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Aan de leden        
  

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

Nummer       Omschrijving             Commissies 

 
 

 

36102 Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 
in verband met maatregelen om 
trustdienstverlening in gevallen met hoge 
integriteitrisico’s te verbieden 

FIN 

36131 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de 
Bankwet 1998, de Wet financiële markten BES en 
enige andere wetten op het terrein van de 
financiële markten (Wijzigingswet financiële 
markten 2022-II) 

FIN 

36155 Wijziging van de Wet wegvervoer goederen, de 
Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de 
economische delicten ter uitvoering van 
Verordening (EU) 2020/1055 van het Europees 
Parlement en de Raad van 15 juli 2020 houdende 
wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1071/2009, 
(EG) nr. 1072/2009 en (EU) 1024/2012 teneinde 
ze aan te passen aan ontwikkelingen in de 
wegvervoersector (PbEU 2020, L 249) 

IWO 

36175 Wijziging van de begrotingsstaat van het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het 
jaar 2022 (Vierde incidentele suppletoire 
begroting inzake opvang ontheemden Oekraïne, 
coalitieakkoordmiddelen en veiligheidsgelden) 

I&A/JBZ 
J&V 

36181 Wijziging van de begrotingsstaat van het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het 
jaar 2022 (Vijfde incidentele suppletoire begroting 
inzake medische zorg voor ontheemden uit 
Oekraïne) 

I&A/JBZ 

35943 Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband 
met diverse onderwerpen op het gebied van 
langdurige zorg 

VWS 

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36102_maatregelen_om
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36131_wijzigingswet_financiele
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36155_verbetering_handhaving_en
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36175_vierde_incidentele
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36181_vijfde_incidentele
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35943_verzamelwet_wet_langdurige


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 29 november 2022 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.  


