
31 474 XII Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor
het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET
27 mei 2008

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 de noodzaak is gebleken

van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2008, vastgesteld
bij de wet van 10 april 2008, Stb. ;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben
goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat (XII) voor het jaar 2008 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de
desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in
duizenden euro’s.

Artikel 3

Artikel 66, vijfde en zesde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 komt voor
de accountantsdienst van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor
het jaar 2008 als volgt te luiden:

5. De resultaten van de controle worden jaarlijks vastgelegd in
rapporten die zijn gericht aan Onze betrokken Minister. Het samenvat-
tende rapport bevat, behalve de belangrijkste bevindingen van de
controle, een accountantsverklaring.

6. De in het vijfde lid bedoelde accountantsverklaring heeft betrekking
op:

a. de deugdelijke weergave van de in het jaarverslag en de saldibalans
opgenomen financiële informatie;

b. de deugdelijke weergave van de in de bedrijfsvoeringsparagraaf van
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het jaarverslag opgenomen informatie over de naleving van de eis van
rechtmatigheid;

c. de naleving van de verslaggevingsvoorschriften inzake de onder a en
b bedoelde informatie;

d. de niet-strijdigheid van de in het jaarverslag opgenomen
niet-financiële informatie met de financiële informatie.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige
begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst,
wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan 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 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
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Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar
2008
(wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Departementale suppletore begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van ......, Stb. .
Begroting 2008
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII)
Bedragen in EUR 1 000

(1) (2)

Art.
Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties (+ of -) eerste suppletore
begroting

Verplich-
tingen

Uitgaven Ontvang-
sten

Verplich-
tingen

Uitgaven Ontvangsten

TOTAAL 8 183 211 90 645 – 699 565 3 246

Beleidsartikelen

31 Integraal waterbeleid 69 567 75 502 454 1 035 1 142 0
32 Het bereiken van optimale veiligheid in

of als gevolg van mobiliteit
51 480 52 580 3 400 – 338 – 38 194

33 Veiligheid gericht op de beheersing van
veiligheidsrisico’s

46 220 51 005 0 – 2 163 544 0

34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare
reistijden en een goede bereikbaarheid

132 758 134 899 98 7 903 16 293 2 000

35 Mainports en logistiek 64 710 78 030 10 876 – 1 934 4 976 0
36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van

kwaliteit leefomgeving gegeven de
toename van mobiliteit

82 108 114 231 57 150 – 30 302 – 17 328 0

37 Weer, klimaat, seismologie en ruimte-
vaart

39 203 46 527 454 145 – 234 0

Niet-beleidsartikelen

39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU 7 418 303 7 413 328 – 888 900 – 888 900
40 Nominaal en onvoorzien – 9 156 – 9 156 174 585 174 585
41 Ondersteunen functioneren VenW 215 632 226 265 18 213 – 3 664 9 395 1 052

Mij bekend,
De minister van Verkeer en Waterstaat,
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