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 Overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving 
 Versie 13 januari 2017  

 
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 

BZK/AZ Wijziging Bouwbesluit 2012 
Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 11 
januari 2017 (griffie nr. EK 160465/ Kamerstuk nr. TK 
.....)  

- Voorhang op basis van artikel 2, zesde lid, van de 

Woningwet  
- Tweede Kamer (....) 

14-2-17   

 

BZK/AZ  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit 
toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 
teneinde daarin een aantal technische wijzigingen 
en een aantal wijzigingen met beperkte 
beleidsmatige gevolgen aan te brengen 
Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 9 

januari 2017 (griffie nr. EK ..../ Kamerstuk nr. TK 
32847, 289) 
- Voorhang op basis van artikel 61s van de Woningwet  
- Tweede Kamer (procedurevergadering 17-1-17) 

14-2-17   

 

SZW Tijdelijk besluit experiment meertalige dagopvang 

en meertalig peuterspeelzaalwerk  
Brief van de minister van SZW van 23 december 2016  
(griffie nr. EK .160436./ Kamerstuk nr. TK 31322, 322) 
- Voorhang op basis van artikel 3.11 van de Wet 

kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 
- Tweede Kamer (procedurevergadering 18-1-17)  

13-2-17  

 

FIN Wijziging van het Besluit fiscale eenheid 2003 
Brief van de staatssecretaris van Fin. van 29 december 
2016 (griffie nr. EK 160443/Kamerstuk nr. TK 34323 
18) 
- Voorhang op basis van artikel 15, vijftiende lid, van de 
Wet op vennootschapsbelasting 1969 
- Tweede Kamer (procedurevergadering 18-1-17)  

23-2-17   

 

IMRO Ontwerpbesluit houdende wijziging van enkele 
besluiten op het gebied van afvalstoffen 

(gescheiden aangeleverd afval gescheiden houden 
door inzamelaar en enkele andere verbeteringen 
en reparaties) 
Brief van de staatssecretaris van I&M van 2 januari 
2017 (griffienr EK 160455/Kamerstuknr TK  30872, 208) 
- Voorhang op basis van artikel 21.6 Wet milieubeheer 
- Tweede Kamer (procedurevergadering 25-1-17)  

5-2-16   
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IMRO Wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en 

herstelwet (vijftiende tranche) 
Brief van de minister van I&M van 2 januari 2017 
(griffienr EK 160454/ Kamerstuknr. TK 32127, 222) 
- Voorhang op basis van artikel 5.2a Crisis- en 
herstelwet 
- Tweede Kamer (procedurevergadering 25-1-17)  

6-2-17   

 

VWS Ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst I en 
lijst II, behorende bij de Opiumwet, in verband 
met plaatsing op lijst I van de middelen α-PVP, 
acetylfentanyl en 4-FA en plaatsing op lijst II van 

het middel fenazepam 
Brief van de staatssecretaris van VWS van 23 december 
2016 (griffienr EK  160435/ Kamerstuknr I/II 34644, 
A/1) 

- Voorhang op basis van artikel 3a, vierde lid, Opiumwet 
- Tweede Kamer (procedurevergadering 25-1-17)  

6-2-17   

 

EZ  Besluit van 8 december 2016 houdende wijziging 
van enkele besluiten in verband met de 
inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming 

(Stb. 2016, 513) 
Brief van de staatssecretaris van EZ van 23 december 
2016 (griffienr EK  160066.04/    Kamerstuknr I/II 
33348, AA/193) 
- Nahang op basis van de artikelen  21.6, vijfde lid, van 
de Wet milieubeheer en 92, tweede lid, van de Wet 
bodembescherming  

- Tweede Kamer (procedurevergadering 24-1-17)  

7-2-17  

 

EZ  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk 

besluit postbezorgers 2011 in verband met het 
vervallen van de uitzondering ingeval van een 
collectieve arbeidsovereenkomst 
Brief van de minister van EZ van 23 december 2016 
(griffienr  EK 160446 /Kamerstuknr TK  29502, 134) 
- Voorhang op basis van artikel 8, tweede lid, Postwet 
2009 

- Tweede Kamer (procedurevergadering 24-1-17)  

6-2-17   

 

VWS  Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de 

Regeling maximumprijzen geneesmiddelen 
Brief van de minister van VWS van 21 december 2016 
(griffienr EK 160424/ Kamerstuknr TK 29477, 406) 
- Voorhang op basis van artikel 2, eerste lid, Wet 
geneesmiddelenprijzen 

- Tweede Kamer (procedurevergadering 25-1-17)  

2-2-17   

 

VWS Ontwerpbesluit, houdende regels omtrent de 
algemene toegankelijkheid voor personen met een 
handicap of chronische ziekte   

Brief van de staatssecretaris van VWS van 20 december 
2016 (griffienr EK  160414 / Kamerstuknr TK 33990,  
61) 
- Voorhang op basis van artikel 2a, derde lid, Wet 
gelijke behandeling op grond van handicap of chronische 
ziekte 

- Tweede Kamer (betrokken bij Algemeen Overleg 
Gehandicaptenbeleid op 21-12-16)  

1-2-17   
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OCW  Ontwerpbesluit tot wijziging van het 
Uitvoeringsbesluit WHW 2008 i.v.m. een andere 
bekostigingswijze van de Open Universiteit en 
enige technische wijzigingen 
Brief van de minister van OCW van 20 december 2016 
(griffienr EK 160402/ Kamerstuknr. TK 31288, 565) 

- Voorhang op basis van artikel 2.6, zevende lid, Wet op 
het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
- Tweede Kamer (procedurevergadering 19-1-17)  

4-2-17   

 

VWS  Ontwerpbesluit, houdende  wijziging van het 
Besluit zorgverzekering in verband met regels 
voor de toelating van geneesmiddelen tot het 
basispakket    

Brief van de minister van VWS van 9 december 2016 

(griffienr EK 160362 / Kamerstuknr TK 29477, 401) 
- Voorhang op grond van artikel 124 
Zorgverzekeringswet 
- Tweede Kamer (inbreng voor schriftelijk overleg 18-1-
17)  

25-1-17   

 

IMRO Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit 
milieueffectrapportage (implementatie herziening 
mer-richtlijn) 
Brief van de minister van I&M van 6 december 2016 
(griffienr EK 160307/ Kamerstuk nr TK  29383, 276) 
- Voorhang op basis van artikel 21.6, vierde lid, Wet 

milieubeheer 

- Tweede Kamer (inbreng schriftelijk overleg 24-1-17) 

24-1-17   

 

IMRO Ontwerp-Luchthavenbesluit Maastricht 
Brief van de staatssecretaris van I&M van 2 december 
2016 (griffienr EK 160343 / Kamerstuknr TK  31936, 
368) 
- Voorhang op basis van artikel 8.71 Wet luchtvaart 

- Tweede Kamer (21-12-16 voor kennisgeving 
aangenomen)  

27-1-17   

 

FIN Voorhangprocedure op grond van Artikel 45 lid 6 
CW 2001 (wegnemen van de verplichting tot 
schatkistbankieren COVRA)  
Brief van de minister van Fin van 23 november 2016 
(griffie nr. EK 160241 / Kamerstuk nr. TK 32449, nr. 2) 
- Voorhang op basis van artikel 45, zesde lid, van de 
Comptabiliteitswet 2001 

- Tweede Kamer (behandeld in algemeen overleg 
Nucleaire veiligheid op 7-12-16 en plenair VAO op 22-
12-16)  

22-12-16   
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V&J Voorhang ontwerpbesluit houdende aanpassing 

van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 
en het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria in 
verband met de invoering van bijzondere 
procedurele bepalingen in het 
Vreemdelingenbesluit 2000 
Brief van de sts. V&J van 28 september 2016  
(griffie nr. EK 159944./ Kamerstuk nr. TK 31753, nr. 

128) 
- Voorhang op basis van artikel 49 van de Wet op de 
rechtsbijstand 
 Tweede Kamer (vragen vastgesteld  3-11-16)   

27-10-16  brief uit  

26-10-16  

 

IMRO Omgevingsbesluit  
Brief van de minister van I&M van 1 juli 2016 (griffienr 

EK  159524  / Kamerstuknr TK  33118, 31; EK 33118, 
C) 
- Voorhang op basis van artikel 23.5 Omgevingswet 

- Tweede Kamer (Inbreng feitelijke vragen geleverd 
25+26-10-16; technische briefing 14-12-16; 
notaoverleg 19-12-16; voorstel: behandelen) 

 Technische briefing 

17-01-17 

16.00 - 18.00 uur  

Inbreng schriftelijk 

overleg 7-2-17   

 

IMRO Besluit kwaliteit leefomgeving  
Brief van de minister van I&M van 1 juli 2016 (griffienr 
EK 159524 / Kamerstuknr TK 33118, 31, EK 33118, C) 
- Voorhang op basis van artikel 23.5 Omgevingswet 
- Tweede Kamer (Inbreng feitelijke vragen geleverd 
25+26-10-16; technische briefing 14-12-16; 
notaoverleg 19-12-16; voorstel: behandelen)  

 Technische briefing 

17-01-17 

16.00 - 18.00 uur  

Inbreng schriftelijk 

overleg 7-2-17   

 

IMRO Besluit activiteiten leefomgeving   

Brief van de minister van I&M van 1 juli 2016 (griffienr 
EK 159524 / Kamerstuknr  TK 33118, 31, EK 33118, C) 

- Voorhang op basis van artikel 23.5 Omgevingswet 
- Tweede Kamer (Inbreng feitelijke vragen geleverd 
25+26-10-16; technische briefing 14-12-16; 
notaoverleg 19-12-16; voorstel: behandelen)   

 Technische briefing 

17-01-17 

16.00 - 18.00 uur  

Inbreng schriftelijk 

overleg 7-2-17   

 

 

IMRO Besluit bouwwerken leefomgeving  
Brief van de minister van I&M van 1 juli 2016 (griffienr 
EK 159524 / Kamerstuknr TK 33118, 31, EK 33118, C) 
- Voorhang op basis van artikel 23.5 Omgevingswet 
- Tweede Kamer (Inbreng feitelijke vragen geleverd 

25+26-10-16; technische briefing 14-12-16; 
notaoverleg 19-12-16; voorstel: behandelen)  

 Technische briefing 

17-01-17 

16.00 - 18.00 uur  

Inbreng schriftelijk 

overleg 7-2-17   

 

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) 

 


