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 Versie 13 maart 2015   

 
Indien het wenselijk wordt geacht een voorstel uit onderstaand overzicht in de commissie te 
behandelen dan kan dit tijdens de rondvraag aan de orde worden gesteld. De in deze bijlage 
genoemde stukken zijn u separaat toegezonden. 
De in rood/oranje weergegeven onderwerpen zijn in de afgelopen week toegevoegd.  
  

Commissie Voorstel Reactie 
termijn 

schriftelijk 
 overleg EK 

SZW Voorhang in kader aanpassing Schattingsbesluit 
Brief van de minister van SZW van 9 maart 2015  
(griffie nr. EK ....  / Kamerstuk nr. TK  29433, 590) 
- Voorhang op basis van artikel 18, negende lid, van de 

WAO, art. 2, achtste lid, van de WAZ en artikel 3:1, 

negende lid, van de Wajong) 
- Tweede Kamer (inbreng schriftelijk overleg 25-3-15)   

6-4-15  

 

IMRO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit 
milieueffectrapportage in verband met de Wet 
windenergie op zee 
Brief van de minister van I&M van 10 maart 2015 
(griffienr EK 156930 / Kamerstuknr TK 34058, 10) 
- Voorhang op basis van artikel 21.6, vierde lid, Wet 

milieubeheer 

- Tweede Kamer (procedurevergadering 25-3-15)  

7-4-15  

 

EZ  Ontwerpbesluit subsidiëring sloop- en 
ombouwkosten pelsdierhouderij 

(tevens ter informatie toegevoegd: Regeling 

subsidiëring sloop- en ombouwkosten 
pelsdierhouderij) 
Brief de staatssecretaris van EZ van 4 maart 2015 
(griffienr EK  156906 / Kamerstuk nr TK 30826, 38) 
- Voorhang op basis van artikel 7 Wet verbod 
pelsdierhouderij 

- Tweede Kamer (procedurevergadering 17-3-15)  

1-4-15   

 

IMRO Ontwerpbesluit tot wijziging 

Asbestverwijderingsbesluit 2005 (verbod op het 
voorhanden hebben van asbesthoudend materiaal 
toegepast als dakbedekking) 
Brief van de staatssecretaris van I&M van 3 maart 2015 
(griffie nr EK  156893 / Kamerstuk nr TK  25834, 93) 
- Voorhang op basis van artikel 21.6, vierde lid, Wet 
milieubeheer 

- Tweede Kamer (inbreng schriftelijk overleg 24-3-15) 

31-3-15   

 

OCW Ontwerpbesluit experiment promotieonderwijs 
Brief van de minister van OCW van 10 februari 2015 
(griffie nr. EK 156845 / Kamerstuk nr. TK 31288, 416) 
- Voorhang op basis van artikel 1.7a, tweede lid, van de 
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek 

- Tweede Kamer (inbreng schriftelijk overleg geleverd 
24-2-15)  

10-3-15  commissie-
brief d.d.  

6-3-15 aan 
minister  
van OCW  
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EZ Ontwerpregeling programmatische aanpak stikstof 

Brief van de staatssecretaris van EZ van 9 januari 2015 
(Kamerstuk EK 33669, I / Kamerstuknr. TK 33669, 95) 
- Voorlegging n.a.v. toezeggingen T02013 en T02014  
- Tweede Kamer (op 4-2-15 behandeld) 

6-2-15  in afwachting 
beantwoording 
nader 
schriftelijk 

overleg  

 

EZ Ontwerpbesluit verbod op deelname met wilde 
dieren aan circussen 
Brief van de staatssecretaris van EZ van 13 december 
2014 (griffie nr EK 156454 / Kamerstuknr. EK 28286, K 
/ Kamerstuknr. TK  28286, 775 ) 

- Voorhang op basis van artikel 10.10 Wet dieren 
- Tweede Kamer (procedurevergadering 27-1-15; 
Verzoek aan staatssecretaris EZ geen onomkeerbare 
stappen te zetten tot het ontwerpbesluit naar 

tevredenheid van de Kamer is besproken; 28286, nr. 
781 verslag schriftelijk overleg verbod op deelname met 
wilde dieren aan circussen ter bespreking in 

procedurevergadering op 3-3-15; inbreng leveren op  
6-3-15)    

27-1-15  in afwachting 
beantwoording 
nader 
schriftelijk 
overleg  

 

V&J Ontwerpbesluit prostitutie en seksbranche 

Brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 6 
december 2013 (Kamerstuknr. EK 32211, N / 
Kamerstuknr. TK 28638, 107) 
- Voorhang op basis van de artikelen 14, tweede lid, 20, 
zesde lid en 24, derde lid van de Wet regulering 
prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche 
- Tweede Kamer (novelle 33885 1 maart 2014 

ingediend bij de Tweede Kamer)  

6-1-14 behandeling 

opgeschort 

 


