
 
                                                                                                 Den Haag, 13 november 2020  

Nr. 34751  
 
 

Aan de leden     
  

 
 

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

Nummer  Omschrijving        Commissie 

35469  Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met het inzetten 
van het instrument van een bestuurlijke boete om slotmisbru  
op gecoördineerde luchthavens effectief te kunnen bestraffen 

Infrastructuur, Waterstaat en 
Omgeving 

 
35541 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 
(Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake het 
 Steun- en herstel-pakket) 

Economische Zaken en Klimaat / 
Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit  

 
35559 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband me  

implementatie van Richtlijn 2019/878/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van 
Richtlijn 2013/36/EU met betrekking tot vrijgestelde entiteite  
financiële holdings, gemengde financiële holdings, beloning, 
toezichtsmaatregelen en -bevoegdheden en 
kapitaalconserveringsmaatregelen (PbEU 2019, L 150) en ter 
uitvoering van Verordening (EU) 2019/876 van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de hefboomratio,  
nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake eigen 
vermogen en in aanmerking komende passiva, 
tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan 
centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor 
collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en 
openbaarmakingsvereisten, en van Verordening (EU) nr. 
648/2012 (PbEU 2019, L 150) (Implementatiewet 
kapitaalvereisten 2020) 

Financiën  

 
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.  

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35469_bestuurlijke_boete
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35541_vijfde_incidentele
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35559_implementatiewet


  
Zonder aansluitend bericht vóór dinsdag 24 november 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. 


