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De Voorzitter heeft de volgende wetsvoorstellen in handen gesteld van de daarachter vermelde 
commissies:  

34789 Wijziging van Wet op het financieel toezicht en de Wet op de 
economische delicten in verband met de uitvoering van 
Verordening (EU) nr. 2016/1011 van het Europees Parlement en 
de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die worden gebruikt 
als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële 
overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te 
meten en tot wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 
2014/17/EU en Verordening (EU) nr. 596/2014 (PbEU 2016, L 
171) (Wet uitvoering verordening financiële benchmarks) 

Financiën  

 
35204 Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet houdende 

implementatie van de artikelen 15 en 16 van Richtlijn 
2014/40/EU inzake de procedure en de verkoop van 
tabaksproducten 

Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport  

 
35288 Wijziging van de Wet strategische diensten in verband met 

Verordening (EU) 2019/125 van het Europees Parlement en de 
Raad van 16 januari 2019 met betrekking tot de handel in 
bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de 
doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende 
behandeling of bestraffing (PbEU 2019, L 30) (Wet tot wijziging 
van de Wet strategische diensten in verband met codificatie van 
de anti-folterverordening) 

Buitenlandse 
Zaken, Defensie en 
Ontwikkelings-
samenwerking  

 
Gaarne zal ik van u vernemen of u: 
a. prijs stelt op het houden van een inbrengvergadering ter zake; 
b. kunt instemmen met het uitbrengen van een blanco eindverslag door uw commissie, waarna  

afdoening als hamerstuk in een volgende openbare vergadering zal plaatsvinden;  
c. kunt instemmen met het uitbrengen van een blanco eindverslag waarin namens uw fractie een 

voorbehoud is opgenomen met het oog op een eventuele beraadslaging met de regering tijdens een 
openbare vergadering. 

 
Zonder aansluitend bericht vóór dinsdag 26 november 2019 om 17.00 uur zal worden aangenomen 
dat u hebt ingestemd met het onder b. vermelde.  
Het blanco eindverslag zal in dat geval op laatstgenoemde datum door de desbetreffende commissie 
worden vastgesteld.  
 
 
De Griffier. 

 
 
 
Nr. 34673  

 
 
 
 
 
 
Den Haag, 15 november 2019  

 
 
 
Aan de leden  

 

 
 
 

 

Nummer Omschrijving Commissie 

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34789_wet_uitvoering_verordening
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34789_wet_uitvoering_verordening
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35204_volg_en_traceer_systeem
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35204_volg_en_traceer_systeem
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35288_wet_tot_wijziging_van_de_wet
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35288_wet_tot_wijziging_van_de_wet

	Commissie
	Financiën 
	Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
	Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelings-samenwerking 

