
Bijlagen. 4 7 5 . 7 -9 . Tweede Kamer. 
Voorstel van wet van mevrouw Bakker Xort e. s. tot aanvulling1 der Pensioenwet 1922 (tSaatsblad n°. 240). 

475. 7. 

VERSLAG. 

De Commissie van Rapporteurs voor bovengenoemde wets-
voorstellen is, na kennis genomen te hebben van de Memoriën 
van Antwoord op de Voorloopige Verslagen wegens deze wets-
voorstellen, van oordeel, dat door deze gewisselde schrifturen 
de openbare beraadslaging over de voorstellen genoegzaam is 
voorbereid. 

Vastgesteld den 20sten Juni 1923. 

VAN SASSE VAN YSSELT. 
BEÜMER. 
A. COLIJN. 
BONGAERTS. 
BOMANS. 

475. 8. 

AMENDEMENTEN VAN DEN HEEB WINTERMANS. 

Ingezonden 20 Juni 1923. 

Ondergeteekende heeft de eer de navolgende amendementen 
voor te stellen op art. 1: 

I. 
In regel 3 vervallen de woorden: „of weezen'*. 

II. 
In regel 4 in plaats van de woorden: „ten aanzien van de" 

te lezen: „volgens regelen, bij algemeenen maatregel van bestuur 
te stellen aan eene". 

III. 
In regel 5 vervalt het woord: „ongehuwde". 

IV. •' 
In regel 7 in plaats van de woorden „de voor het" te lezen: 

„op een verzoek van den ambtenaar (de ambtenares) of ge-
pensionneerden ambtenaar (gepensionneerde ambtenares) een". 

In plaats van het woord „der" in regel 7 en de regels 8 
en 9 te lezen: „verleenen ten hoogste gelijk aan dat, hetwelk 

zou toegekend worden, indien op die zuster de voor een 
weduwe geldende regelen van toepassing waren". 

Toelichting. 
De bedoeling is te voorkomen, dat huwelijk of bezit van 

kinderen van een der betrokken belanghebbenden bij de ver-
leening van een gunstpensioen als onoverkomelijk, wettelijk 
beletsel aan een ministerieele beslissing in den weg zal treden. 

WINTERMANS. 

475. 9. 

GEWIJZIGDE AMENDEMENTEN VAN DEN HEER 
WINTERMANS. 

(Ter vervanging van Stuk n°. 8.) 
Ingezonden 21 Juni 1923. 

Ondergeteekende heeft de eer de navolgende amendementen 
voor te stellen op art. I : 

In regel 3 vervallen de woorden: „of weezen". 

II. 
In regel 4 na het woord „Financiën" te lezen: „volgens 

regelen, bij algemeenen maatregel van bestuur te stellen,". 

III. 
In regel 5 vervalt het woord: „ongehuwde". 

IV. 
In regel 7 na de komma te lezen: „op een verzoek van 

den ambtenaar (de ambtenares) of gepensionneerden ambtenaar 
(gepensionneerde ambtenares),". 

V. 

In plaats van de woorden „ten aanzien van" in regel 4 
te lezen „aan eene" en in plaats van de woorden „de voor 
het pensioen" in regel 7 en de regels 8 en 9 te lezen: „een 
pensioen verleenen ten hoogste gelijk aan dat, hetwelk zou 
toegekend worden, indien op die zuster de voor de weduwe 
geldende regelen van toepassing waren". 

Toelichting. 

De bedoeling is te voorkomen, dat huwelijk of bezit van 
kinderen van een der betrokken belanghebbenden bij de ver-
leening. van een gunstpensioen als onoverkomelijk, wettelijk 
beletsel aan een ministerieele beslissing in den weg zal treden. 

WINTERMANS. 
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