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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 

OCW Besluit van [xxx] tot wijziging van het Besluit 
bekostiging WPO en het Besluit bekostiging WEC 
in verband met de bekostiging van 
godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk 

vormingsonderwijs op openbare scholen 

Brief van de minister voor Basis- en Voortgezet 
Onderwijs en Media van 6 juni 2018 (griffie nr. EK    / 
Kamer stuk nr. TK 31293, nr. 392) 
- Voorhang op basis van artikel I, onderdeel B, en 
artikel II, onderdeel B, van de Wet van 6 juni 2017, 
houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs 

en de Wet op de expertisecentra ten einde 
levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs 
op openbare scholen te bekostigen (Stb. 2017, 289)  
- Tweede Kamer (inbreng schriftelijk overleg 13-6-18)  

4-7-18  

 

VWS  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het 
Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit 
Wmo 2015 in verband met enkele maatregelen uit 
het regeerakkoord 
Brief van de minister van VWS van 1 juni 2018  

((griffie nr. EK.163138/ Kamerstuk nr. I/II 

34104/29538, L/225) 
- Voorhang op basis van 3.2.5, derde lid, van de Wet 
langdurige zorg en artikel 2.1.4, vijfde lid, van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015 
- Tweede Kamer (procedurevergadering 20-6-18)  

29-6-18  

 

VWS Ontwerpbesluit houdende wijziging van het 
Besluit zorgverzekering in verband met 
zorgpakket Zvw 2019  
Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 1 

juni 2018 (griffie nr. EK .../ Kamerstuk nr. TK 29689, 
910) 
- Voorhang op basis van artikel 124 van de 
Zorgverzekeringswet 
- Tweede Kamer (procedurevergadering 20-6-18)  

29-6-18   

 

SZW Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit 
kwaliteit kinderopvang 
Brief van de staatssecretaris van SZW van 25 mei 
2018 (griffie nr. ek 163109/ Kamerstuk nr. TK 

31322, nr. 364) 
- Voorhang op basis van artikel 3.4 van de Wet 
kinderopvang 
- Tweede Kamer (inbreng schriftelijk overleg 11-6-18)  

22-6-18  
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IWO 

 

Besluit van 3 mei 2018, houdende regels met 

betrekking tot de jaarverplichting hernieuwbare 
energie vervoer en de rapportage- en 
reductieverplichting vervoersemissies, ter 
implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1513 van 
het Europees Parlement en de Raad van 9 
september 2015 tot wijziging van Richtlijn 
98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en 

dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 
2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen alsmede in 
verband met de operationalisering van de 
reductieverplichting uit Richtlijn 98/70/EG 
betreffende de kwaliteit van benzine en 

dieselbrandstof, en tot intrekking en wijziging van 
enkele andere besluiten (Besluit energie vervoer1) 

Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en 
Waterstaat van 17 mei 2018 (griffie nr EK 163084/ 
Kamerstuknr TK 34717, nr. 26) 
- Nahang op basis van artikel 21.6, vijfde lid, van de 
Wet milieubeheer.   

- Tweede Kamer (23-5-18 voor kennisgeving 
aangenomen)    

14-6-18  

 

IWO Besluit van 26 april 2018, houdende technische 
wijzigingen van enkele algemene maatregelen van 
bestuur op het terrein van milieu, vervoer en 
water 
Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat 
van 17 mei 2018 (griffienr EK. 163083/ Kamerstuknr TK 
29383, nr. 299) 

- Nahang op basis van artikel 76, tweede lid, van de 

Kernenergiewet en artikel 21.6, vijfde lid, van de Wet 
milieubeheer.   
- Tweede Kamer (23-5-18 voor kennisgeving 
aangenomen) 

14-6-18  

 

OCW Ontwerpbesluit houdende bepalingen voor een 
experiment met beroepsopleidingen en 
kwalificaties met een regionale specialisatie in het 
middelbaar beroepsonderwijs (Besluit experiment 

geregionaliseerde beroepsopleidingen en 
kwalificaties mbo) 
Brief van de minister van OCW van 15 mei 2018 
(griffie nr. EK 163052 /Kamerstuk nr. TK 31524, nr. 
365) 
- Voorhang op basis van artikel 11a.1, tweede lid, van 

de Wet educatie en beroepsonderwijs  

- Tweede Kamer (procedurevergadering 24-5-18; 
inbreng schriftelijk overleg 30-5-18)  

12-6-18   

 

                                                
1 Dit besluit is reeds in een voorhangprocedure door de commissie behandeld met een schriftelijk overleg waarvan het verslag is besproken tijdens 

het wetgevingsoverleg Implementatie ILUC-richtlijn inzake brandstofkwaliteit op 4 december 2017. De huidige voorlegging geschiedt in het kader 

van de verplichte nahangprocedures uit artikel 21.6, vijfde lid, van de Wet milieubeheer. Die nahangprocedure schrijft voor dat gedurende vier 

weken na verzending van het besluit de gelegenheid bestaat om aan te geven dat het onderwerp bij wet moet worden geregeld. Indien die wens 

bestaat, dient die te worden bekrachtigd door een der Kamers der Staten-Generaal of ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van 
een der Kamers. 
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BiZA/AZ Voorhang wijziging Bouwbesluit 2012 inzake de 

aansluiting op het distributienet voor gas  
Brief van de minister van BZK van 9 mei 2018  
(griffie nr. EK 163026 /Kamerstuk nr. TK 32757, nr. 
146) 
- Voorhang op basis van artikel 2, zesde lid, van de 
Woningwet  
- Tweede Kamer (Lijst van vragen en antwoorden d.d. 1 

juni 2018; procedurevergadering 14-6-18)  

8-6-18 Inbreng voor 

schriftelijk 
overleg  
19-6-18  

 

FIN Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 in verband 

met voorhangprocedure 
Brief van de minister van Fin. van 6 april 2018 
(griffie nr. EK  162823./ Kamerstuk nr. TK 34808, nr. 
16) 

- Tweede Kamer (lijst van vragen en antwoorden d.d. 
15-5-18 wordt betrokken bij het plenair debat over het 
verslag van de parlementaire ondervragingscommissie 

fiscale constructies)   

18-5-18  Betrokken bij 
schriftelijke 
voorbereiding 
Implementatie 

vierde 
antiwitwas-
richtlijn 
(34808)  

 

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  

 
 
 


