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Nr. 34920 
 

  

  

Aan de leden        

  
 

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

commissie. 

 

Nummer      Omschrijving             Commissies 

36189 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en 

intrekking van de Wet beheer 

rijkswaterstaatswerken in verband met het 

vaststellen van een wettelijke grondslag ten 

behoeve van de implementatie van richtlijn 

2008/96/EG en wijziging van die richtlijn door 

richtlijn (EU) 2019/1936 

IWO 

36212 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering en enige andere wetten in 

verband met de technische eenmaking van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Wet 

technische eenmaking Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering) 

J&V 

36250 A Wijziging van de begrotingsstaat van het 

Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 (wijziging 

samenhangende met de Najaarsnota) 

IWO 

36250 B Wijziging van de begrotingsstaat van het 

gemeentefonds voor het jaar 2022 (wijziging 

samenhangende met de Najaarsnota) 

BiZa/AZ 

36250 C Wijziging van de begrotingsstaat van het 

provinciefonds voor het jaar 2022 (wijziging 

samenhangende met de Najaarsnota) 

BiZa/AZ 

36250 I Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning 

(I) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende 

met de Najaarsnota) 

BiZa/AZ 

36250 IIA Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-

Generaal (IIA) voor het jaar 2022 (wijziging 

samenhangende met de Najaarsnota) 

BiZa/AZ 

36250 IIB Wijziging van de begrotingsstaat van de overige 

Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de 

Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 

2022 (wijziging samenhangende met de 

Najaarsnota) 

BiZa/AZ 

36250 III Wijziging van de begrotingsstaat van het 

Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de 

begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning 

BiZa/AZ 

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36189_delegatiebepaling_hernieuwde
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36212_wet_technische_eenmaking
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36250_a_wijziging_begrotingsstaat
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36250_b_wijziging_begrotingsstaat
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36250_c_wijziging_begrotingsstaat
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36250_i_wijziging_begrotingsstaat
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36250_iia_wijziging
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36250_iib_wijziging
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36250_iii_wijziging


 

 

De wetsvoorstellen zijn door de Tweede Kamer zonder beraadslaging en zonder stemming aanvaard; bij 

de schriftelijke voorbereiding zijn in een aantal gevallen 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;    

(IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie 

van Toezicht op de Inlichtingen- en 

Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2022 

(wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

36250 IV Wijziging van de begrotingsstaten van 

Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor 

het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de 

Najaarsnota) 

KOREL 

36250 IX Wijziging van de begrotingsstaat van het 

Ministerie van Financiën (IXB) en de 

begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor 

het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de 

Najaarsnota) 

FIN 

36250 J Wijziging van de begrotingsstaat van het 

Deltafonds voor het jaar 2022 (wijziging 

samenhangende met de Najaarsnota) 

IWO 

36250 K Wijziging van de begrotingsstaat van het 

Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 

2022 (wijziging samenhangende met de 

Najaarsnota) 

BDO 

36250 VII Wijziging van de begrotingsstaten van het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 

(wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

BiZa/AZ 

IWO 

36250 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

(VIII) voor het jaar 2022 (wijziging 

samenhangende met de Najaarsnota) 

OCW 

36250 X Wijziging van de begrotingsstaten van het 

Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022 

(wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

BDO 

36250 XII Wijziging van de begrotingsstaten van het 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) 

voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met 

de Najaarsnota) 

IWO 

36250 XIV Wijziging van de begrotingsstaten van het 

Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (XIV) en het 

Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022 

(wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

EZK/LNV 

36250 XIX Wijziging van de begrotingsstaat van het 

Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2022 

(wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

EZK/LNV 

FIN 

36250 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

(XV) voor het jaar 2022 (wijziging 

samenhangende met de Najaarsnota) 

SZW 

36250 XVI Wijziging van de begrotingsstaten van het 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(XVI) voor het jaar 2022 (wijziging 

samenhangende met de Najaarsnota) 

VWS 

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36250_iv_wijziging
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36250_ix_wijziging
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36250_j_wijziging_begrotingsstaat
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36250_k_wijziging_begrotingsstaat
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36250_vii_wijziging
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36250_viii_wijziging
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36250_x_wijziging_begrotingsstaten
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36250_xii_wijziging
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36250_xiv_wijziging
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36250_xix_wijziging
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36250_xv_wijziging
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36250_xvi_wijziging


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 januari 2023 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.  


