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V00RL00PIG VERSLAG VAN DE COMMTSSIE VAN RAP-
PORTEÜRS over het ontwerp van wet tot aanvulling 
der bepalingen omtrent den in echtscheidingszaken 
bevoegden rechter. (417) 

Onderscheidene leden betuigden bij het afdeelingsonderzoek 
hunne instemming met het wetsontwerp. Intusschen betreurden 
zij het, dat geen verdere voorstellen waren gedaan ten opzichte 
van de regeling der echtscheidingsprocedure, inzonderheid be-
treffende de artikelen 256 en 257 van het Burgerlijk Wetboek. 
Zij vertrouwden, dat bij de toegezegde herziening van artikel 
281 van het Burgerlijk Wetboek, regelende de uitkeering by 
scheiding van tafel en bed, ook genoemde artikelen zouden 
betrokken worden. Thans kan de willekeur dan wel onwil van 
een der betrokkenen eene scheiding gedurende vijfjaren onge-
daan maken en het hertrouwen beletten, met alle gevolgen, 
nadeelig voor de moraal, daaraan maar al te vaak verbonden 

Aldus vastgesteld den 2den April 1921. 

VAN HOUTEN. 
VAN DER LANDE. 
SMEENGE. 
VAN LANSCHOT. 
VAN KOL. 

EINDVERSLAG VAN DE COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 
over het ontwerp van wet tot kwijtschelding aan 
ANANS ABPOERACHMAN van eene den Lande aankomende 
vordering. (878) 

Het afdeelingsonderzoek van dit ontwerp van wet gaf aan-
leiding tot de volgende vraag. Kon niet, als men nagaat den 
hoogen prijs, dien de Staat heeft moeten betalen, toen de aan-
nemer zijne verplichting, om zekere hoeveelheden uit glansee 
gevlochten zakken ten behoeve van den dienst derzoutverpakking 
te leveren, niet was nagekomen, voorzien worden, dat geen 
levering voor een zóó laag bedrag als waarvoor was ingeschreven, 
had kunnen plaats hebben? 

Vastgesteld den 31sten Maart 1921. 

VAN HOUTEN. 
VAN DER LANDE. 
SMEENGE. 
VAN LANSCHOT. 
VAN KOL. 
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EINDVERSLAG VAN DE COMMTSSIE VAN RAPPORTEUR 
over de ontwerpen van wet tot: 

'. wettelijke bescherming van het diploma voor ziekenver-
pleging (319); 
1°. wijziging van artikel 42 der Weduwenwet voor de 

landmacht 1909; 
2". wijziging van artikel 42 der Weduwenwet voor de 

zeemacht 1909 (878); 
verhooging van de begrooting van Uitgaven van het 
Pensioenfonds voor de gemeente-ambtenaren voor het 
dienstjaar 1920 (388); 
wijziging van de wetgeving nopens den accijns op het 
geslacht (38»); 
wederopenstelling van de gelegenheid cm in het genot 
van pensioen te worden gesteld voor de weduwen en 
weezen, bedoeld in de wet van 23 Mei 1917 (Staatsblad 
n°. 426), voor wie het recht op pensioen op grond van 
het vierde lid van artikel 8 dier wet verloren is 
gegaan (395); 
vaststelling van de begrooting van uitgaven van het Fonds 
voor de uitvoering van de Tiendwet 1907 (Staatsblad n°. 222), 
voor het dienstjaar 1921 (398); 
verhooging van het zevende hoofdstuk B der Staat.she-
grooting voor het dienstjaar 1919 (418); 
wijziging van de wet van 15 Augustus 1862 (Staatsblad 
n°. 170), houdende vaststelling van het tarief van 
invoerrechten (432); 
verklaring van het algemeen nut der onteigening van 
gronden, noodig voor den bouw van woningen te Delft, 
ter voorziening in den woningnood (433). 

Tegen deze wetsontwerpen bestond geen bezwaar. 
Vastgesteld 81 Maart 1921. 

PRANSSEN. 
WITTERT VAN HOOGLAND. 
VAN NIEROP. 
VAN EMBDEN. 
BERGSMA. 

MOTIE VAN ORDE VAN DEN HEER VAN EMBDEN c.s. 
(408) 

De Kamer, 
van oordeel, dat het wenschelyk is hare beslissing over 

wetsontwerp n°. 408 op te schorten tot de uitkomsten beken* 
zijn van het onderzoek, dat eene commissie uit de Tweede 
Kamer zal instellen naar de wijze, waarop een belangrijk deel 
der hier bedoelde gelden besteed is, 

besluit dit wetsontwerp Yan hare agenda van heden af te 
voeren, 

en gaat over tot de orde van den dag. 
VAN EMBDEN. 
POLAK. 
WITTERT VAN HOOGLAND 


