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BIJLAGE B VAN DE MEMORIE VAN ANTWOORD.

Staat van de ingestelde en nog niet ontbonden Staatscommissiën met opgave van hunne
samenstellingen, van de Koninklijke besluiten, waarbij de Commissiën werden in het leven
geroepen, en, voor zoover hieromtrent inlichtingen verschaft kunnen worden, van den stand
der aan bedoelde Commissiën opgedragen werkzaamheden.
Datum
en nummer
van het
Kort overzicht van den stand der aan
Kon. Besl.
waarb\j de i de Commissie opgedragen werkzaamheden.
Commissie
werd
ingesteld.

Omschrijving der
Commissie.

I. Eessorteerende onder
het Departement van
Buitenlandse!ie Zaken
en het Departement van
Justitie.
Staatscommissie tot
voorbereiding van de
te nemen maatregelen
ter bevordering der codifleatie van het Internationaal Privaatrecht.

II. Eessorteerende onder
het Departement van
Justitie.
Staatscommissie, aan
welke is opgedragen:
a. te onderzoeken
of wijziging van de

Lid en voorzitter:
mr. B. C. J. Loder, president van het Permanent Hof van Internationale Justitie.
Leden:
prof. mr. J. Ph. Suijling, hoogleeraar aan
de Rij ks-Universiteit te Utrecht.
mr. D. W. baron van Heeckeren, oud-administrateur-chef van de afdeeling Juridische
Zaken van het Departement van Buitenlandsche Zaken.
mr. C. D. Asser jr., advocaat en procureur
te Amsterdam.
mr. J. Kosters, raadsheer in den Hoogen
Raad der Nederlanden.
prof. mr. dr. J. P. A. Francais, buitengewoon hoogleeraar aan de Handelshoogeschool
te Rotterdam, referendaris-chef der afdeeling
ling Volkenbondszaken van het Departement
van Buitenlandsche Zaken.
mr. dr. F. A. C. graaf van Lynden van
Sandenburg, opperkamerheer van H. M. de
Koningin.
prof. mr. A. Anema, lid van de Eerste Kamer
der Staten-Generaal, hoogleeraar aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam.
mr. R. B. Ledeboer, advocaat-generaal bij
den Hoogen Raad der Nederlanden.
mr. J. Limburg, lid van Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland, Deken van de orde van
advocaten te 's Gravenhage.
prof. mr. E. M. Meijers, hoogleeraar aan de
Rijksuniversiteit te Leiden.
Lid, tevens eerste Secretaris.
mr. A. S. Oppenheim,oud-hoogleeraaraan
de Rijksuniversiteit te Leiden.
Secretaris:
mr. H. Daniels, hoofdcommies bij het Departement van Buitenlandsche Zaken.

20 Februari
1897, n°. 1.

mr. J. A. A. Bosch, raadsheer in den Hoogen
Raad der Nederlanden, te 's Gravenhage,
tevens voorzitter.

8 Juli 1919,
ii°. 35.

De Commissie heeft den 23sten Mei 1922
aan den Minister van Justitie haar rapport
uitgebracht, vergezeld van een ontwerp van
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Omschrijving der
Commissie.

wet van 17 November
1876 (Staatsblad n°.
227), tot regeling der
coöperatieve vereenigingen, aangevuld bij
de wet van 7 Mei 1878
(Staatsblad n°. 41) en
gewijzigd bij de wet
van '20 Januari 1896
(Staatsblad n°. 9), wenschelijk is, dan wel of
eene nieuwe wet noodig moet worden geacht, een en ander
mede in verband met
het onderscheid tusschen coöperatieve en
andere vereenigingen;
b. te onderzoeken,
of in verband met de
onder a verstrekte opdracht wijziging in andere wetten wenschelijk is.

(Staatsbef-rooting

voor liet dienstjaar

Namen der leden.

A. A. Bajema, lid van het bestuur van
den Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken
in Friesland, lid van Provinciale Staten van
Friesland, te Warns.
dr. J. van Beurden, adviseur van den Bond
van Eoomsch-Katholieke Middenstandsvereenigingen in het Bisdom 's Hertogenbosch,
adviseerend lid van het bestuur van den
Roomsen-Katholieken Middenstandsbond, te
Heeswijk.
G. J. D. C. Goedhart, voorzitter van den
Nederlandschen coöperatieven Bond, te 'sGravenhage.
"W. Kakebeeke, voorzitter der coöperatieve
beetwortelsuikerfabriek „Dinteloord", teGoes.
U. G. Kooistra, adviseerend bestuurslid van
de Federatieve vereeniging van bonden van
coöperatieve zuivelfabrieken in Nederland
gevestigd te "s Gravenhage, secretaris van
den Bond van coöperatieve zuivelfabrieken
in Friesland, te Leeuwarden.
mr. P. H. B. Libourel, notaris en advocaat,
te Delft.
G. J. M. van Lingen, voorzitter van den
Nederlandschen Itoomsch-Katholieken Bond
van Coöperatieve vereenigingen, te Amsterdam.
mr. O. Gezelle Meerburg, rechtsgeleerd
hoofdambtenaar der Coöperatieve Centrale
Raiffeisen-Bank gevestigd te Utrecht, rechtsgeleerd adviseur van de Coöperatieve Landbouwbeurs, advocaat te Utrecht.
A. G. Mulder, voorzitter van het bestuur
van de coöperatieve stroocartonfabriek „de
Vrijheid" te Ommelanderwijk.
W. Nijkamp H.Gzn., directeur van het
centraal bureau uit het Nederlandsch Landbouw-Comité te Enschedé.
Joh. Obbink, secretaris van den Coöperatieven Bond van landbouw aan- enverkoopvereenigingen voor Gelderland, aangesloten
bij de Geldersch-Overijselsche maatschappij
van landbouw (bij verkorting B. A. G.) te
Aalten.
mr. dr. M. Polak, raadsheer in het Gerechtshof te 's Gravenhage.
mr. J. M. I. A. Simons, administrateur bij
het Departement van van Justitie te 'sGravenhage.
dr. D. A. Sloos, voorzitter van den Bond
van Nederlandsche Arbeiders Coöperaties, te
Amsterdam.
mr. P. W. H. Truijen, oud-lid van het
bestuur en oud-rechtskundig adviseur van
de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te
Eindhoven, Hoofdinspecteur van het lager
onderwijs te Roermond.
W. Warnaar, voorzitter van de afdeeling
Zuidholland van den Christelijken Boerenen Tuindersbond, lid van Provinciale Staten
van Zuid-Holland, te Sassenheim.
mr. C. P. Zaaijer, oud-voorzitter van het
Koninklijk Nederlandsch Landbouwcomité te
's Gravenhage.
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wet met daarbij behoorende Memorie van
Toelichting.
Een wetsontwerp, houdende wettelijke regeling opnieuw van de coöperatieve vereenigingen, op den grondslag van het ontwerp
der Commissie, is bij de Koninklijke Boodschap van 5 April 1924 bij de Tweede Kamer
der Staten-Generaal aanhangig gemaakt.

Bijlage A,

Tweede Kamer.
(Staatsbegrooting voor het dienstjaar
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Kort overzicht van den stand der aan
de Commissie opgedragen werkzaamheden.

C. L. E. Molier, hoofdcommies aan het
Departement van Justitie te 's Gravenhage,
als secretaris.
mr. A. Semplonius, advocaat en procureur
te Amsterdam, als secretaris.
Staatscommissie, welke tot opdracht heeft
te overwegen hoe in
het belang eener goede
rechtsbedeeling ware te
geraken tot wijziging
of aanvulling van de
Nedorlandsche burgerlij ke wetgeving (Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Koophandel
en Faillissementswet,
en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering); en den Minister
van Justitie desverlangd van advies te
dienen omtrent onderwerpen van Privaatrechtelijken aard.

III. Ressorteertnde
onder het Departement
van Binnenlandsche
Zaken en Landbouw.
Staatscommissie inzake maatregelen ter
bestrijding van het
zedelijk en maatschappelijk gevaar hetwelk
aan bioscoopvoorstellingen verbonden is.

mr. J.Limburg, lid van Gedeputeerde Staten
Het ten vorige jaren ingediende ontwerp
13 Sept.
van Zuidholland, advocaat en procureur te
van wet tot wijziging van art. 143 van het Wet1919,
's Gravenhage, tevens voorzitter.
boek van Burgerlijke Rechtsvordering is tot
n°. 51;
wet verheven. (Wet van 28 Juli 1924 (Staatsgewijzigd
mevrouw mr. L. C. Schönfeld-Polano, refeblad n°. 372).
bij Kon.
rendaris aan het Departement van Justitie, te
De aan den Minister van Justitie ingezonden
's Gravenhage, tevens algemeen secretaresse. besluit van
22 Mei 1924, voorstellen tot „wijziging van de bepalingen
mr. P. Coninck Westenberg, president van
omtrent wissels en assignatiën," tot ,.voortn°. 31.
de arrondissementsrechtbank te Amsterdam.
zetting van bedi ijf na insolventie" en tot
wijziging van de bepalingen betreffende „surmr. G. II. A. Grosheide, advocaat en proséance van betaling" zijn aanhangig gemaakt
cureur te Amsterdam.
bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
mr. Pi. H. Loeff, president van de arroiv
onderscheidenlijk
bij Koninklijke Boodschap
dissements-rechtbank te 's-Hertogenbosch.
van 5 Maart en 16 April 1924.
mr. M. Mendels, lid van de Eerste Kamer
Aan den Minister van Justitie is voorgelegd
der Staten-Generaal, advocaat en procureur te
een voorstel tot wijziging van de artikelen 1639o
Amsterdam.
—1639M en in verband daarmede van de artikejhr. mr. G. A. H. Michiels van Kessenich,
len 16S7& en 1638s van het Burgerlijk Wetboek,
zoomede een ontwerp van wet met Memorie
advocaat en procureur te Roermond.
van Toelichting, tot wijziging van art. 7,4e,
prof. mr. W. L. P. A. Molengraaff, oudhoogder wet op de Coöperatieve Vereenigingen.
leeraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht,
De regeling van de rechtspositie vim Hante Rotterdam.
delsreizigers heelt een onderwerp van bespremr. P. I. du Pui, kantonrechter te Utrecht.
king uitgemaakt.
prof. mr. J. Ph. Suijling, hoogleeraar aan de
De behandeling van voorstellen inzake wijRijks-Universiteit te Utrecht.
ziging der Huwelijkswetging is in dit jaar
voortgezet.
mr. H. van der Vegte,rechter-plaatsvervanger
Adviezen over verschillende onderwerpen
en advocaat-procureur te Zwolle.
weiden aan den Minister van Justitie uitgemr. dr. L. E. Visser, raadsheer in den
bracht.
Hoogen Raad der Nederlanden te 's Gravenhage.
C. L. E. Molier, hoofdcommies aan het
Departement van Justitie, te 's Gravenhage,
adjunct-secretaris.
mr. J. Offerhaus, advocaat en procureur te
Rotterdam, adjunct-secretaris.
mr. A. Semplonius, advocaat en procureur
te Amsterdam, adjunct-secretaris.
prof. mr. F. G. Scheltema, hoogleeraar
aan de Rijks-Universiteit te Leiden, adjunctsecretaris.

2 Nov. 1918,
Lid en voorzitter:
n°. 110.
mr. R. B. Ledeboer, advocaat-generaal bij
den Hoogen Raad.
Leden:
J. Bemelmans, redacteur van tooneel en
bioscoop, leeraar te Rolduc.
mr. J. V. van Dijck, hoogleeraar aan de
Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam.
H. ter Hall, lid van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal.
mevrouw M. Hugenholtz—Zeeven te 's Gravenhage.
mr. J. Limburg, lid van Gedeputeerde
Staten van Zuidholland.

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

De Commissie blijft vooralsnog gehandhaafd, ten einde, indien noodig, voorlichting te
kunnen verstrekken.
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J. van der Molen Tz., lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal.
mr. Th. M. G. Treussart, ridder van Rappard,
inspecteur van het Rijkstucht" en opvoedingswezen.
S. L. Veenstra, inspecteur dei' reclasseering
bij het Departement van Justitie.
mr. A. de Graaf, te Utrecht.
dr. W. W. van der Meulen, lid van den
raad der gemeente 's Gravenhage.
Secretaris:
mr. H. Dooyeweerd Hzn., te 's Gravenhage.

Staatscommissie inzake de bezoldiging
van de burgemeesters
en ambtenaren en
werklieden in dienst
der gemeenten.

Lid en voorzitter:
P. J. Raaij makers te Overveen.
Lid en ondervoorzitter:
A. L. G. H. M. Coenen, burgemeester van
Roosendaal.
mr. L. N. Roodenburg te 's Gravenhage.
Leden:
M. J. de Jongh te Delft.
M. G. J. Kempers, burgemeester van Harderwij k.
P. H. L. J. Lommen, burgemeester van
Castricum.
mr. G. A. van Poelje, referendaris ter
gemeentesecretarie van 's Gravenhage.
H. Huberts te Amsterdam, lid van het hoofdbestuur van het Nationaal Verbond van gemeenteambtenaren in Nederland.
W. C. Luberti te Amsterdam.
H. M. Kempenaar te 's Gravenhage.
A. B. Michielsen, oud-burgemeester van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, lid van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal, te
Haarlem.
N. van Hinte te Amsterdam.
G. J. A. Wesselingh te Amsterdam.
L. F. Guit te 's Gravenhage.
W. van der Have te Rotterdam.
A. L. van Beusekom, commissaris van
politie te Hilversum.
P. Harrebomée, hoofd-inspecteur van politie
te Amsterdam.
W. L. H. Koster Henke te Harderwijk.
E. van Duin te Rotterdam.
H. E. van Geelen te Amsterdam.
A. H. Koenot te 's Gravenhage.
Lid en secretaris:
mr T. J. Verschuur te Breda.
Adjunct-secretaris:
H. Robin te 's Gravenhage.

De Commissie heeft haar eindverslag uit9 Dec. 1918,
gebracht; zij blijft vooralsnog gehandhaafd,
n°. 69.
ten einde, indien noodig. verdere voorlichting
te kunnen verstrekken.

(Staatsbegrooting 1 voor het dienstjaar
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Staatscommissie voor
het alcoholvraagstuk.

1925. 2.

Lid en voorzitter:
J. C. L. van der Lande, lid van de Eerste
Kamer der Staten "Generaal te Ubbergen.
Lid en onder-voorzitter:
mr. V. H. Rutgers, lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal.
Leden:
H. Anielink, secretaris van het Christelijk
Nationaal Vakverbond te Rotterdam.
jhr. mr. E. A. van Beresteyn, oud-lid van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
E. G. van den Bovenkamp, inspecteur der
directe belastingen en accijnzen te Schiedam.
prof. mr. dr. G. W. J. Bruins, hoogleeraar
aan de Nederlandsche Handelshoogeschool
te Rotterdam.
A. H. Gerhard, lid van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal.
P. H. van Groningen, te Deventer, lid van
het Hoofdbestuur der Maatschappij voor Nijverheid en Handel.
H. G. M. Hermans, lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal.
E. Kupers, tweede-secretaris van het Neder landsch Verbond van Vakvereenigingen te
Amsterdam.
S. A. Maas, directeur van de N.V. Distilleerderij, v.h. Simon Rynbende en zonen te
Schiedam.
P. van derMeulen, voorzitter van de Nederlandsche Vereenitnng tot afschaffing van
alcoholhoudende dranken, inspecteur der diïecte belastingen en accijnzen te Leeuwarden.
B. L. A. M. van Ogtrop, lid der firma Wynand Fockink, likeurstoker te Amsterdam.
J. van Rijzewijk, voorzitter van het R. K.
Vakbureau, lid van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal.
Ed. Sehürmann, onder-voorzitter van den
Middenstandsbond te Rotterdam.
L. Simonis, secretaris van Sobriëtas, te
's Hertogenbosch.
profeoor dr. J. R. Slotemaker de Bruine
te Utrecht, voorzitter van Eukrateia, lid van
de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
mr. dr. F. W. J. G. Snijder van Wissmkerke.
algemeen voorzitter van den Volksbond tegen
drankmisbruik.
prof. dr. N. L. Söhngon, hongleoraar aan
de Landbouwhoogeschool te Wageningen.
Abr. Staalman, lid van de Tweede Kamer
iler Staten-Generaal, directeur van het bureau
van advies van den Nederlandschen Bond
van Koffichuis-, en Restauranthouders en
Slijters.
C. J. G. Struycken, tweede-voorzitter van
den Roomsch Katholieken Middenstandsbond
te 's Gravenhage.
.1. Tak, directeur der gistfabriek „ Hollandia"
te Schiedam.

6 Maart
1919,
n°. 16.
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De Commissie heeft haar taak nog niet
beëindigd.
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Kort overzicht van den stand der aan
de Commissie opgedragen werkzaamheden.

dr. F. G. Waller, president-directeur der
Nederlandsche Gist en Spiritusfabriek te Delft.
Wilh. Richters, wijnhandelaar te 'sGravem
bage.
Lid en secretaris:
Th. W. van der Woude, leider van het
medisch consultatiebureau voor alcoholisme
te Amsterdam.

Staatscommissie, aan
welke is opgedragen
te onderzoeken, door
welke wettelijke maatregelen de voortbrengingen verdeeling van
goederen meer dienstbaar kunnen worden
gemaakt aan het algemeen belang.

Lid <)i Voorzitter :
prof. mr. dr. W. II. Xolens, lid van de Tweede
Kamer der Staren-Generaal, plaatsvei rangend
voorzitter van den Hoogen Raad van Arbeid.
Leden :
G. Baas Kzn., tweede secretaris van het
Christelijk Nationaal Vakverbond te A.msterdam.
dr. S. E. B. Bierema, vertegenwoordiger
van het Koninklijk Nederlandsen Landbouw*
Comité te Usquert.
H. J. M. Blomjous, lid van de Eerste Kamer
der Staten Generaal te Tilburg.
prof. mr. dr. G. W. J. Bruins, hoogleraar
aan de Nederlandsche Handels Hoogeschool
te Rotterdam.
D. Croll, oud-voorzitter van bet. Koninklijk
Nederlandsen Instituut van Ingenieurs te
Rotterdam.
J. Dekker, voorzitter van het Algemeen
Nederlandsen Vakverbond te Utrecht.
mr. P. S. Gerbrandy, lid van Gedeputeerde
Staten van Friesland te Sneek.
H. G. M. Hermans, lid van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal te 's Gravenhage.
Chr. van den Heuvel, vertegenwoordiger
van den Christeli]ken Boerem en Tuinders
bond, lid van de Tweede Kamer der StatenGeneraal, te Nieuw-Vennep.
G. Jakobs. verteirenwoordiiier van de ('liristeiijke Werkgevers Vereeniging te Meppel.
C. J. Kuiper, lid van het bestuur van het
Bureau voorde Roomscb-Katholieke V*akorganisatie, lid van de Tweede Kamei der statenGeneraal, te utrecht.
mr. H. P. tfarchant lid van de Twee-U
Kamer der Staten-Generaal te 'sGruvenhag .
mr. J. H. H. van Schalk, lid van de Tweede
Kamer der Staten-Gern raal te 's Gravenhage.
C. Smcenk, lid van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal te Arnhem.
A. Spanjaard, vert> genwoordi ei der V,ieenitnng van Nederlandsche Werkgevers ie
's Gravenhage.
R. Stenhuis. voorzitter van het Nederlandsen
Verbond vanVakvereenigingen te Amsterdam.
Cd. F. Stork, industrieel te Hengelo (O.).

1 1 Maart
1920. n°. 5'>.

De Commissie zet haar taak voort.

Tweede Kamer.

Bijlage A.
(Staatsbegrooting voor Let dienstjaar
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Ch. Stulemeijer, vertegenwoordiger van de
Algemeene Roomsch-Katholieke Werkgeversvereeniging te Breda.
mr. M. W. F. Treub, oud-lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal te 's Gravenhage.
J. Th. Verheggen, voorzitter van den Nederlandschen Boerenbond te Buggenum.
prof. I. P. de Vooys, hoogleeraar aan de
Technische Hoogeschool te Delft.
dr. Th. van der Waerden, lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal te Amsterdam.
F. M. Wibaut, wethouder der gemeente
Amsterdam, lid van de Eerste Kamer der
Staten-Generaal.
Secretaris:
mr. L. G. Kortenhorst, advocaat te Amsterdam.

Staatscommissie tot
onderzoek van de bezettingen de werkwijze
van de Departementen
van Algemeen Bestuur
en daaronder ressorteerende instellingen.

Lid en Voorzitter:
mr. P. Rink, lid van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal.

20 Dec.
1920, n°. 81.

De Commissie zet haar taak voort.

Leden:
mr. W. L. baron de Vos van Steenwijk,
lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
F. H. de Monté verLoren, lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal.
mr. P. J. Oud, lid van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal.
L. A. Fruytier, lid van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal.
R. Zuyderhoff, lid van de Algemeene Rekenkamer.
Algemeen Secretaris:
M. G. de Bloeme, oud-directeur van den
Postchèque- en Girodienst, te 's Gravenhage.
Secretaris:
J. B. Ament, commies bij het Departement
van Koloniën.

Staatscommissie voor
de pacht. Aan deze eommissie is opgedragen:
a. te onderzoeken of
er grond is voor de
herziening van de 4de
afdeeling van den 7den
titel van het 3de boek
van het BurgerlijkWetboek, en, bij bevestiging van deze vraag,
aan te geven welke de
wijzigingen behocren
te zijn;

Lid en Voorzitter:
prof. mr. P. A. Diepenhorst, hoogleeraar
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Lede»:
dr. L. N. Deckers, lid van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal te *s Gravenhage.
L. II. Mansliolt te Wcstpolder (gem. Ulrum).
prof. mr. E. M. Meyers hoogleeraar aan
de Rijksuniversiteit te Leiden.
mr. Ch. M. J. Witlox, advocaat-procureur
te 's Hertogenbosch.
Secretaris:
mr. J. "W. Goedbloed, advocaat-procureur
te Goes.

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

12 Maart
1919,
n°. 10.

De Commissie heeft in November 1923 haar
rapport uitgebracht, doch blijft gehandhaafd
ten einde, indien noodig, verdere voorlichting
te kunnen verstrekken.
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b. na te gaan, of de
bestaande bijzondere
tijdsomstandigheden
aanleiding geven tot
het maken van een
regeling, om opdrij ving
van de huurprijzen van
landerijen te voorkomen, en, bij bevestiging
van deze vraag, zoodanige regeling te ontwerpen.
Staatscommissie,
aan welke is opgedragen te onderzoeken
in welk tempo de
aanbouw van de in
het ontwerp-Vlootwet
voorgestelde vloot zal
plaats hebben, zulks
met handhaving van
de scheepstypen in het
ontwerp opgenomen en
van den termijn van
aanbouw van Ó jaren.

Lid en voorzitten.
mr. R. J. H. Patijn, buitengewoon gezant
en gevolmachtigd Minister te 's-Gravenhage.

21 Nov.
1922,
n°. 51.

De Commissie heeft haar rapport uitgebracht.

24 Febr.
1923, n°. 8.

De commissie heeft haar rapport uitgebracht.

Leden :
H. J. van Brink, O.-I, hoofdambtenaar met
verlof, hoofd der tweede afdeeling van het
Departement van Koloniën.
A. F. Gooszen, schout bij nacht, chef van
den Marinestaf.
C. J. Hasselman, lid van den Raad van State.
H. N. A. Swart, oud-vice-president van den
Raad van Indië.
mr. L. J. A. Trip, oud-thesaurier-generaal
bij het Departement van Financiën.
R. Zuyderhoff,
Rekenkamer.

lid van de Algemeene

Secretaris:
H. Ferwerda, luitenant ter zee der 1ste
klasse.

IV. Ressorteerende
onder het Departement
van Ondericijs, Kunsten en Wetenschappen.
Staatscommissie, aan
welke is opgedragen —
voor zoover het gewenscht is in overleg
metdeafdeelingHooger
Onderwijs van den
Onderwijsraad — na te
gaan of en, zoo ja,
door welke wettelijke
en andere maatregelen:
1°. kostenbesparing
op het openbaar hooger
onderwijs kan worden
verkregen zonder het
peil van dit onderwijs
in het algemeen te verlagen, en

Lid en voorzitter:
prof. dr. H. A. Lorentz, voorzitter van de
eerste afdeeling van den Onderwijsraad.
Leden:
prof. mr. A. Anema, hoogleeraar aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam.
prof. dr. L. Bouman, hoogleeraar aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam.
dr. J. H. E. J. Hoogveld, rector van het
St. Bonifacius-lyceum, te Utrecht.
prof. dr. B. J. Kouwer, hoogleeraar aan
de Rijksuniversiteit te Utrecht.

(Slaatbbegrooting voor het dienstjaar

Omschrijving der
Commissie.

2°. de verhouding
tusschen het openbaar
en bijzonder hooger
onderwijs nader kan
worden geregeld, zoodat het bijzonder Universitaire
onderwijs
zich naar zijn aard
beter zal kunnen ontwikkelen dan op dit
oogenblik het geval is.

Namen der leden.

1925. 2.

Datum
en nummer
van het
Kon. Besl.
waarb(j de
Commissie
werd
ingesteld.

I.

6.)
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dr. C. Lely, oud Minister van Waterstaat
te 's-Gravenhage.
mr. J. Schokking, lid van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal.
prof. dr. J. R. Slotemaker de Bruine, Kerkelijk hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit
te Utrecht.
prof. dr. B. Symons, voorzitter van den
Onderwijsraad.
mr. G. Vissering, president van de Nederlandsche Bank te Amsterdam.
mr. A. I. M. J. baron van Wijnbergen,
voorzitter der commissie van beheer en toezicht van het Roomsen-Katholiek Centraal
bureau voor onderwijs en opvoeding en van
het Curatorium der Roomsch-Katholieke leer. gangen.
Secretaris:
mr. H. J. Smidt, commies bij het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.

V. Ressorteerende
onder het Departement
van Marine.
Lid en Voorzitter:
Staatscommissie,
wel ke tot opdracht heeft
C. van der Voort van Zijp, lid van de
het instellen van een Tweede Kamer der Staten-Generaal.
onderzoek omtrent de
Leden:
aanwending van de
voor de instandhouding
Ch. L. van de Bilt, Lid van de Tweede
van de zeemacht ge- Kamer der Staten-Generaal;
bezigde gelden en opmr. J. Gerritsen, lid van de Tweede Kamer
gelegde
persoonlijke
der Staten-Generaal.
diensten.
Jhr. R. R. L,. de Muralt, lid van de Eerste
Kamer der Staten-Generaal;
J. R. Snoeck Henkemans, lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal.
Adviseerende leden:
J. C. J. B. A. de Josselin de Jong, gep.
kolonel der mariniers titulair, tevens algemeen secretaris;
T. D. C. Meijneke, administrateur;
H. P. Prillevitz, kapitein-luitenant ter zee;
E. G. de Wijs, hoofdofficier van administratie der 1ste klasse.
R. H. Wijmans, luitenant ter zee der 1ste
klasse.
Secretarissen:
R. P. van de Wetering, bijgenaamd de Rooy,
luitenant ter zee der 1ste klasse;
W. H. Heeris, officier van administratie
der 1ste klasse.

De Commissie zet hare werkzaamheden
24 Jan. 1922,
voort.
n°. 25.
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VII. Ressorteerende
onder het Departement
van Oorlog.
Staatscommissie tot
het instellen van een
onderzoek tot bevestiging der overtuiging
omtrent de noodzakelijkheid van de geldelijke en persoonlijke
lasten voor de verdediging des lands op het
volk gelegd.

2.

I.

6.)

Datum
en nummer
van het
Kon. Besl.
waart) \j de
Commissie
werd
ingesteld.

Kort overzicht van den stand der aan
de Commissie opgedragen werkzaamheden.

Lid en Voorzitter:
mr. dr. F. A. C. graaf van Lynden van
Sandenburg. oud-commissaris der Koningin
in de provincie Utrecnt.
Leden:
J. van den Tempel, lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal.
mr. M. W. F. Treub, oud-lid van de Tweede
kamer der Staten-Generaal.
mr. J. A. de Wilde, lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal.
Secretaris:
mr. dr. A. van Doorninck, thesauriergeneraal bij het Departement van Financiën.

18 Aug.
1921,
n°. 85.

De Commissie heeft haar taak nog niet
beëindigd.

Lid en voorzitter:
A. C. A. van Vuuren, lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal.

12 Dec.
1910.
n°. 56.

Een in verschillende richtingen ingesteld
onderzoek leidde tot het hieronder vermelde
resultaat:
Aan H. M. de Koningin werden verslagen
aangeboden over de volgende onderwerpen:
De Veterinairen dienst bij het Nederlandsche
Leger;
De regeling van het Militair Onderwijs;
Het remontedepöt te Milligen en de zorg
voor remonteering;
Het houden van eigen dienstpaarden door
officieren;
De instelling der paardenoppassers;
De aan verschillende categorieën van officieren toegekende toelagen.
Aan Zijne Excellentie den Minister van
Oorlog werden voorstellen gedaan inzake:
de oefeningsterreinen van het garnizoen
's Gravenhage;
de militaire gymnastiek" en sportschool te
Utrecht;
het stelsel van verhuren en beheeren van
rijkswoningen voor onderofficieren en minderen;
de verblijfstoelagen aan vaandrigs tijdens
hun verblijf in werkeüjken dienst;
de bepaling omtrent gratis scheren en haarsnijden;
het rantsoen der legerpaaiden.
Over de volgende, door de Commissie in
studie genomen onderwerpen werd door haar
een schrijven aan Zijne Excellentie den Minister
van Oorlog gericht;
de verstrekking van fouiage;
de militaire oefeningsterreinen te Breda;
het beheer der lakensche kleeding in het
tijdelijk magazijn te Zeist 1919—1922;
de voorgenomen samenvoeging van de scholen voor verlofsofficieren der infanterie te
Kampen.
De bevindingen door de Commissie opgedaan
bij haar onderzoek naar de inrichting en de
werking van den Geneeskundigen Dienst
der Landmacht, deden haar besluiten voor»
hands over dat onderwerp geen verslag uit
te brengen.

Omschrijving der
Commissie.

VI. Ressorteerende
onder het Departement
van Financiën.
Staatscommissie, ingesteld met opdracht
te onderzoeken hoe op
de meest doeltreffende
wijze de flnancieele
verhouding tusschen
het Rijk en de gemeenten zal zijn te regelen.

1925.

Leden:
L.F. Duymaer van Twist, lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal.
P. J. de Kanter, oud-lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal.
K. ter Laan, lid van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal.
mr. P. J. Oud, lid van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal.
mr. W. L. baron de Vos van Steenwijk,
lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
H. M. J. Blomjous, lid van de Eerste
Kamer der Staten-Generaal.
Adviseerende leden:
J. C. J. B. A. de Josselin de Jong, gepensionneerd luitenant-kolonel der mariniers,
met den titulairen rang van kolonel, tevens
algemeen secretaris.
jhr. L. M. A. von Schmid, gepensionneerd
kolonel der infanterie met den titulairen
rang van Generaal-majoor.
J. Loeff, majoor der militaire administratie.
dr. J. C. Diehl, dirigeerend-officier van
gezondheid der 2de klasse, (tijdelijk adviseerend lid).
Secretarissen:
Jhr. E. L. H. Goldman,kapitein bij het
Regiment Jagers.
M. A. Oldert, 1ste luitenant der militaire
administratie.

Bijlage A.

Tweede Kamer.
(Staatsbegrooting voor het dienstjaar

Omschrijving der
Commissie.

Namen der leden.

1925. 2.

Datum
en nummer
van het
Kon. Besl.
waarby de
Commissie
werd
ingesteld.
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Kort overzicht van den stand der aan

de Commissie opgedragen werkzaamheden.

Verschillende onderwerpen werden door de
Commissie in studie genomen met de bedoeling om, zoo daartoe aanleiding mocht zijn,
te zijner tijd een verslag van hare bevindingen terzake uit te brengen, o. a.
vereenvoudiging en bezuiniging bij den
Vrij willigen Landstorm;
de organisatie der Politietroepen;
de opkomst der militie-infanterie in één
ploeg;
het dienstvak der militaire administratie
en dat der intendance;
de pharmaceutische dienst.
VIII. Ressorteerende
onder het Departement
van Waterstaat.
Staatscommissie, ingesteld ten einde der
Regeering te dienen
van advies omtrent de
wettelijke regels, welke
ten aanzien van het
waterstaatsbestuur behooren te worden gesteld, en omtrent de
volgorde, waarin aan
de daartoe betrekkelijke voorschriften der
Grondwet behoort te
worden voldaan.

Lid en Voorzitter.
mr. E. Fokker.
Leden.
mr. dr. C. J. H. Schepel.
mr. dr. J. van Gelein Vitringa.
prof. mr. dr. G. W. J. Bruins.
M. C. E. Bongaerts.
jhr. mr. dr. L. H. N. Bosch ridder van
Rosenthal.
jhr. mr. B. W. Th. Sandberg.
mr. dr. S. Sijbenga.
D. F. Wouda.
dr. H. J. Lovink.
mr. dr. R. H. baron de Vos van Steenwijk.
Lid en Secretaris.
prof. mr. F. G. Scheltema.

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

21 April
1892. n°. 4.

Overeenkomstig de adviezen der Commissie
zijn:
1. bepalingen vastgesteld omtrent verveningen (Wet van 18 Juli 1895, Staatsblad
n°. 113);
2. ter uitvoering van artikel 191 der Grondwet regels gesteld volgens welke de besturen
van waterschappen, veenschappen en veenpolders in het huishoudelijk belang van die
instellingen verordeningen kunnen maken
(Wet van 20 Juli 1895, Staatsblad n°. 189);
3. regels gesteld tot opheffing van belemmeringen bij de uitvoering van werken, in het
openbaar belang bevolen of ondernomen, uit
de bepalingen van verordeningen voortspruitende (Wet van 23 Mei 1899, Staatsblad n°. 129);
4. ter uitvoering van artikel 188derGrondwet algemeene regels gesteld omtrent het
waterstaatsbestuur (Wet van 10 November
1900, Staatsblad n°. 176);
5. eenige bevoegdheden toegekend aan de
besturen van waterschappen, veenschappen en
veenpolders (Wet van 9 Mei 1902, Staatsblad
n°. 54);
6. bepalingen vastgesteld omtrent het ondernemen van droogmakerijen en indijkingen
(Wet van 14 Juli 1904, Staatsblad n°. 147);
7. onder den naam „Rivierenwet" voorschriften vastgesteld ter verzekering van den
goeden staat der voorname rivieren en stroomen des Rijks (Wet van 9 November 1908,
Staatsblad n°. 339);
8. gewijzigd de bepalingen van de Wet
van 10 November 1900 (Staatsblad n°. 176)
omtrent het hooger beroep van besluiten van
Gedeputeerde Staten ten opzichte van water*
schappen, veenschappen en veenpolders (Wet
van 9 November 1917 {Staatsblad n°. 633).
9. nader wijzigingen aangebracht in de
wet van 28 Augustus 1851 (Staatsblad n°. 125)
regelende de onteigening ten algemeenen nutte
(Wet van 5 Juli 1920 (Staatsblad n°. 320).
10. bepalingen vastgesteld betreffende overzetveren en veerrechten (wet van 5 Juli 1921
Staatsblad n". 838);
11. de bepalingen van de wet van 10
November 1900 (Staatsblad n". 176) en de wet
van 9 Mei 1903 (Staatsblad n°. 54) aangevuld
en gewijzigd. (Wet van 15 October 1921, (Staaft'
blad ii"'. 1126).
12. in de bepalingen van de wet van 10
November 1900 (Staatsblad n°. 176)— Waterstaatswet 1900 — nadere wijzigingen aangebracht.
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Namen der leden.

1925. 2.

Datum
en nummer
van liet
Kon. Besl.
waarbü de
Commissie
word
ingesteld.
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Kort overzicht van den stand der aan
de Commissie opgedragen werkzaamheden.

De Commissie heeft weder over verschil"
lende onderwerpen van advies gediend. Zoo
gaf zij in Januari 1924 haar meening te
kennen omtrent een beschouwing, die naar
aanleiding van de Staatsbegrooting 19:24 werd
gewijd aan de Onteigeningswet en adviseerde
zij met betrekking tot een door Gedeputeerde
Staten van Zeeland aan den Minister van
Waterstaat gerichte vraag omtrent toepassing
der Verenwet.
In Maart 1924 gaf zh' haar oordeel te kennen
over een door een ander Departement van
Algemeen Bestuur voorgesteld ontwerp van
Wet, hetwelk mede den waterstaat betrof en
in April d. a. v. beantwoordde zij eenige door
genoemden Minister gestelde vragen betreffende onteigening ten behoeve van het
Rijk van in de nabijheid van Rijkswater^
staatswerken gelegen grond.
Voorts stelt de Staatscommissie nog een
onderzoek in naar de wenschelijkheid om in
verschillende waterstaatswetten naar aanleiding van in de praktijk gebleken behoeften,
wijzigingen of aanvullingen aan te brengen.
Staatscommissie, ingesteld om ter voorbereiding van werken,
welke, ter verbetering
van het spoorwegverkeer, van het stadsverkeer en van het verkeer te water in verband met de daarmede
samenhangende handelsbeweging in en nabij Rotterdam, zullen
moeten totstandkomen,
de onderscheidene belangen in verband met
elkander te overwegen
en in hoofd trekken omtrent aard en volgorde
der te verrichten werken te adviseeren.
Staatscommissie, ingesteld om te onderzoeken in hoeverre als
gevolg van de afsluiting van de Zuiderzee,
ingevolge de wet van 14
Juni 1918 (Staatsblad
n°. 354), te verwachten
is, dat tijdens storm

hoogere waterstanden

en eene grootere golfoploop dan thans het
geval is zullen voorkomen vóór de kust
van het vaste land van
Noordholland, Friesland en Groningen, alsmede vóór de daarvoor gelegen Noordzeeeilandeu.

Binnen niet te langen tijd zal de commissie
19 Maart
1914, n°. 21. met haar onderzoek gereed zijn.

Lid en Voorzitter.
Lid en plaatsvervangend
A. H. W. van der Vegt.

Voorzitter.

Lid en Secretaris.
P. II. A. Rosenwald.
Leden.
mr. A. de Jong.
H. S. do Roode.
J. A. Kalft
A. B. Marinkelle.
J. L. Huysinga.

Lid en voorzitter.
dr. H. A. Lorentz.
Lid en onder-voorzitter.

H. Wortman.
dr. E. van Eveidingen.
Lid en eerste secretaris.
W. F. Stoel.
Leden.
W. K. du Croix.
P. H. Gallé.
R. H. Gockinga.
J. Kooper.
C. W. Lely.
J. L. H. Luvmes.
L II. Mansholt.
jhr. R. R. L. de Muralt.
J. M. Phaff.
jhr. C. J. A. Reigersman.
dr. .1. P. van der Stok.
J. P. van Vlissingen.
D. F. Wotlda.
J. P. V.'ij ten horst.
2de secretaris:
J. Th. Thijsse.

4 Juli 1918,
n°. 30.

Met het opmaken van het uit te brengen
eindverslag wordt voortgegaan; de voltooing
daarvan kan, naar verwacht wordt, in het
begin van 1925 worden tegemoet gezien.

(Staatsbegrooting voor het dienstjaar

Omschrijving der
Commissie.

Namen der leden.

Staatscommissie, inLid en voorzitter:
gesteld om de Regeering
mr. J. B. Kan.
voor te lichten nopens
Leden:
de voorzieningen, zoo
wettelijke als andere,
jhr. I. L. van den Berch van Heemstede.
welke in de naaste toemr. W. L. A. Collard.
komst in zake de luchtde commandant van de Luchtvaartafdeevaart, en wel bepaaldelijk omtrent het lucht- ling te Soesterberg.
verkeer hier te lande,
S. P. van Eeghen.
in verband ook met het
prof. dr. E. van Everdingen.
internationaal luchtW.
G. C. Gelinck.
verkeer, zullen zijn te
treffen.
G. van Ginkel.
mr. dr. W. baron van Heeckeren.
mr. J. P. A. Laman de Vries.
mr. R. W. J. C. de Menthon Bake.
E. P. de Monchy.
H. Nieuwonhuis.
A. Plesman.
mr. J. F. Schönfeld.
H. J. Bueninck.
H. Walaardt Sacré.
dr. E. B. Wolff.
Secretaris:
mr. G. H. Dijkmans van Gunst.
Staatscommissie, ingesteld om een onderzoek in te stellen naar
de beste wijze waarop,
zoo mogelijk met gebruik van het Merwedekanaal, een verbeterde
scheepvaartweg
van
Amsterdam naar den
Boven-Rijn. zoo spoedig
doenlijk kan worden tot
stand gebracht, daarbij
ook lettende op de belangen van de te doorsnijden landstreken en
die van de landsver.
dediging.
Staatscommissie inzake de electriciteitsvoorziening van het
land.

Lid en voorzitter:
mr. J. Limburg.
Leden:
W. H. Brinkhorst.
A. Donker.
W. G. C. Gelinck.
W. B. van Goor.
W. C. Kohier.
A. B. Marinkelle.
Seerelaris:
C. J. Witte veen.

Lid en voorzitter:
mr. dr. F. A. C. Graaf van Lynden van
Sandenburg.
Leden :
jhr. mr. dr. E. A. van Beresteyn.
M. C. E. Bon ga erts.
Joan Gelderman.
P. J. de Kan ter.
H. Lohr.
Simon A. Maas.
C. Noome.
dr. A. (.'. van Rossem.
mr. V. II. Rutgers.
mr. J. F. Schönfeld.
J. G. Bellaar Spruyt.
dr. Th. van der Waerden.
Secretarissen:
I. van Dam.
W. Th. H. Stibbc.

1925.

Datum
en nummer
van het
Kon. Besl.
waarbij tle
Commissie
werd
ingesteld.
26 November 1919,
n°. 38.

2.

I.

6.)

II

Kort overzicht van den stand der aan
de Commissie opgedragen werkzaamheden.

Sinds de opgave van het vorige jaar, zijn
geen werkzaamheden te vermelden.

7 Januari
Het onderzoek der Commissie is beëindigd;
1921, n°. 39. het verslag zal binnenkort worden uitgebracht.

30 Mei 1921,
n°. 96.

Ten aanzien van de door de Staatscommissie ingestelde subcommissiën, kan worden
medegedeeld, dat deze haar arbeid hebben
voltooid, met uitzondering evenwel van de
Limbursche subcommissie, die voornemens
is nog een vergadering te houden ter vaststelling van het door haar aan de Staatscommissie uit te brengen rapport. Behoudons
onvoorziene omstandigheden mag worden
aangenomen, dat het verslag tegen het einde
van het loopende of het begin van het volgende
jaar gereed zal zijn.

(Staatsbegrooting voor het dienstjaar

12

Omschrijving deiCommissie.

Staatscommissie aan
welke
is opgedragen een onderzoek in
te stellen aangaande
de vraag, of en in hoever maatregelen noodig
zijn om te bevorderen,
dat de land- en waterwegen en de spoor- en
intercommunale tramwegen op de meest
economische wijze
dienstbaar worden gemaakt aan het vervoer
van reizigers en van
goederen.
IX. Ressorteerende
onder het Departement
van Koloniën.
Staatscommissie
voor de herziening van
het Indisch privaat- en
strafrecht.

Namen der leden.

Lid en voorzitter:
Mr. R. J. H. Patijn.

Datum
en nummer
van het
Kon. Besl.
waarbjj de
Commissie
werd
ingesteld.
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Kort overzicht van den stand der aan
de Commissie opgedragen werkzaamheden.

12 Mei 1923,
n°. 40.

De Commissie is zoover met hare werkzaamlieden gevoiderd, dat binnenkort het eerste
gedeelte van het verslag in druk zal verschijnen.

30 Juli
1892,
n°. 36.

De uit de Commissie gevormde Bijzondere
Commissie heeft, na den tekst der reglementen op het rechtswezen in de buitengewesten te hebben bijgewerkt, een aanvang
gemaakt met de haar opgedragen samenstelling van een algemeen reglement tot
regeling van het rechtswezen in de gewesten
buiten Java en Madoera. Het hoofdstuk betrefïende de rechterlijke organisatie en het
beleid der Justitie, met de daarbij behoorende
toelichting, is in eerste lezing vastgesteld.

6 April
1921,
n°. 19.

Het rapport der Commisie kan binnenkort
worden tegemoet gezien.

Leden:
M. C. E. Bongaerts,
H. J. van Braambeek,
F. H. Fentenei van Vlissingen,
J. A. Kalff,
G. A. Pos,
Mr. H. van der Vegte,
Lid en Secretaris:
G. J. van den Broek.

Voorzitter:

vacature.
Secretaris:
mr. J. J. Hagen.
mr.
mr.
mr.
mr.
mr.
mr.
mr.

X.
Ressorteerende
onder het Departement
van Financiën en het
Departement van Koloniên.
Staatscommissie in
zake de herziening van
het Muntwezen in
Nederland en Nederlandsch-Indië.

1925. 2.

Leden:
A. H. du Mosch.
P. L. A. Collard.
B. H. P. van der Zwaan,
dr. M. S. Koster,
E. H. Winkelman,
W. Boekhoudt en
W. Sonneveld.

Voorzitter.
mr. G. Vissering, president der Nederlandsche Bank, te Amsterdam.
Leden.
P. Bredius, directeur van de Twentsche
Bank, te Rotterdam.
prof. mr. G. W. J. Bruins, hoogleeraar aan
de Nederlandsche Handelshoogeschool teRotterdam
F. de Fremery. voorzitter van het TabaksBureau te 's-Gravenhage,
mr. .1. Gerritsen, oud-directeur der Javasche
Bank te 's-Gravenhage.
mr. P. Hofstede de Groot, directeur van
de Amsterdamsche Bank te Amsterdam.
mr. W. Suermondt Lzn., lid van de firma
A. C. Fraser & O1., te Rotterdam.
F. P. J. Vester, directeur der Nederlandsche
Handel-Maatschappij te Amsterdam.
Lid en Secretaris.
mr. W. M. J. van Lutterveld, te Bloemendaal.

