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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin 

 

 

 

 datum 18 januari 2011 

 ons kenmerk 41650/IP/LD 

 

 

1. 32360 I 

Jaarverslag en slotwet Huis der Koningin 2009  

De commissie brengt eindverslag uit. Het voorstel kan als hamerstuk worden afgedaan. 

 

2. 32360 IIA 

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2009  

De commissie brengt eindverslag uit. Het voorstel kan als hamerstuk worden afgedaan. 

 

3. 32360 IIB 

Jaarverslag en slotwet 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 2009  

De commissie brengt eindverslag uit. Het voorstel kan als hamerstuk worden afgedaan. 

 

4. 32360 III 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de 

Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2009  

De commissie brengt eindverslag uit. Het voorstel kan als hamerstuk worden afgedaan. 

 

5. 32360 VII 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2009 

De commissie brengt eindverslag uit. Het voorstel kan als hamerstuk worden afgedaan. 
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6. 32360 B 

Jaarverslag en slotwet gemeentefonds 2009  

De commissie brengt eindverslag uit. Het voorstel kan als hamerstuk worden afgedaan. 

 

7. 32360 C 

Jaarverslag en slotwet provinciefonds 2009  

De commissie brengt eindverslag uit. Het voorstel kan als hamerstuk worden afgedaan. 

 

8. 32500 I 

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2011 

De commissie brengt eindverslag uit. Het voorstel kan als hamerstuk worden afgedaan. 

 

9. 32500 IIA 

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2011 

De commissie brengt eindverslag uit. Het voorstel kan als hamerstuk worden afgedaan. 

 

10. 32500 IIB 

Vaststelling 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 Aruba, het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao en het Kabinet van de Gouverneur 

van Sint Maarten (IIB) voor het jaar 2011  

De commissie brengt eindverslag uit. Het voorstel kan als hamerstuk worden afgedaan. 

 

11. 32500 III 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het 

Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2011  

De commissie brengt eindverslag uit. Het voorstel kan als hamerstuk worden afgedaan. 

 

12. 32500 VII 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011  

De commissie brengt eindverslag uit. Het voorstel kan als hamerstuk worden afgedaan. 

 

13. 32500 B 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2011  

De commissie brengt eindverslag uit. Het voorstel kan als hamerstuk worden afgedaan. 

 

14. 32500 C 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2011  

De commissie brengt eindverslag uit. Het voorstel kan als hamerstuk worden afgedaan. 
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15. 32565 I 

Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 

2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)  

De commissie brengt eindverslag uit. Het voorstel kan als hamerstuk worden afgedaan. 

 

16. 32565 IIA 

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2010 (wijziging 

samenhangende met de Najaarsnota)  

De commissie brengt eindverslag uit. Het voorstel kan als hamerstuk worden afgedaan. 

 

17. 32565 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 

2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

De commissie brengt eindverslag uit. Het voorstel kan als hamerstuk worden afgedaan. 

 

18. 32565 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 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)  

De commissie brengt eindverslag uit. Het voorstel kan als hamerstuk worden afgedaan. 

 

19. 32565 VII 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

De commissie brengt eindverslag uit. Het voorstel kan als hamerstuk worden afgedaan. 

 

20. 32565 B 

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2010 (wijziging 

samenhangende met de Najaarsnota) 

De commissie brengt eindverslag uit. Het voorstel kan als hamerstuk worden afgedaan. 

 

21. 32565 C 

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2010 (wijziging 

samenhangende met de Najaarsnota) 

De commissie brengt eindverslag uit. Het voorstel kan als hamerstuk worden afgedaan. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Ida Petter  

 

 


