
Overzicht van   afdeling Inhoudelijke Ondersteuning 

stemmingen in de 

Tweede Kamer 

 

 
 

 

 

 aan De Leden 

 

 

 datum 18 december 2014 

 

 

De onderstaande wetsvoorstellen (wijzigingen van begrotingsstaten in verband met de 

Najaarsnota 2014) zijn op 18 december 2014 als hamerstukken afgedaan door de Tweede 

Kamer. 

 

 

 

34085 IIA 

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2014 

(wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

 

34085 IIB 

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 

van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de 

Najaarsnota) 

 

34085 III 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het 

Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en 

Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de 

Najaarsnota)  

 

34085 IV 

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2014 (wijziging 

samenhangende met de Najaarsnota) 

 

34085 VI 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het 

jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

 

 

 

 



 datum 18 december 2014 

 ons kenmerk   

 blad 2 

 

 

34085 VII 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de 

Najaarsnota) 

 

34085 IX 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de 

begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende 

met de Najaarsnota) 

 

34085 X 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014 

(wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

 

34085 XII 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor 

het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

 

34085 XIII 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor 

het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

 

34085 XV 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

 

34085 XVI 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport (XVI) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

 

34085 XVIII 

Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2014 

(wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

 

34085 A 

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014 (wijziging 

samenhangende met de Najaarsnota) 

 

34085 B 

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2014 (wijziging 

samenhangende met de Najaarsnota) 

 

34085 C 

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2014 (wijziging 

samenhangende met de Najaarsnota) 

 



 datum 18 december 2014 

 ons kenmerk   

 blad 3 

 

 

34085 F 

Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2014 

(wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

 

 

34085 H 

Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2014 (wijziging 

samenhangende met de Najaarsnota) 

 

 

34085 J 

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2014 (wijziging 

samenhangende met de Najaarsnota) 

 

 

 

 


