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Wet van 3 februari 2011, houdende wijziging 
van de begrotingsstaten van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009 
(slotwet) 

 
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 begrotingsstaten van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009; 

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 slotwetmutaties in de begrotingsstaten van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009 worden als volgt vastgesteld:

A. Departementale begrotingsstaat 

Art.no. Artikelomschrijving Slotwetmutaties Slotwetmutaties Slotwetmutaties

Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten

x EUR 1 000 x EUR 1 000 x EUR 1 000

1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van 
mensenrechten – 12 534 – 1 341

2 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening 
en goed bestuur – 211 729 – 11 116 64

3 Versterkte Europese samenwerking – 397 065 – 343 519 100 624
4 Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede – 444 423 29 837 2 520
5 Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling – 355 026 – 30 745
6 Beter beschermd en verbeterd milieu – 98 815 34 890
7 Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering 

van personenverkeer 9 616 – 2 078 1 073
8 Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten 

Nederland – 4 669 – 3 378 – 90
9 Geheim – 74 – 74
10 Nominaal en onvoorzien 5 5
11 Algemeen 9 342 20 901 – 927
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B. Baten-lastendiensten 

Baten-lastendiensten Slotwetmutaties Slotwetmutaties

Baten (x EUR 1 000) Kapitaalontvangsten 
(x EUR 1 000)

CBI – 1 135 0

Lasten

CBI – 1 819 0

Saldo

CBI 684 0

 
Artikel 2  

1. In afwijking van artikel 54, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 
geldt voor het jaarverslag van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) 
voor het jaar 2009, dat het in dat artikellid bedoelde inzicht per beleidsar-
tikel in de toelichting bij de verantwoordingsstaat beperkt kan blijven tot 
de onderdelen c tot en met f van dat artikellid. 

2. In afwijking van artikel 54, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 
wordt in het jaarverslag van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) 
voor het jaar 2009 de informatie, bedoeld in dat artikellid, niet per 
beleidsartikel opgenomen. Deze informatie wordt in het jaarverslag 
gekoppeld aan door onze minister van Buitenlandse Zaken aangewezen 
beleidsprioriteiten. 

Artikel 3  

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van 
uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en 
met 31 december 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 te ’s-Gravenhage, 3 februari 2011
Beatrix 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
U. Rosenthal 

Uitgegeven de vierentwintigste februari 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I. W. Opstelten
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