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Wet van 23 februari 1995, houdende wijziging
van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Mobiliteitsfonds voor het
jaar 1993
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 begroting van de uitgaven en de ontvangsten
van het Rijk, vastgesteld bij de wet van 29 april 1993, Stb. 274, laatstelijk
gewijzigd bij de wet van 27 januari 1994, Stb. 71.
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 begroting van de uitgaven van het Mobiliteitsfonds voor het jaar
1993 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 6 van de rekening van het
fonds, onderdeel uitgaven en verplichtingen, welke rekening als
begrotingsstaat bij deze wet behoort.
Artikel 2
De begroting van de ontvangsten van het Mobiliteitsfonds voor het jaar
1993 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 6 van de rekening van het
fonds, onderdeel ontvangsten, welke rekening als begrotingsstaat bij deze
wet behoort.
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.
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Zie voor de behandeling in de
Staten-Generaal:
Kamerstukken II 1993/94, 1994/95, 23 839.
Handelingen II 1994/95, blz. 1068–1103;
1123–1142; 1144–1163.
Kamerstukken I 1994/95, 23 839 (110).
Handelingen I 1994/95, zie vergadering d.d.
21 februari 1995.

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 februari 1995
Beatrix
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
A. Jorritsma-Lebbink
Uitgegeven de negende maart 1995
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
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en verplichtingen (bedragen x f 1 000)
(1)
g

an lagere overheden en
ervoerbedrijven in
t aanleg infrastructuur-

do van de afgesloten

(2)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

verplichtingen

uitgaven

Mutaties (+ of –) op grond
van eerste suppletore
begroting
verplichtingen

225 600
165 400

225 600

memorie

memorie

zijn steeds naar boven afgerond (op duizenden guldens)

er en Waterstaat,

(3)

99 350

uitgaven

(4) = (1) + (2) + (3)

Mutaties (+ of –) op grond
van tweede suppletore
begroting
verplichtingen

uitgaven

56 100

–59 670

56 100

–59 670

(5)

Totaal beschikbaar

verplichtingen

(6) = (5) – (4)
1

Realisatie

uitgaven

Slotwetmutaties (+ of –) (+ =
tekortschietend beschikbaar
bedrag)

verplichtingen

222 030

uitgaven

verplichtingen

158 990

264 750

222 030

223 651

158 990

–

0

0

0

uitgaven

–63 040
–41 099

–63 040

ten (bed agen x f 1 000)

g

eslag op de motorrijtuig

vangsten

van de afgesloten reke-

er en Waterstaat,

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) + (3)

(5)

(6) = (5) – (4)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) op grond
van eerste suppletore
begroting

Mutaties (+ of –) op grond
van tweede suppletore
begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –) (+ =
meer ontvangen)

ontvangsten

ontvangsten

ontvangsten

ontvangsten

ontvangsten

ontvangsten

297 000

57 700

–1 970

352 730

354 967

2 237

154 800

154 800

156 476

1 676

memorie

0

562

562

197 930

197 929

–1

142 200

57 700

–1 970

