Overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving
Versie 26 november 2021
Indien het wenselijk wordt geacht een voorstel uit onderstaand overzicht in de commissie te
behandelen dan kan dit bij het agendapunt mededelingen en informatie aan de orde worden
gesteld. De in deze bijlage genoemde stukken zijn u separaat toegezonden.
De in blauw weergegeven onderwerpen zijn in de afgelopen weken toegevoegd.
Commissie

Voorstel

FIN

Ministeriële regeling aan waarmee tijdelijke
vermogenstoetsuitzonderingen voor de
huurtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden
budget mogelijk worden voor
- De toegekende bedragen op grond van het
Besluit uitbreiding Catshuisregeling
Kinderopvangtoeslag, zijnde de forfaitaire
compensatie van €30.000, een toegekend
hoger bedrag dan het reeds op grond van
de hardheidsregeling ontvangen bedrag en
de compensatie voor afgeloste publieke
schulden;
- de feitelijke toebedeling aan de
belanghebbende, van een aan de
voormalig partner van de belanghebbende
toegekend forfaitair bedrag;
- de eenmalige uitkering aan de Dutchbat-III
veteranen;
- de schadevergoeding voor de
nabestaanden van de omgekomen
mannelijke vluchtelingen in Srebrenica; en
- de eenmalige (onverplichte)
tegemoetkoming voor transgender en
intersekse personen die in de periode
tussen 1 juli 1985 en 1 juli 2014 een
transitie hebben ondergaan ten behoeve
van een wijziging van de
geslachtsregistratie in de geboorteakte.
Brief van de staatssecretaris van Financiën –
Toeslagen en Douane van 23 november 2021
(Kamerstuk nr. EK: 35574, F / Kamerstuk nr. TK:
35574, 25)
- Voorlegging op basis van artikel 47, derde
lid, van de Algemene wet
inkomensafhankelijke regelingen
- Tweede Kamer (procedurevergadering 1
december 2021)

Reactietermijn

Schriftelijk
overleg EK

7-12-2021

1

J&V, VWS, Ontwerpbesluit houdende regels met
BiZa/AZ en betrekking tot de deelname aan of toegang
OCW
tot het terrein van beroepsonderwijs en hoger
onderwijs (Tijdelijk besluit
coronatoegangsbewijzen beroepsonderwijs
en hoger onderwijs)
Brief van de minister van Volksgezondheid,

29-11-2021

Welzijn en Sport van 22 november 2021 (kamerstuk
EK: 35.972, A / Kamerstuk nr. TK: 25.295, 1553)
-

Voorhang op basis van artikel 58ra, zesde
lid, van de Wet publieke gezondheid
Tweede Kamer (betrekken bij de

Voorhangtermijn
gestuit bij brief
van 25
november 2021
(35972, B).
Ontwerpbesluit
wordt betrokken
bij behandeling
wetsvoorstel
35972.

behandeling van wetsvoorstel 35972)

FIN

Wijzigingsbesluit financiële markten 2021
Brief van de minister van Financiën van 24
november 2021 (griffie nr. EK: … / Kamerstuk nr.

22-12-2021

TK: 32545, 152)
-

Voorhang op basis van

artikel 4:25, derde
lid, van de Wet op het financieel toezicht
Tweede Kamer (procedurevergadering 1
december 2021)

OCW

Ontwerpbesluit tot wijziging van diverse
besluiten in verband met alfabetische
rangschikking van de begripsbepalingen in de
Wet educatie en beroepsonderwijs
Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap van 25 november 2021 (griffie nr.
EK: … / Kamerstuk nr. TK: 35946-5)
Voorhang op basis van artikel 11a.1,
tweede lid, van de Wet educatie en
beroepsonderwijs, artikel 61s van de
Woningwet en artikel 12 van de Tabaksen Rookwarenwet
Tweede Kamer (procedure op 9-12-2021
(Ter bespreking (controversieel/niet
controversieel)).

23-12-2021

OCW

Besluit tot wijziging van diverse
onderwijsbesluiten in verband met de Wet
bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs
Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap van 18 november 2021 (Kamerstuknr.
EK: / Kamerstuknr. TK: 35606-30
Voorlegging op basis van artikel 2.2.1,
zesde lid, van de Wet educatie en
beroepsonderwijs, artikel 121, tweede lid,
van de Wet op het voortgezet onderwijs en
artikel 13.1, tweede en derde lid, van de
Wet voortgezet onderwijs 2020.
Tweede Kamer (voor kennisgeving
aangenomen op 25-11-2021)

16-12-2021

2

J&V

Ontwerpbesluit houdende bestendiging van
de toepasselijkheid op vluchten binnen de
Europese Unie van de Wet gebruik van
passagiersgegevens voor de bestrijding van
terroristische en ernstige misdrijven
Brief van de minister van Justitie en Veiligheid van
2 november 2021 (Kamerstuknr. EK: 34.861, K /
Kamerstuknr. TK: …)
Voorhang op basis van artikel 26, derde
lid, van de PNR-wet
Tweede Kamer (op 17 november 2021
voor kennisgeving aangenomen)

10-12-2021

Voorhangtermijn
gestuit bij brief
van 26
november 2021

J&V

Ontwerp van een koninklijk besluit met het
oog op het van kracht blijven van artikel
126jj van het Wetboek van Strafvordering
Brief van de minister van Justitie en Veiligheid van
9 november 2021 (Kamerstuknr. EK: 33542, J /
Kamerstuknr. TK: 33542 nr. 46)
Voordracht op basis van artikel 126jj van
het Wetboek van Strafvordering.
Tweede Kamer (procedure op 1 december
2021)

7-12-2021

Inbreng voor
schriftelijk
overleg
voorzien op 30
november
2021

J&V

Ontwerp van de Regeling aanwijzing functies
VOG politiegegevens, bedoeld
in artikel 35a van de Wet justitiële en
strafvorderlijke gegevens, zoals dat artikel
komt te luiden als gevolg van het onlangs
door uw Kamer aanvaarde wetsvoorstel tot
wijziging van de Wet justitiële
en strafvorderlijke gegevens in verband met
het mogelijk maken van het in bepaalde
gevallen weigeren van afgifte van een
verklaring omtrent het gedrag op basis van
politiegegevens
Brief van de minister voor Rechtsbescherming van
9 november 2021 (Kamerstuknr. EK: 35355, F /
Kamerstuk nr. TK: 31934, 51…)
Voorhang op basis van artikel 35a, vijfde
lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke
gegevens.
Tweede Kamer (inbreng voor feitelijke
vragen tot 2 december 2021)

7-12-2021

Inbreng voor
schriftelijk
overleg
voorzien op 30
november
2021

VWS

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het
Opiumwetbesluit en lijst II, behorende bij de
Opiumwet, in verband met plaatsing van
distikstofmonoxide (lachgas) op deze lijst
Brief van de staatssecretaris van VWS van 1
november 2021 (griffienr. EK: ... / Kamerstuknr.
TK: 35954, 1)
Voorhang op basis van artikel 3a, vierde
lid, van de Opiumwet
Tweede Kamer (inbrengdatum schriftelijk

29-11-2021

overleg 26 november 2021)
3

IWO
EZK/LNV

Ontwerpbesluit houdende de wijziging van
het Besluit activiteiten leefomgeving in
verband met de actualisatie van de regels
inzake industriële emissies
Brief van de staatssecretaris van infrastructuur en
waterstaat van 18 oktober 2021 (griffienr. EK: ... /
kamerstuknr. TK: 33118, 202)
Voorhang op basis van artikel 23.5, eerste
lid, van de Omgevingswet
Tweede Kamer (op 9 november 2021
inbreng geleverd voor schriftelijk overleg)

25-11-2021

Commissies
wachten
beantwoording
vragen van de
commissie I&W
van de Tweede
Kamer af.

EZK/LNV

Ontwerpbesluit houdende regels met
betrekking tot vergoeding van schade van
exploitanten van kolencentrales in verband
met de beperking van de CO2-emissie
Brief van de staatssecretaris van Economische
Zaken en Klimaat – Klimaat en Energie van 2
september 2021 (griffienr. EK: ... / Kamerstuknr.
EK: 35668, J / TK: 35668, 46)
Voorhang op basis van artikel 4, zesde lid,
van de Wet verbod op kolen bij
elektriciteitsproductie (Stb. 2021, 382-n1)
Tweede Kamer (14 oktober 2021
commissiedebat Klimaat en Energie, 18
oktober 2021 VSO 35668, 47)

5-10-2021

In afwachting
beantwoording
brief 08-112021.

IWO

Voorhang wijziging van het Besluit
omgevingsrecht in verband met de
verruiming van de mogelijkheden van de
omgevingsvergunning voor de bewoning van
recreatiewoningen
Brief van de minister van BZK van 18 maart 2021
(griffie nr. EK…168706 /Kamerstuk nr. TK 33118,
184)
- Voorhang op basis van artikel 7.3, tweede lid,
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
- Tweede Kamer (op 17-06-2021 voor
kennisgeving aangenomen)

14-4-21

29-6-21 brief
met nadere
vragen
verstuurd; 1910-21
antwoordbrief
ontvangen.
Wordt later dit
najaar opnieuw
geagendeerd.

Ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit
Schiphol
Brief van de minister van I&W van 16 februari 2021
(griffie nr. EK 168525 / Kamerstuk nr. TK 29.665,
399)
- Voorhang op basis van artikel 8.24 Wet luchtvaart
- Tweede Kamer (op 11-5-2021 controversieel
verklaard)

16-3-21

Voorhangtermijn
gestuit bij brief
van 4 maart
2021; wordt
opnieuw
geagendeerd
nadat meer
bekend is over
de behandeling
van het
ontwerpbesluit in
de Tweede
Kamer.

BiZa/AZ

IWO

4

BiZa/AZ

Ontwerpbesluit identificatiemiddelen voor
burgers Wdo
Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 februari 2021
(griffienr. EK 168431 / Kamerstuknr. EK: 26643 /
32761, C; TK: 26643 / 32761, 745)
- Voorhang op basis van artikel 25, leden 1 en 2
van de voorgenomen Wet digitale overheid
- Tweede Kamer (inbreng schriftelijk overleg d.d.
26-2-2021)

19-4-21

Voorhangtermijn
op 26-02-2021
gestuit tot
datum plenaire
afhandeling
wetsvoorstel
34972.

OCW

Voorhang wijziging uitvoeringsbesluit WHW
2008
Brief van de minister van OCW van 15 januari
2021 (griffienr. EK 168315./ Kamerstuk nr:
31288, 897)
- Voorhang op basis van de artikelen 1.3, zevende
lid, 5.6a, negende lid en 7.2, zevende lid, van de
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek
- Tweede Kamer (controversieel verklaard op 21
januari 2021)

12-2-21

Voorhangtermijn gestuit
bij brief van 27
januari 2021;
het funderende
wetsvoorstel
(Wet taal en
toegankelijkhei
d) is door de
Eerste Kamer
controversieel
verklaard)

BiZa/AZ

Ontwerpbesluit bedrijfs- en
organisatiemiddel Wdo
Brief van de minister van BZK van 19 juni 2020
(Kamerstuk EK 34972, D / Kamerstuk TK 34972,
48)
- Voorhang op basis van artikel 25, leden 1 en 2
van de voorgenomen Wet digitale overheid
- Tweede Kamer (verslag schriftelijk overleg
34972, 50 op 3-9-2020 voor kennisgeving
aangenomen)

18-7-20

Voorhangtermijn gestuit
op 10-7-20 tot
datum plenaire
afhandeling
wetsvoorstel
34972.

Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen
Brief van de minister van BZK van 21 april 2020
(Kamerstuk nr. EK 34453, O/Kamerstuk nr. TK
32757, 170)
- Voorhang op basis van de artikelen 2, zesde lid,
Woningwet en artikel 23.5, eerste lid,
Omgevingswet.
- Tweede Kamer (verslag schriftelijk overleg 32757,
174 ; 17-12-20 voor kennisgeving aangenomen)

26-5-20
(met toepassing
van 2.38 Ar.)

. Stuiting
opgeheven op
23-11-21. Cie.
wenst
aanvullend
geïnformeerd
te worden over
advies RvS en
op welke wijze
haar
commentaar
wordt verwerkt
in het Besluit

BiZa/AZ

5

BiZa/AZ

IWO

Besluit digitale overheid
Brief van de minister van BZK van 17 maart
2020 (Kamerstuk EK/TK 34972, B/45)
- Voorhang op basis van artikel 25, leden 1 en 2 van
de voorgenomen Wet digitale overheid
- Tweede Kamer (verslag van een schriftelijk
overleg (TK 34972, 46) was geagendeerd voor het
algemeen overleg Digitalisering op 1-7-20)

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
(griffie nr EK 161982.04 / Kamerstuk nr TK
31936, nr. 535)
- Voorhang op basis van artikel 8.71 van de Wet
luchtvaart
-Tweede Kamer (15-01-2021 Ontwerpbesluit tot
wijziging Luchthavenbesluit Lelystad (zal worden
geagendeerd voor een plenair debat over Lelystad,
maar daar is nu nog niet toe besloten)
- de commissie heeft dit besluit op 25 januari 2021
controversieel verklaard

14-4-20

22-2-19

Voorhangtermijn
14-4-2020
gestuit tot
datum plenaire
afhandeling
wetsvoorstel
34972.

In afwachting
nadere
informatie
(31936, F)
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