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Eindverslagen over de w.o. nos. 2 (Hfdst. I) en 77. — Voorloopige Verslagen over do wetsontw. nos. 4G, 124 en 130. 

EINDVERSLAG VAN DE COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 
over het ontwerp van wet betreffende hoofdstuk I der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1922. (2) 

Het afdeelingsonderzoek van dTt wetsontwerp gaf geen aan-
leiding tot opmerkingen. 

Men behield zich voor om bij de behandeling van de Staats-
begrooting in haar geheel in beschouwingen te treden omtrent 
bet beleid der Regeering. 

Aldus vastgesteld den 27sten December 1921. 

DE BOER. 
WITTERT VAN HOOGLAND. 
DE VOS VAN STEENWIJK. 
BINNERTS. 
VERHEIJEN. 

s'OORLOOPIG VERSLAG VAN DE OOMMISSIE VAN 
RAPPORTEURS over het ontwerp van wet tot vast 
stelling van de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het „Fonds ter verbetering van de Kustverdediging", 
dienst 1922. (46) 

Tegen dit wetsontwerp werden bij het afdeelingsonderzoek 
geene bezwaren te berde gebracht, daar de aanneming daarvan 
geene nieuwe eischen aan 's Rijks schatkist zal stellen. 

Door een der leden werd intussehen de vraag gesteld, of 
bij het ontwerpen der nieuwe voorstellen in zake de verdere 
verbetering van de kustverdediging rekening wordt gehouden 
met de huidige internationale toestanden. 

Aldus vastgesteld den 29sten December 1921. 

FOKKER. 
VAN DER HOEVEN. 
VAN BASTEN BATENBURG 
ARNTZ. 
BLOMJOUS. 

EINDVERSLAG VAN DE COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 
over het ontwerp van wet tot het opleggen van voorloopige 
aanslagen in de directe belastingen. (77) 

Door eenige leden werd bjj het afdeelingsonderzoek van dit 
wetsontwerp de opmerking gemaakt, dat het opleggen van 
voorloopige aanslagen in de directe belastingen velen — n.1. hen, 
die hun aanslagbiljet voor het loopende jaar nog niet hebben 
ontvangen — in groote moeilijkheden zal kunnen brengen. 
Zij spraken daarom de hoop uit, dat hiermede voldoende rekening 
zal worden gehouden bij de invordering van den tweeden aanslag. 

Aldus vastgesteld den 29sten December 1921. 

FOKKER. 
VAN DER HOEVEN. 
VAN BASTEN BATENBURG. 
ARNTZ. 
BLOMJOUS. 

VOORLOOPIG VERSLAG VAN DE COMMISSIE VAN 
RAPPORTEURS over het ontwerp van wet tot ver-
klaring van het algemeen nut der onteigening ten 
behoeve van de uitbreiding van het gebouw van het 
Bestuur van den postchèque- en girodienst. (124) 

Bij het afdeelingsonderzoek van dit wetsontwerp werden 
daartegen geene bezwaren in het midden gebracht. 

Eenige leden spraken echter hunne bevreomding uit over 
's Ministers mededeeling in zijne Nota naar aanleiding van het 
door de Tweede Kamer ter zake van dit wetsontwerp uitge-
bracht Verslag, dat nl. eerst onlangs een uitgebreid onderzoek 
is ingesteld naar de inrichting en de werking van enkele in 
het buitenland bestaande giro-diensten. Wel werd toegejuicht, 
dat dit onderzoek is ingesteld ten einde op grond van de daarbij 
verkregen gegevens te kunnen nagaan, of hier te lande de 
uitvoering van den girodienst niet op economischer wijze zou 
kunnen plaats vinden en bezuiniging op de uitgaven voor 
personeel en materieel mogelijk zou zijn, maar waarom, zoo 
vroegen zij, is dit onderzoek eerst thans en niet bij de inrichting 
van dezen dienst ingesteld? Indien nu eenigszins ingrijpende 
wijzigingen in den giro-dienst zullen moeten worden gebracht, 
zullen die, hoewel daardoor op den duur bezuiniging zal worden 
verkregen, kosten met zich medebrengen, welke hadden kunnen 
en moeten worden vermeden. 

Enkele leden spraken er hunne afkeuring over uit, dat in 
sommige gevallen dwang wordt uitgeoefend om zich van den 
girodienst te bedienen, zooals o.a. geschiedt bij den telegraaf-
dienst, waar zekere faciliteiten alleen dan worden toegestaan, 
indien door belanghebbenden eene giro-rekening wordt geopend. 

Ook wenschte een der leden van deze gelegenheid gebruik 
te maken er bij den Minister nogmaals op aan te dringen de 
mogelijkheid te openen, dat postchèques op naam worden 
gesteld. 

Aldus vastgesteld den 29sten December 1921. 

FOKKER. 
VAN DER HOEVEN. 
VAN BASTEN BATENBURG. 
ARNTZ. 
BLOMJOUS. 

VOORLOOPIG VERSLAG VAN DE COMMISSIE VAN 
RAPPORTEURS over het ontwerp van wet tot goed-
keuring van het tusschen Nederland en België gesloten 
verdrag betreffende ongevallenverzekering. (130) 

Bij het afdeelingsonderzoek van dit wetsontwerp werden de 
navolgende opmerkingen gemaakt. 

In de eerste plaats werd opgemerkt, dat blijkens de Memorie 
van Toelichting het onderhavige verdrag voornamelijk is ge-
sloten ter voorkoming van dubbele verzekering evenals zulks 
het geval was met het in 1907 gesloten verdrag met Duitsclv 
land, goedgekeurd bij de wet van 29 November 1907 (Staatsblad 
n°. 810). Men meende evenwel te weten, dat het doei, hetwelk 
aan deze verdragen ten grondslag ligt, dikwerf niet wordt be-
reikt. Voor Nederlandsche arbeiders toch, die hier te lande wonen, 
maar in Duitschland werkzaam zijn, moet nu nog voor de 
Ongevallenwet in buide landen worden betaald. Men wenschte, 
dat hierin zoo spoedig mogelijk verandering zoude worden 
gebracht. 


