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361. 4. 

VERSLAG. 

Bij het afdeelingsonderzoek van het ter zijde genoemde 
wetsontwerp wezen verschillende leden er op, dat, indien het 
Departement van Buitenlandsche Zaken ook ten aanzien van 
vorderingen ingediend bij ambtenaren in het buitenland, de 
hand wilde houden aan den regel van ons Staatsbestuur, dat 
vorderingen, ingediend na verstrijking van zes maanden nadat 
het dienstjaar waarop zij betrekking hebben is afgeloopen, 
niet meer voor betaling in aanmerking komen, het niet noodig 
zou zijn in de toelichting op een in het eind van September 
ingediend wetsontwerp mede te deelen, dat de verschillende 
gegevens — bedoeld zal hier wel zijn verschillende gegevens — 
den dienst van het vorig jaar betreffende, nog niet bij het 
Departement zijn ingekomen, en dat het dan ook mogelijk zou 
zijn tijdig een regularisatiewet in te dienen, waarbij niet meer 
dan het inderdaad noodige bedrag zou worden aangevraagd. 

Voorts werden de navolgende opmerkingen gemaakt. 

Ad art. 11. Opgave werd verzocht van de detacheeringen 
en de dienstreizen, welke deze verhooging met meer dan het 
dubbele van het oorspronkelijk aangevraagde bedrag hebben 
noodig gemaakt. 

Ad art. 49. Men sprak er zijn verwondering over uit, dat 
de buitengewone internationale omstandigheden er toe hebben 
geleid, dat dit artikel met niet minder dan f 120 000 is over-
schreden en dat de daarop geboekte uitgaven de som van 
f 420 000 hebben bedragen. 

Blijkens de toelichting is in de laatstgenoemde som'begrepen 
een bedrag van f 10 000 als bijdrage in de kosten van het 
Rijkspaspoortenkantoor. In verband daarmede werd verzocht 
ter grime over te leggen een staat van inkomsten en uitgaven 
van genoemd kantoor over 1921. 

Gaarne zouden verscheidene leden voorts vernemen, welke 
personen tijdelijk aan het Departement en aan de verschillende 
gezantschappen en consulaten werkzaam zijn gesteld, ten einde 
zich een oordeel te kunnen vormen over de aan dezen toegekende 
bezoldigingen, ten bedrage van respectievelijk 55 en 88 duizend 
gulden. 

De kosten der delegatie naar de tweede Volkenbondsconferentie 
te Genève, ten bedrage van ruim 52 duizend gulden, werden 
hoog genoemd. 

Ad art. 22. Gaarne zou men van de op dit artikel gedane 
uitgaven een specificatie ontvangen in dien zin, dat werd 
medegedeeld, welke functionarissen een vergoeding, als hier 
bedoeld, hebben genoten, en hoe groot deze vergoedingen waren. 

Had men goed becijferd, dan was op de begrooting voor het 
dienstjaar 1921 voor het personeel der legaties en consulaten 
in de vier in de toelichting genoemde landen in totaal f 347 575 
uitgetrokken. Een vergoeding wegens koersverlies van f 204 000, 
— het bedrag, waarop artikel 22 door de voorgestelde verhooging 
zal worden gebracht — beteekent een verhooging van het 
eerstgenoemde bedrag met + 58 pet. Gaarne zou men ver-
nemen, of in de genoemde landen de gulden gemiddeld zoozeer 
bij de inlandsche munt was gedeprecieerd, dat een zoo hooge 
toeslag op de traktementen en verblijfsvergoedingen noodig was. 
In Amerika was zulks, naar men opmerkte, zeker niet het 
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geval. De Amerikaansche dollar toch stond in 1921 meestal 
onder de 3 gulden. 

Vertrouwende, dat de Minister bereid zal zijn het bovenstaande 
vóór de openbare behandeling van het wetsontwerp schriftelyk 
te beantwoorden, is de Commissie van Rapporteurs van oordeel, 
dat daarmede die behandeling genoegzaam zal zijn voorbereid. 

Aldus vastgesteld den 17den November 1922. 

SCHAPER. 
VISSER VAN YZENDOORN. 
VAN RIJCKEVORSEL. 
DE MONTÉ VER LOREN. 
SNOECK HENKEMANS. 

261. 

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG. 
(Ingezonden bij brief van 7 December 1922.) 

De ondergeteekende kan de vraag, of de regel van het Neder* 
landsch Staatsbestuur dat vorderingen—ingediend na verstrijking 
van 6 maanden nadat het dienstjaar, waarop zij betrekking 
hebben, is afgeloopen — niet meer voor betaling in aanmerking 
komen, toegepast kan worden op vorderingen van vreemdelingen 
wegens leveringen enz. in het buitenland gedaan, niet beves-
tigend beantwoorden. Men zal toch rekening moeten houden 
met in den vreemde geldende gebruiken. Doch zelfs wanneer 
dit zoo ware en de vorderingen op 1 Juli van het jaar na 
afloop van het dienstjaar waarop zij betrekking hebben, bij 
de betrokken Nederlandsche Vertegenwoordigers waren in-
gediend, zou het in sommige gevallen nog meer dan een maand 
duren vóór die vorderingen bij het Departement inkwamen. 
Ook dient rekening gehouden te worden met de omstandigheid, 
dat ruimte moet worden gelaten voor correspondentie met 
soms ver afgelegen posten, de ingediende declaraties betreffende. 
Uit het bovenstaande volgt, dat om een goed overzicht van den 
stand der uitgaven te hebben, de noodige controle daarop te 
kunnen uitoefenen en met vrucht een regularisatie-wetsontwerp 
op te kunnen maken, waarvan de cijfers overeenkomen met 
de werkelijk gedane uitgaven, zulk een wetsontwerp eerst in 
de tweede helft van het jaar, volgende op dat, waarop de uit-
gaven betrekking hebben, kan worden opgemaakt. 

Ad. art. 11. 

Het is moeilijk een juist antwoord te geven op de vraag, 
welke juist de detacheeringen en dienstreizen zijn- welke de 
verhooging van dezen post hebben noodig gemaakt. Splitsing 
van de uitgaven in die, welke wèl, en die, welke niét voorzien 
konden worden, in die, welke een gewoon, en die, welke een 
buitengewoon karakter dragen, is niet mogelijk. 

In het algemeen kan gezegd worden, dat de verhooging in 
de eerste plaats een gevolg is van de veel grootere kosten in 
1921 aan het reizen verbonden. 

Is het grootste deel der meerdere uitgaven aan die reden 
te wijten, zoo waren in dat jaar bovendien enkele kostbare 
reizen noodzakelijk o. a. van den gezantschapsraad te Washington 
naar Mexico en naar Cuba, van den Gezant te Buenos-Aires 
naar Paraguay en van dien te Stockholm naar Helsingfors. 
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Belangrijk waren ook de kosten, verbonden aan het verblijf 
van den Gezant te Kopenhagen in Noorwegen, waar deze tevens 
geaccrediteerd is. Mutaties in het personeel op Ver-Oostersche 
posten zijn steeds kostbaar. Toch was eene overplaatsing van 
den reeds sedert lange jaren te Peking gevestigden gezant-
schapssecretaris alleszins gerechtvaardigd. 

Waar in 1921 het aantal dienstreizen en overplaatsingen 
overigens niet grooter dan gewoonlijk was, is daarin tevens 
een bewys gelegen, dut de meerdere uitgaven vóór alles een 
gevolg waren van de meerdere kosten aan het reizen verbonden. 

Ad art. 49. Zooals reeds meer werd medegedeeld, was eene 
ook maar eenigszins nauwkeurige raming van het artikel 
„Crisis-uitgaven" niet wel mogelijk. Ter illustratie hiervan kan 
worden medegedeeld, dat de crisis-uitgaven in de jaren 1918 
tot en met 1921 hebben bedragen respectievelijk f425 750,575, 
f868 597,89, f606 597,52 en ruim f400 000. 

De gevraagde staat van inkomsten en uitgaven van het 
Rijkpaspoortenkantoor is overeenkomstig het verzoek ter Griffie 
overgelegd. 

Gedurende 1921 waren tijdelijk aan het Departement werk-
zaam: 
Aan het Archief 7 personen met een totaal be-

zoldiging van f 6 396,34 
Aan Expedite en Secretarie 11 personen met 

een totaal bezoldiging van 11 737,08 
Aan de Directie van Economische Zaken 21 per-

sonen met een totaal bezoldiging van . . . 17 432,54 
Aan de Afd. Comptabiliteit 5 personen met een 

totaal bezoldiging van 6 195,96 
Aan de Afd. Volkenbond 4 personen met een 

totaal bezoldiging van 4 325,— 
Aan de Afd. Diplomatieke Zaken 2 personen met 

een totaal bezoldiging van 7 650,— 
Aan het Kabinet 2 personen met een totaal be-

zoldiging van 900,— 
Aan de Afd. Juridische Zaken 1 persoon met eene 

bezoldiging van 166,— 
Aan het Algemeen Secretariaat 1 persoon met 

eene bezoldiging van 760,— 
Totaal f 55 553,58 

Aan de Gezantschappen en Consulaten werden de volgende 
tijdelijke werkkrachten gedetacheerd: 
Aan het Gezantschap te Weenen 2 personen met een totaal 

bezoldiging van f 6 975,— 
Aan het Gezantschap te Brussel 1 persoon met 

eene bezoldiging van 3 600,— 
Aan het Gezantschap te Parijs 5 personen met 

een totaal bezoldiging van 31 808,27 
Aan het Consulaat-Generaal te Budapest 3 per-

sonen met een totaal bezoldiging van . . . 8 500,— 
Aan het Gezantschap te Berlijn 2 personen met 

een totaal bezoldiging van 1 493,34 
Aan het Gezantschap te Praag 1 persoon met 

eene bezoldiging van 1 950,— 
Aan het Consulaat te Kiëff 1 persoon met eene 

bezoldiging van 2 500,— 
Aan het Consulaat-Generaal te Frankfort 1 persoon 

m9t eene bezoldiging van 3 333,34 
Aan het Gezantschap te Bern 1 persoon met 

eene bezoldiging van 3 300,— 
Aan het Gezantschap te Warschau 1 persoon 

met eene bezoldiging van 1 893,34 
Aan den Consul-Generaal te Singapore 1 persoon 

met eene bezoldiging van 2 916,66 

Aan het Gezantschap te Londen 1 persoon met 
eene bezoldiging van f 

Aan het Gezantschap te Constantinopel 1 per-
soon met eene bezoldiging van 

Aan het Gezantschap te Washington 2 personen 
met een totaal bezoldiging van 

Diverse reiskosten 

Totaal f 

3 445,39 

3 103,— 

11 128,89 
2 628.— 

88 575,23 

Minder nauwkeurig werd in de.Memorie van Toelichting ver-
meld, dat de kosten der Delegatie naar de tweede Volkenbonds 
Conferentie te Genève f 52 025,78 hadden bedragen. De hier-
bedoelde kosten vloeien voort uit de vertegenwoordiging ter 
tweede Volkenbonds-Conferentie en Internationale Arbeids-
Conferentie te Genève, en zijn derhalve gemaakt in verband 
met twee Conferenties. 

Ad Art. 22. De navolgende vergoedingen ten laste van dit 
artikel werden toegekend: 
Aan den Gezant te Peking f 38 305,91 

„ , Gezantschapssecretaris te Peking . . 8 484,51 
„ Tolk te Peking 5 340,02 

, . , . . 9 218,68 
„ „ Kanselier te Peking 9 542,18 
, „ Leerling-tolk te Peking 301,02 
„ „ Consul-Generaal te Hongkong. . . . 32 455,63 
„ , Vice-Consul te Shanghai 8 787,33 

„ Consul , „ 8 954,80 
„ „ Consul-Generaal te Shanghai . . . . 5 272,58 
„ „ Adspirant Vice-Consul te Shanghai. . 1 810,23 
„ „ Gezant te Washington 5 710,59 
„ „ Gezantschapsraad te Washington . . 7 644,01 
„ „ Gezantschapssecretaris te Washington. 3 634,30 
„ „ Handelsattaché te Washington . . . 7 681,36 
„ „ Gezantschapsattaché te Washington . 1 322,11 
„ „ ,Waarnemend Consul-Generaal te New-

York. 9245,73 
„ , Vice-Consul te New-York 3 076,95 
g , Adspirant Vice-Consul te New-York . 1 422,66 

„ Gezant te Tokio 10 697,33 
„ „ Gezantschapssecretaris te T o k i o . . . 2 048,05 
„ , Leerling-tolk te Tokio 537,31 
. . . . . 1060,21 

„ Kanselier te Tokio 932.62 
, ,, Consul te Yokohama 5 464,44 
„ „ Vice-Consul te Yokohama 3 091,10 

, Consul te Kobe 2 804,93 
„ „ Gezant „ Bangkok 6 991,97 
, twee Leerling-tolken te Tokio 308,78 

Totaal . . f 202 147,34 

De meeste dezer vergoedingen werden verleend ter zake 
van koersverliezeu, geleden in de jaren 1920 en 1921. Waar 
de Koninklijke besluiten in den loop van 1921 tot stand kwamen, 
moesten die vergoedingen alle op den dienst 1921 worden 
aangewezen. 

Voor de koersverschillen zij verwezen naar het medegedeelde 
in de Memorie van Antwoord in zake de begrooting voor 1923 
ad artikel 22. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken 
VAN KARNEBEEK. 


