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Buitenlandse Handel en 
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Voorjaarsnota) 

Nr. 1  VOORSTEL VAN WET 
28 mei 2014 

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 
Prins 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 voor Buiten-
landse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII), vastgesteld bij de 
wet van 18 december 2013, Stb. 32; 

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 begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden 
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk 
afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het 
onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen 
aan te brengen in:
  

de departementale begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking (XVII) 

Artikel 2  

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in 
duizenden euro’s. 
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Artikel 3  

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 inwerking 
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 die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 
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Departementale suppletore begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van ......, Stb. ... 
Begroting 2014 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)  

(bedragen in EUR 1.000) 

(1) (2) 

Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting 

verplich-
tingen 

uitgaven ontvangsten verplich-
tingen 

uitgaven ontvangsten 

TOTAAL 2.795.676 96.030 – 122.731 0 

Beleidsartikelen 2.795.676 96.030 – 122.731 0 

1 Duurzame handel en investeringen 947.055 418.256 9.315 47.998 44.627 
2 Duurzame ontwikkeling, voedselze-

kerheid en water 709.650 586.953 – 123.451 – 10.673 
3 Sociale vooruitgang 486.048 1.018.987 163.113 – 379 
4 Vrede en veiligheid voor 

ontwikkeling 799.569 692.469 – 167.369 – 197.802 
5 Versterkte kaders voor 

ontwikkeling 425.637 79.011 86.715 – 208.085 41.496 
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