
Bijlagen. [ 4 9 5 . 1—3.] Tweede Kamer. 
Aanvulling en verhooging van het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor liet dienstjaar 1918. 

(Stichting van een geitouw voor liet Bureau voor den Industrieelen Eigendom, niet inbegrip van den Octrooi raad.) 

(495. 1.) 

KONINKLIJKE BOODSCHAP. 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

MIJNK HEEEEN ! 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp 
van wet tot aanvulling en verhooging van het tiende hoofd-
stuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1918. (Stichting 
van een gebouw voor het Bureau voor den Industrieelen 
Eigendom, met inbegrip van den Octrooiraad.) 

De toelichtende memorie (en bijlagen), die het wetsontwerp 
vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. 

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

's Gravenhage, den 17 Augustus 1918. 

W I L H E L M I N A . 

(495. 2.) 

ONTWERP VAN WET. 

WIJ W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAK 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 tot.aanvulling en verhooging van het 
tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1918; 

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: 

Het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienst-
jaar 1918 wordt aangevuld en verhoogd als volgt: 

Artikel 1. 
Tusschen de artikelen 163 en 1(54 wordt het navolgende 

artikel ingelascht: 
Artikel 168a. Kosten van stichting van een gebouw voor 

het Bureau voor den Industrieelen Eigendom, met inbegrip 
van den Octrooiraad, f283 000. 

Artikel 2. 
Ten gevolge van het vorenstaande wordt verhoogd het totaal 

der IVde afdeeling, alsmede het eindcijfer van voormeld hoofd-
stuk met tweehonderd drie en tachtig duizend gulden (f 283 000). 

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. 

Gegeven to 

De Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel. 

(495. 3.) 

MEMORIE VAN TOELICHTING. 

Bij de wet van 1 December 1917 (Staatsblad n". 682) werd 
een bedrag van f 97 000 toegestaan voor aankoop van een 
terrein voor de stichting van een gebouw voor het Bureau 
voor den Industrieelen Eigendom, met inbegrip van den 
Octrooiraad. 

Xadat de Staten-Generaal door het toestaan van deze gelden 
in beginsel hadden goedgekeurd, dat tot de stichting van een 
eigen gebouw ten behoeve van het Bureau voor den Indus-
trieelen Eigendom, met inbegrip van den Octrooiraad, zou 
worden overgegaan, heeft de ondergeteekende aan den Rijks-
bouwmeester opdracht gegeven ten spoedigste de plannen 
voor een dergelijk gebouw in gereedheid te brengen. Nadat 
over deze plannen met het college van directeuren van het 
Bureau voor den Industrieelen Eigendom het noodige overleg 
is gepleegd, hebben deze thans de instemming van genoemd 
college en van ondergeteekende verkregen, zoodat tot het 
opmaken van bestek en aanbestedingsvoorwaarden kan worden 
overgegaan en nog dit jaar met de stichting van het gebouw 
een begin kan worden gemaakt. Een afdruk van de plannen 
met eene perspectivische teekening, die een indruk geeft van 
het uiterlijk van het te stichten gebouw, wordt hierbij 
overgelegd. ') 

De totale bouwkosten worden door den Rijksbouwmeester, 
berekend naar de thans geldende prijzen der bouwmaterialen, 
geschat op f 1 540 000. Bij de voortdurende stijging van de 
prijzen van alle bouwmaterialen en de onzekerheid, hoever 
deze stijging wegens de tegenwoordige abnormale omstandig-
heden nog zal voortgaan, kan bovengenoemd cijfer uit den 
aard der zaak vooralsnog slechts onder reserve worden aan-
vaard. Indien de voor den bouw benoodigde gelden tijdig 
worden toegestaan, zou nog dit jaar met den onderbouw een 
aanvang kunnen worden gemaakt en zou daaraan vermoedelijk 
een bedrag van f 283 000 kunnen worden verwerkt. Dit 
bedrag wordt derhalve bij deze als eerste termijn aangevraagd. 

/<<• Minister ram Landbouu. Nijverheid en Handel, 

POSTUUM A. 

') Deze stukken zijn ter giiflie nedergelegd, ter inzage van de leden. 
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