(Staatibegrooting

2.

I.

voor het dienstjaar

1028. 2. I. 5.)

33

5.

BIJLAGE A 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.

Omschrijving der
Commissie.

I. Ressorteerende onder
het Departement van
Buitenlandsche Zaken
en het Departement van
Justitie.
Staatscommissie tot
voorbereiding van de
te nemen maatregelen
ter bevordering der codificatie van het Internationaal Privaatrecht.

Namen der leden.

Lid en voorzitter:
mr. B. C. J. Loder, oud-president van het
permanent Hof van Internationale Justitie.
Leden:
prof. mr. J. Ph. Suijling, hoogleeraar aan
de Rijksuniversiteit te Utrecht;
mr. D. W. baron van Heeckerc-n, 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. Francois, buitengewoon hoogleeraar aan de Handelshoogeschool
te Rotterdam, referendaris-chef der afdeeling
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. Ancma, 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 den Raad van
State, te 's Gravenhage;
prof. mr. E. M. Meyers, hoogleeraar aan de
Rijksuniversiteit te Leiden;
mr. G. van Slooten Azn., raadsheer in het
Gerechtshof te 's Gravenhage.
Secretaris:
mr. H. Daniels, hoofdcommies bij het Departement van Buitenlandsche Zaken.

Datum
en nummer
van het
Kon. Besl.
waarbtj de
Commissie
werd
ingesteld.

20 Februari
1897. n 8 .1.

Kort overzicht van den stand der aan
de Commissie opgedragen werkzaamheden.
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II. Ressorteerende onder
het Departement van
Justitie.
Staatscommissie, welke tot opdracht heeft
te overwegen hoe in
het belang eener goede
rechtsbedeeling ware te
geraken tot wijziging
of aanvulling van de
Nederlandsche burgerlijke wetgeving (Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Koophandel
en Failliasementswct,
en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering); en den Minister
van Justitie desverlangd van advies te
dienen omtrent onderwerpen van Privaatrechtelij ken aard.

13 Sept.
mr. J. Limburg, lid van den Raad van State
1919,
te 's Gravenhage, tevens voorzitter;
n°. 51;
mevrouw mr. L. C. Schönfeld-Polano, refegewijzigd
rendaris aan het Departement van Justitie, te
bij Kon.
's Gravenhage, tevens algemeen secretaresse; besluit van
mr. P. Coninck Westenberg, president van 22 Mei 1924,
de arrondissementsrechtbank te Amsterdam; |
n". 31.
mr. G. H. A. Grosheide, advocaat en pro- |
cureur te Amsterdam;
prof. mr. E. J. J. van der Heyden, hoogleeraar aan de R. K. Universiteit te Nijmegen.
mr. P. H. Loeff, president van de arrondissements-rechtbank te 's Hertogenbosch ;
prof. mr. W. L. P. A. Molengraaff, oud-hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht,
te 's Gravenhage;
mr. J. L. Polak te 's Gravenhage;
mr. P. I. du Pui, kantonrechter te Utrecht;
mr. V. H. Rutgers, oud-minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, te
's Gravenhage;
prof. mr. F. G. Scheltema, hoogleeraar aan
de Gemeente-universiteit van Amsterdam;
mr. C. O. Segers, raadsheer in den Hoogen
Raad der Nederlanden;
prof. mr. J. Ph. Suijling, hoogleeraal aan
de Rijksuniversiteit te Utrecht;
mr. dr. L. E. Visser, raadsheer in den
Hoogen Raad der Nederlanden te 's Gravenhage;
mr. F. Heemskerk, advocaat en procureur
te Amsterdam, adjunct-secretaris;
O L. E. Molier, hoofdcommies aan het
Departement van Justitie te 's Gravenhage,
adjunct-secretaris;
mr. D. J. Veegens. advocaat en procureur
te 's Gravenhage, adjunct-secretaris,
mr. A. F. Visser'van Uzendoorn, advocaat
en procureur te 's Gravenhage, adjunctsecretaris.

De Memorie van Toelichting op het ontwerphuwelijksrecht is den Minister van Justitie
toegezonden.
Ingediend zijn bij den Minister van Justite:
a. een ontwerp van wet tot wijziging van
het wisselrecht;
b. aanvulling van het Wetboek van Koophandel met eene bepaling betreffende
verzekering tegen de gevolgen van aansprakelijkheid uit de wet voor toegebrachte schade;
c. een ontwerp van wet betreffende de
ouderlijke macht ovei gewettigde kinderen ;
d. tot wijziging van de bepalingen betreffende ontheffing en ontzetting van ouders
over kinderen, die door pleegouders
worden opgevoed;
e. samenstel van ontwerpen in zake ver
melde en minder kostbare procedure,
met daarbij behoorende Memories van
Toelichting.
Een ontwerp van wet tot herziening van
de wettelijke regeling van het hypotheekrecht
en zijne gevolgen is in voorbereiding.

Lid en voorzitter:
2 Nov. 1918,
n°. 110.
dr. W. W. van der Meulen, wethouder deigemeente 's Gravenhage.

De Commissie blijft vooralsnog gehandhaafd, ten einde, indien noodig, voorlichting
te kunnen verstrekken.

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

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, oud-lid van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal;
Mevrouw M. Hugenholz—Zeeven te's Gravenhage;
mr. J. Limburg, lid van den Raad van
State;

Bijlage A.

Tweede Kamer.
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.1. van der Molen Tz. oud-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 der reclasseering
bij het Departement van Justitie;
mr. A. de Graaf, te Utrecht;
Secretaris:
mr. G. A. van Poelje, referendaris ter gemeentesecretarie, te 's Gravenhage.
Staatscommissie voor
het pachtvraagstuk.
Aan deze commissie 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 Burgerlijk Wetboek, en, bij bevestiging van deze vraag,
aan te geven welke de
wijzigingen behooren
te zijn;
b. na te gaan, of de
bestaande bijzondere
tijdsomstandigheden
aanleiding geven tot
het maken van een
regeling, om opdrijving
van de huurprijzen van
landerijen te voorkomen, en, bij bevestiging
van deze vraag, zoodanige regeling te ontwerpen.
IV. Ressorteerende
onder het Departement
van Onderuujs, Kunsten en Wetenschappen.
Staatscommissie aan
welke is opgedragen te
overwegen in hoever
de Regeering, met inachtneming der grenzen, die de openbare
kas stelt:
a. een normale ontwikkelingvan hot openbare zoowel als van het
bijzonder voorbereidend hooger ,en middelbaar onderwijs ook
in de toekomst kan
mogelijk maken.

Lid en voorzitter:
prof. mr. P. A. Diepenhorst, hoogleeraar
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

12 Maart
1919.
n°. 10.

De Commissie heeft haar verslag uitgebracht,
maar zij blijft vooralsnog gehandhaafd om zoo
noodig de Regeering van advies te kunnen
dienen.

Leden:
dr. L. N. Deckers, lid van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal te 's Gravenhage;
L. H. Mansholt te Westpolder (gem. Ulrum);
prof. mr. E. M. Meyers, hoogleeraar aan
de Rijksuniversiteit te Leiden;
mr. Ch. J. M. Witlox, advocaat-procureur
te 's Hertogenbosch.
Secretaris:
mr. J. W. Goedbloed, advocaat-procureur
te Goes.

Lid en voorzitter:
mr. V. H. Rutgers, oud-Minister van Onderwas, Kunsten en Wetenschappen.
Leden:
ir. J. W. Albarda, lid van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal;
prof. R. C'asimir, rector van hetNederlandsch
Lyceum en hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden;
mr. dr. A. van Doorninck, thesaurier-generaal bij het Departement van Financiën;
dr. J. P. Fockema Andreae, burgemeester
van Utrecht, voorzitter van de vereeniging
van Nederlandsche Gemeenten;

Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen.

1927—1928.

16 Januari
1925,
n°. 10.

De Commissie heeft haar verslag dd. 11
Mei 1927 uitgebracht.
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2 Juli 1926
n°. 120.

De Commissie zet hare werkzaamheden voort.

I

b. een redelijk verband kan bevorderen
tusschen de salarissen
van het personeel van
het middelbaar onderwijs aan Rijksscholen,
het personeel van het
voorbereidend hooger

middelbaar onderwijs

aan gemeentescholen
en het personeel van
het voorbereidend hooger en middelbaar onderwijs aan bijzondere
scholen.

dr. S. S. Hoogstra, directeur der Rijks
hoogere burgerschool te Gouda;
J. H. Keysers, rector van het R. K. Gymnasium te Katwijk a/d Rijn;
dr. W. J. Kolkert, directeur oener Christelijke hoogere burgerschool te Amsterdam;
H. W. Tilanus, lid van de Tweede Kamer
der Staten Generaal en secretaris van den
Onderwijsraad;
mr. A. I. M. J. baron van Wijnbergen, lid
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Secretaris:
I-I. L. Smallegange, hoofd-commies bij het
Departement van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen.

Staatscommissie aan
welke is opgedragen:
a. te overwegen, of
in de Lager-onderwijswet 1920 wijzigingen
behooren te worden
aangebracht, waardoor
— met volkomen eerbiediging van het beginsel der financieele
gelijkstelling— tegenover de openbare kassen van het openbaar en
bijzonder lager onderwijs, gelijk dit is neergelegu in artikel 195
der Grondwet, en zonder schade te doen aan
de vitale belangen van
het onderwijs, aan dat
beginsel een minder
kostbare
toepassing
wordt gegeven, niet
noodzakelijke
beperkingen der vrijheid
van het onderwijs werden weggenomen, en
in het algemeen bezwaren welke bij de
toepassing der LagerOnderwijswet 1920 zijn
aan het licht getreden,
worden opgeheven;
b. indien deze vraag
bevestigend wordt beantwoord, hare voorstellen te belichamen
in ontwerpen van wet
en, zoo noodig, van algemeene maatregelen
van bestuur.

Lid en voorzitter:
Mr. V. H. Rutgers, oud-minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te's-Gravenhage.
Lid en onder-voorzitter:
Th. M. Ketelaar, lid van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal te Amsterdam.
Leden:
A. H. Gerhard, lid van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal te Amsterdam;
mr. dr. J. van der Grinten, hoojdeeraar
aan de R.-K. Universiteit te Nijmegen;
mr. H. J. W. M. de Jong, lid van den
gemeenteraad te 's-Gravenhage, te 's-Gravenhage;
mr. A. Jonker, directeur vandeVereeniging
van Nedèrlandsche gemeenten te 's-Gravenhage ;
Ed. Polak, oud-wethouder der gemeente
Amsterdam, te Amsterdam;
jhr. dr. J. W. H. Rutgers van Rozenburg,
oud-lid van de Tweede-Kamer der StatenGeneraal, te B-aam;
Mr. J. Terpstra, secretaris van den Schoolraad voor de scholen met den Rijbel te
's-Gravenhage;
H. W. Tilanus, lid van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, secretaris van den Onderwijsraad, te 's-Gravenhage;
mej. J. Westerman, lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal, te 's-Gravenhage;
mr. A. i. M. J. baron van Wijnbergen,lid
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
te Utrecht;
Secretarissen :
P. Laban en J. C. Ligt voet, beiden administrateur hij bet Departement van Onderwijs.
Kunsten en Wetenschappen te's-Gravenhage;
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Staatscommissie, aan
Lid en voorzitter:
welke is opgedragen
. A. I. IC J. baron van Wijnbergen,
mr
te onderzoeken:
voorzitter van den Centralen Jeugdraad te
I. of het gewenscht Utrecht.
en mogelijk is het
aanvullend onderwijs
Lid en ondervoorzitter:
voor de rijpere jeugd
mr. H. Smeenge, te Amsterdam.
zoodanig te regelen dat:
a. de verschillende
Leden:
thans bestaande soorH.
Gordeau jr., lid van den Centralen
ten van aanvullend
Jeugdraad
te Bussum ;
onderwijs (cursussen
mej. S. Groeneweg, lid van de Tweede
voor voortgezet lager
onderwas, nijverheids- Kamer der Staten-Generaal te Rotterdam;
cursussen, handelscurJ. G. Jansen, lid van den Centralen Jeugdsussen) onderworpen raad te Amsterdam ;
worden aan gelijkluimej. mr. C. F. Katz, lid van de Tweede
dende wettelijke voorschriften, onder meer Kamer der Staten-Generaal, te Amsterdam;
ten aanzien van het
mej. J. M. J. A. Meijer, lid van de Tweede
Rijkssubsidie, zonder Kamer der Staten-Generaal, te Rotterdam;
dat evenwel de uitJ. v. d. Molen Tz., lid van den Centralen
gaven, welke thans Jeugdraad,
te Oosterbeek;
ten behoeve van dit
J. J. Vorrink, lid van den Centralen Jeugdonderwijs worden gedaan verhoogd worden; raad te Amsterdam;
Klaas de Vries, voorzitter van het Uitb. aan de besturen
van gemeenten en van voerend Comité van het Congres voor het
onderwijs aan de niet-leerplichtige jeugd,
rechtspersoonlijkheid
bezittende vereenigin- te Amsterdam.
gen, wier statuten het
Secretaris:
oprichten en instandhouden van scholen of
mr. L. Lindeboom Czn., te 's-Gravenhage;
cursussen voor aanvullend onderwijs voorAdjunct-secretaris:
schrijven, de grootst
mr.
H. A. M. T. Kolfschoten, te 's Gravenmogelijke vrijheid worhage.
de gelaten in het beheer dier scholen of
cursussen;
II. indien deze vraag
bevestigend wordt beantwoord, hare voorstellen te belichamen
in ontwerpen van wet
c. q. van algemeenen
maatregel van bestuur;
III. de Commissie
is gemachtigd, desgewenscht een vooiloopig rapport over de
hoofdpunten der door
haai' ontworpen regeling uit te brengen;
IV. de Commissie
kan nopens alle zaken,
waaromtrent zij niet
eenparig oordeelt, bij
meerderheid van stemmen beslissen, dat het
den leden vrijstaat hun
gevoelen, van dat der
meerderheid afwijkend,
tegelijk met de onder
II bedoelde voorloopige
rapporten, dan wel met
het eindrapport der
commissie te doen
kennen;
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Datum
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van het
Kon. Besl.,
waarbij de'
Commissie
werd
ingesteld.

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

7 Maart
1927, n°. 5.

De Commissie is 5 April 1927 geïnstalleerd
en heeft hare werkzaamheden aangevangen.
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Datum
en nummer
van het
Kon. Bosl.
waarbij de
Commissie
werd
ingesteld.

Lid en voorzitter:
J. R. Snoeck Henkemans, lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal.

24 Jan.
1922,
n°. 25.

De Commissie zet haar werkzaamheden voort.

18 Aug.
1921,
n°. 85.

De Commissie heeft haar rapport uitgebracht.

Omschrijving der
Commissie.

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

V. de Commissie is
bevoegd, zich door deskundigen te doen voorlichten en dezen als
raadgevend lid tot hare
vergaderingen toe te
laten.
V. Ressorteerende
onder het Departement
van Marine.
Staatscommissie,
welke tot opdracht heeft
het instellen van een
onderzoek omtrent de
aanwending van de
voor de instandhouding
van de zeemacht gebezigde gelden en opgelegde
persoonlijke
diensten.

Leden:
Ch. L. van de Bilt, lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal;
Jhr. R. R. L. de Muralt, lid van de Eerste
Kamer der Staten-Generaal;
J. Brautigam, lid van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal;
mr. H. Bijleveld, lid van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal;
mr. P. J. Oud, lid van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal.
Adviseerende leden:
J. C. J. B. A. de Josselin de Jong, gep.
kolonel-titulair der mariniers, tevens algemeen secretaris;
T. D. C. Meijneke, administrateur;
A. Vos Jr., kapitein-luitenant ter zee;
E. G. de Wijs, hoofdofficier van administratie der 1ste klasse;
R. H. Wijmans, kapitein-luitenant ter zeetitulair.
Secretarissen:
W. van den Donker, luitenant ter zee der
lste klasse;
D. B. A. Franken, officier van administratie
der lste klasse.

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

Lid en voorzitter:
mr. dr. F. A. C. graaf van Lynden van
Sandonburg, oud-commissnris der Koningin
in de provincie Utrecht.
Leden:
J. van den Tempel, lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal;
mr. J. A. de Wilde, lid van de Tweede

Kamer der Staten-Generaal;
mr. dr. A. van Doorninck, thesaurier-

generaal bij het Departement van Financien;
mr. R. J.
Kamer der
mr. S. J.
Kamer der

H. Patijn, oud-lid van de Tweede
Staten-Generaal;
L. van Aalten, lid van de Tweede
Staten-Generaal;

Bijlage A.

Tweede Kamer.
(Staatibegrooting

Omschrijving der
Commissie.

voor

het

dienstjaar

Namen uer leden.

1928.

Datum
en nummer
van het
Kon. Besl.
waarbij de
Commissie
werd
ingesteld.

2.

I.

5.)

39

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

mr. A. Jonker, directeur van de Vereeniging
van Nederlandsche gemeenten;
H. van Boeyen, lid van Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland;
J. A. H. Steinweg, burgemeester van Ambten Stad-Delden.
Secretaris:
prof. mr. C. W. do Vries, hoogleeraar aan
de Handels Hoogeschool te Rotterdam.
Adjunct-secretaris:
mr. A. J. N. M. Struycken, advocaat en
procureur te 's Gravenhage.
Staatscommissie aan
welke is opgedragen:
a. de Regeering op
haar verzoek van advies
te dienen omtrent bij
een der Hoofden van
de Departementen van
Algemeen Bestuur of
bij de bij het Departement van Financiën
ingestelde Centrale Reorganisatie- Commissie
aanhangige of aanhangig gemaakte plannen,
welke ter verkrijging
vaneenebezuinigingop
s Rijks uitgaven tot
reorganisatie van eenigen tak van Staatsdienst strekken;
b. aan de Regeering
advies uit te brengen
omtrent elke voorgenomen wijziging in
bestaande of instelling
van nieuwe personeelsorganisaties, voor zooveel die van eenigszins
belangrijken aard zijn;
c. aan de Regeering
voorstellen te doen met
betrekking tot elk onderdeel van den Staatsdienst, waar, naar het
oordeel der Commissie,
vereenvoudiging
of
meer doeltreffende besteding der Staatsgelden mogelijk is.
VII. Ressorteerende
onder liet 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.

Lid en voorzitter:
W. F. Pop, oud-Minister van Oorlog.
Leden:
F. H. Fentener van Vlissingen, industrieel
te Utrecht;
ir. I. A. Kalff, lid der directie van de
Nederlandsche Spoorwegen:
prof. L. A. van Royen, hoogleeraar aan de
Technische Hoogeschool;
prof. ir. I. P. de Vooys, hoogleeraar aan
de Technische Hoogeschool.

20Dec. 1920,
De Commissie zet hare werkzaamheden
n°. 81, ge- voort.
wijzigd bij
Kon. besluit
van 29 Sept.
1925, n°. 32.

Lid en algemeen secretaris:
mr. dr. W. M. Westerman, directeur van
de Bijbank der Rotterdamsche Bankvereeniging.
Secretaris:
mr. Ph. Idenburg, te Wa'ssenaar.

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

Handel iugen der Staten-Generaal.

Bijlagen.

1927—1928.

12 Dec.
1910,
n°. 56.

De Commissie zette haar onderzoek voort
naar de in studie genomen onderwerpen:
het wapen der genie;
de organisatie der moterdiensten by het
leger.
Zij stelde met de Vlootcommissie een gemeenschappelijk onderzoek in naar de voorgenomen afschaffing der watervliegtuigen bij
de weermacht in Nederland. Als een gevolg
van dat onderzoek werd door de Leger- en
Vlootcommissie aan Hare Majesteit de Ko-
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ningin aangeboden een verslag onder den
titel van:
Beschouwingen en daaruit gemaakte gevolgtrekkingen nopens de voorgenomen afschaffing der watervliegtuigen bij de weermacht in Nederland.

mr. P. J. Oud, lid van de Tweede Kamer
der Sta ten-Generaal;
mr. W. L. baron de Vos van Steenwijk,
lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal;
H. II. J. Blomjous, lid van de Eerste
Kamer der Staten-Generaal.
Adviseerende leden:
J. C. J. B. A. de Josselin de Jong, kolonel
der mariniers buiten dienst, tevens algemeen
secretaris;
J. Loeff, luitenant-kolonel der militaire
administratie;
A. de Bruyn, reserve-majoor voor speciale
diensten bij het wapen der infanterie.
dr. J. C. Diehl, dirigeerend-officier van
gezondheid der 1ste klasse;
G. C. Beltman, luitenant-kolonel der genie.
Secretarissen:
Jhr. E. L. H. Goldman, kapitein-adjudant
van het Regiment Jagers;
W. F. Oldert, kapitein der militaire administratie.

VIII. Ressorteerendc
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;
jhr. mr. dr. L. H. N. Bosch ridder van
Rosenthal;
jhr. mr. B. W. Th. Sandberg;
mr. dr. S. Sijbenga :
ir. D. F. "Wouda;
dr. H. J. Lovink;
mr. dr. R. H. baron de Vos van Steenwijk;
prof. mr. F. G. Scheltema;
mr. dr. C. W. van der Pot Bz.:
ir. G. Piooseboom;
mr. M. W. Scheltema Jz.;
ir. M. C. E. Bongaerts.
Secretaris:
mr. A. F. Visser van IJzendoorn.

21 April
1892, n°. 4.

Overeenkomstig de adviezen der Commissie
zijn:
1. bepalinsren vastgesteld omtrent verveningen (Wet van 13 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°. 139);
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,Sta~atsbladn°. 129);
4. ter uitvoering van artikel 188 der Grondwet 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 ri°. 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 ,xle bepalingen van de Wet
van 10 November 1900 (Staatsblad n°. 176)
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omtrent het hooger beroep van besluiten van
Gedeputeerde Staten ten opzichte van waterschappen, 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 1902 (Staatsblad n°. 54) aangevuld
en gewijzigd. (Wet van 150ctoberl921, Staatsblad n°. 1125).
12. in de bepalingen van de Wet van 10
November 1900 (Staatsblad n°. 176) —Waterstaatswet 1900 — nadere wijzigingen aangebracht.

Staatscommissie, inLid en voorzitter:
gesteld om de Regeering
mr. J. P. A. Laman de Vries.
voor te lichten nopens
de voorzieningen, zoo
Leden:
wettelijke als andere,
jhr. I. L. van den Berch van Heemstede;
welke in de naaste toekomst in zake de luchtJ. P. Remijnse, kapitein-luitenant ter zee
vaart, en wel bepaalde- commandant van het vliegkamp „de Kooy"
lijk omtrent het lucht- te Helder.
verkeer hier te lande,
mr. W. L. A. Collard;
in verband ook met het
de commandant van deLuchtvaartafdeeling
internationaal luchtverkeer, zullen zijn te te Soesterberg;
treffen.
prof. dr. E. van Everdingen;
ir. W. G. C. Gelinck;
G. van Ginkel;
mr. dr. W. baron van Heeckeren;
E. Heldring;
mr. R. W. J. C. de Menthon Bake;
A. Plesman;
mr. J. F. Schönfeld;
ir. B. Stephan;
J. C. Veder;
A. G. Verbeek;
H. Walaardt Sacré;
ir. dr. E. B. Wolff.
Secretaris:
mr. G. H. Bijkmans van Gunst.

26 November 1919,
n°. 38.

In Juni 1927 werd een ontwerp voor een
nieuwe Wrakkenwet met Memorie van Toelichting en een ontwerp voor een nieuwe
paragraaf 6a van de Waterstaatswet 1900,
eveneens vergezeld van een Memorie van
Toelichting, ingezonden.
Voorts diende de Commissie van Advies
over het reeds door de Regeering ingediende
voorstel tot wijziging der Provinciale wet en
over een adres strekkende tot herziening van
de Onteigeningswet.
De Commissie heeft van het Departement
van Waterstaat ter beoordeeling ontvangen
een ontwerp van een algemeenen maatregel
van bestuur ter uitvoering van de Luchtvaartwet.
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Staatscommissie, ingesteld om een onderzoek in te stellen naaide beste wijze waarop,
zoo mogelijk met gebruik van lietMonvedekanaal, eon 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 landsverdediging.
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 Financiën en het
Departement van Koloniën.
Staatscommissie in
zake de herziening van
het Muntwezen in
Nederland en Nederlandsch-Indië.
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7 Januari
In de vorige mededeeling is inzooverre
1921, n". 30. verandering gekomen, dat het daarin bedoelde
advies thans is ontvangen en nader wordt
onderzocht.

Lid en voorzitter:
mr. J. Limburg.
Leden:
ir. W. H. Brinkhorst;
A. Donker;
ir. W. G. C. Gelinck;
ir. W. 0. Kohier.
Secretaris:
ir. C. J. Witteveen.

Lid en voorzitter:
Mr. R. J. H. Patijn.
Leden:
T-T I van Rraamhppk'
11.
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F. H. Fentener van Vlissingen;
ir. J. A. Kalff:
G. A. Pos;
ir. F. K. Ph. van Iterson;
ir. J. A. Ringers;
P. J. M. Verschure;
Th. M. Th. van Weideren Baron Rengers.
IAd en secretaris:
ir. G. J. van den Broek.

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, oud-hoogleeraar
aan de Nederlandsche Handelshoogeschool
te Rotterdam ;
F. de Fremery, voorzitter van het TabaksBureau te 'sGravenhage;
mr. J. Gerritsen, ouddirecteurder Javasche
Bank te 'sGravenhage;
mr. P. Hofstede de Groot, directeur van
de Amsterdamsche Bank te Amsterdam;
mr. \V. Suermondt Lzn., lid van de firma
A. C. Fraser & C°., te Rotterdam;
F. P. J. Vester, directeur der Nederlandsche
Handel-Maatschappij te Amsterdam.
Lid en secretaris:
mr. W. M. J. van Lutterveld, te Bloemendaal.

12 Mei 1923,
Aan de Commissie werd opgedragen rapn°. 40.
port uit te brengen over de rentabiliteits
vraag der Twenthe-kanalen; dit rapport zal
den Minister van Waterstaat in het laatste
kwartaal van 1927 worden aangeboden.
Een rapport over de tollen op de landwegen
en over enkele andere vragen de wegen
betreffende, is in bewerking.

6 April
1921,
n°. 19.

De Commissie heeft haar advies dd. 6 Maart
1926 aan H. M. de Koningin aangeboden.

