
  

                                                                                                 Den Haag, 23 april 2021 

Nr.34794  

  

  

Aan de leden        

  
 

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

commissies  

Nummer   Omschrijving              Commissies 

35617 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband 

met het laten vervallen van de verplichting een 

proces-verbaal van aangifte bij de politie op te 

maken in geval van diefstal of vermissing van het 

rijbewijs, en enkele andere wijzigingen (Wet digitale 

melding vermissing rijbewijs) 

Infrastructuur, Waterstaat en 

Omgeving 

 

35618  Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES 

ter uitvoering van het op 23 maart 2001 te Londen 

tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de 

wettelijke aansprakelijkheid voor schade door 

verontreiniging door bunkerolie, 2001 (Trb. 2005, 

329) 

Infrastructuur, Waterstaat en 

Omgeving 

 

 

35664  Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat 

(Verzamelwet IenW 2020) 

Infrastructuur, Waterstaat en 

Omgeving 

 

 

35684  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor 

het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire 

begroting inzake Coronamaatregelen) 

Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport 

 

35703 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor 

het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire 

begroting inzake Coronamaatregelen) 

Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport  

 

35705  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie 

van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 

2021 (Incidentele suppletoire begroting 

inzake Winair) 

Infrastructuur, Waterstaat en 

Omgeving  

 

  



 

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 18 mei 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.  


