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Figuur 1 –Voorstel van de minister zoals gezonden naar de TK, 21 april 2016 
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Figuur 2 - Voorstel van wet zoals geamendeerd door de TK (februari 2017) 
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Figuur 3 – Voorstel van wet tezamen met voorstel van Besluit van de minister aan de EK 

(in track changes t.o.v. aangenomen wetsvoorstel in TK), mei 2017 
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Figuur 4 – Voorstel van wet tezamen met voorstel van Besluit van de minister aan de EK 

(zonder track changes t.o.v. aangenomen wetsvoorstel in TK), mei 2017 
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Figuur 5 – Ideale schema van beoogde Wet in samenhang met nog aan te passen AMvB 

(in track changes t.o.v. aangenomen wet en amendementen/moties TK) 
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Figuur 6 – Ideale schema van beoogde Wet in samenhang met nog aan te passen AMvB 

(zonder track changes t.o.v. aangenomen wet en amendementen/moties TK) 

 


