide hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1918. (Salarisverhooging van het 
militair personeel der zeemacht) (427); 

6°. wyziging en aanvulling van de weduwenwet voor de 
Landmacht 1909, en 'wijziging en aanvulling van de 
weduwenwet voor de Zeemacht 1909 (428); 

7°. aanvulling van het VHde hoofdstuk .4 der Staatsbe-
grooting voor het dienstjaar 1918 (429); 

8°. wyziging van de wet van 23 Februari 1918 (Staatsblad 
n°. 133), houdende bepalingen betreffende het slachten 
van paarden, runderen, schapen en varkens (439); 

9°. aanvulling en verhooging van het tiende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1918 (Verschillende 
onderwerpen.) (441); 

10°. wijziging en verhooging van het Iste hoofdstuk der be-
grooting van uitgaven van Nederlandsch-Indiè' voor het 
dienstjaar 1918. (453) 

Tegen deze wetsontwerpen bestond geen bezwaar, 

's Gravenhage, den 13 Juni 1918. 

DE BOER. 
VAN DER HOEVEN. 
FOKKER. 
VAN NIEROP. 
STAAL. 

EINDVERSLAG DER COMMISSD3 VAN RAPPORTEURS 
over het ontwerp van wet tot verhooging van het 
tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienst-
jaar 1916. (Uitgaven ten behoeve van de Ryksserum-
inrichting.) (423) 

By het afdeelingsonderzoek van dit wetsontwerp werd ge-
vraagd. of het niet wenscheüjk is de Ryksseruminrichting 
te verplaatsen naar Utrecht, nu daar de Veeartsenykundige 
Hoogeschool is opgericht, waar genoemde inrichting meer thuis 
behoort dan te Rotterdam. 

Aldus vastgesteld door de Commissie van Rapporteurs den 
13den Juni 1918. 

DE BOER. 
VAN DER HOEVEN. 
FOKKER. 
VAN NIEROP. 
STAAL. 

EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 
over het ontwerp van wet tot nadere verhooging van 
het VHIste hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1918. (Verhooging van de bezoldiging van 
de officieren en mindere militairen van de landmacht.) 
(436) 

Men juichte by het afdeelingsonderzoek toe, dat de verhoo-
gingen dezer bezoldigingen zullen geschieden meer naar ancien-
niteit dan naar rang. 

Eenige leden betreurden, dat de verlofsofficieren in trakte-
ment zyn achtergesteld by de beroepsofficieren. Andere leden 
vonden dit echter biliyk. 

Aldus vastgesteld door de Commissie van Rapporteurs den 
13den Juni 1918. 

DE BOER. 
VAN DER HOEVEN. 
FOKKER. 
VAN NIEROP. 
STAAL. 


