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Aan de leden        
  

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

Nummer       Omschrijving             Commissies 

 
 

35514 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht 
houdende nadere regels met betrekking tot het 
beloningsbeleid van financiële ondernemingen 
(Wet nadere beloningsmaatregelen financiële 
ondernemingen) 

FIN 

36005 Wijziging van de begrotingsstaat van het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(VIII) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele 
suppletoire begroting inzake tegemoetkoming 
musea na directe lockdown december 2021) 

OCW 

36006 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke 
ambtenaren en enkele andere wetten in verband 
met de herpositionering van het 
overeenstemmingsvereiste met betrekking tot 
rechtspositionele regels met gevolgen voor 
rechten en plichten van individuele rechterlijke 
ambtenaren 

J&V 

36014 Wijziging van de begrotingsstaat van het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(VIII) voor het jaar 2022 (Derde incidentele 
suppletoire begroting inzake extra middelen 
examens en steunpakket voor de culturele en 
creatieve sector in januari in verband met COVID-
19) 

OCW 

36018 Wijziging van de begrotingsstaat van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties voor het jaar 2022 (Incidentele 
suppletoire begroting inzake Groningen en SUVIS) 

BiZa/AZ 

36024 Wijziging van de begrotingsstaat van het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(VIII) voor het jaar 2022 (Vijfde incidentele 
suppletoire begroting inzake herverkaveling 
maatschappelijke diensttijd, steunpakket voor de 
culturele en creatieve sector en kwijtschelding 
publieke schulden toeslagengedupeerden 

OCW 

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35514_wet_nadere
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36005_tweede_incidentele
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36006_herpositionering
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36014_derde_incidentele
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36018_incidentele_suppletoire
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36024_vijfde_incidentele


De wetsvoorstellen zijn door de Tweede Kamer zonder beraadslaging en zonder stemming aanvaard; bij 
de schriftelijke voorbereiding zijn er 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 17 mei 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.  


