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Regeling vim liet kiesrecht enz.
wordt door niet meer dan twee personen , logementen
en slaapsteden voor hen die er tydelijk opgenomen zy'n,
Khepan van 25 M3. laadruimte en daarboven uityezon(•• 26)
di-rd , worden niet als woningen aangemerkt.
„Verwisseling van woning ten gevolge van eigendomsSUBSIDIAIR AMENDBMENT.
overgang, of het geheel of tra deele te niet man van
ara gtboawd Ogenoom of wegens verplaatsing in 's lands
dienst, of ook wegens het beurtelings betrekken van een
I )i; ondergeteekende heeft de eer voor te stellen subsi- der woningen behoorende tot die welke de eigenaar of
diair, alzoo in geval van aanneming van het amendement liuurder daarvan in doorgaand gebruik heeft, wordt niet
van de heereu RfaU C. S. , en van des ondergeteekendeu als verandering van woning beschouwd;".
amendement, toe te voegen aan het derde lid van art. 4 :
VAN DER FELTZ.

„terwyl de onderstand, verleend in laatstgeraelde hulp
en geneesmiddelen, slechts in aanmerking komt wanneer hy is verstrekt in het laatstverloopen burgerlyk
jaar;",
zoodat by aanneming van alle drie de amendementen,
het derde lid van art. 4 zou luiden als volgt:

(«. 21).;

„ gedurende de laatstverloopen drie burgerlijke jaren
VOORGESTELD AMENDEMENT.
zelf evenmin als zy'ne vrouw of minderjarige kinderen,
onderstand heeft genoten van eene instelling, hetzij van
weldadigheid, hetzij tot voorkoming van armoede, of wel
van een gemeenteDestuur; zynde onder onderstand te
De ondergeteekende heeft de eer het volgende amenverstaan elke ondersteuning in geld of benoodigdheden, dement voor te stellen:
genees-, heel- en verloskundige hulp en geneesmiddelen
daaronder begrepen, tot leniging van nood, terwyl de | Art. 4 , al. 2 , te lezen als volgt:
onderstand, verleend in laatstgemelde hulp en geueesmid, l c . op den 15den Januari van het jaar waarin de
delen , slechts in aanmerking komt wanneer hy' is verkiezerslyst
wordt vastgesteld , in eene woning gehuisvest
strekt in het laatstverloopen burgerlyk jaar;".
is aan den eisch dezer wet beantwoordende, in die
LEVV.
woning sedert den 15den October van het voorafgaand
burgerlijk jaar gehuisvest is geweest, en in de vorige
maanden van dat jaar hoogstens eenmaal van woning
veranderd is»
(« 27.)
„Onder woning verstaat deze wet ieder gebouw of getimmerte of afgescheiden gedeelte daarvan, hetwelk by
den bewoner, hetzy met of zonder huisgezin, in uitVOORGESTELD AMENDEMENT.
sluitend gebruik is.
„Beweegbare woningen worden niet als woningen aangemerkt. uitgenomen schepen van meer dan 20 kub.
De ondergeteekende stelt voor:
meter inhoud.
„Als verandering van woning wordt niet aangemerkt
Art. 4 , 2de lid , van het Regeeringsontwerp te lezen
die ten gevolge van eigendomsovergang, van het geheel
als volgt •
of ten deele te niet gaan van de woning, van verplaat„in het laatstverloopen dienstjaar niet aangeslagen sing in openbaren of byzonderen dienst.
geweest zynde in eenige Rijks directe belasting gedurende .
„Hy die meer dan ééne woning in gebruik heeft wordt
de laatstverloopen of aan zijne laatste verhuizing vooraf : niet geacht van woning te veranderen door het af\visgegane twaalf maanden , eene zelfde woning, bestaande, j selend gebruik dat hy van die woningen maakt;".
voor zoover het hoofden van huisgezinnen betreft, uitten I
minste twee afgesloten vertrekken of wel uit één zoodanig | en de volgende alineae te nummeren: 2"., 3 n . enz.
vertrek en eene keuken; en voor zoover het afzonderlijk
lerende of bij anderen inwonende personen betreft, be- .
FARNCOMBE SANDERS.
staande uit ten minste één afgesloten vertrek met haard- j
stede, krachtens persoonlijk of zakelijk recht, ter bewoning in afzonderly'k gebruik heeft gehad; wordende I
schepen van ten minste ynf en twintig ton inhoud ten op- '\
zichte van den schipper als woningen aan bovenvermelde .
(6. 30.)
vereischten voldoende aangemerkt, en verwisseling j
van woning in een en hetzelfde gebouw of wel ten- i
gevolge van eigendomsovergang, het geheel of ten deele •
VOORGESTELDE SUB-AMENDEMENTEN'.
te niet gaan van een gebouwd eigendom of verplaatsing
in 's lands dienst niet als verhuizing aangemerkt."
W. DE MEIJIER.
ro.

28.)
GEWIJZIGD AMENDEMENT
(ter vervanging van stuk n°. 21).

De ondergeteekende stelt voor aan art. 4 toe te voegen
het volgende:
„Beweegbare en verplaatsbare woningen, woningen
bevattende niet meer dan één vertrek, tenzy' dit gebruikt
Handelingen der Stuten-Oeneraal. Bijlagen. 18U3-1894.

De ondergeteekende heeft de eer op Let gewijzigd
amendement van den heer VAN DER FELTZ (stuk n°. 28)
voor te stellen de volgende sub-amendementen:
I. de beide laatste regels van de 1ste alinea te lezer.
als volgt:
» en schepen van minder dan 20 M*. laadruiite, worden niet als woningen aangemerkt."
II. voor de woorden »'s lands", in den 3!en regel
van boven van de 2Ie alinea, te lezen «openbaren of
bijzonderen ".
S.MEENGE.

