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Aan de leden     

  

 

  

  

  

  

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

commissies:   

Nummer  Omschrijving        Commissies  

35362 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het 

vereenvoudigen van de wanbetalersbijdrage 

Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport  

 

35375  Wijziging van de Wet op rechterlijke organisatie in verband  

met het wegnemen van belemmeringen voor gerechten bij  

het verlenen van onderlinge bijstand in geval van gebrek  

aan voldoende zittingscapaciteit 

Justitie en Veiligheid   

 

35382 Wijziging van de Uitleveringswet, het Wetboek van  

Strafrecht BES en het Wetboek van Strafvordering ter 

uitvoering van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag  

van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme 

Justitie en Veiligheid  

 

35390 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht BES ter uitvoering 

van het op 4 april 2014 te Montreal tot stand gekomen  

Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten 

en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van 

luchtvaartuigen (Trb. 2019, 140 en Trb. 2020, 3) 

Justitie en Veiligheid  

 

35440 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter  

voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,  

de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten 

 in verband met het herstel van gebreken en omissies bij de 

implementatie van Europese regelgeving op het terrein  

van de financiële markten (Herstelwet financiële markten 

2020) 

Financiën  

 

35456 Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en 

de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk 

gehandicapte cliënten teneinde de uitvoerbaarheid op  

punten te vergroten en enkele technische onvolkomenheden en 

omissies te herstellen 

Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport  

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35362_vereenvoudigen
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35375_onderlinge_bijstand_bij
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35382_uitvoering_aanvullend
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35390_uitvoering_protocol_tot
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35440_herstelwet_financiele
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35456_verbetering_uitvoerbaarheid


 

 

35478 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het  

jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake 

maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis en  

vergoeding rouwvervoer) 

Binnenlandse Zaken en de Hoge 

Colleges van Staat / Algemene 

Zaken en Huis van de Koning  

 

35480 Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds  

voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake  

coronamaatregelen) 

Binnenlandse Zaken en de Hoge 

Colleges van Staat / Algemene 

Zaken en Huis van de Koning 

 

35545 Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) 

voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting 

inzake voedselhulp en compensatie inkomstenderving  

Caribisch Nederland) 

Koninkrijksrelaties  

 

 

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 29 september 2020 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.  

.  

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35478_incidentele_suppletoire
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35480_incidentele_suppletoire
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35545_vierde_incidentele

