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Eindverslagen der Commissie van rap 

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

1°. wijziging en verhooging van hoofdstuk VUB der Staats-
begrooting voor het dienstjaar 1920 (29); 

2°. goedkeuring van het internationaal verdrag van 21 Juni 
1920 tot oprichting te Parijs vaneen Internationaal Instituut 
voor Koeltechniek (45); 

3°. wijziging en verhooging van hoofdstuk II der Staatsbe-
grooting voor het dienstjaar 1921 (136); 

•1°. wijziging van de „Grootboekwet" (150); 
5°. regeling van de ontvangsten en uitgaven van het Weduwen-

en Weezenfonds voor burgerlyke ambtenaren voor het 
jaar 1922 (255); 

6°. verhooging van het zevende hoofdstuk A der Staats-
begrooting voor het dienstjaar 1919 (269); 

7°. 1°. verhooging van de begrooting van uitgaven van het 
Pensioenfonds voor de gemeenteambtenaren voor het 
dienstjaar 1920; 

2°. verhooging van de begrooting van uitgaven van he 
Pensioenfonds voor de gemeente-ambtenaren voor he 
dienstjaar 1921 (273); 

S°. 1°. regeling van de ontvangsten en uitgaven van het 
Pensioenfonds voor de gemeente-ambtenaren voor het 
jaar 1922; 

2°. regeling van de ontvangsten en uitgaven van het 
Weduwen* en weezenfonds voor militairen en ge-
pensionneerde militairen der landmacht voor het 
dienstjaar 1922; 

3°. regeling van de ontvangsten en uitgaven van het 
V.Teduwen- en weezenfonds voor militairen en ge-
pensionneerde militairen der zeemacht voor het dienst-
jaar 1922 (282). 

Tegen deze wetsontwerpen bestond geen bezwaar. 
Vastgesteld den 9den November 1921. 

VAN HOUTEN. 
SMEENGE. 
FOKKER. 
VAN LANGSCHOT. 
ELOMJOUS. 

EINDVERSLAG VAN DE COMMISSIE VAN RAPPOR 
TEURS over de ontwerpen van wet tot: 

1°. wijziging van de Steenhouwerswet (32); 
2°. intrekking van de wet van 13 Juli 1914 {Staatsblad 

n°. 311), gewijzigd bij de wet van 25 Maart 1918 (Staats-
blad n°. 177), tot toekenning van een renteloos voorschot 
uit 's Rijks schatkist, ten behoeve van de inrichting voor 
toepassing van mechanische trekkracht, en het in exploi-
tatie brengen van deze trekkracht, van de lijnen der 
voormalige Eerste Groninger Tramway-Maatschappij (119); 

3°. goedkeuring van de overdracht van een gebouwtje ca . j 
onder de gemeente Made en Drimmelen in eigendom aan 
de gebroeders DE BRUIJK, te Raamsdonkveer, eigenaren van 
de gronden, gelegen in het Westelijk Snijderspoldertje (123); i 

4°. verhooging van het Vide hoofdstuk der Staatsbegrooting ; 
voor het dienstjaar 1920 (144); 

'VJ. 1°. verhooging en aanvulling van het VlIIste hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1921; 

2°. verhooging, aanvulling en wijziging van de begrooting 
van inkomsten en uitgaven van het Staatsbedrijf der 
Artillerie-Inrichtingen voor het dienstjaar 1921 (145); 

portours over verschillende wetsontwerpen. 

6°. verhooging en aanvulling van het Vide hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1921 (251); 

7°. verklaring van het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen in de gemeente Brunssum, noodig voor het 
aanleggen en verbreeden ven den Eggenweg en het aan-
leggen van een verbindingsweg van dien weg naar den 
Kerkegatsweg aldaar (281). 

Tegen deze wetsontwerpen bestond geen bezwaar. 
Vastgesteld den 9den November 1921. 

VAN DER DOES DE WILLEBOIS. 
IDENBURG. 
POTHUIS—SMIT. 
ARNTZ. 
VAN LOON. 

EINDVERSLAG VAN DE COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 
over de ontwerpen van wet tot: 
1°. naturalisatie van L. AERTS en 95 anderen (10J); 
2°. naturalisatie van M. C. ARNOLDS en 29 anderen (127); 
3°. naturalisatie van J. M. BERGMANN en 15 anderen (254). 

Tegen deze wetsontwerpen bestond geen bezwaar. Alleen 
gaf het ontwerp van wet voorkomende onder n°. 118 van de 
stukken onder n°. 101 aanleiding tot eenige beschouwingen, 

' welke de Commissie van Rapporteurs zich voorstelt later tei 
kennis van de Regeering te brengen, ten einde de naturalisatie 
van zoovele anderen niet langer dan noodig is aan te houden. 

Bij gelegenheid van dit afdeelingsonderzoek werd gevraagd, 
of de Regeering bij afzonderlijke nota zoude kunnen opgeven, 
welke gedragslijn zrj thans volgt ten opzichte van de natura-
lisatie van personen van Russischen oorsprong. Men verwees 
naar hetgeen dienaangaande is gezegd bij de schriftelijke 
behandeling van het IVde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
1921 door deze Kamer, alsook naar het destijds niet bcant-
woorde eindverslag betreffende de ontwerpen van wet tot natu-

| ralisatie van A. L. M. AMEL en 134 anderen (Handelingen Eerste 
| Kamer 1920/1921 bladz. 998, 994, 995). 

De eisch, dien de Minister in de Memorie van Antwoord 
betreffende voornoemde begrooting (Handelingen Eerste Kamer 

j 1920/1921, bladz. 406, 407) stelt, dat verzoekers, wier vreemde 
' nationaliteit door de naturalisatie niet van rechtswege zoude 
; verloren gaan, moeten overleggen eene oorkonde of andei 

bewijs van ontslag uit het Staatsverband waartoe zij behoorden, 
kan toch niet gelden ten opzichte van hier te lande geboren 
kinderen dezer vreemdelingen, waaronder er zijn, die zelfs 
hunne militaire plichten hier vervuld hebben. 

Ook moge het zijn, dat een algemeen Nederlandsen belang 
van het verstrekken van vergunning om naar het buitenland 
te reizen problematiek is, zooals verder in genoemde Memorie 
gezegd wordt, maar daarnaast kon men toch hier te lande 
nog een oog hebben op het algemeen menschelijk belang. 

Om welke redenen is het wetsontwerp n°. 12 sub 254 in-
getrokken ? 

Nog werd gevraagd, of het niet mogelijk is de heffing dei 
naturalisatierechten te verhoogen, mits daarbij niet getroffen 
worden degenen, die vroeger Nederlander zijn geweest. 

Aldus vastgesteld den 9den November 1921. 
VAN HOUTEN. 
SMEENGE. 
FOKKER. 
VAN LANSCHOT. 
BLOMJOUS. 


