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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 

FIN Besluit EMU-tekort norm 2018 decentrale 
overheden 
Brief van de minister van Fin. van 24 oktober 2017 
(griffie nr. EK 161978 / Kamerstuk nr. TK 34775 IX, 9) 

- voorhang op basis van artikel 3 lid 5 wet houdbare 

overheidsfinanciën 
- Tweede Kamer (komt in procedurevergadering)  

21-11-17  

 

OCW Voorhang voornemen goedkeuring 
accreditatiekader  
Brief van de minister van OCW van 20 oktober 2017  
(griffie nr. EK 161961/Kamerstuk nr. TK 31288, 601) 
- Voorhang op basis van artikel 5a.2a, derde lid, van de 
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek  
- Tweede Kamer (procedurevergadering.26-10-17) 

17-11-17  

 

FIN Conceptbesluit tot wijziging van artikel 22 van het 
Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 
Brief van de staatssecretaris van Fin. van 13 oktober 

2017 (griffie nr. EK 160041/Kamerstuk nr. TK 31066, 
nr. 382) 
- Voorhang op basis van artikel 10.8, tweede lid, van de 
Wet inkomstenbelasting 2001  

- Tweede Kamer (voor kennisgeving aangenomen 25-
10-17)  

10-11-17  

 

VWS  Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het 
Warenwetbesluit bestuurlijke boeten in verband 
met het opnieuw vaststellen van de bijlage 
vanwege de omzetgerelateerde boete en enkele 
technische wijzigingen 
Brief van de minister van VWS van 17 oktober 2017 
(griffie nr. EK 161949  / Kamerstuk nr. TK 33775, nr. 22  

) 
- Voorhang op basis van artikel 32b, tweede lid, van de 

Warenwet  
- Tweede Kamer (25-10-17 procedurevergadering; 
voorstel: voor kennisgeving aannemen)  

14-11-17  
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IMRO Besluit van 19 augustus 2017 tot wijziging van het 

Activiteitenbesluit milieubeheer ten behoeve van 
de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2193 
inzake de beperking van de emissies van bepaalde 
verontreinigende stoffen in de lucht door 
middelgrote stookinstallaties (Pb EU 2015, L 313) 
(Stb. 2017, 330) 
Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 

van 11 oktober 2017 (griffienr EK 161921/ Kamerstuknr 
TK 29383, 286) 
- Nahang op basis van artikel 21.6, vijfde lid, van de 
Wet milieubeheer.   
- Tweede Kamer (voor kennisgeving aangenomen op 
25-10-17) 

8-12-17  

 

EZ  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het 
Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden 
in verband met uitbreiding van de wettelijke taken 

van het Ctgb en enkele technische wijzigingen.  
Brief van de minister van EZ van 11 oktober 2017 
(griffienr EK  161917/ Kamerstuknr TK  27858, nr. 407) 
-Voorhang op basis van artikel 28, derde lid, laatste zin, 
van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden 
(Wgb). 

- Tweede Kamer (24-10-17 voor kennisgeving 
aangenomen) 

13-11-17  

 

OCW Ontwerpbesluit tot wijziging van het 

Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met het 
vaststellen van nadere voorschriften voor het 

verzorgen van hoger onderwijs in het buitenland 
Brief van de minister van OCW van 6 oktober 2017 | 
(griffie nr. EK 161863 / Kamerstuk nr. TK 22452, nr,. 
56) 

- Voorhang op basis van artikel 1.19a, zevende lid, van 
de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek  
- Tweede Kamer (inbreng schriftelijk overleg geleverd 
op 24-10-17)  

3-11-17   

 

IMRO Ontwerpbesluit houdende tijdelijke regels ten 
behoeve van een experiment met de elektronische 
aanvraag van rijbewijzen  
Brief van de minister van Infrastructuur en Milieu van 2 

oktober 2017 (griffie nr EK 161830 / Kamerstuk nr TK 
29398, 572) 

-Voorhang op basis van artikel 2b van de 
Wegenverkeerswet 1994 en artikel 5 van de Kaderwet 
zelfstandige bestuursorganen  
- Tweede Kamer (op 10-17 voor kennisgeving 
aangenomen; procedurevergadering 25-10-17) 

30-10-17  
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IMRO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement 

rijbewijzen in verband met de definitieve 
invoering van het begeleid rijden, en een enkele 
redactionele wijziging en van het Besluit alcohol, 
drugs en geneesmiddelen in het verkeer in 
verband met enkele technische aanpassingen 
Brief van de minister van Infrastructuur en Milieu van 29 
september 2017 (griffie nr EK 161825/ Kamerstuk nr TK 

34693, 13) 
- Voorhang op basis van artikel 2b van de 
Wegenverkeerswet 1994   
- Tweede Kamer (op 10-10-17 voor kennisgeving 
aangenomen; procedurevergadering 25-10-17)  

31-10-17  

 

EZ Ontwerpbesluit, houdende regels inzake de 

etikettering van energiegerelateerde producten 
(Besluit energie-etikettering energiegerelateerde 
producten) 

Brief van de minister van EZ van 29 sept. 2017 (griffie 
nr EK  161814 / Kamerstuk nr TK 31239, 274) 
- Voorhang op basis van de artikelen 34a van de Wet 
implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en 
artikel 32b van de Warenwet 
- Tweede Kamer (inbreng schriftelijk overleg 25-10-17)  

3-11-17  

 

OCW  Ontwerp Jaarwerkplan van de Inspectie van het 
onderwijs 
Brief van de minister van OCW van 12 september 2017 

(griffie nr. EK 161692 / Kamerstuk nr. TK 34550 VIII, 
147)  
- Voorhang op basis van artikel 7, tweede lid, van de 

Wet op het onderwijstoezicht 
- Tweede Kamer (voor kennisgeving aangenomen op 
14-9-17)  

11-10-17   

 

BiZa/AZ Ontwerpbesluit houdende wijziging van het 
Bouwbesluit 2012, het Besluit omgevingsrecht en 

het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet in 
verband met de invoering van een nieuw stelsel 
van kwaliteitsborging voor het bouwen (Besluit 
kwaliteitsborging voor het bouwen) 
Brief van de minister van BZK van 1 mei 2017 (griffie 
nr. EK.160516.01/ Kamerstuk nr. TK 34453, nr. 27) 
- Voorhang op basis van artikel 5.2a van de Crisis- en 

herstelwet  
- Tweede Kamer (verslag schriftelijk overleg van 14 juni 
2017 (34453, nr. 28) op 20 juni 2017 voor kennisgeving 

aangenomen.   

29-5-17  Voorhang- 
termijn gestuit 

bij brief  
10-5-17  

  
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) 

 


