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D  GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 
20 december 2012 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van 

de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk 
bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabili-
teitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk 
behoren; 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel 1  

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013 wordt vastge-
steld. 

Artikel 1a  

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 wordt vastgesteld. 

Artikel 2  

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst 
Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI) van 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2013 wordt vastge-
steld. 

Artikel 3  

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s. 

 
 
 
 
kst-33400-V-D
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2012 Eerste Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 400 V, D 1



Artikel 3a  

In afwijking van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 
wordt de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssa-
menwerking (XVII) vastgesteld bij deze wet. 

Artikel 3b  

1. Het verlenen van schuldreductie aan Soedan vindt niet eerder plaats 
dan 14 dagen nadat van het voornemen daartoe door Onze Minister voor 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in overeenstemming 
met onze Minister van Financiën schriftelijk mededeling is gedaan aan de 
beide kamers der Staten-Generaal. 

2. Indien binnen de in het eerste lid genoemde termijn door of namens 
een der kamers van de Staten-Generaal of door ten minste een vijfde van 
het grondwettelijk aantal leden van een der kamers de wens te kennen 
wordt gegeven nadere inlichtingen te ontvangen over voorgenomen 
schuldreductie, zal deze niet eerder plaatsvinden dan nadat deze 
inlichtingen zijn verstrekt. 

3. Indien een van de beide kamers binnen 14 dagen na de schriftelijke 
mededeling of binnen 14 dagen na het verstrekken van de bedoelde 
inlichtingen, als haar oordeel uitspreekt dat de voorgenomen schuldre-
ductie een voorafgaande machtiging bij de wet behoeft, zal de schuldre-
ductie eerst plaatsvinden nadat die machtiging is verleend. 

Artikel 4  

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onder-
havige begrotingsjaar.. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt 
geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij 
in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat 
Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari. 
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven

De Minister van Buitenlandse Zaken, 

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 
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Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 
2013  

 Departementale begrotingsstaat (V) behorende bij de Wet van ............, Stb. ... 
 Begroting 2013 
 Ministerie van Buitenlandse Zaken 
 (bedragen in EUR 1 000) 

(1) 

Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting 

verplichtingen uitgaven ontvangsten 

TOTAAL 11.787.706 844.513 

Beleidsartikelen 10.983.890 785.887 

1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van 
mensenrechten 99.376 114.886 

2 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening 
en goed bestuur 672.511 769.500 1.167 

3 Europese samenwerking 7.412.138 7.580.467 685.267 
4 Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede 749.287 923.979 57.363 
5 Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling 353.241 1.100.152 
6 Duurzaam water- en milieubeheer 533.944 397.960 
7 Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering 

van het personenverkeer 24.964 24.964 41.300 
8 Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten 

Nederland 51.065 71.982 790 

Niet-beleidsartikelen 803.816 58.626 

9 Geheim pm pm 
10 Nominaal en onvoorzien 33.597 33.597 
11 Apparaat 702.951 770.219 58.626
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Begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst behorende bij de Wet van .........., Stb. ...  

 Begroting 2013 
 Ministerie van Buitenlandse Zaken 
 (bedragen in EUR 1 000) 

Totaal baten Totaal lasten Saldo baten 
en lasten 

Agentschap CBI 32.197 31.542 655 
Totaal 32.197 31.542 655

 

Totaal 
kapitaal-
uitgaven 

Totaal 
kapitaal-

ontvangsten 

Agentschap CBI 350 0 
Totaal 350 0
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Begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)  

 Begroting 2013 
 Bedragen x € 1 000 

Art. Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting 

verplichtingen uitgaven ontvangsten 

Beleidsartikelen 89.197 14.315 

1 Een sterke internationale concurrentiepositie 75.116 89.197 14.315
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