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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 blauw weergegeven onderwerpen zijn in de afgelopen week toegevoegd.  
  

Commissie Voorstel  

 

Reactie 
termijn 

Schriftelijk 
 Overleg 

 EK 

 

J&V Besluit kansspelen op afstand  
Brief van de minister voor Rechtsbescherming  
van 3 maart 2020 (griffienr. EK 166397 ./ 

Kamerstuknr. TK  33996, 76) 
- Voorhang op basis van artikel 4a,  zevende lid, van 
de Wet op de kansspelen 

- Tweede Kamer (procedure 11-3-20)  

31-3-20   

 

VWS  Besluit houdende vaststelling van de protocollen 
voor vaststelling van de dood op grond van 
circulatoire criteria en wijziging van de citeertitel 

van het Besluit Hersendoodprotocol naar Besluit 
vaststelling van de dood bij postmortale 
orgaandonatie 
Brief van de minister voor MZS van 2 maart 
2020  (griffienr. EK 166392 / Kamerstuknr. TK 28140, 
108 ) 
- Nahang op basis van artikel 15, tweede lid, van de 

Wet op de orgaandonatie zoals dat komt te luiden na 

inwerkingtreding van de Wijziging van de Wet op de 
orgaandonatie in verband met het voorzien in een 
wettelijke grondslag voor de protocollen voor 
vaststelling van de dood op grond van circulatoire 
criteria en enkele andere wijzigingen (Stb. 2019, 405) 
- Tweede Kamer (…..)  

2-4-20   

 

IWO Ontwerpbesluit van …, tot wijziging van het 
Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart 

in verband met de invoering van een 
ontgassingsverbod op de binnenwateren in het 
Verdrag inzake de verzameling, afgifte en 
inname van afval in de Rijn- en binnenvaart 
(CDNI) 
Brief van de minister van I&W van 21 februari 2020 
(griffie nr. EK 166350  / Kamerstuk nr. TK 25868, 25) 

- Voorhang op basis van artikel 6.25, tweede lid, van 
de Waterswet en artikel 21.6, vierde lid, van de Wet 
milieubeheer 
- Tweede Kamer (procedure 11-3-20)  

20-3-20   
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SZW  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Wfsv 

in verband met een technische wijziging van de 
premievaststelling voor de vrijwillige algemene 
ouderdomsverzekering en de vrijwillige 
nabestaandenverzekering als gevolg de wijziging 
van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 en 
artikel 8 van de Wet financiering sociale 
verzekeringen in het Belastingplan 2020 

Brief van de minister van SZW van 10 februari 
2020 (griffie nr. EK  166302  / 
Kamerstuk nr. TK 35302, Nr. 71) 
- Voorhang op basis van artikel 71, tweede lid, van de 
Wet financiering sociale verzekeringen  

- Tweede Kamer (verslag van een schriftelijk 

overleg (35302, nr. 74), procedurevergadering 
10-3-20)   

10-3-20   

 

J&V Ontwerpbesluit houdende wijziging van het 
Besluit DNA-onderzoek in strafzaken 

Brief van de minister van J&V van 6 februari 2020  
(griffie nr. EK 166260 / Kamerstuk nr. TK 31415, 27) 
- Voorhang op basis van artikelen 151a, achtste lid, en 
195a, vijfde en zesde lid, van het Wetboek van 
Strafvordering 

- Tweede Kamer (behandeld op 4-3-20)  

5-3-20  

 

IWO 
EZK/LNV 

Ontwerp-Aanvullingsbesluit grondeigendom 
Omgevingswet 
Brief van de minister van BZK van 21 oktober 
2019  (griffienr. EK 164662.19  / Kamerstuknr. EK 
35133, C; TK 35133, nr. 37) 

- Voorhang op basis van artikel 23.5 Omgevingswet 
- Tweede Kamer (behandeld op 15-1-20)   

18-11-19  33118, AW  
34986, N  
34986, P 

 

EZK/LNV 
IWO 

Ontwerp Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet 
Brief van de minister van LNV van 6 september 2019  
EK 34985, B, Kamerstuk nr. TK 34985, 51)  
- Voorhang op basis van artikel 23.5 Omgevingswet 
- Tweede Kamer (VSO 12-3-20)  

4-10-19 33118, AW 
34986, N  
34986, P 

 

IWO Ontwerpbesluit tot wijziging van het 
Luchthavenbesluit Lelystad in verband met onder 
andere wijziging van de wettelijke contouren en 
grenswaarden en vaststelling van aanvullende 

handhavingspunten 
Brief van de minister van I&W van 11 januari 2019 
(griffienr EK 161982.04  / Kamerstuknr TK 31936, nr. 

535) 
- Voorhang op basis van artikel 8.71 van de Wet 
luchtvaart   
-Tweede Kamer (Behandeling in TK wordt voortgezet  

na ontvangst van de analyse van de minister) 

22-2-19  In afwachting 
nadere 

informatie 
(31936, F)   

 


