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Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 
Ontvangen 1 juni 2017 

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 21 december 2016, Stb. 54; 

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 voor het jaar 2017 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  

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. 
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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 voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 
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Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-
samenwerking (XVII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 

 Departementale suppletoire begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van ..., Stb. ... 
Begroting 2017 Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) 
(bedragen in EUR 1.000) 

(1) (2) 

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

verplich-
tingen 

uitgaven ontvang-
sten 

verplich-
tingen 

uitgaven ontvang-
sten 

TOTAAL 1.299.926 2.246.057 100.208 1.292.585 509.706 – 10.000 

Beleidsartikelen 1.299.926 2.246.057 100.208 1.292.585 509.706 – 10.000 

1 Duurzame handel en investeringen 242.591 496.986 23.126 306.433 20.576 – 10.000 
2 Duurzame ontwikkeling, voedselzeker-

heid en water 476.815 660.072 313.651 1.507 
3 Sociale vooruitgang 222.763 727.524 173.437 – 10.376 
4 Vrede en veiligheid voor ontwikkeling 329.990 469.106 227.753 245.368 
5 Versterkte kaders voor ontwikkeling 27.767 – 107.631 77.082 271.311 252.631 0
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