Overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving
Versie 2 mei 2014
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/oranje weergegeven onderwerpen zijn in de afgelopen week toegevoegd.
Commissie Voorstel

Reactie
termijn

V&J

AMvB stelselvernieuwing rechtsbijstand I
Brief van de minister van V&J van 30 april 2014
(griffie nr. 155081 / Kamerstuk nr. TK 31573, nr. 82)
- Voorhang op basis van artikel 49 van de Wet op de
rechtsbijstand
- Tweede Kamer (procedurevergadering 21-5-14; de
commissie bespreekt de AMvB op 6-5-14)

29-5-14

FIN

Ontwerpbesluit uitvoering
publicatieverplichtingen richtlijn kapitaalvereisten
Brief van de minister van Fin van 28 april 2014
(griffie nr. 155080 / Kamerstuk nr. TK 33849,nr. 13)
Voorhang op basis van artikel 2:391, zesde lid, van het
Burgerlijk Wetboek
Tweede Kamer (procedurevergadering 21-5-2014)

3-6-14

IMRO
EZ

Besluit genetisch gemodificeerde organismen
milieubeheer 2013 (Stb. 2014, 157)
Brief van de staatssecretaris van I&M van 28 april 2014
(griffienr EK 155046 / Kamerstuk 1/2 27428, A/271
- Nahang op basis van artikel 21.6, vijfde lid, Wet
milieubeheer
- Tweede Kamer (procedurevergadering commissie
Economische Zaken 20-5-14)

27-5-14

IMRO

Subsidieregeling Veilig Verkeer Nederland 2014 en
Subsidieregeling SWOV 2014
Brief van de minister van I&M van 24 april 2014 (griffienr
155047 / Kamerstuknr TK 29398, 411)
Overlegging aan de Kamers op basis van aanwijzing 6A,
derde lid, van de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
- Tweede Kamer (procedurevergadering 14-5-14)

22-5-14

IMRO

Voorgenomen intrekking Besluit beheer elektrische en
elektronische apparatuur
Brief staatssecretaris van I&M van 23 april 2014 (griffienr
EK 155016 / Kamerstuknr TK 30872, 162)
- Kennisgeving o.g.v. artikel 21.6, zesde lid, Wet
milieubeheer
- Tweede Kamer (procedurevergadering 14-5-14)

n.v.t.

schriftelijk
overleg EK

1

VWS

Voorgenomen aanwijzing aan NZa i.v.m. de erkenning
van sportgeneeskunde als geneeskundig specialisme
Brief van de minister van VWS van 8 april 2014 (griffie nr
EK 154939 / Kamerstuknr TK 29282, 191) )
- Voorhang op basis van artikel 8 Wet marktordening
gezondheidszorg
- Tweede Kamer (op 16 april 2014 voor kennisgeving
aangenomen)

9-5-14

EZ

Wijziging van de Regeling inzake tariefstructuren
en voorwaarden in verband met de vaststelling
van de gassamenstelling (Stcrt. 2014, 10083)
Brief van de minister van EZ van 2 april 2014 (griffie nr
EK 154887 / Kamerstuk 1/2, 29023, J/162
- Nahang op basis van artikel 12 Gaswet
- Tweede Kamer (voor kennisgeving aangenomen op
9-4-14)

5-5-14

OCW

Besluit tot wijziging van onder meer het
Uitvoeringsbesluit WEB in verband met
doelmatige leerwegen en moderniseren
bekostiging beroepsonderwijs
Brief van de minister van OCW van 3 april 2014
(grifffie nr. EK 154875 / Kamerstuk TK 33908, nr. 1)
- Nahang op basis van artikel 2.2.1, zesde lid, van de
Wet educatie en beroepsonderwijs
- Tweede Kamer (inbreng schriftelijk overleg 16-4-14;
betrokken bij plenair debat (vso) en stemmingen op
24-4-14

2-5-14

BZK/AZ

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit
servicekosten en het Besluit huurprijzen
woonruimte in verband met de vereenvoudiging
van de werkwijze van de huurcommissie
Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 17
maart 2014 (griffie nr. EK 154779./
Kamerstuk nr. TK 33698, nr. 15)
- Voorhang op basis van artikel 46 van de
Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte
- Tweede Kamer (inbreng geleverd tot 8-4-14)

reactietermijn
gestuit; is
betrokken bij
voorbereidend
onderzoek
33698; zie ook
de brief van de
minister voor
W&R van
7-4-14
(33698, C)

V&J

Ontwerpbesluit prostitutie en seksbranche
Brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 6
december 2013 (EK 32211, N / Kamerstuk nr. TK
.28638, nr. 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 (novelle 33885 1 maart 2014
ingediend bij de Tweede Kamer)

6-1-14

behandeling

VWS

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het
Uitvoeringsbesluit Wet op de Jeugdzorg
Brief van de staatssecretaris van VWS van 22 november
2013 (Kamerstuk EK 33619, A) / Kamerstuk nr TK
33619, 7)
- Voorhang op basis van artikel 109 van de Wet op de
jeugdzorg
- Tweede Kamer (verslag schriftelijk overleg 33619, nr.
9)

23-12-13

brief uit
14-1-14
(betrekken
bij plenaire

opgeschort

behandeling

w.v. 33619)
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