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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 Besluit tot wijziging van het Besluit brandstoffen 
luchtverontreiniging en het Activiteitenbesluit 
milieubeheer (Stb. 2016, 380) 
Brief van de staatssecretaris van I&M van 27 oktober 

2016 (griffienr EK 160127/ Kamerstuknr TK 31209, 203) 

- Nahang op basis van artikel 21.6, vijfde lid, Wet 
milieubeheer 

- Tweede Kamer (Procedurevergadering 9-11-16)  

24-11-16   

 

IMRO Ontwerpwijziging van het 
Luchthavenindelingsbesluit Schiphol en het Besluit 
algemene regels ruimtelijke ordening 
Brief van de staatssecretaris van EZ van 24 oktober 

2016 (griffienr EK 160110 / Kamerstuknr TK 31936, 
355) 
- Voorhang op basis van de artikelen 8.14 en 8.13 Wet 
luchtvaart 
- Tweede Kamer (procedurevergadering 9-11-16)  

21-11-16   

 

SZW Ontwerp van het Tijdelijk besluit experiment 

vervroegde inzet no-riskpolis Ziektewet (ZW). 
Brief van de minister van SZW van 14 oktober 2016 
(griffienr EK  160043/ Kamerstuknr TK 29544, nr. 743) 

- Voorhangprocedure op grond van artikel 82a, zevende 
lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en 
inkomen (Wet SUWI). 
- Tweede Kamer (inbreng voor schriftelijk overleg 9-11-
16)  

16-11-16   

 

VWS  Ontwerpbesluit houdende wijziging Tabaks- en 
rookwarenbesluit. 
Brief van de staatssecretaris van VWS van 17 oktober 
2016 (griffienr EK  160049/ Kamerstuknr TK 32011, nr. 

52) 
- Voorhang op basis van artikel 12 van de Tabaks- en 
rookwarenwet 

- Tweede Kamer (leveren inbreng schriftelijkoverleg  
10-11-16)  

14-11-16   
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IMRO Ontwerpbesluit houdende regels betreffende de 

exploitatie van de luchthaven Schiphol (Besluit 
exploitatie luchthaven Schiphol 2017) 
Brief van de staatssecretaris van I&M van 12 oktober 
2016 (griffienr EK  160028/ Kamerstuknr. TK  34197, 
nr. 12) 
- Voorhang op basis van artikel 8.25di, tweede lid, van 
de Wet Luchtvaart (zoals gewijzigd bij Wet van 22 juni 

2016 - Stb. 2016, 272) 
- Tweede Kamer (inbreng schriftelijk overleg geleverd  
op 2-11-16)  

9-11-16   

 

V&J Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit van 
23 december 2004 tot vaststelling van nadere 
voorschriften omtrent de inhoud van het 

jaarverslag (Stb. 2004, 747) ter uitvoering van 
richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement 
en van de Raad van 22 oktober 2014 tot wijziging 

van richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de 
bekendmaking van niet-financiële informatie en 
informatie inzake diversiteit door bepaalde grote 
ondernemingen en groepen (PbEU 2014, L 330) 
(Besluit bekendmaking diversiteitsbeleid) en van 
het ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering 

van richtlijn 2014/95/EU van het Europees 
Parlement en van de Raad van 22 oktober 2014 tot 
wijziging van richtlijn 2013/34/EU met betrekking 
tot de bekendmaking van niet-financiële 
informatie en informatie inzake diversiteit door 
bepaalde grote ondernemingen en groepen (PbEU 
2014, L 330) (Besluit bekendmaking niet-

financiële informatie)  

Brief van de minister van V&J van 7 oktober 2016 
(griffie nr. EK 159999./ Kamerstuk TK 34383, nr. 7 ) 
- Voorhang op basis van artikel 2.391 lid 6 van het 
Burgerlijk Wetboek ... 
- Tweede Kamer (vragen vastgesteld op 3-11-16)   

8-11-16   

 

V&J Voorhang ontwerpbesluit houdende aanpassing 
van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 
en het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria in 
verband met de invoering van bijzondere 

procedurele bepalingen in het 
Vreemdelingenbesluit 2000 
Brief van de sts. V&J van 28 september 2016  
(griffie nr. EK .159944./ Kamerstuk nr. TK 31753, nr. 
128) 
- Voorhang op basis van artikel 49 van de Wet op de 

rechtsbijstand 

 Tweede Kamer (vragen vastgesteld  3-11-16)   

27-10-16  brief uit  
26-10-16  

 

BIZA/AZ Ontwerpbesluit tot wijziging van de Wet op de 

huurtoeslag (verlaging van het bedrag waarmee 
de normhuur wordt verhoogd tot de basishuur) 
Brief van de minister voor W&R van 20 september 2016  
(EK 27926, I / Kamerstuk nr. TK 27926, 267) 
- Voorhang op basis van artikel 50 van de Wet op de 
huurtoeslag 
- Tweede Kamer (lijst van vragen en antwoorden 11-10-

16, 27926, nr. 269)  

15-11-16 Antwoordbrief 
minister d.d.  
12-10-16 voor 
kennisgeving 

aangenomen 
op 25-10-16  
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IMRO Omgevingsbesluit  
Brief van de minister van I&M van 1 juli 2016 (griffienr 
EK  159524  / Kamerstuknr TK  33118, 31, EK 33118, 
C) 
- Voorhang op basis van artikel 23.5 Omgevingswet 
- Tweede Kamer (Inbreng feitelijke vragen geleverd 

25+26-10-16; technische briefing 14-12-16; 
notaoverleg 19-12-16) 

 in afwachting 

beantwoording brief 

26-10-16  

 

IMRO Besluit kwaliteit leefomgeving  

Brief van de minister van I&M van 1 juli 2016 (griffienr 
EK 159524 / Kamerstuknr TK 33118, 31, EK 33118, C) 
- Voorhang op basis van artikel 23.5 Omgevingswet 
- Tweede Kamer (Inbreng feitelijke vragen geleverd 

25+26-10-16; technische briefing 14-12-16; 
notaoverleg 19-12-16)  

 in afwachting 

beantwoording brief 

26-10-16   

 

IMRO Besluit activiteiten leefomgeving   
Brief van de minister van I&M van 1 juli 2016 (griffienr 
EK 159524 / Kamerstuknr  TK 33118, 31, EK 33118, C) 
- Voorhang op basis van artikel 23.5 Omgevingswet 

- Tweede Kamer (Inbreng feitelijke vragen geleverd 
25+26-10-16; technische briefing 14-12-16; 
notaoverleg 19-12-16)  

 in afwachting 

beantwoording brief 

26-10-16   

 

IMRO Besluit bouwwerken leefomgeving  
Brief van de minister van I&M van 1 juli 2016 (griffienr 
EK 159524 / Kamerstuknr TK 33118, 31, EK 33118, C) 
- Voorhang op basis van artikel 23.5 Omgevingswet 
- Tweede Kamer (Inbreng feitelijke vragen geleverd 

25+26-10-16; technische briefing 14-12-16; 

notaoverleg 19-12-16) 

 in afwachting 

beantwoording brief 

26-10-16   

 

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 (op 21-6-16 aangenomen door de 

Tweede Kamer; vo op 12-7-16) 

6-1-14 wordt 

betrokken bij 
de 
behandeling 
van de 
wetsvoor-
stellen 
34091, 

33885 (en 
32211) 

 


