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Mededeeling van ingekomen stukken en van de benoeming van rapporteurs over wetsontw. — Wetsontwerp n*. 274.

368tc VERGADERING.

VERGADERING VAN DONDERDAG 10 JUNI 1915.

(BlJEENEOEMNGSUUE 11 VOOEMIDDAG.)

Ingekomen: 1°. een bericht van een lid; 2°. wetsontwer-

pen. — Verlof gevraagd en verleend tot het houden

eener interpellatie. — Mededeeling van de benoeming

van rapporteurs voor wetsontwerpen. — Beraadslaging

over en aanneming van het wetsontwerp tot aanvul-

ling en verhooging van hoofdstuk VI I I voor 1915. — 

Aanneming van onderscheidene wetsontwerpen. — 

Aanvang van de beraadslaging over het wetsontwerp

tot vaststelling van nadere strafrechtelijke voorzienin-

gen betreffende veroordeelingen, waarbij de straf, ten-

zij de rechter later anders beveelt, niet wordt onder-

gaan, de betaling van geldboeten en de voorwaar-

delijke invrijheidstelling.

Voorzitter: de heer van Voorst tot Voorst.

Tegenwoordig, met den Voorzitter, 41 leden, te weten de
heeren:

van den Biesen, Bosch van Oud-Amelisweerd, van Basten
Batenburg, de Gijselaar, Zijlma, Lucasse, de Vos van Steen-
wijk, Bavinck, Haf f mans, Smits, ' t Hooft, de Boer, van len
Berg, Staal, van Holthe tot Echten, Cremer, van Lanschot,
van Lamsweerde, van Waterschoot van der Gracht, van
Houten, Drucker, Laan, van der Maesen de Sombreff, van
Weideren Rengers, Polak, Reekers. van der Does de Wille-
bois, van der Feltz, Bergsma, Fokker, Dojes, Woltjer,
Regout, Kuyper, van Hardenbroek, Kraus, van Swaay, Ver-
beijen, Ferf, van Ni erop,

en de heeren Ministers van Justitie, van Marine en van
Oorlog.

De notulen van het verhandelde in de vorige vergadering
worden gelezen en goedgekeurd.

De Voorzit ter: Ik deel aan de Vergadering mede:

A. dat zijn ingekomen:

1°. een bericht van den heer Woltjer, ingekomen na af-
loop der veigadering van 8 dezer, dat hij wegens zeer drukke
ambtsbezigheden die vergadering niet kon bijwonen.

Dit bericht wordt voor kennisgeving aangenomen;

2°. van de Tweede Kamer der Staten-Generaal de vol-
gende wetsontwerpen:

Handelingen der Staten-Generaal. — 1914—1915. — I .

(Voorzitter e. a.)

wijziging van het invoerrecht op sinaasappelen, manda-
rijnen, citroenen en bananen en op" oudheden (294);

herziening der tabel van verdeeling der gemeenten in klas-
sen, behoorende bij de wet op de personeele belasting (263).

Deze wetsontwerpen zullen worden gezonden aan de
afdeelingen; . 

3°. van den heer van Nierop het volgende schrijven:

's Gravenhage, 9 Juni 1915.

Den heer Voorzitter van de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal, 's Gravenhage. 

Hoogedelgcstrenge heer! 

Ik heb de eer de Kamer te verzoeken mij verlof te ver-
leenen den Minister van Financiën inlichting te vragen
omtrent de toepassing van artikel 13 der wet op de inkomsten-
belasting op dividenden en andere winstuitkeeringen van
naamlooze vennootschappen.

Met verschuldigde hoogachting heb ik de eer te zijn,

Uw dw.

VAN NIEEOP.

Het gevraagde verlof wordt verleend; de interpellatie
zal plaats hebben op een nader te bepalen dag;

B. dat door de afdeelingen benoemd zijn tot rapporteurs:

voor de wetsontwerpen nos. 63, 274, 299, 321, 322, 289,
320, 311, 316, 317, 324, 333 en 337,

de heeren Regout, van Houten, van der Maesen de Som-
breff, Dojes en Kraus,

en voor de wetsontwerpen nos. 268, 341, 281, 305, 339,
264, 291, 313, 335, 346, 144, 343, 344 en 314,

de heeren Cremer, van Lanschot, Drucker, Fokker en van
der Feltz.

Aan de orde is de behandeling van de wetsontwerpen:

I . aanvulling en verhooging van het VlIIste hoofdstuk
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1915 (Buiten-
gewoon krediet) (274).

De beraadslaging wordt geopend.

De heer van Lanschot: De omstandigheid dat de Regee-
ring blijkbaar op een zeer spoedige afdoening van deze zaak
prijs stelde, gaf mij aanleiding enkele punten in de afdee-
ling niet aan te roeren, waarop ik thans in het kort de aaii-
dacht wil vestigen.

In de eerste plaats eenige opmerkingen over de krijgstucht.
Ik geloof niet, dat het goed is daaromtrent te veel in bij-

zonderheden te treden. Al moge het hier of daar zijn voor-
gekomen dat een officier zijn macht tegenover een mindere
heeft misbruikt, het zou verkeerd zijn uit die enkele gevallen
algemeene conclusies te trekken. Ik zal er mij dan ook toe
bepalen den algemeenen indruk mede te deelen dien in heb
ontvangen, er bescheidenlijk bijvoegende, dat ik in deze op
eenige ondervinding aanspraak kan maken, omdat het gebied
van den krijgsraad, waarvan ik voorzitter ben, zich uitstrekt
over de provinciën Noordbrabant, Zeeland en Limburg,
waarin sinds de mobilisatie het grootste deel van ons leger
heeft vertoefd.

Wat de krijgstucht betreft, is er inderdaad reden tot tevre-
denheid. Dit is niet een los daarheen geworpen bewering.
Ik grond mijn meening op het aantal en den aard der zaken,
die aan den krijgsraad onderworpen zijn geweest. Het aantal
misdrijven is zeer toegenomen, ongeveer, verzesvoudigd, maar


