
Korte aantekeningen 
 

Vergadering van de vaste commissies voor 
- Economische Zaken 
- Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
 
18 januari 2011  

 
 

 

 

 aan De leden van de vaste commissies voor 

- Economische Zaken 

- Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

 

 

 

 datum 18 januari 2011 

 ons kenmerk 41663/WB/JT 
 

 

1. 32360 D 

Jaarverslag en slotwet Fonds Economische Structuurversterking 2009  

De commissies brengen blanco eindverslag uit, teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk. 

 

2. 32360 XIII 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2009 

De commissies brengen blanco eindverslag uit, teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk. 

 

3. 32500 XIII 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw 

en Innovatie  (XIII) voor het jaar 2011 
De commissies brengen blanco eindverslag uit, teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk. 

 

4. 32500 D 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds Economische Structuurversterking voor 

het jaar 2011  

De commissies brengen blanco eindverslag uit, teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk. 

 

5. 32565 D 

Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het 

jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

De commissies brengen blanco eindverslag uit, teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk. 

 
6. 32565 XIII 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw, en 

Innovatie (XIII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 
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 blad 2 

 

 

De commissies brengen blanco eindverslag uit, teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk. 

 

7. 32360 F 

Jaarverslag en slotwet Diergezondheidsfonds 2009 

De commissies brengen blanco eindverslag uit, teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk. 

 
8. 32360 XIV 

Slotwet en jaarverslag Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2009 

De commissies brengen blanco eindverslag uit, teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk. 

 

9. 32500 F 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2011  

De commissies brengen eindverslag uit, onder voorbehoud van plenaire behandeling. 

 

10. 32500 XIV 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2011  

De commissies brengen eindverslag uit, onder voorbehoud van plenaire behandeling. 

 

11. 32565 F 
Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2010 (wijziging 

samenhangende met de Najaarsnota) 

De commissies brengen blanco eindverslag uit, teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk. 

 

12. 32565 XIV 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

De commissies brengen blanco eindverslag uit, teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk. 

 

 

De griffier van de commissies, 

Warmolt de Boer 

 


