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33 480 V Wijziging van de begrotingsstaten van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het 
jaar 2012 (wijziging samenhangende met de 
Najaarsnota) 

Nr. 4  NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 19 december 2012  

In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012 (Kamerstukken II, 
2012/13, 33 480-V, nr. 1) wordt de begrotingsstaat als volgt gewijzigd 
(bedragen x EUR 1 000):

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012 

Art. Omschrijving 
Mutatie suppletore begroting (+ of -) 
NJN voor Nota van wijziging 

Mutatie suppletore begroting (+ of -) 
NJN na Nota van wijziging 

verplich-
tingen uitgaven 

ontvangsten verplich-
tingen uitgaven ontvangsten 

TOTAAL – 762 434 16 402 9 908 560 – 624 505 16 402 

3 Europese samenwerking – 749 435 – 781 407 16 402 – 611 506 – 643 478 16 402

 
De (sub-)totaaltellingen in de begrotingsstaat worden met deze 

wijzigingen in overeenstemming gebracht. 

TOELICHTING  

Artikel 3 

Aanvullende EU-begroting 2012 
Op 12 december jl. stemde het Europees Parlement in met het onder-

handelingspakket voor een aanvullende EU-begroting 2012 en de 
EU-ontwerpbegroting voor 2013. De Raad had hier op 6 december al haar 
akkoord voor gegeven in de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken. 
Hiermee is nog voor het eind van het jaar een overeenkomst bereikt die 
gevolgen heeft voor 2012. 

oor 2012 is een aanvullende begroting van 6,1 miljard euro aange-
nomen, waarvan 100 miljoen euro via herschikking binnen de 
EU-begroting is gevonden en waar tegenover een meevaller staat van 3,1 
miljard euro. Netto zal er dus voor een bedrag van in totaal 2,9 miljard 
euro additioneel door de lidstaten moeten worden afgedragen. Deze extra 
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afdrachten worden op basis het relatieve bruto nationaal inkomen (BNI) 
van een lidstaat in de EU omgeslagen over de lidstaten. De Nederlandse 
BNI-sleutel bedraagt momenteel 4,8%, hetgeen neerkomt op een bedrag 
van 138 miljoen euro. Middels deze Nota van Wijziging wordt dit bedrag 
aan aanvullende Nederlandse EU-afdrachten verwerkt. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
F.C.G.M. Timmermans
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