
Bijlagen. [331. 1—3.] Tweede Kamer. 
Verhooging van üY begrooting van uitgaven van bel Staatamuntbedrijf voor hei dienstjaar 1017. 

(SSL i.) 

KONINKLIJKE BOODSCHAP. 

Aan 
de Tweede Kamer der Sta ten-Generaal. 

MIJNK HEEREN ! 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp 
van wet tot verhooging van de begrooting van uitgaven van 
het staatsmuntbe.drijf voor het dienstjaar 1 ï»l 7. 

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

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

's Gravenhage, den :><'> Februari 1918. 

W I L H E L M I N A . 

van uitgaven van hei Staatsmuntbedryf voor hel dienstjaar 
HM 7. zooals deze is vastgesteld bij do wetten van 2<> Maart 
1«»17 (8taatsblad n". 251), en van 80 April 1017 {Staatsblad 
n". 824); 

Zoo is het, dal Wij, *li 11 Raad van Btate gehoord, en mei 
gemeen overleg der Btaten-Generaal, hebben goedgevonden en 
verstaan, gelijk Wij g Ivinden en verstaan bij deze: 

Kenia Artikel. 
In de begrooting van uitgaven van hei Staatsmuntbedryf 

voor hei dienstjaar 1917 wordi artikel 16, Qltkeertng aan 
's Rijks middelen ten bedrage van de zuivere winst, verhoogd mei 
vier <>i twintig duizend vijf en dertig gulden (f 24 086) en 
daardoor gebracht op tweehonderd vijfduizend gulden | f 206 000), 

I.aston en bevelen, dat deze in het Stuat*blmt zal worden 
geplaatst en dat alle Ministerieels Departementen, Autoriteiten, 
Colleges en Amtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige 
uitvoering de band zullen houden. 

i tegeven 

De Minister van Financiën, 
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O N T W E R P VAN WET. 

Wu W I L H E L M I N A . BIJ DE ORATIE Gons, KONINGIN HEK 
NEDERLANDEN. PRINSES VAN ORA.NIE NASSAV, ENZ., ENZ., ENZ. 

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

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodza-
kelijkheid is gebleken van eene verhooging van de begrooting 

MEMORIE TAN TOELICHTING. 

Bij de samenstelling van de begrooting van Int Staatsmunt-
bedrijf voor het dienstjaar 1917 werd de door dat bedrijf te 
maken winst becijferd op f 180 965. 

Intusschen zijn in don loop van hel .jaar 1917 meer werk-
; zaainheden verricht, dan ten tijde dier samenstelling werd 

venvacht. Tengevolge biervan is ook de aan 's Rijks middelen 
uit te keeren winst gestegen. 

Mitsdien wordt voorgesteld den te dezer zake op de begrooting 
voorkómenden post te verhoogen nut f 24 086. 

De Minister fan Financiën. 

TREÜB. 
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