
Bijlagen. I$:*4. 1—3.1 Tweede Kamer. 
Verhooging van hel J X<!«• hoofdstuk der Staatsbegrooting voor liet dienstjaar 1910, 

(2:14. 1.) 

KONINKLIJKE BOODSCHAP. 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

MIJNE HEEREN ! 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp 
van wet tot verhooging van liet EXde hoofdstuk HIT staats-
begrootlng voor L910. 

De toelichtende jnemorie, die hel wetsontwerp vergezelt, 
bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede, Mijne Hoeren, bevelen wij U in Godes heilige 
bescherming. 

's Gravenhage, den 12 Maart 1910. 

(2U. 2.) 

O N T W E R P VAN WET. 

W I L H E L M I N A . 

Wi.i W I L H E L M I N A , BIJ DE GKATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDEKLANDEN. 1'KISSES VAN OKANJE-NASSAI-, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of hooien lezen, saluut! doen 
te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de nood
zakelijkheid is gebleken tot verhooging van her IXde hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor 1910, vastgesteld bij de wet van 
12 Februari 1910 (Staatsblad n°. 62); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met 
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en 
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel 1. 

De navolgende artikelen van het IXde hoofdstuk der Staats-
begrooting voor 1910, vastgesteld bij de wet van 12 Februari 1910 
(Staatêblad n". 02), worden verhoogd met en mitsdien gebracht 
op de daarbij vermelde bedragen. 

Vide AKDEELINO. 

wordt ver
hoogd met: 

en mitsdien 
Dader vastge

steld op: 
Posterije n. 

A. Hoofdbestuur. 

Artikel 16G. Jaarwedden van 
den directeur-generaal en van het 
personeel bij het hoofdbestuur, en 
van de bij het hoofdbestuur gede-
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tacheerde ambtenaren. Toelagen, 
sciirijiiooiicn en daggelden. Hono
rarium van een accountant. . . f sooo r 492 448 

tl. Postdienst 

Artikel i~('. Jaarwedden en toe
lagen van het vaste personeel. . 57 976 6048707 

C. Telegraafdienst. 

Artikel INO. Jaarwedden en toe
lagen van het vaste personeel. . 60 860 1928 828 

1). Vereenigde post- en tele
graafdienst. 

Artikel l'.»1. Jaarwedden en toe-
lagen van het vaste personeel. . 69 626 8161696 

Artikel 8. 
Ten gevolge van voorschreven verhoogingen wordt het totaal 

van de Vide afdeeling en het eindcijfer van gemeld hoofdstuk 
verhoogd met eenhonderd ze» en tachtig duitend driehonderd 
vijftig gulden (f 180 8ö0). 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle .Ministerieele Departementen, Autoriteiten, 
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige 
uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Waterstaat. 

(884. 8.) 

MEMORIE VAN TOELICHTING. 

Hij het opmaken van de ontwerp-begrooting voor 1910 
werden voor de jaarwedden der directeuren en commiezen bij 
de posterijen en telegraphie de bedragen uitgetrokken, welke 
naar de toen geldende bepalingen voor dat jaar noodigzouden 
zijn. 

Intusschen zijn deze bepalingen gewijzigd en de trakte
menten verhoogd overeenkomstig de plannen, medegedeeld in 
de Memorie van Antwoord op het inmiddels tot wet verheven 
ontwerp tot verhooging van het IXde hoofdstuk der Staats-
begrooting voor 1909 (Gedrukte Stukken 1909—1910 n". 84). 

Dientengevolge is verhooging van de begrooting voor 1910 
noodig met de bedragen, in het wetsontwerp genoemd. Het 
verschil tusschen het totaal dier bedragen en het twaalfvoud 
van de som, welke voor December 1909 werd geraamd, vloeit 
voort uit toeneming van anciënniteit en van verkeer op de 
kantoren. 

De Minister MR Waterstaat, 

L. II. W. REGOÜT. 




