
Bijlagen, [331. 
Wijziging en verhooging van het Iste hoofdstuk der 

(881. J. 

KONINKLIJKE BOODSCHAP. 

Aan ie Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp 
van wet tot wijziging en verhooging van Iste hoofdstuk der I 
begrooting van uitgaven van Nederlandsch-Indië voor het i 
dienstjaar 1918. 

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

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

's Gravenhage, den, 22 Januari 1919. ' . 

W I L H E L M I N A . 

(331. 2.) 

ONTWERP VAN WET. 

W I J W I L H E L M I N A , 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 wensche-
lijkheid is gebleken van eene wijziging en verhooging van het ' 
Iste hoofdstuk der begrooting van uitgaven van Nederlandsch- ! 
Indië voor het dienstjaar 1918, vastgesteld bij de wet van • 
1 Juni 1918 (Staatsblad n°. 310) en gewijzigd bij de .wetten 
van 1 Juni 1918 (Staatsblad n09. 314 en 315), 17 Juni 1918 
(Staatsblad n°. 392), 25 Juli 1918 (Staatsblad n° \ 481 en 484) 
en 26 Juli 1918 (Staatsblad n°. 488), alsmede bij het Koninklijk 
besluit van 22 Augustus 1918 (Staatsblad n°. 525): 

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: 

1—3.] Tweede Kamer, i 
begrooting van uitgaven van Ned.-Indië voor 1918. 

Kcnlg art ikel . 

In het Iste hoofdstuk der begrooting van uitgaven van 
Nederlandsch-lndië voor het dienstjaar 1918 worden de volgende 
onderafdeelingen verhoogd, te weten: 

Onderafdeeling 3OÖ. Tegemoetkomingen wegens duurte van 
levensmiddelen aan do hiervoor in aanmerking komende ambte-
naren en beambten, wier bezoldigingen ten laste komen van 
de lilde afdeeling (Departement van Financien), met f 7000, 
en mitsdien gebracht op f 34 270. 

Onderafdeeling 88. Post-, telegraaf" en telefoondienst, met 
f 100 en.mitsdien gebracht op f 2 186 400. 

Onderafdeeling 95. Uit- en terugzending van militairen, de 
kosten van werving en van verblijf in Nederland daaronder 
begrepen, mitgaders betalingen te hunnen behoeve na terug-
keer in Nederland, met f 8 500, en mitsdien gebracht op 
f 2 025 780. 

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 

De Minister van Koloniën, 

t 

(331. 3.) 

MEMORIE VAN TOELICHTING. 

Tot toelichting van bijgaand wetsontwerp veroorlooft de 
ondergeteekende zich te verwijzen naar de Memorie van Toe-
lichting nopens het wetsontwerp tot wijziging en verhooging 
van het Ilde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienst-
jaar 1918 (Gedrukte Stukken 1918—1919, 318 no, 8) voor het 
verleenen van een extra-termijn van den over het jaar 1918 
toegekenden duurtebijslag. 

Het aangevraagd bedrag van f 16 600 zal ten goede komen 
aan personeel bij hot Technisch Bureau, het Statistisch Bureau 
en den schrijver op jaarloon (tevens huisbewaarder) bij het 
Kantoor van den Geneeskundigen Raad van het Departement 
van Koloniën, personeel (waaronder de werklieden) bij het 
Koloniaal Etablissement te Amsterdam, de school tot opleiding 
voor commies bij den Indischen post-, telegraaf" en telefoon-
dienst te Leiden, het Koninklijk Koloniaal Militair Invaliden-
huis te Bronbeek en de Koloniale Reserve. 

De Minister van Koloniën, 

IDENBURG. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1918—1919. 




