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Wet van 29 januari 2010 tot wijziging van de 
begrotingsstaat van het Fonds economische 
structuurversterking voor het jaar 2009 
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

 
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 Fonds economische 
structuurversterking voor het jaar 2009, vastgesteld bij de wet van 
5 februari 2009, Stb. 2009, 221, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
25 september 2009, Stb. 2009, 435; 

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 begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking 
voor het jaar 2009 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet 
behorende staat. 

Artikel 2  

In afwijking van artikel 2 van de Wet Fonds economische structuurver-
sterking worden de ontvangsten van het fonds in het begrotingsjaar 2009 
vastgesteld op het niveau zoals opgenomen in artikel 21 van de bij deze 
wet behorende begrotingsstaat. 

Artikel 3  

In afwijking van artikel 4, lid 1 en 2 van de Wet Fonds economische 
structuurversterking heeft het gerealiseerde batig of nadelig eindsaldo 
van het fonds van het jaar 2008 geen gevolgen voor het voordelig 
beginsaldo van het begrotingsjaar 2009. 

In afwijking van artikel 4, lid 3 van de Wet Fonds economische structuur-
versterking kunnen ten laste van het fonds in de begroting niet meer 
uitgaven worden geraamd dan het totaal van de geraamde ontvangsten, 
inclusief het gerealiseerde batig saldo van het fonds van voorafgaande 
jaar. 
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Artikel 4  

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

Artikel 5  

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het 
onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt 
geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, 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 december van het onder-
havige 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, 29 januari 2010
Beatrix 

De Minister van Economische Zaken, 
M. J. A. van der Hoeven 

De Minister van Financiën, 
J. C. de Jager 

Uitgegeven de zevenentwintigste april 2010

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin 
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Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende 
met de Najaarsnota) 

Suppletore begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van 29 januari 2010, Stb. 161 
Begroting 2009 
Fonds economische structuurversterking 
Bedragen in € 1000 

(1) (2) (3)

Art. Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutatie (+ of –) 1e suppletore 
begroting

Mutatie (+ of –) 2e suppletore begroting

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

Bijdragen van het fonds aan andere begrotingen

11 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van 
verkeer en vervoer 1 133 893 – 340 060 – 803

12 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van 
milieu en duurzaamheid 274 850 124 733 13 910

13 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van 
kennis en innovatie 526 638 90 276 – 26 126

14 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van 
ruimtelijke ordening 121 356 169 802 – 131 712

15 Projecten in voorbereiding 421 132 67 353 – 279 424

Sub-totaal uitgaven 2 477 869 112 104 – 424 155

Ontvangsten van het fonds

21 Ontvangsten uit aardgasbaten 2 477 869 112 104 – 424 155

Sub-totaal ontvangsten 2 477 869 112 104 – 424 155

Saldi

31 Voordelig eindsaldo / beginsaldo 0 0

Totaaltelling 2 477 869 2 477 869 112 104 112 104 – 424 155 – 424 155
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