
i 2 2 3 . 
Wijziging enz. van de hoofdstukken I I , IV, V, V*, VI, 

Inrichtingen, Zuiderzeefonds, Staatsvissche: 

223. 13. 

MEMORIE VAN TOELICHTING. 

Voor de toelichting van dit wetsontwerp moge de onder-
geteekende verwijzen naar het medegedeelde in de Memorie 
van Toelichting op het te gelijker tijd ingediende ontwerp van 
wet betreffende hoofdstuk IX der Staatsbegrooting voor 1922. 

Opgemerkt zij, dat in het aangevraagde bedrag begrepen is 
een bedrag van f 767 382,59 voor den afkoop van portkosten 
ten behoeve van den publieken dienst, terwijl f 10 960,83 
wordt aangevraagd voor de portkosten van stukken, den 
kerkelijken dienst betreffende. 

De Minister van Financiën, 
DE GEER. 

228. 14. 

ONTWERP VAN W E T . 

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 noodza-
kelijkheid is gebleken van eene aanvulling en verhooging van 
het VHIste hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor 
het dienstjaar 1922; 

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: 

Artikel 1. 
In het VIHste hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven 

voor het dienstjaar 1922 wordt in de XXIste afdeeling „Subsi-
dien, gratificatiën, enz.", na artikel 170 het navolgende artikel 
ingelascht: 

Artikel 170 b/s. Uitgaven, voortvloeiende uit de afschaffing 
van portvrijdommen f 257 452. 

Artikel 2. 
Ten gevolge van artikel 1 dezer wet wordt het totaal van 

de XXIste afdeeling van meergemeld hoofdstuk der Staatsbe-
grooting en het eindcijfer van dat hoofdstuk verhoogd met 
een bedrag van tweehonderd zeven en vijftig duizend vierhonderd 
twee en vijftig gulden (f 257 452). 

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 te 

13-16. 
V I I B, V I I I , IX , X, X*. X I , Staatsbedrijf Artillerie-

rijf IJmuiden en Staatsboschbedrijf, allen voor 1922. 

223. 15. 

MEMORIE VAN TOELICHTING. 

Voor de toelichting van dit wetsontwerp moge worden 
verwezen naar hetgeen te dezer zake is vermeld in de Memorie 
van Toelichting op het gelijktijdig hiermede ingediende ontwerp 
van wet tot verhooging van het IXde hoofdstuk der Staats-
begrooting voor het dienstjaar 1922. 

De Minister van Oorlog, 

VAN DIJK. 

223 . 16. 

ONTWERP VAN W E T . 

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 tot aanvulling en verhooging van het 
IXde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1922 ; 

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

Artikel 1. 
Tusschen de artikelen 193 en 194 van genoemd hoofdstuk 

wordt ingelascht: 
Artikel 193a. Uitgaven, voortvloeiende uit de afschaffing 

I van portvrijdommen f 55 000. 

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

IVde afdeeling, alsmede het eindcijfer van het hoofdstuk, ver-
hoogd met vijf en vijftig duizend gulden (f 55 000). 

Artikel 3 . 
In artikel 2 der wet tot vaststelling van het IXde hoofdstuk 

der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1922 wordt tusschen 
193 en 194 ingelascht 193a. 

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-
kcurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven, 

De Minister van Oorlog, De Minister van Waterstaat, 


