
(Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1927. 2. I I I . 1—2.) 

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-
keurige uitvoering de hand zullen houden. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

2. I I I . 2. 
MEMOEIE VAN TOELICHTING. 

Bij de wet van den 28sten April 1920 (Staatsblad n°. 86) werd 
het l i lde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor bet dienstjaar 
1926 vastgesteld op f 4 038 227 

terwijl voor 1927 geraamd wordt 4 473 507 

Alzoo meer geraamd voor 1927 dan oorspron-
keiijk toegestaan voor 1926 f 435 280 

De vermeerderingen, welke tot deze uitkomst hebben geleid, 
verdeelen zich over de verschillende afdeelingen als volgt: 

Afdeeling I Kpsten van het Departement ... f 820 
,, I I Kosten van buitenlandsche zen-

dingen en consulaten 422 210 
,, I I I Verschillende uitgaven 10 000 
,, IV Pensioenen, wachtgelden en toe-

lagen 2250 

Totaal f 435 280 

De vermeerdering is een gevolg van: 
eene verhooging van: 

Artikel 1, onderdeel A (jaarwedde van den 
Minister), met f 

,, 2, Jaarwedden der Departementsamb-
tenaren, met 

8, Rijksgebouwendienst, met 
,, 10, Gezantschappen, met 
,, 34, Volkenbond, met ' 
,, 52, Uitkeeringen nieuwe pensioenen, met 
,, 58, Wachtgelden, met 

terwijl wordt uitgetrokken bij een nieuw artikel 26 
(Wederopbouw van de gezantschapsgebouwen te 
Tokio) 

f 
Hiertegenover staat eene vermindering van: 
Artikel 8, «Kindertoeslagen, met f 2 000 

,, 5, Toelagen, met 3 315 
11, Consulaten, met 10 290 

,, 51, Oude pensioenen, met 1 005 
53, Uitkeering der 10 % bij-

drage, met 2 000 
benevens het vervallen van oud artikel 
49 (bijdrage Rijksnaspoorteukantoor) ... 10 000 

1 000 

4 050 
485 

32 500 
20 000 
3 195 
2 660 

400 000 

464 490 

29 210 

f 435 280 

Ter toelichting van artikel 26 (Kosten van wederopbouw van 
de gezantschapsgebouwen te Tokio) veroorlooft de ondergetee-
kende het volgende bij te brengen: 

Door den brand, gevolgd op de aardbeving, waardoor Tokio 
en Yokohama in September 1923 geteisterd werden, is het aan 
het Rijk toebehoorende gezantschapsgebouw in de Japansche 
hoofdstad geheel verwoest. 

Het terrein, waarop dit gebouw stond, is jaren geleden door 
de Japansche Regeering aan Nederland in erfpacht gegeven ten 
behoeve van eene behoorlijke huisvesting van het gezantschap. 

Door den toenmaligen diplomatieken vertegenwoordiger, den 
heer VAN nEB POT, werd op dit terrein een huis gebouwd, mot 
woningen voor bedienden, stallen, enz. De latere gezanten 
hebben dit huis met nevengebouwen in huur gehad van de erf-
genamen van den heer VAN DER Pof, totdat het in eigendom 
door het Rijk werd overgenomen. De houten gebouwen verkeer-
den toen in weinig goeden toestand, zoodat de vraag zich voor-
deed, of niet het optrekken van eene nieuwe woning aanbeveling 
zou verdienen. Het was voornamelijk wegens financieele over-
wegingen, dat destijds van een nieuw gebouw werd afgezien en 
tot herstel en uitbreiding van het bestaande werd overgegaan. 

Nu dit herstelde gebouw verwoest is, kan er, daargelaten dat 
het huren of koopen van een passend gebouw na de aardbeving 
volstrekt onmogelijk zou wezen, geen sprake zijn van andere 
keuze dan het doen verrijzen op het daarvoor ontvangen terrein, 
waar zich ook de woningen voor het ondergeschikt personeel 
van het gezantschap bevinden, van een nieuw gebouw, in 
afwachting waarvan de ongehuwde gezant zich moet behelpen 
met de woning, die bestemd is voor den gezantschapssecretaris 
en die deze thans tijdelijk met het hoofd van het gezantschap 
moet deelen, terwijl bovendien de kanselarij daarin is moeten 
worden ondergebracht. 

In overeenstemming met het advies der deskundigen zal het, 
met het oog op het veelvuldig voorkomen van aardbevingen en 
branden in Japan, de voorkeur verdienen voor het nieuwe ge-
bouw niet, zooals bij het «oude, van hout, doch van gewapend 
beton gebruik te maken. Ook de bij de laatste ramp opgedane 
ondervinding heeft deze mcening bevestigd. 

Na de bestudeering van verschillende plannen voor den bouw 
is thans de keuze bepaald op een plan van een sedert vele jaren 
te Tokio gevestigd buitenlandsch architect, dat met vermijding 
van wat niet bepaald noodzakelijk is, toch voldoet aan de eischen 
van een waardige vertegenwoordiging in Japan en rekening 
houdt met de bijzondere eischen, welke daar te lande aan 
huizenbouw moeten worden gesteld, met inachtneming van de 
na de ramp van 1923 vastgestelde gemeentelijke verordeningen. 

Het plan omvat het hoofdgebouw met daaraan verbonden 
kanselarijvertrekken, keuken en bedienden verblijven. 

De kosten zijn geraamd als volgt: « 
hoofdgebouw ." Yen 287 053,20 
leidingen, wegen, tuinaanleg, enz 13 750,— 
voorzieningen aan de woningen voor het per-

soneel 21 650,— 

Totaal Yen 322 453,20 
a f 1,20 = f 386 943,84 
Onvoorzien 13 056,16 

f 400 000,— 
Hierin zijn begrepen de kosten voor den aanleg van centrale 

verwarming, electrisch licht, waterafvoer, enz. 
Het is niet mogelijk gebleken de voor den bouw benoodigde 

gelden, welke uit den aard der zaak in verband met de in Japan 
geldende hooge prijzen aanzienlijk zijn, te verminderen met een 
bedrag voor schadevergoeding wegens het verbrande gebouw. 
Wel was dit tegen brandschade verzekerd, doch de verzekerings-
maatschappijen in Japan hebben algemeen den regel aange-
nomen bij de polis uitdrukkelijk van de verzekering uit te sluiten 
de schade geleden door brand, welke het gevolg is van aard-
beving. Met een beroep op dit beding heeft de betrokken ver-
zekéringsmaatschappij tegen de uitbetaling van het verzekerde 
bedrag bezwaar gemaakt. 

Voor de toelichting der verdere verhbogingen mgge naar den 
uitgewerkten en toelichtenden staat worden verwezen, onder 
opmerking dat waar voor verhoogingen geene toelichting gegeven 
is, deze berusten op bestaande wetten en algemeene maatregelen 
van bestuur (periodieke verhoogingen, enz.). n 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 


