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 Versie 10 juni 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 

OCW Ontwerpbesluit tot wijziging van het 
Uitvoeringsbesluit WHW 2008 onder meer in 
verband met een andere bekostigingswijze van 
het wetenschappelijk onderzoek 

Brief van de minister van OCW van 8 juni 2016  

(griffie nr. EK ...../ Kamerstuk nr. TK  31288, nr. 452) 
- Voorhang op basis van artikel 2.6, zevende lid, van de 
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek 
- Tweede Kamer (inbreng schriftelijk overleg 15-6-16)  

6-7-16   

 

VWS Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het 
Besluit zorgverzekering in verband met het Zvw-
pgb   

Brief van de staatssecretaris van VWS van 7 juni 2016 
(griffie nr EK   ?    / Kamerstuk nr TK 34233, 68) 
- Voorhang op basis van artikel 124 
Zorgverzekeringswet 
- Tweede Kamer (procedurevergadering 15-6-16; 
voorstel: voor kennisgeving aannemen)  

5-7-16  

 

EZ  Besluit tot wijziging van het Besluit 
diergeneeskundigen en het Besluit houders van 
dieren in verband met diverse wijzigingen op het 

gebied van dierenwelzijn 
Brief van de staatssecretaris van EZ van 1 juni 2016 
(griffienr EK 159301/ Kamerstuknr TK 28286,  878) 
- Voorhang op basis van artikel 10.10 Wet dieren 
- Tweede Kamer (leveren van inbreng schriftelijk 
overleg 10-6-16; de staatssecretaris van EZ wordt 
verzocht geen onomkeerbare stappen te zetten tot het 

ontwerpbesluit naar genoegen met de Kamer is 
besproken) 

29-6-16   

 

VWS  Voorgenomen aanwijzing aan de NZa over de 
aanpassing van de beleidsregels voor integrale 

bekostiging in de geboortezorg 
Brief van de minister van VWS van 31 mei 2016 
(griffienr EK 159299/ Kamerstuknr TK  32279, 84) 
- Voorhang op basis van artikel 8 Wet marktordening 
gezondheidszorg 

- Tweede Kamer (inbreng geleverd 7-6-16; algemeen 
overleg 23-6-16)  

30-6-16   
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VWS  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het 

Besluit Zorgverzekering in verband met de 
vereveningsbijdrage voor het kalenderjaar 2017 
Brief van de minister van VWS van 31 mei 2016 
(griffienr EK 159296 / Kamerstuknr TK 29689, 715 ) 
- Voorhang op basis van artikel 124 
Zorgverzekeringswet 
- Tweede Kamer (procedurevergadering 15-6-16; 

voorstel: agenderen voor algemeen overleg 
Risicoverevening/risicoselectie op 22-6-16)  

28-6-16   

 

IMRO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit 
algemene regels ruimtelijke ordening (grote 
rivieren, elektriciteitsvoorzieningen, ecologische 
hoofdstructuur, IJsselmeergebied en enige 

technische wijzigingen 
Brief van de minister van I&M van 31 mei 2016 (griffie 
nr EK  159292 / Kamerstuknr.  TK 29383, nr. 272)  

- Voorlegging op basis van artikel 10.9 Wet ruimtelijke 
ordening 

- Tweede Kamer (procedurevergadering 15 juni 2016) 

30-6-16   

 

VWS  Voorgenomen aanwijzing aan de NZa over de 

budgettaire beheersing van het eerstelijnsverblijf 
en de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 
Brief – met bijlagen - van de minister van VWS van 30 
mei 2016 (griffienr EK    ?   / Kamerstuknr TK 34104, 
125) 
- Voorlegging op basis van artikel 8 Wet marktordening 

gezondheidszorg 
- Tweede Kamer (algemeen overleg pakketbeheer 16-

06-16; voorstel behandelen).   

29-6-16   

 

SZW Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2016  

Brief van de minister van SZW van 27 mei 2016 
(griffie nr. EK 157383/ Kamerstuk nr. TK 31322, nr. 
302)  
- Voorhang op basis van artikel 3.11 van de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 
- Tweede Kamer (Algemeen overleg over kinderopvang 

6-7-16)  

15-7-16   

 

VWS  Besluit van 4 mei 2016, houdende wijziging van 
het Besluit uitvoering Tabakswet en de bijlage bij 

de Tabaks- en rookwarenwet in verband met de 
implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake 
de productie, de presentatie en de verkoop van 

tabaks- en aanverwante producten 
Brief van de staatssecretaris van VWS van 25 mei 2016 
(griffienr EK 159270/ Kamerstuk nr TK  32011, 51) 

- Voorhang op basis van artikel 11c, derde lid, van de 
Tabaks- en rookwarenwet 
- Tweede Kamer (1-6-16 procedurevergadering voor 
kennisgeving aangenomen) 

13-7-16   
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IMRO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit 

uitvoering Crisis- en herstelwet (veertiende 
tranche) 
Brief van de minister van I&M van 25 mei 2016 (griffienr 
EK 159265 / Kamerstuk nr TK 32127, 217) 
- Voorhang op basis van art. 5.2a Crisis- en herstelwet 
- Tweede Kamer (inbreng schriftelijk overleg geleverd 
op 7-6-16) 

22-6-16   

 

OCW Besluit tot deelneming in een vijftal 
gemeenschappelijk regelingen Regionaal 

Historische centra  
Brief van de minister van OCW van 24 mei 2016 
griffienr EK  159258/ Kamerstuk nr TK 34486, nr. 1) 
- Voorhang op basis van artikel 94, tweede lid, en 97, 

tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen 
- Tweede Kamer (procedurevergadering 2-6-16 voor 
kennisgeving aangenomen)  

22-6-16   

 

BiZa/AZ Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit 
huurprijzen woonruimte (aanpassing 

woningwaarderingsstelsel in verband met 
stimulering middensegment en renovatie) 
Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 23 
mei 2016 (griffienr EK  159263/ Kamerstuk nr 
TK 27926, nr. 261) 
- Voorhang op basis van artikel 46 van de 
Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte  

- Tweede Kamer (inbreng voor feitelijke vragen 9-6-16)  

21-6-16  

 

IMRO Ontwerpbesluit houdende wijziging van het 

Besluit capaciteitsverdeling 
hoofdspoorweginfrastructuur 
Brief van de staatssecretaris van I&M van 23 mei 2016 
(griffienr EK 159261/ Kamerstuk nr TK 29893, 203) 
- Voorhang op basis van artikel 61, vierde lid, 
Spoorwegwet 

- Tweede Kamer (Algemeen overleg 23-6-16) 

20-6-16   

 

VWS  Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het 
Besluit zorgverzekering i.v.m. het zorgpakket Zvw 

2017 
Brief van de minister van VWS van 20 mei 2016 
(griffienr EK 159267/ Kamerstuk nr TK 29689, 712) 
- Voorhang op basis van artikel 124 
Zorgverzekeringswet 
- Tweede Kamer (16-6-16 Algemeen overleg 

pakketbeheer, voorstel behandelen) 

17-6-16   

 

VWS  Besluit van 21 maart 2016, houdende vervanging 
van de bijlage bij het Besluit hersendoodprotocol 
Brief van de minister van VWS van 19 mei 2016 

(griffienr EK 159238 /Kamerstuk nr TK 28140, nr. 93) 
- Voorhang op basis van art. 15, derde lid, Wet op de 
orgaandonatie 
- Tweede Kamer (1-6-16 procedurevergadering, voor 
kennisgeving aangenomen)  

24-6-16   
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BiZa/AZ Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit 

toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 
Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 
van 17 mei 2016 (griffie nr. EK 159213/ Kamerstuk nr. 
TK 32847, nr. 227)  
- Voorhang op basis van artikel 61s van de Woningwet 
- Tweede Kamer (lijst van vragen 7-6-16)  

15-6-16  Kan 
betrokken 
worden bij 
voorberei-

ding w.v. 
34403  

 

IMRO Ontwerpbesluit wijziging diverse amvb's op grond 
van de Scheepvaartverkeerswet 
Brief van de minister van I&M van 3 mei 2016 (griffienr 
EK 146450.02/ Kamerstuknr I/II 31409, B / 112) 

- Voorhang op basis van artikel 52, eerste lid, 
Scheepvaartverkeerswet  
(o.g.v. art. 52, derde lid, Scheepvaartverkeerswet kan 
gedurende de voorhangtermijn door of namens een der 

Kamers of door ten minste een vijfde van het 
grondwettelijk aantal leden van een der Kamers van de 
Staten-Generaal de wens te kennen worden gegeven 

dat het in de maatregel te regelen onderwerp bij de wet 
wordt geregeld) 
- Tweede Kamer (voor kennisgeving aangenomen op 
18-5-16)  

17-6-16   
 
 
 

 

 

EZ  Ontwerpbesluit tot wijziging van het 
Aanbestedingsbesluit in verband met de 
implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 
2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU 
Brief van de minister van EZ van 4 mei 2016 (griffienr 
EK 159162 / Kamerstuknr TK  32440, nr. 91) 

- Voorhang op basis van de artikelen 1.10, vijfde lid, 
1.13, vijfde lid en 1.16, vijfde lid, Aanbestedingswet 

2012 (wijziging van het Aanbestedingsbesluit i.v.m. 
momenteel bij de Eerste Kamer in behandeling zijnde 
wetsvoorstel 34329) 
- Tweede Kamer (vso uitgebracht op 1-6-16; 32440, nr. 
92; algemeen overleg Marktwerking en Mededinging  

16-6-16)  

6-6-16  Plenaire 
behandeling 
w.v. 34329:  

14-6-16  

 

SZW Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit 
uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte 

beroepspensioenregeling in verband met wijziging 
van de regeling voor nettopensioen 
Brief van de staatssecretaris van SZW van 28 april 2016 
(griffie nr. 157510.01/Kamerstuk nr. TK 32043, nr.  
324)  
- Voorhang geschiedt op basis van artikel 117a, tweede 
lid, van de Pensioenwet en artikel 115a, tweede lid, van 

de Wet verplichte beroepspensioenregeling  
- Tweede Kamer (vragen en opmerkingen 26-5-16) 

2-6-15   
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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; plenaire behandeling 20-4-16; stemmingen 
moties 26-4-16) 

22-3-16 Brief met 

vragen   
SP-fractie uit 
op 10-6-16 

 

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 (novelle 33885 1-3-14 ingediend bij de 
Tweede Kamer)  

6-1-14 behandeling 
opgeschort 

 


