
Zitting 1967-1968 - 9 6 7 9 

Wijziging van de wet van 29 december 1966 (Stb. 598), 
houdende aanwijzing van de middelen tot dekking van 
de uitgaven, begrepen in de rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1967 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 
Nr. 1 

ONTWERP VAN WET 

Nr. 2 

Wij bieden U hiernevens Ier overweging aan een ontwerp van 
Wet tot wijziging van de wet van 29 december 1966 (Stb. 598), 
houdende aanwijzing van de middelen tot dekking van de 
uitgaven, begrepen in de rijksbegroting voor het dienstjaar 
1967. 

De toelichtende memorie (en bijlage), die het Wetsontwerp 
vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 
Soestdijk, 17 juli 1968. 

JULIANA. 

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER-
LANDEN, 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 de noodzake-
lijkheid is gebleken van een wijziging van de wet van 29 decem-
ber 1966 (Stb. 598) houdende aanwijzing van de middelen tot 
dekking van de uitgaven, begrepen in de rijksbegroting voor 
het dienstjaar 1967; 

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 I 
In de wet van 29 december 1966 (Stb. 598) worden de vol-

gende wijzigingen aangebracht: 

TITEL A. GEWONE DIENST 
HOOFDSTUK V 

Departement van Buitenlandse Zaken 
Afdeling IV Overgangszaken Indonesië, met de daarbij be-

horende artikelen 14 en 15 vervallen. 

HOOFDSTUK VII 

Departement van Binnenlandse Zaken 

Vóór onderafdeling VI van afdeling VI wordt ingevoegd: 
Onderafdeling III. OVERHEIDSPERSONEELSZAKEN. 
Paragraaf 2. Overzeese pensioenen. 
Artikel 
24a Diverse ontvangsten, voortvloeiende uit de tussen Neder-

land en Indonesië gesloten overeenkomst regelende de 
overname door liet Rijk van bepaalde vorderingen van 
Indonesië op natuurlijke personen van Nederlandse natio-
nalitcit. 

24b Overige ontvangsten. 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

HOOFDSTUK IX A 
Nationale Schuld 

Artikel 22 wordt gelezen als volgt: 
22 Rente, voortvloeiende uit leningen verstrekt aan ontwikke-

lingslandcn. 
Achter artikel 25 wordt ingevoegd: 

25a Rente te ontvangen wegens bij monetaire verdragen met 
andere landen vastgestelde manipulatiekrcdieten. 
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HOOFDSTUK IX B 
Departement van Financiën 

Vóór paragraaf 2 van onderafdeling IV van afdeling II 
wordt ingevoegd: 

15a Ontvangen premies en vergoedingen uit hoofde van ver-
zekeringsovcreenkomsten en garanties ten laste van de 
Staat ingevolge de artikelen 13 en 24 van de wet van 27 
oktober 1965 (Sib. 546), houdende regelen inzake wette-
lijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie. 

Vóór onderafdeling VI van afdeling II wordt ingevoegd: 
21a Ontvangsten wegens investeringen in de voormalige grens-

correctiegebieden als bedoeld in artikel 3 van het Finan-
cieel Verdrag en artikel 85 van het Grensverdrag met de 
Duitse Bondsrepubliek. 

HOOFDSTUK XII 
Departement van Verkeer en Waterstaat 

Vóór afdeling VI wordt ingevoegd: 
AFDELING III. ZEESCHEEPVAART. 
Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER. 

94a Ontvangsten wegens gedeeltelijke aflossing van door de 
Stichting Zce-Risico 1940 aan het Rijk verschuldigde gel-
den. 

Achter artikel 96 wordt ingevoegd: 
96a Bijdrage van de gemeente Utrecht in de kosten van een 

gedeelte der werken tot verhoging van de spoorbrug over 
het Amsterdam-Rijnkanaal in de lijn Amsterdam-Utrecht. 

HOOFDSTUK Xffl 
Departement van Economische Zaken 

Achter artikel 21 wordt ingevoegd: 
21a Winst uit de Maatschap N.V. Nederlandse Aardoliemaat-

schappij en N.V. Nederlandse Staatsmijnen. 
Vóór onderafdeling II van afdeling V wordt ingevoegd: 

24a Ontvangsten voortvloeiende uit verleende vergunningen 
voor het instellen van een verkenningsonderzoek op het 
continentaal plat. 

HOOFDSTUK XVI 
Departement van Cultuur, Recreatie en 

Maatschappelijk Werk 

Achter artikel 28 wordt ingevoegd: 
28a Opbrengst van de Televisiereclame. 
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HOOFDSTUK XHI 
Departement van Economische Zaken 

Achter artikel 35 wordt ingevoegd: 
Opbrengst van verkochte apparatuur en overige bedrijfs-
uitrusting N.V. Maatschappij tot Stroveredeling. 

Artikel II 
Deze wet werkt terug tot 1 januari 1967. 

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 nauwkeurige 
uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

75 

TITEL B. BUITENGEWONE DIENST 
HOOFSTUK IX B 

Departement van Financiën 
Artikel 75 wordt gelezen als volgt: 
Terugbetaling op deelneming in het Internationale Mone-
taire Fonds. 

Vóór ondcrdeling IV van afdeling II wordt ingevoegd: 
75a Aflossing van leningen aan het Internationale Monetaire 

Fonds. 

De Minister van Financiën, 


