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Eindverslagen over de wetsontwerpen nos. 307, 318 en 319. — 

EINDVERSLAG VAN DE COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 
over de ontwerpen van wet tot naturalisatie van: 
1°. WILHELM BEATE en 19 anderen; 

2°. ALBERTINE CAROLINE HELENE BEROEMANN, weduwe 
van HENRI AREND KAM^MAN, en 21 anderen. (807) 

Bij het onderzoek van deze ontwerpen van wet werd de 
opmerking gemaakt, dat een zeer geruime tijd pleegt te ver-
ioopen alvorens de naturalisatie, nadat alle geöischte for 
maliteiten vervuld z\jn, tot stand komt. Het werd wenschelijk 
geacht, dat hierbij meer spoed werd betracht. 

Bij sommige leden bleven de bekende bezwaren tegen de 
vele naturalisatién bestaan. 

Aldus vastgesteld den 9den Juni 1927. 

VAN DER HOEVEN. 
VAN NAGELL VAN AMPSEN. 
VAN EMBDEN. 
DE GIJSELAAR. 
MICHIELS VAN KESSENICH. 

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET EINDVERSLAG VAN 
DE COMMISSIE VAN RAPPORTEURS over de ontwerpen 
van wet tot naturalisatie van: 
1°. WILHELM BEATE en 19 anderen; 

2°. ALBERTINA CAROLINE HELENE BEROEMANN, weduwe 
van HENRI AREND KAMPMAN, en 21 anderen. (307) 

Bij de behandeling van aanvragen om naturalisatie dient 
het oog gericht te zijn in de eerste plaats op het algemeen 
belang en voorts op de bijzondere belangen van de verzoekers. 
Eene al te voortvarende behandeling mag, gelet op de practijk, 
niet wenschelijk heeten. Het geschiedde — zn' dit bij hooge 
uitzondering — dat de procedure in staat van wijzen was en 
de stukken gereedlagen om het Departement te verlaten, terwijl 
nog nadere berichten inkwamen, welke een nieuw onderzoek 
vorderden, waarop dan een enkele maal afwijzing van het verzoek 
moest volgen. 

Wat betreft de bekende bezwaren, die blijkens het Eindverslag 
bij sommige leden tegen de vele naturalisatiën bestaan, meent 
de ondergeteekende de verwachting te mogen koesteren, dat 
deze, in aanmerking genomen het bedachtzaam beleid, dat in 
naturalisatiezaken wordt betracht, niet overwegend zullen weiden 
bevonden. 

De Minister van Justitie, 
J. DONNER. 

Nota naar aanl. van het Eindverslag over weteontw. n". 307, 

EINDVERSLAG VAN DE COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 
over het ontwerp van wet tot goedkeuring van het Ver-
drag met Aanhangsel en btybehoorend Protocol van onder-
teekening nopens de meting van binnenvaartuigen van 
27 November 1925, benevens aanvullende regelingen. 
(318) 

Het afdeelingsonderzoek van dit wetsontwerp heeft geen 
aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen. 

Aldus vastgesteld den 8sten Juni 1927. 

VAN LANSCHOT. 
WESTERDLJK. 
SLINGENBERG. 
MENDELS. 
HEERKENS THIJSSEN. 

EINDVERSLAG VAN DE COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 
over het ontwerp van wet tot goedkeuring van den 
onderhandschen verkoop aan de Provincie Noord-Holland, 
van de voormalige linie- of inundatiekade onder Ouder-
Amstel. (319) 

Bij het afdeelingsonderzoek van dit wetsontwerp heeft het 
de aandacht van enkele leden getrokken, dat, blijkens de in 
afschrift daaraan gehechte acte dd. 19/24 Januari 1927, de 
tweede ondergeteekende daarvan, jhr. CHARLES JEAN ANTOINE 
REIGERSMAN, hoofdingenieur-directeur van den Provincialen 
Waterstaat van Noord-Holland, de overeenkomst heeft gesloten 
als mondeling gemachtigde van den Commissaris der Koningin 
in de provincie Noord-Holland en den griffier der Staten van 
die provincie, als vertegenwoordigende het College van Gedepu-
teerde Staten. Deze leden vroegen zich af, of in gevallen als 
deze mondelinge machting wel wenschelijk is, en wezen er 
op, dat de eerste ondergeteekende der acte in quaestie de 
overeenkomst heeft gesloten, daartoe gemachtigd bij brief van 
den Directeur der Registratie en Domeinen te Amsterdam. 

Aldus vastgesteld den 14den Juni 1927. 

VAN LANSCHOT. 
WESTERDLJK. 
SLINGENBERG. 
MENDELS. 
HEERKENS THIJSSEN. 


