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Overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving 
 Versie 6 april 2018 

 
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 

EZK/LNV  Ontwerpbesluit verplaatsen en verkabelen 

hoogspanningsverbindingen 
Brief van de minister van EZK van 3 april 2018 (griffie 
nr EK162771 / Kamerstuknr TK 34627, 45) 

- Voorhang op basis van: artikel 22a, achtste lid, van de 
Elektriciteitswet 1998 (als opgenomen in het 
wetsvoorstel houdende wijziging van de Elektriciteitswet 
1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)  
(34 627) 
- Tweede Kamer (voor kennisgeving aangenomen op  
3-4-18)  

30-4-18  

 

EZK/LNV Ontwerpbesluit houdende wijziging van het 
Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998, 

het Besluit leveringszekerheid Gaswet, het Besluit 

vergunning levering elektriciteit aan 
kleinverbruikers en het Besluit vergunning 
levering 
Brief van de minister van EZK van 29 maart 2018 
(griffie nr EK  ?  / Kamerstuk nr TK 29023, 238)  
- Voorhang op basis van: artikel 16, negende lid, van de 

Elektriciteitswet 1998 en artikel 10a, vijfde lid, van  
de Gaswet 
- Tweede Kamer (voor kennisgeving aangenomen op 3-
4-18)  

26-4-18  

 

VWS  Voorgenomen aanwijzing aan NZa inzake 
bekostiging acute ggz m.i.v. 1 jan. 2019 

Brief van de staatssecretaris van VWS van 23 maart 
2018 (griffienr EK  162727/ Kamerstuknr TK 25424, nr. 
390) 

-Voorhang op grond van artikel 8 Wet marktordening 
gezondheidszorg 
- Tweede Kamer (procedurevergadering 11-4-18)  

22-4-18  

 

IWO Voorhang concept amvb Besluit uitvoering Crisis- 
en herstelwet (zeventiende tranche) 
Brief van de minister van BZK van 19 maart 2018 
(griffie nr. EK 162665/Kamerstuk nr. TK 32127, nr. 226) 
- Voorhang op basis van artikel 5.2a van de Crisis- en 
herstelwet 

- Tweede Kamer (inbreng geleverd op 5-4-18) 

16-4-18  
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VWS  Ontwerpbesluit, houdende wijziging van diverse 

algemene maatregelen van bestuur op het terrein 
van de volksgezondheid in verband met de fusie 
van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de 
Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie 
gezondheidszorg en jeugd 
Brief van de minister van VWS van 12 maart 2018 
(griffienr EK  162636 /Kamerstuknr I/II, 34905, A/1) 

- Voorhang op basis van artikel 8, vierde lid, van de Wet 
veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal en artikel 24a, 
tweede lid, van de Wet opneming buitenlandse kinderen 
ter adoptie 

- Tweede Kamer (..) (zie ook w.v. 34797) 
(procedurevergadering 29-3-18 voorstel: voor 

kennisgeving aangenomen)   

09-4-18   

 

IWO 
 

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit 
personenvervoer 2000 in verband met de 

landelijke werking van de OV-chipkaart en enkele 
technische wijzigingen alsmede tot vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet 
van 23 september 2015 tot wijziging van de Wet 
personenvervoer 2000 in verband met de 
invoering van delegatiebepalingen voor de 

regulering van het systeem van vervoersbewijzen, 
betaalwijzen en betaaldienstverlening in het 

openbaar vervoer 
Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en 
Waterstaat van 27 februari 2018 (griffie nr EK 162561/ 
Kamerstuk nr TK 23645, nr 657) 
- Voorhang op basis van artikel 107 van de Wet 

personenvervoer 2000.   
- Tweede Kamer (inbreng geleverd op 4-4-18)   

10-4-18   

 

FIN Voorhang van het besluit aanvullende 
maatregelen accountantsorganisaties 
Brief van de minister van Fin. van 20 november 2017  
(griffie nr. EK 162080./Kamerstuk nr. TK 34677, nr. 18) 
- Voorhang op basis van de artikelen 16, zesde lid, 20, 
vijfde lid, 22a, zevende lid, onderdeel d, en negende lid, 

en 26, vijfde lid, van de Wet toezicht 

accountantsorganisaties  
- Tweede Kamer (Het verslag van een schriftelijk 
overleg (34677, nr. 20) wordt desgewenst betrokken bij 
de behandeling van een nog te ontvangen brief over de 
voor- en nadelen van verdienmodellen van 
accountancyorganisaties)  

18-12-17 voorhang-
termijn 

gestuit bij 
brief van  

30-11-2017 

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  
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J&V 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) 

 


