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Wet van 21 december 2022 tot wijziging van de 
begrotingsstaat van het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het 
jaar 2022 (Negende incidentele suppletoire 
begroting inzake tijdelijk prijsplafond energie 
voor kleinverbruikers) 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins 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 departementale begrotingsstaat van het 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022; 

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 departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de 
desbetreffende bij deze wet behorende staat. 

Artikel 2  

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

Artikel 3  

Deze wet treedt in werking met ingang van 31 oktober van het onder-
havige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt 
geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 31 oktober, treedt zij 
in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat 
Staatsblad en werkt zij terug tot en met 31 oktober. 
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven te ’s-Gravenhage, 21 december 2022 
Willem-Alexander 

Mede namens de Minister voor Klimaat en Energie, 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
M.A.M. Adriaansens 

Uitgegeven de derde februari 2023 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
D. Yeşilgöz-Zegerius 
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Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) 
voor het jaar 2022 (Negende incidentele suppletoire begroting inzake tijdelijk 
prijsplafond energie voor kleinverbruikers (bedragen x € 1.000) 

Art. Omschrijving Verplich-
tingen

Uitgaven Ontvang-
sten

Totaal 43.461.488 28.292.268 14.944.713

Beleidsartikelen 42.867.545 27.698.325 14.765.241

1 Goed functionerende economie en 
markten 260.127 249.873 49.450

2 Bedrijvenbeleid: innovatie en onderne-
merschap voor duurzame welvaarts-
groei 11.138.550 7.081.086 1.145.356

3 Toekomstfonds 460.595 393.198 106.000
4 Een doelmatige energievoorziening en 

beperking van de klimaatverandering 21.520.965 10.483.610 5.911.419
5 Een veilig Groningen met perspectief 9.487.308 9.490.558 7.553.016

Niet-beleidsartikelen 593.943 593.943 179.472

40 Apparaat 511.483 511.483 179.472
41 Nog onverdeeld 82.460 82.460 0
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