
7 
Hamerstukken 

Aan de orde is de behandeling van: 
- het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 5 juli 2021 te 
Santo Domingo tot stand gekomen Verdrag tussen het 
Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek 
inzake maritieme afbakening (Trb. 2021, 103 en Trb. 2021, 
144) (  36017  -(R2159)); 

- het wetsvoorstel Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk 
Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
in verband met de omzetting van Richtlijn (EU) 2020/1828 
van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 
2020 betreffende representatieve vorderingen ter 
bescherming van de collectieve belangen van consumenten 
en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG (PbEU 2020, L 
409) (Implementatiewet richtlijn representatieve vorderin- 
gen voor consumenten) (  36034  ); 

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet beveiliging net- 
werk- en informatiesystemen in verband met de uitbreiding 
van de bevoegdheid van de Minister van Justitie en Veilig- 
heid om dreigings- en incidentinformatie over de netwerk- 
en informatiesystemen van niet-vitale aanbieders te ver- 
strekken aan deze aanbieders en aan organisaties die 
objectief kenbaar tot taak hebben om andere organisaties 
of het publiek te informeren over dreigingen en incidenten 
ten behoeve van deze aanbieders (  36084  ); 

- het wetsvoorstel Regels ter uitvoering van Verordening 
(EU) 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad 
van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit 
van producten en tot wijziging van Richtlijn 2004/42/EG 
en de Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011 
(PbEU 2019, L 169) en Verordening (EU) 2020/740 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 inzake de 
etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofef- 
ficiëntie en andere parameters, tot wijziging van Verorde- 
ning (EU) 2017/1369 en tot intrekking van Verordening 
(EG) nr. 1222/2009 (PbEU 2020, L 177) (Wet uitvoering 
markttoezichtverordening) (  36093  ). 

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en 
zonder stemming aangenomen. 

De voorzitter: 
Verlangt iemand aantekening? Dat is niet het geval. 
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