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Wet van 23 december 1994, houdende
vaststelling van de begroting van de uitgaven en
de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA)
voor het jaar 1995
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 ingevolge artikel 105 van
de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk
bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren en
dat ingevolge artikel 28 van de Comptabiliteitswet voor het sluiten van
overeenkomsten tot het aangaan van geldleningen machtiging bij de wet
moet worden verkregen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De begroting van de uitgaven van de Nationale Schuld (IXA) voor het
jaar 1995 wordt vastgesteld, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende
begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen.
Artikel 2
De begroting van de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor
het jaar 1995 wordt vastgesteld, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende
begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten.
Artikel 3
Onze Minister van Financiën wordt gemachtigd in 1995 schatkistpapier
uit te geven en te belenen en geldleningen ten laste van de Staat der
Nederlanden aan te gaan ter voorziening in de financieringsbehoefte van
de Staat alsmede uit monetaire overwegingen.
Artikel 4
De looptijd van de geldleningen zal ten hoogste vijftig jaar zijn.
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Artikel 5
Onze Minister van Financiën stelt met inachtnemening van het bepaalde
in de Wet schatkistpapier en in deze wet de voorwaarden vast, waarop
schatkistpapier wordt uitgegeven en beleend en geldleningen ten laste
van de Staat der Nederlanden worden aangegaan.
Artikel 6
Onze Minister van Financiën kan aan bemiddelaars in onderhandse
geldleningen over het nominale bedrag van door hun tussenkomst tot
stand gekomen onderhandse geldleningen een provisie toekennen van
ten hoogste 1/8% (een achtste ten honderd).
Artikel 7
Het recht tot opvordering van een hoofdsom van de overeenkomstig
deze wet aangegane vaste schuld, welke aflosbaar is gesteld, verjaart 10
jaar na de eerste dag waarop de hoofdsom aflosbaar is.
Artikel 8

Zie voor de behandeling in de
Staten-Generaal:
Kamerstukken II 1994/95, 23 900 IXA.
Handelingen II 1994/95, blz. 312–340; 345–353;
377–417; 455–461; 468–469.
Kamerstukken I 1994/95, 23 900 IXA (69).
Handelingen I 1994/95, zie vergadering d.d. 21
december 1994.

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt
geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, 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 januari.
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, 23 december 1994
Beatrix
De Minister van Financiën,
G. Zalm
Uitgegeven de vierentwintigste januari 1995
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
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Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 23 december 1994,
Stb. 1995, 12
Begroting 1995
Nationale Schuld (IXA)
Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1000)
(1)
Oorspronkelijk vastgestelde begroting
Art.

Omschrijving

verplichtingen

TOTAAL
01

62 506 209

Vaste Schuld
01 Rente en kosten
02 Vergoeding van daarvoor in aanmerking komende verjaarde vorderingen
03 Aflossing
04 Vervroegde aflossing

02

27 428 300

250
32 479 100
0

250
32 479 100
0
518 500

518 500

Diversen

518 500
59

01 Vervallen
02 Overige rentelasten
03 Onvoorziene uitgaven
04

59 907 650
27 428 300

Vlottende Schuld
01 Rente en kosten van schatkistpapier,
kasgeldleningen en van gelden in
rekening-courant met ’s Rijks schatkist

03

uitgaven

44
15

Portefeuille Staatsschuld
01 Portefeuille Staatsschuld

44
15
2 080 000

2 080 000

2 080 000

Mij bekend,
De Minister van Financiën,
G. Zalm
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Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 23 december 1994,
Stb. 1995, 12
Begroting 1995
Nationale Schuld (IXA)
Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1000)
(1)
Oorspronkelijk vastgestelde begroting
Art.

01

Omschrijving
TOTAAL

62 545 800

Vaste Schuld

60 465 800

01 Ontvangsten bij storting op staatsleningen
02 Uitgifte van vaste schuld
02

Vlottende Schuld
01 Rente van kortlopende vorderingen

03

Diversen

0
60 465 800
0
0
0

01 Overige ontvangsten betreffende de
Nationale Schuld
04

ontvangsten

0

Portefeuille Staatsschuld

2 080 000

01 Portefeuille Staatsschuld

2 080 000

Mij bekend,
De Minister van Financiën,
G. Zalm
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