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 Versie 18 november 2016  

 
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 Activiteitenbesluit 
milieubeheer en enkele andere besluiten met 
name in verband met reparaties van de vierde 
tranche wijziging en tot intrekking van het Besluit 

kleiduivenschieten 

Brief van de staatssecretaris van I&M van 15 november 
2016 (griffienr EK  160197 / Kamerstuknr TK 29383, 
275) 
- Voorlegging op basis van artikel 21.6, vijfde lid, Wet 
milieubeheer 
- Tweede Kamer (procedurevergadering 23-11-16) 

13-12-16   

 

EZ  Ontwerpbesluit houdende verlenging van de 
werkingsduur van de gedragsregels voor de 

overheid in de Mededingingswet 
Brief van de minister van EZ van 14 november 2016 
(griffienr EK  160193 / Kamerstuk nr TK 34487, 2) 
- Voorhang op basis van artikel IV, derde lid, van de 
Wet van 24 maart 2011 (Stb. 2011, 162) 
- Tweede Kamer (procedurevergadering 22-11-

16;voorstel: voor kennisgeving aannemen)  

12-12-16   

 

IMRO Regeling verlenging gemeenschappelijke regeling 
schadevergoedingsschap HSL-Zuid 

Brief van de staatssecretaris van I&M van 7 november 
2016 (griffienr EK  160167 / Kamerstuknr EK/TK  
22026, A/491) 
- Voorhang op basis van artikel 94, tweede lid, van de 
Wet gemeenschappelijke regelingen 
- Tweede Kamer (procedurevergadering.23-11-16)  

5-12-16   

 

VWS  Besluit van 19 september 2016, houdende 
wijziging van een aantal algemene maatregelen 
van bestuur op het terrein van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde 
misslagen en omissies te herstellen (Stb. 2016, 

349) 
Brief van de minister van VWS van 8 november 2016 
(griffienr EK  160173/ Kamerstuknr EK/TK 34191, C / 
135) 
- Voorlegging o.g.v. de artikelen 11c, derde lid, van de 

Tabaks- en rookwarenwet, 65 van de Wet toelating 
zorginstellingen en 15, derde lid, van de Wet op de 
orgaandonatie 
- Tweede Kamer (7-12-16 inbreng schriftelijk overleg)  

8-12-16   
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VWS  Voorgenomen aanwijzing aan de NZa met 

betrekking tot de huishoudelijke hulp die per 1 
januari 2017 onderdeel uitmaakt van het modulair 
pakket thuis (mpt) in de Wlz (Kader- en 
voorhangbrief langdurige zorg 2017) 
Brief van de staatssecretaris van VWS van 7 november 
2016 (griffienr EK 160168  / Kamerstuknr EK 34104, H 
en TK 34104, 149) 

- Voorhang op basis van artikel 8 Wet marktordening 
gezondheidszorg 
- Tweede Kamer (algemeen overleg Wlz op 24-11-16)  

7-12-16   

 

VWS  Voorgenomen aanwijzing aan NZa inzake 
aangepaste beschikbaarheidbijdrage voor post 
mortem orgaanuitname bij donoren (PMO). 

Brief van de minister van VWS van 4 november 2016 
(griffienr EK 160154/ Kamerstuknr TK 28140, 96) 
- Voorhang op basis van artikel 8 Wet marktordening 

gezondheidszorg 
- Tweede Kamer (16-11-16 voor kennisgeving 
aangenomen)  

3-12-16   

 

VWS  Voorgenomen aanwijzing aan NZa inzake 
verdaging toepassing mbi medisch specialistische 
zorg 2014 
Brief van de minister van VWS van 4 november 2016 
(grifienr EK  160155/ Kamerstuknr TK  29248, 295) 
- Voorhang op basis van artikel 8 Wet marktordening 

gezondheidszorg 
- Tweede Kamer (7-12-16 inbreng schriftelijk overleg)  

3-12-16   

 

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 (inbreng schriftelijk overleg geleverd 

16-11-16)   

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 (inbreng schriftelijk overleg geleverd 
17-11-16)   

21-11-16   
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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  

 

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) 

 Technische briefing 

17-01-17 

16.00 - 18.00 uur  

  

 

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)  

 Technische briefing 

17-01-17 

16.00 - 18.00 uur  

 

 

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)  

 Technische briefing 

17-01-17 

16.00 - 18.00 uur  

 

 

 

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) 

 Technische briefing 

17-01-17 

16.00 - 18.00 uur  

 

 

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) 

 


