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Aan de leden        
  

 

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

Nummer   Omschrijving              Commissies 

35877 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor 
het jaar 2021 (Tiende Incidentele Suppletoire 
Begroting inzake plafondcorrectie middelen Nationaal 
Programma Onderwijs en extra middelen boekenvak) 

OCW 

 
35858 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter 

implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1160 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot 
wijziging van Richtlijnen 2009/65/EG en 2011/61/EU 
met betrekking tot de grensoverschrijdende 
distributie van instellingen voor collectieve belegging 
(PbEU 2019, L 188) (Wet implementatie richtlijn 
grensoverschrijdende distributie van 
beleggingsinstellingen en icbe’s) 

FIN 

 
35829 Goedkeuring van de op 7 juli 2020 te Brussel tot 

stand gekomen Bijzondere Overeenkomst tussen de 
Regering van de Franse Republiek, de Regering van 
het Koninkrijk België, de Regering van het Koninkrijk 
der Nederlanden en de Regering van het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland 
inzake veiligheidsvraagstukken met betrekking tot de 
treinen via de vaste kanaalverbinding (Trb. 2020, 68) 

IWO 

 
35828 Goedkeuring en uitvoering van de op 7 juli 2020 te 

Brussel tot stand gekomen Overeenkomst tussen de 
Regering van de Franse Republiek, de Regering van 
het Koninkrijk België, de Regering van het Koninkrijk 
der Nederlanden en de Regering van het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot 
wijziging en aanvulling van de Overeenkomst tussen 
de Regering van het Koninkrijk België, de Regering 
van de Franse Republiek en de Regering van het 
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-
Ierland met betrekking tot het treinverkeer tussen 
België en het Verenigd Koninkrijk via de vaste 

J&V 

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35877_tiende_incidentele
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35858_wet_implementatie_richtlijn
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35829_goedkeuring_bijzondere
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35828_goedkeuring_en_uitvoering


kanaalverbinding met protocol, gedaan te Brussel op 
15 december 1993 (Trb. 2020, 67, Trb. 2020, 107 en 
Trb. 2020, 128); 
Goedkeuring en uitvoering van de op 10 juli 2020 te 
’s-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst 
tussen de Regering van het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Regering 
van het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking 
tot grenscontroles op het treinverkeer tussen 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk via de vaste 
kanaalverbinding (Trb. 2020, 69 en Trb. 2021, 62) 

 
35823 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) 
voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire 
begroting inzake Grenstesten) 

BiZa/AZ 

 
35791 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES 

inhoudende dat er in de verzorging en opvoeding van 
een kind geen plaats is voor het gebruik van 
geestelijk of lichamelijk geweld jegens of van enige 
andere vernederende behandeling van kinderen in de 
verzorging en opvoeding 

J&V 

 
35562 Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen 

zorg in verband met het creëren van grondslagen 
voor het verwerken van gepseudonimiseerde 
persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter 
bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de 
gezondheidszorg en wijziging van de Wet langdurige 
zorg in verband met het toevoegen van de 
bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde 
informatie te genereren en verstrekken aan de 
Minister van VWS ten behoeve van het doen van 
ramingen 

VWS 

 
35841 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor 
het jaar 2021 (Zevende incidentele suppletoire 
begroting inzake Corona-maatregelen) 

VWS 

 
35854 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor 
het jaar 2021 (Achtste incidentele suppletoire 
begroting inzake Coronamaatregelen) 

VWS 

 
35831 Goedkeuring van de op 27 januari 2021 te Brussel 

tot stand gekomen Overeenkomst tot wijziging van 
het Verdrag tot instelling van het Europees 
Stabiliteitsmechanisme tussen het Koninkrijk België, 
de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, 
Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk 
Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse 
Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek 
Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom 
Luxemburg, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, 
de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de 
Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek en de 
Republiek Finland (Trb. 2021, 20) 

FIN 

 
35832 Goedkeuring van de op 27 januari 2021 te Brussel 

tot stand gekomen Overeenkomst tot wijziging van 
FIN 

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35823_tweede_incidentele
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35791_tegengaan_geweld_bij
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35562_persoonsgegevens
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35841_zevende_incidentele
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35854_achtste_incidentele
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35831_goedkeuring_wijziging
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35832_goedkeuring_wijziging


de Overeenkomst betreffende de overdracht en 
mutualisatie van de bijdragen aan het 
gemeenschappelijk afwikkelingsfonds tussen het 
Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de 
Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, 
de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, 
Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk 
Spanje, de Franse Republiek, de Republiek Kroatië, 
de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de 
Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het 
Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, de Republiek 
Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek 
Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese 
Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de 
Slowaakse Republiek en de Republiek Finland (Trb. 
2021, 21) 

 
Bedoelde wetsvoorstellen zijn door de Tweede Kamer zonder beraadslaging en zonder stemming 
aanvaard; bij de schriftelijke voorbereiding zijn mogelijk 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 5 oktober 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.  
 


