
Vel 54. \n Eerste Kamer. 

L2de VERGADERING. 30 DECEMHER 1908, 

AANWIJZING VAN VERANDERINGEN, gedurende de 
beraadslaging iu de Tweede Kamer der Statcn-Generaal 
gebracht in liet ontwerp r*a wet tot vaststelling van 
hoofdstuk VI der Staatsbegroting voor het dienstjaar 1909. 

(•) 
Iste AÏUKKI.INO. 

IIde ftiitliral'tlcrliiiii. 

Artikel 1G is laatstelijk verminderd met f 7<)0<) en gebracht 
op f 1(143 850. 

Artikel 18 is laatstelyk verminderd met f276312 en gebracht 
op f 1 705 588. 

Artikel 23 is verminderd met f 15 000 en gebracht op f 1 432 250. 

Dientengevolge z|ju het totaal der Ilde onderafdeeling en 
dat der 1ste Afdeeling, zoomede het eindcijfer van het hoofd-
stuk geworden respectievelijk f7697476, f 10 020 244,47' en 
f 19 387 501,47'. 

AANWIJZING E»IB VERANDERING, gedurende debe-
raadslaging in de Tweede Kamer der Staten-Geueraal 
gebracht in het ontwerp van wet tot vaststelling van 
hoofdstuk IX der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1909. 

(2) 

Achter art. 112 wordt ingevoegd een nieuw artikel 112/<i.*, 
luidende: 

.Aankoop van terrein ten zuiden van den Hof-
si ugel Memorie". 

AANWIJZING VAN VERANDERINGEN, gedurende de 
beraadslaging iu de Tweede Kamer der iStateiH ieneraal 
gebracht in liet gewijzigd ontwerpvan wet tot vaststelling 
van het Xde hoofdstuk der 'Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1909. (2) 

Vde Aypwn.it. 

Artikel 135, verminderd met f 7600, is vastgesteld opf96550. 

Artikel 130 is gewijzigd als volgt: 
,Jaarwedden en toelagen van de bureelambtenaren, toegevoegd 

aan de inspecteurs van den arbeid f 27 745,00" 

In artikel 137, regels 2, 3 en 4, zyn vervallen de woorden : 
„ huur van een gebouw ten behoeve van deu contralen dienst 
en inrichting daarvan". 

Dit artikel, verminderd niet f 15500,il vastgesteld op f46000. 

Artikel 149 luidt thans: .Kosten van cominissiën met inbegrip 
van het drukken van verslagen; kosten van onderzoekingen 
door of adviezen van deskundigen." 

Dit artikel, verminderd met i' 4000, is vastgesteld op f 7700. 
Dientengevolge is het totaal der Vde afdeeling verminderd 

met f 301)00, en vastgesteld op f 377 555. 

Vide AtDimnto. 

Artikel löO, verhoogd met f 18 500, is vastgesteld op f 85 150. 
Mitsdien is het totaal der Vide afdeeling vastgesteld op f 521 325. 

Het eindcijfer van het hoofdstuk is derhalve verminderd met 
f 12 10<> en geraamd op f 7 497 205,25. 

Handelingen der Stnten-Generaal. — 1908 1909. — I. 
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