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Aan de leden        
  

 

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

Nummer   Omschrijving              Commissies 

35886 Wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging 
door schepen ten behoeve van de implementatie van 
Richtlijn (EU) 2019/883 van het Europees Parlement 
en de Raad van 17 april 2019 inzake 
havenontvangstvoorzieningen voor de afvalafgifte 
van schepen, tot wijziging van Richtlijn 2010/65/EU 
en tot intrekking van Richtlijn 2000/59/EG (PbEU 
2019, L 151) en enkele technische verbeteringen 
(Implementatiewet tweede richtlijn 
havenontvangstvoorzieningen) 

IWO 

35889 Herstel van wetstechnische gebreken en leemten 
alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van 
ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op 
het terrein van het Ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat (Verzamelwet EZK 20..) 

EZK/LNV 

35891 Bekrachtiging van een onderdeel van het Besluit 
benoemingsprocedure SER en tot wijziging van de 
Wet op de Sociaal-Economische Raad in verband met 
vervanging van de goedkeuringsprocedure door een 
voorhangprocedure 

SZW 

35894 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het 
jaar 2021 (Achtste incidentele suppletoire begroting 
inzake aanvullende steun voor evenementen en 
mentale steun voor ondernemers) 

EZK/LNV 

35907 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de 
Faillissementswet in verband met de implementatie 
van de richtlijn betreffende de uitgifte van gedekte 
obligaties en het overheidstoezicht op gedekte 
obligaties (Implementatiewet richtlijn gedekte 
obligaties) 

FIN 

 
 
 
 

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35886_implementatiewet_tweede
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35889_verzamelwet_ezk_20
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35891_bekrachtiging_onderdeel_van
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35894_achtste_incidentele
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35907_implementatiewet_richtlijn


 
35908 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de 

Faillissementswet ter implementatie van de richtlijn 
tot wijziging van de richtlijn herstel en afwikkeling 
van banken en beleggingsondernemingen 
(Implementatiewet verliesabsorptie- en 
herkapitalisatiecapaciteit van banken en 
beleggingsondernemingen) 

FIN 

 
De wetsvoorstellen zijn door de Tweede Kamer zonder beraadslaging en zonder stemming aanvaard; bij 
de schriftelijke voorbereiding zijn wel opmerkingen gemaakt. 

 
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 7 december 2021 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/35908_implementatiewet

