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A. OPENBARE BEHANDELING OM 10.00 UUR 
1. Behandeling inclusief eventuele stemmingen (onder voorbehoud) 

36 151 Regels ten behoeve van de hersteloperatie toeslagen (Wet hersteloperatie 
toeslagen) 

Herdenking van de heer E. Spier 

2. Hamerstukken 

36 017 (2159) Wijziging van de Wet inburgering 2021 in verband met aanpassing van het 
overgangsrecht 

36 034 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 vorderingen voor 
consumenten) 

36 084 Wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in verband 
met de uitbreiding van de bevoegdheid van de Minister van Justitie en 
Veiligheid om dreigings- en incidentinformatie over de netwerk- en 
informatiesystemen van niet-vitale aanbieders te verstrekken 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 

36 093 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 
brandstofefficiëntie en andere parameters, tot wijziging van Verordening (EU) 
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2017/1369 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1222/2009 (PbEU 2020, 
L 177) (Wet uitvoering markttoezichtverordening) 

3. Stemming 

35 660 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Tielen houdende wijziging van de 
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van 
zorgverleners 

4. Voortzetting behandeling 

36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën 

5. Stemming (onder voorbehoud) 

36 120 IX/36 120 XV, H Motie van het lid Koffeman c.s. over de bevriezing van de rente op 
studieschulden 

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN: 
1. Door de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge 
Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning en 
Immigratie & Asiel / JBZ-Raad 

36 177 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire 
begroting inzake personele inzet voor crisisopvang) 

2. Door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

35 990 Wijziging van enige bepalingen in Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk 
Wetboek en van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba met betrekking tot de keuze van de geslachtsnaam 
(introductie gecombineerde geslachtsnaam) 
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