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                                                                                                 Den Haag, 18 december 2020  

Nr. 34761 
 
 

Aan de leden      
 

 

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

Nummer  Omschrijving        Commissie 

35506  Uitvoering van Verordening (EU) 2017/821 van het  
Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot 
vaststelling van verplichtingen inzake passende  
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs 
van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen,  
en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden (PbEU, L 130) 
(Uitvoeringswet Verordening conflictmineralen) 

Buitenlandse Zaken, Defensie en 
Ontwikkelingssamenwerking  

 
35596  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 
2020 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake 
financiering meerkosten voor de inhaal- en 
ondersteuningsprogramma’s in verband met COVID-19) 

Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap  

 
35611  Wijziging van de Wet voortgezet onderwijs 2020 en diverse 

andere wetten in verband met het opnemen van 
invoeringsrecht in en het overbrengen van overgangsrecht 
naar de Wet voortgezet onderwijs 2020 en wegens  
aanpassing van verwijzingen in andere wetten (Invoerings-  
en aanpassingswet WVO 2020) 

Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap  

 
35650 I Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I)  

voor  het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de 
Najaarsnota) 

Binnenlandse Zaken en de Hoge 
Colleges van Staat/Algemene 
Zaken en Huis van de Koning 

 
35650 
IIA 

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten Generaal 
(IIA) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende  
met de Najaarsnota) 

Binnenlandse Zaken en de Hoge 
Colleges van Staat/Algemene 
Zaken en Huis van de Koning 

 
35650 
IIB 

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge College  
van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs  
en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2020 (wijziging 
samenhangende met de Najaarsnota) 

Binnenlandse Zaken en de Hoge 
Colleges van Staat/Algemene 
Zaken en Huis van de Koning 

 
35650 III Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van 

Algemene Zaken (IIIA) voor het jaar 2020 (wijziging 
samenhangende met de Najaarsnota) 

Binnenlandse Zaken en de Hoge 
Colleges van Staat/Algemene 
Zaken en Huis van de Koning 

 
35650 IV Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) 

en het BES fonds (H) voor het jaar 2020  
Koninkrijksrelaties  

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35506_uitvoeringswet_verordening
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35596_zesde_incidentele
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35611_invoerings_en_aanpassingswet
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35650_i_wijziging_begrotingsstaathttps:/www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35650_i_wijziging_begrotingsstaat
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35650_iia_wijziging
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35650_iia_wijziging
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35650_iib_wijziging
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35650_iib_wijziging
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35650_iii_wijziging
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35650_iv_wijziging
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(wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 
 
35650 V Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 (wijziging 
samenhangende met de Najaarsnota) 

- Buitenlandse Zaken, 
Defensie en 
Ontwikkelingssamen-
werking 

- Europese Zaken  
 
35650 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van 

Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020 (wijziging 
samenhangende met de Najaarsnota) 

- Justitie en Veiligheid  
- Immigratie en Asiel/JBZ-

Raad  
 
35650 VII Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 
2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

- Binnenlandse Zaken en 
de Hoge Colleges van 
Staat/Algemene Zaken 
en Huis van de Koning 

- Infrastructuur, 
Waterstaat en Omgeving 

   
35650 IX  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van 

Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale 
Schuld (IXA) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende  
met de Najaarsnota) 

Financiën  

 
35650 X Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van 

Defensie (X) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende  
met de Najaarsnota) 

Buitenlandse Zaken, Defensie en 
Ontwikkelingssamenwerking 

 
35650 XII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020 (wijzigi  
samenhangende met de Najaarsnota) 

Infrastructuur, Waterstaat en 
Omgeving 

 
35650 
XIII 

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

Economische Zaken en 
Klimaat/Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit  

 
35650 
XIV 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het 
Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020 (wijziging 
samenhangende met de Najaarsnota) 

Economische Zaken en 
Klimaat/Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit 

 
35650 
XVI 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport  

 
35650 
XVII 

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

Buitenlandse Zaken, Defensie en 
Ontwikkelingssamenwerking  

 
35650 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds 

voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de 
Najaarsnota) 

Infrastructuur, Waterstaat en 
Omgeving  

 
35650 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds  

voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de 
Najaarsnota) 

Binnenlandse Zaken en de Hoge 
Colleges van Staat/Algemene 
Zaken en Huis van de Koning  

 
35650 C Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds  

voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de 
Najaarsnota) 

Binnenlandse Zaken en de Hoge 
Colleges van Staat/Algemene 
Zaken en Huis van de Koning 

 
35650 J Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor  

het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de  
Najaarsnota) 

Infrastructuur, Waterstaat en 
Omgeving 

 

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35650_v_wijziging_begrotingsstaat
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35650_vi_wijziging
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35650_vii_wijziging
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35650_ix_wijziging_begrotingsstaat
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35650_x_wijziging_begrotingsstaat
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35650_xii_wijziging
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35650_xiii_wijziging
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35650_xiii_wijziging
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35650_xiv_wijziging
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35650_xiv_wijziging
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35650_xvi_wijziging
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35650_xvi_wijziging
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35650_xvii_wijziging
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35650_xvii_wijziging
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35650_a_wijziging_begrotingsstaat
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35650_b_wijziging_begrotingsstaat
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35650_c_wijziging_begrotingsstaat
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35650_j_wijziging_begrotingsstaat
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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 19 januari 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. 


