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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 Ontwerpregeling, houdende vaststelling van 
regels inzake scheepsrecyclinginrichtingen ter 
uitvoering van Verordening (EU) nr. 1257/2013 
van het Europees Parlement en de Raad van 20 

november 2013 inzake scheepsrecycling, en tot 

wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 en 
van Richtlijn 2009/16/EG 
Brief van de staatssecretaris van I&M van 20 januari 
2016 (griffienr EK  158671 / Kamerstuknr TK 25868, 
20) 
- Voorhang op basis van artikel 21.6 Wet milieubeheer 

- Tweede Kamer (procedurevergadering 3 februari 
2016)  

17-2-16  

 

IMRO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit 

algemene regels ruimtelijke ordening i.v.m. de 
herziening van de Beleidslijn kust en enige andere 
wijzigingen 
Brief van de minister van I&M van 19 januari 2016 
(griffienr EK  158659 / Kamerstuknr TK  29383, 252) 
- Voorhang op basis van artikel 4.3, vijfde lid, Wet 

ruimtelijke ordening 

- Tweede Kamer (procedurevergadering 3-2-16) 

16-2-16   

 

VWS  Voorgenomen aanwijzing aan NZa inzake herziene 
opbrengstverrekening ggz 2012 

Brief van de minister van VWS van 19 januari 2016 
(griffienr EK 158658 / Kamerstuknr TK 25424, 302) 
- Voorhang op basis van artikel 8 Wet marktordening 
gezondheidszorg  
- Tweede Kamer (procedurevergadering.3-2-16)  

15-2-16   

 

IMRO Besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij de 
Waterwet (aanpassingen Ruimte voor de Rivier 
2016)(Stb. 2015, 498) 
Brief van de minister van I&M van 15 januari 2016 
(griffienr EK 158647 / Kamerstuknr TK 30080, 79) 

- Nahang op basis van artikelen 1.3, derde lid, en 2.2, 

eerste lid, Waterwet 
- Tweede Kamer (procedurevergadering 3-2-16)  

15-4-16   

 

OCW Ontwerpbesluit experiment cross-over 

kwalificaties 
Brief van de minister van OCW van 11 januari 2016 
(griffie nr. 158609/ Kamerstuk nr. TK 31524, nr. 273) 
- Voorhang op basis van artikel 11a.1, tweede lid, van 
de Wet educatie en beroepsonderwijs 
- Tweede Kamer (procedure 28-1-16) 

9-2-16   
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EZ  Ontwerp koninklijk besluit houdende vaststelling 

van het tijdstip van inwerkingtreding van de 
wijziging van de Landbouwwet en de 
Meststoffenwet (elektronisch verstrekken van 
gegevens)  
Brief van de staatssecretaris van EZ van 18 december 
2015 (griffienr EK  158506/ Kamerstukken I/II  32603, 
F/12) 

- Voorhang op basis van artikel III, tweede lid, van de 
Wet van 1 december 2011 (elektronisch verstrekken van 
gegevens) (Stb. 2011, 626) 
('De voordracht voor het koninklijk besluit, bedoeld in 
het eerste lid, wordt niet eerder gedaan dan twee weken 
nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-

Generaal is overgelegd. Indien een der kamers der 
Staten-Generaal besluit niet in te stemmen met het 

ontwerp, wordt er geen voordracht gedaan en kan niet 
eerder dan zes weken na het besluit van die kamer der 
Staten-Generaal een nieuw ontwerp aan beide kamers 
der Staten-Generaal worden overgelegd.') 
- Tweede Kamer (voor kennisgeving aangenomen 12-1-

16)  

2-2-16   

 

VWS  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het 
Warenwetbesluit bestuurlijke boeten in verband 
met het stellen van regels over de 

omzetgerelateerde boete 
Brief van de minister van VWS van 10 december 2015 
(griffienr EK 158415/ Kamerstuknr TK   33775, 20) 
- Voorhang op basis van artikel 32b, tweede lid, 
Warenwet 
- Tweede Kamer (16-12-15 voor kennisgeving 

aangenomen) 

1-2-16   

 

IMRO Ontwerpbesluit tot wijziging van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer 
Brief van de staatssecretaris van I&M van 9 december 

2015 (griffienr EK 158409 / Kamerstuknr TK 29383, 
251) 
- Voorhang op basis van artikel 21.6, vierde lid, Wet 
milieubeheer 

- Tweede Kamer (Algemeen overleg 28-1-16)  

1-2-16   

 

BiZa/AZ  Besluit van 12 november 2015, houdende 
wijziging van de Ambtsinstructie commissaris van 
de Koning in verband met een uitbreiding van het 
aantal rijkstaken 

Brief van de minister van BiZa van 24 november 2015 

(griffie nr. EK 158328../ Kamerstuk nr. TK 34300 VII, 
51) 
- Voorhang op basis van artikel 182, vierde lid, van de 
Provinciewet  
- Tweede Kamer (voor kennisgeving aangenomen op 

26-11-15)  

24-1-16   
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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 maart 2014 

ingediend bij de Tweede Kamer)  

6-1-14 behandeling 

opgeschort 

 


