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Eindstemming wetsvoorstellen 

De onderstaande wetsvoorstellen (Wijzigingen van begrotingsstaten samenhangende met 

de Voorjaarsnota) zijn op 4 juli 2013 zonder stemming aangenomen door de Tweede 

Kamer. 

 

Bij deze wetsvoorstellen hebben geen stemmingen over amendementen plaatsgevonden. 

 

33.640 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 

  2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 

 

33.640 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 

  2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 

 

33.640 C Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 

  2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 

 

33.640 F Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het 

  jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 

 

33.640 H Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2013 

  (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 

 

33.640 J Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2013 

  (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 

 

33.640 I Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2013 

  (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 

 

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

  jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 
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33.640 IIB Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat 

  en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2013 (wijziging 

  samenhangende met de Voorjaarsnota) 

 

33.640 III Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken 

  (IIIA) en van het Kabinet der Koningin (IIIB) en de Commissie van  

  Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor 

  het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 

 

33.640 IV Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 

  2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 

 

33.640 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en 

  Justitie (VI) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de  

  Voorjaarsnota) 

 

33.640 VII Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse 

  Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaten van Wonen 

  en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met 

  de Voorjaarsnota) 

 

33.640 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,  

  Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (wijziging   

  samenhangende met de Voorjaarsnota) 

 

33.640 IX Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IX) 

  voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 

 

33.640 X Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) 

  voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 

 

33.640 XII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en 

  Milieu (XII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de  

  Voorjaarsnota) 

 

33.640 XIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische 

  Zaken (XIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de  

  Voorjaarsnota) 

 

33.640 XVI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, 

  Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met 

  de Voorjaarsnota) 

 

 

 

 


