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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 weergegeven onderwerpen zijn in de afgelopen week toegevoegd.  
  

Commissie Voorstel Reactie 
termijn 

schriftelijk 
 overleg EK 

IMRO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit 
uitvoering Crisis- en herstelwet (dertiende 
tranche) 
Brief van de minister van I&M van 4 april 2016 (griffie 

nr EK 151325.01/Kamerstuk nr TK 32127, 215) 

- Voorhang op grond van artikel 5.2a Crisis- en 
herstelwet 
- Tweede Kamer (inbreng schriftelijk overleg 19-4-16)  

2-5-16   

 

IMRO Ontwerpbesluit houdende wijziging van het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 
in verband met het vaststellen van regels inzake 
de speed-pedelec 
Brief van de minister van I&M van 25 maart 2016 

(griffienr EK   159007/ Kamerstuk nr TK 29398, 499) 
- Voorhang op basis van art. 2b Wegenverkeerswet 
1994 
- Tweede Kamer (Algemeen overleg 26-5-16)   

22-4-16   

 

IMRO Ontwerp ministeriële regeling tot wijziging van de 

Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 
Richtlijn energie-efficiëntie 
Brief van de staatssecretaris van I&M van 23 maart 
2016 (griffienr EK  159001 / Kamerstuknr TK 30196, 
447) 

- Voorhang op basis van artikel 21.6, zesde lid, Wet 
milieubeheer 
- Tweede Kamer (30-3-16 voor kennisgeving 
aangenomen) 

20-4-16   

 

VWS  Voorgenomen aanwijzing aan NZa inzake 
experimenten proeftuinen meerzorg 2.0 
Brief van de staatssecretaris van VWS van 21 maart 
2016 (griffienr EK  158989 / Kamerstuknr TK  34104, 
nr. 118) 
- Voorhang op basis van artikel 8 Wet marktordening 

gezondheidszorg 
- Tweede Kamer (vragen en opmerkingen 15-4-16)   

19-4-16   
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BiZA/AZ Ontwerpbesluit houdende regels omtrent de 

mogelijkheid voor verhuurder en huurder een 
energieprestatievergoeding overeen te komen 
Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 22 
februari 2016 (griffie nr. EK 158850 / Kamerstuk EK 
34228, C/ Kamerstuk nr. TK 34228, nr. 16) 
- Voorhang op basis van artikel 46 van de 
Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte . 

- Tweede Kamer (lijst van vragen en antwoorden  
6-4-16; wordt geagendeerd voor plenaire behandeling)  

22-3-16 Regerings 
reactie  op de 

brief van  
23-3-16 

ontvangen. 
(Behandeling 
aangehouden 
totdat bekend 
is hoe verdere 
behandeling 

door de 
Tweede Kamer 

plaatsvindt)  

 

V&J Ontwerpbesluit prostitutie en seksbranche 
Brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 6 
december 2013 (Kamerstuk nr. 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 1-3-14 ingediend bij de 
Tweede Kamer)  

6-1-14 behandeling 
opgeschort 

 


