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 Versie 17 februari 2017  

 
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  Ontwerpregeling financiële verantwoording 
regionale publieke media-instellingen en de RPO 
Brief van de minister van OCW van 16 februari 2017 
(griffienr EK  160738 / Kamerstuknr TK 32827, 97) 

- Voorhang op basis van artikel 2.172, vierde lid, 

Mediawet 2008 juncto artikel 2.173a, derde lid, 
Mediawet 2008 
- Tweede Kamer  (extra procedurevergadering 23-2-17)  

16-3-17   

 

SZW Ontwerpbesluit tot aanpassing van het 
Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in 
verband met de aanpassing van de 
minimumjeugdloonregeling 
Brief van de minister van SZW van 27 januari 2017  

(griffie nr. EK160607/..Kamerstuk nr. TK 29544, nr,. 
766) 
 - Voorhang op basis van de artikelen 3:1, negende lid, 
van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening 
jonggehandicapten, 18, negende lid, van de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering, 2, achtste lid, van 

de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering 

zelfstandigen, en 6, vijfde lid, van de Wet werk en 
inkomen naar arbeidsvermogen 
- Tweede Kamer (14-2-17 voor kennisgeving 
aangenomen)  

24-2-17   

 

VWS Voorgenomen aanwijzing aan NZa inzake 
personele eisen te stellen aan het verkrijgen van 
een beschikbaarheidbijdrage voor Spoedeisende 
Hulp (SEH) 
Brief van de minister van VWS van 24 januari 2017 

(griffienr. EK  160572 / Kamerstuknr TK 29247, 227) 
- Voorhang op basis van artikel 8 Wet marktordening 
gezondheidszorg 
- Tweede Kamer (behandeling uitgesteld tot nader 
order)  

23-2-17   
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FIN Wijziging van het Besluit fiscale eenheid 2003 

Brief van de staatssecretaris van Fin. van 29 december 
2016 (griffie nr. EK 160443/Kamerstuk nr. TK 34323 
18) 
- Voorhang op basis van artikel 15, vijftiende lid, van de 
Wet op vennootschapsbelasting 1969 
- Tweede Kamer (procedurevergadering 18-1-17; 
Besloten wordt de staatssecretaris van Fin. te verzoeken 

om uiterlijk 16 februari a.s. zijn reactie aan de Kamer 
toe te sturen op het commentaar van de Commissie 
Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van 
Belastingadviseurs (NOB) op wijzigingen van het Besluit 
fiscale eenheid 2003; 15-2-17 voor kennisgeving 
aangenomen.    

23-2-17   

 

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 (procedure op 22-2-17)  

27-10-16  antwoord 
brief aan de 
orde in de 

commissie 
op 21-2-17  

 

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: Behandeling gereed, stemming moties 

22-12-2016 

 Deskundigenbijeen-

komst 

6-3-17 

plenair debat (onder 

voorbehoud 

30-5-17 

 

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: Behandeling gereed, stemming moties 
22-12-2016 
 

 Deskundigenbijeen-

komst 

6-3-17 

plenair debat (onder 

voorbehoud 

30-5-17 

 

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: Behandeling gereed, stemming moties 
22-12-2016 

 

 Deskundigenbijeen-

komst 

6-3-17 

plenair debat (onder 

voorbehoud 

30-5-17 

 

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: Behandeling gereed, stemming moties 
22-12-2016 
 

 Deskundigenbijeen-

komst 

6-3-17 

plenair debat (onder 

voorbehoud 

30-5-17 
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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 (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) 

 


