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398t0 VERGADERING.

VERGADERING VAN WOENSDAG 15 APRIL 1925.

(Bijeenroepingsuur 2 namiddag.)

Ingekomen: 1°. berichten van leden; 2°. een Koninklijk

besluit; 3°. een Regeeringsmissive; 4°. verzoekschrif-

ten ; 5°. geschriften; 6°. ontwerpen van wet. —• Verlof

verleend aan den heer Stenhuis tot het richten van

een interpellatie aan de Regeering. — Behandeling

en aanneming van ontwerpen van wet. — Regeling

van werkzaamheden. — Uiteengaan der Kamer tot

nadere bijeenroeping.

Voorzit ter: de heer fan Voorst tot Voorst.

Tegenwoordig, met den Voorzitter, 37 leden, te weten:

de heeren de Vos van Steenwijk, Diepenhorst, Janssen,
Ossendorp, Mendels, de Vlugt, Polak, Briët, de Waal Male-
fijt, Westerdijk, de Vries, de Muralt, Lindeijer, mevrouw
Pothuis—Smit, de heeren van Lanschot, Anema, Slingen-
berg, Haazevoet, van Embden, Moltmaker, W . Fransen.
Blomjous, Haffmans, Stenhuis, van der Lande, van Nagell
van Ampsen, Dobbelmann, de Veer, Verheijen, Rink. van
den Bergh jr. , Wibaut, Cramer, Rugge, Wittert van Hoog-
land, van der Maesen de Sombreff,

en de heeren Ministers van Financiën en van Waterstaat.

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

De Voorzi t ter : Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn
ingekomen:

1°. berichten van de volgende leden, dat zij verhinderd
zijn de vergadering bij te wonen: van den heer Arntz, de
eerstvolgende vergaderingen, wegens een maand verblijf in
het buitenland; van den heer Verkouteren. wegens bezig-
heden elders ;l van den heer Franssen, ook volgende
dagen; van den heer de Jong, wegens ambtsbezigheden, en
van den heer de Gijselaar. wegens ongesteldheid.

Deze berichten worden voor Ikennisgeving aangenomen : 

2°. een Koninklijk besluit van 28 Maart 1925 n°. 51,
houdende benoeming van prof. dr. H. O. Holwerda, hoog-
leeraar aan de Handelshoogeschool te Rotterdam, tot com-
missaris van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.

Dit besluit wordt voor kennisgeving aangenomen;

3°. een missive van het Departement van Buitenlandsche
Zaken, ten geleide van een afdruk van het op 23 Januari 192o
te Washington geteekende compromis, waarbij de vraag, of
het eiland" Miangas aan Nederland dan wel aan de Ver-
eenigde Staten van Amerika behoort, aan arbitrage wordt
onderworpen.

Deze missive wordt voor kennisgeving aangenomen:

Handelingen der Staten-Generaal. — 1924—1925. — I

(Voorzitter.)

4°. de volgende verzoekschriften:

een, van burgemeester en wethouders van de gemeente
Hoek, betreffende het door de Eerste Kamer reeds afgedane
ontwerp van wet tot afschaffing van den zomertijd;

een, als voren, van de gemeente Burgh, betreffende als
voren;

een, als voren, van de gemeente Eede (Z.), betreffende als
voren;

een, van W . F . K. Pijper, accountant, te 's Gravenhage,
voorheen te Soerabaja, ten vervolge op zijn 21 Mei 1924 bij
de Kamer ingekomen adres betreffende hem door den
Indischen fiscus opgelegde aanslagen in de oorlogswinst-
belasting ; 

een, van S. Ritsema van Eek, te 's Gravenhage, in zake
het ontwerp van wet tot herziening van het Reglement op
het beleid der Regeering van Nederlandsch-Indië.

Deze adressen zullen worden gezonden naar de Com-
missie voor de Verzoekschriften;

5°. de volgende geschriften:

vier missives, van burgemeester en wethouders van de ge-
meenten Borne, Dinther, Schoorl en Standdaarbuiten;

een telegram van den buurtkring Bornebroek—Enter—
Ypelo,

alle betreffende het door de Eerste Kamer reeds afgedane
ontwerp van wet tot afschaffing van den zomertijd.

Deze geschriften zullen ter griffie worden neder-
gelegd, ter inzage voor de leden;

6°. van de Tweede Kamer de volgende door haar aan-
genomen ontwerpen van wet:

Wijziging van de Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240)
(191):

Wijziging van de Kieswet, van de Provinciale Wet en van
de Gemeentewet (29C).

Deze ontwerpen van wet zullen worden gezonden naar
de afdeelingen.

Aan de orde is de behandeling van:

I . het verzoek van den keer Stenkuis om verlof tot het
richten van vragen aan de Regeering naar aanleiding van
de maatregelen, in den laat.sten tijd getroffen in zake de
werkverschaffing.

De Voorzi t ter : Ik stel aan de Kamer voor, dit verzoek
toe te staan.

Daartoe wordt besloten.

De Voorzi t ter : Dan stel ik aan de Kamer voor, deze inter-
pellatie te doen houden op een nader te bepalen dag.

Daartoe wordt besloten;

I I . bet ontwerp van wet tot wijziging van de Wet op
de Dividend" en Tantièmekclast ing 1917 en herziening van
de regelen voor de keffing van opeenten ten kekoeve van
de gemeenten op de dividend" en tant ièmekelast ing (155):

T i l . het ontwerp van wet tot goedkeuring van den
onderkandseken verkoop aan de gemeente Katwijk van
eeniire pereeelen grond langs de F . E. l ïeerburirkade, nabij
liet Pr ins Hendrikkanaal , t{> Katwijk aan Zee (277):

IV. het ontwerp van wet tot wijziging en verkooiriiur
van het IXde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1924
(Versckillende onderwerpen) (213):


