
Bijlagen. 3 3 1 . 1-3. Tweede Kamer. 
Wijziging van het elfde hoofdstuk der Eijksbegrooting voor 1931. 

3 3 1 . 1. 

KONINKLIJKE BOODSCHAP. 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 

wet tot wijziging van het elfde hoofdstuk der Eijksbegrooting 

voor het dienstjaar 1931. 

De toelichtende memorie, die het wetsontwerp vergezelt, 

bevat de gronden waarop het rust. 

E n hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

's Gravenhage, den 4 April 1932. 

W I L H E L M I N A . 

331. 2. 

O N T W E E P 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 noodzake
lijkheid is gebleken van eene wijziging van het Xlde hoofdstuk 
der Eijksbegrooting voor het dienstjaar 1931, zooals dat is 
vastgesteld bij de wet van 27 Maart 1931 (Staatsblad n°. 126), 
gewijzigd bij de wet van 31 December 1931 (Staatsblad n°. 601) 
en verhoogd bij het krachtens artikel 24 der Comptabiliteitswet 
(Staatsblad 1927, n°. 259) uitgevaardigd Koninklijk besluit van 
26 September 1931 (Staatsblad n°. 405); 

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

Eenig artikel. 

Aan artikel 3 van het Xlde hoofdstuk der Eijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1931 wordt toegevoegd: 

,,Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabili
teitswet (Staatsblad 1927, n°. 259) tot een bedrag van ten 
hoogste ƒ 6000." 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoritei
ten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Koloniën, 

3 3 1 . 3. 

M E M O E I E VAN TOELICHTING. 

In het op artikel 3 van het Xlde hoofdstuk der Eijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1931 uitgetrokken bedrag was een som 
van f 23 000 begrepen voor den bouw van een nieuwe lift en 
wijziging en verbetering van den hoofdingang van het Departe
mentsgebouw. 

Voor 1932 is op genoemd hoofdstuk nog f 3000 aangevraagd 
voor de voltooiing van de met deze voorziening in verband 
staande werken. 

Ten gevolge van verschillende omstandigheden is het werk 
niet zoodanig kunnen worden uitgevoerd, dat het bedrag ad 
f 23 000 geheel in 1931 kon worden besteed. De uitgaven voor 
dat dienstjaar zullen ongeveer f 17 000 bedragen; het niet 
bestede bedrag ad + f 6000 zal in den vorm van contractueel 
vastgestelde betalingstermijnen op 1932 komen te drukken. 

Ten einde dit dienstjaar niet onnoodig zwaar te belasten, zal 
het overschot op 1931 te zijner tijd naar 1932 worden overge
bracht. 

Om bedoelde overbrenging mogelijk te maken, wordt in het 
onderhavig wetsontwerp artikel 3 van hoofdstuk XI, dienst 
1931, alsnog aangewezen voor toepassing van artikel 24 der 
Comptabiliteitswet tot een bedrag van ten hoogste f 6000. 

De Minister van Koloniën, 

DE GEAAFF. 
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