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Enige voorzieningen met betrekking tot de financiële 
verhouding tussen het Rijk enerzijds en de provinciën 

en de gemeenten anderzijds 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Nr 1 

ONTWERP VAN WET 

Nr. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan twee ontwerpen 
van Wet: 

a. houdende enige voorzieningen met betrekking tot de 
financiële verhouding tussen het Rijk enerzijds en de provin-
ciën en de gemeenten anderzijds; 

h. tot wijziging van de begroting van inkomsten en uit-
gaven van het Gemeentefonds voor het dienstjaar 1957. 

De toelichtende memoriën, die de Wetsontwerpen vergezeN 
len, bevatten de gronden waarop zij rusten. 

En hiermede bevelen Wij U in Oodes heilige bescherming. 

Soestdijk. 5 juli 1957. 

JULIANA. 

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER-
I.ANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te 
weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het 
kader van de maatregelen tot beperking van de bestedingen en 
tot herziening van het landbouwprijsbeleid noodzakelijk is 
enige voorzieningen te treffen met betrekking tot de financiële 
verhouding tussen het Rijk enerzijds en de provinciën en de 
gemeenten anderzijds; 

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

Artikel 1. In artikel \26duodevicies der provinciale wet en 
in artikel 12, onder a en /), der wet van 15 juli 1929-(S//>. 
388) wordt telkens na ,,belastingen" ingevoegd: , welke op-
brengst voor 1957 en 1958 wordt verminderd met respectieve-
lijk f 44 miljoen en f 83 miljoen. 

Artikel 2. Aan artikel 10 der wet van 15 juli 1929 (Stb. 
388) wordt een derde lid toegevoegd, luidende: 

3. In afwijking in zoverre van het bepaalde in de vorige 
leden wordt van de belastinguitkeringen voor de dienstjaren 
1957 en 1958, tot een totaal bedrag van respectievelijk f 5 mil-
joen en f 7 miljoen, een voor alle gemeenten gelijk percentage 
uitbetaald op een door Onze Ministers van Financiën en van 
Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Be-
drijfsorganisatie te bepalen tijdstip, doch niet later dan op 
1 januari 1962. 

Artikel 3. Deze wet treedt in werking met ingang van de 
dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin zij 
wordt geplaatst. 

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

Gegeven 

De Minister van Financiën, 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

De Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming 
en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, 
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