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Wet van 20 februari 1995, houdende vaststelling
van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Provinciefonds 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, dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren en
dat overigens de inrichting van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Provinciefonds moet geschieden met inachtneming
van de bepalingen van hoofdstuk XVI van de Provinciewet;
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 het Provinciefonds 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 het Provinciefonds voor het jaar
1995 wordt vastgesteld, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende
begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten.
Artikel 3
Het bedrag voor de verplichtingen ter zake van de algemene uitkering
over 1995 aan de gezamenlijke provincies, bedoeld in artikel 238 van de
Provinciewet, wordt vastgesteld op f 1344,3 miljoen.
Artikel 4
Het bedrag van de verplichtingen ter zake van de uitkering over 1995
aan de gezamenlijke provincies, bedoeld in artikel 247 van de
Provinciewet, wordt vastgesteld op f 211,0 miljoen.
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Artikel 5
Het bedrag voor de verplichtingen ter zake van de uitkering over 1995
aan de gezamenlijke provincies, bedoeld in artikel 249 van de
Provinciewet, wordt vastgesteld op f 695,9 miljoen.
Artikel 6
Het percentage genoemd in artikel 234, letter a, van de Provinciewet
wordt voor het begrotingsjaar 1995 vastgesteld op 1,453.
Artikel 7

Zie voor de behandeling in de
Staten-Generaal:
Kamerstukken II 1994/95, 23 900 D.
Handelingen II 1994/95, blz. 585–622; 673–716;
791–795; 2687.
Kamerstukken I 1994/95, 23 900 D (108a).
Handelingen I 1994/95, blz. 596–631.

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, 20 februari 1995
Beatrix
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
A. G. M. van de Vondervoort
De Minister van Financiën,
G. Zalm
De Staatssecretaris van Financiën,
W. A. F. G. Vermeend
Uitgegeven de elfde april 1995
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
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Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 20 februari 1995,
Stb. 181
Begroting 1995
Provinciefonds
Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1000)
(1)
Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde
begroting
verplichtingen

TOTAAL
1

2
3
4

uitgaven
2 251 200

Algemene uitkering aan provincies ex art.
238 Provinciewet, met inbegrip van de
netto-uitkering over vorige jaren
Uitkering aan de provincies ex art. 247
Provinciewet
Nadelig saldo van de vorige dienst
Uitkering aan de provincies ex art. 249
Provinciewet

1 344 300

1 344 300

211 000
Memorie

211 000
Memorie

695 900

695 900

Ons bekend,
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
A. G. M. van de Vondervoort
De Minister van Financiën,
G. Zalm
De Staatssecretaris van Financiën,
W. A. F. G. Vermeend
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Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 20 februari 1995,
Stb. 181
Begroting 1995
Provinciefonds
Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1000)
(1)
Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
ontvangsten

1

2

TOTAAL

2 105 500

1,453% van de in het kalenderjaar ontvangen bedragen, verminderd met de in dat
jaar gedane terugbetalingen, wegens de
daarvoor aangewezen belastingen
Batig saldo van de vorige dienst

2 105 500
Memorie

Ons bekend,
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
A. G. M. van de Vondervoort
De Minister van Financiën,
G. Zalm
De Staatssecretaris van Financiën,
W. A. F. G. Vermeend
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