
Bijlagen. 2 6 9 . 1—3. Tweede Kamer, i 
Afwijking art. 4 Pensioenwet 1912 ten behoeve v. d. gep. Rijksklerk Ie kl. der Dir. Bel., Inv. en Ace. W. Schilperoort. 

(369. 1.) 

KONINKLIJKE BOODSCHAP. 

Aan 
dr Ticrcdc Kamer der Staten-G ener aal. 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp 
van wet tot afwijking van artikel 4 der Pensioenwet voor 
zijdelingschen Staatsdienst 1912 ten behoeve van den gepensiom 
neerden Rijksklerk lsre klasse der directe belastingen, in voer-
rechten en accijnzen W. SCHILPEEOORT. 

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

En hiermede bevelen Wij ü in Godes heilige bescherming. 

Het Loo, den 13 October 1920. 

W I L H E L M I N A . 

(269. 2.) 

ONTWERP VAN W E T . 

WIJ W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DEK 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die dezen zullen zien of hooren lezen, salut! doen 
te weten: 

Aizoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk 
is den gepensionneerden Rijksklerk 1ste klasse der directe be-
lastingen, invoerrechten en accijnzen W. SCHILPEROORT, met 
afwijking van artikel 4 der Pensioenwet voor zijdelingschen 
Staatsdienst 1912, pensioen te verleenen mede over den tijd, 
dien hij van 1 Augustus 1872 tot 1 October 1883 en van 
1 October 1887 tot 1 Januari 1898 in zijdelingschen Staats 
dienst heeft doorgebracht; 

f 
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1J20—1921. 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehooid, on me 
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en 
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel 1. 
Den gepensiouneerden Rijksklerk 1ste klasse der directe be 

lastingen, invoerrechten en accijnzen, W. SCHILPEROORT, wordt 
met intrekking van het hem bij Ons besluit van 18 Augustus 
1920 n°. 40 met ingang van 1 Januari 1920 toegekend pensioen 
van f 779, met afwijking van artikel 4 der Pensioenwet voor 
zijdelingschen Staatsdienst, met ingang van laatstgenoemden 
datum, mede over den tijd, dien hij van 1 Augustus 1872 tot 
1 October 1883 en van 1 October 1887 tot 1 Januari 1898 in 
zijdelingschen Staatsdienst heeft doorgebracht, ten laste van 
den Staat pensioen verleend tot een bedrag van f 1588, met 
verrekening van het reeds door hem aan pensioen genotene. 

Artikel 2. 
De in artikel 1 genoemde belanghebbende draagt voor inkoop 

voor pensioen van den in dat artikel genoemden diensttijd bij 
op den voet van artikel 5 der Pensioenwet voor zijdelingschen 
Staatsdienst 1912. 

De door hem verschuldigde bijdrage wordt op den voet van 
het tweede lid van artikel 6 der in het eerste lid genoemde 
wet op zijn pensioen ingehouden. 

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 nauw-
keurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Financiën, 

(269. 3.) 

MEMORIE VAN TOELICHTING. 

De indiening van nevensgaand wetsontwerp is een gevolg 
van de toezegging door den ondergeteekende gedaan aan het 
slot van zijne Nota van Inlichtingen omtrent het tot de Kamer 
gericht adres van W. SCHILPEROOKT, om verhooging van zijn 
pensioen tot het bedrag dat hij genoten zou hebben, indien 
zijn zijdelingsche diensttijd werd medegerekend (Zitting 1919— 
1920, n°. 546). 

De ondergeteekende meent derhalve voor de toelichting van 
dit wetsontwerp naar die Nota te mogen verwijzen. 

De afwijking van de Pensioenwet voor zijdelingschen Staats-
dienst voor dit speciale geval kan geen bezwaar ontmoeten, 
omdat zij geheel in de lijn van artikel 44 der Burgerlijke 
Pensioenwet ligt. 

De Minister van Finar.cii'n, 
DE VRIES. 
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