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De Voorzitter heeft de volgende wetsvoorstellen in handen gesteld van de daarachter vermelde 
commissies: 

 
Nummer Omschrijving Commissie 
 
34523 Integratie van de Wet huurcommissieregeling BES in een 

Wet maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederland 

onder gelijktijdige aanpassing van eerstgenoemde wet, 
van Boek 7a van het Burgerlijk Wetboek BES en de Wet 
volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES 
(Wet maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederland) 

- Koninkrijksrelaties 

- Binnenlandse Zaken en 

de Hoge Colleges van 

Staat / Algemene Zaken 
en Huis van de Koning 

 
34633 Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten 

en centrale stemopneming in verband met de verlenging 

van de werkingsduur van die wet  

Binnenlandse Zaken en de 
Hoge Colleges van Staat / 

Algemene Zaken en Huis 
van de Koning  

 
34635 Wijziging van de Kieswet ter nadere implementatie van 

Richtlijn 2013/1/EU van de Raad van 20 december 2012 
tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG tot vaststelling van 

de wijze van uitoefening van het passief kiesrecht bij de 
verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve 
van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat 
waarvan zij geen onderdaan zijn (PbEU 2013, L 26)  

Binnenlandse Zaken en de 
Hoge Colleges van Staat / 
Algemene Zaken en Huis 

van de Koning 

 
Gaarne zal ik van u vernemen of u: 
a. prijs stelt op het houden van een inbrengvergadering ter zake; 

b. kunt instemmen met het uitbrengen van een blanco eindverslag door uw commissie, waarna  
afdoening als hamerstuk in een volgende openbare vergadering zal plaatsvinden;  

c. kunt instemmen met het uitbrengen van een blanco eindverslag waarin namens uw fractie een 
voorbehoud is opgenomen met het oog op een eventuele beraadslaging met de regering tijdens een 
openbare vergadering. 

 
Zonder aansluitend bericht vóór dinsdag 11 april 2017 om 17.00 uur zal worden aangenomen dat u 

hebt ingestemd met het onder b. vermelde.  
Het blanco eindverslag zal in dat geval op laatstgenoemde datum door de desbetreffende commissie 
worden vastgesteld.  

 
De Griffier.  
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Den Haag, 31 maart 2017   

 
 
 
 
Aan de leden 

 
 


