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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 

amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 

d.m.v. een � aangegeven: bijv. 7 � 8 � 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 

door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 

worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 aan De leden 

 

 

 datum 2 januari 2008 

 

 

Eindstemming wetsvoorstellen: de onderstaande wetsvoorstellen (suppletoire 

begrotingen in verband met de Najaarsnota) zijn op 20 december 2007 zonder stemming 

aangenomen door de Tweede Kamer. 

 

31290 IIA Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het 

jaar 2007  

31290 IIB Wijziging van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene 

Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse 

Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het 

kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2007  

31290 III Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, 

het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2007  

 

31290 IV Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 

2007 

31290 V  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken (V) voor het jaar 2007  

31290 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor 

het jaar 2007 

 

31290 VII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007  

31290 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007  

31290 IXA Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 

2007 
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31290 IXB Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) 

voor het jaar 2007 

31290 X  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor 

het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)  

31290 XI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2007 

 

 

31290 XII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat (XII) voor het jaar 2007 

31290 XIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische 

Zaken (XIII) voor het jaar 2007 

31290 XIV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur 

en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007  

 

31290 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007 

31290 A  Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 

2007  

31290 C  Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2007  

 

 

31290 D Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische 

structuurversterking voor het jaar 2007 

31290 F  Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het 

jaar 2007  

31290 H Wijziging van de begrotingsstaat van het Waddenfonds (H) voor het jaar 

2007  

 

 

     

 

 


