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 Overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving 
 Versie 18 september 2015   

 
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 weken toegevoegd.  
  

Commissie Voorstel Reactie 
termijn 

schriftelijk 
 overleg EK 

VWS  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit 
percentages drempel- en toetsingsinkomen 
zorgtoeslag in verband met gewijzigde 
percentages met ingang van berekeningsjaar 2016 

Brief van de minister van VWS van 15 september 2015 

(griffienr EK 157881 / Kamerstuknr TK  34300 XVI, 5) 
- Voorhang op basis van artikel 2, achtste lid, Wet op de 
zorgtoeslag 
- Tweede Kamer (procedurevergadering 24-9-15)  

29-9-15   

 

BiZa/AZ Nahang Besluit Financiele verhouding eerste fase 
grootonderhoud gemeentefonds 
Brief van de minister van BZK van 10 september 2015 
(griffie nr. EK 157866 / Kamerstuk nr. TK ?_) 

- Nahang op basis van artikel 8, vierde lid, van de 
Financiële Verhoudingswet 
- Tweede Kamer (....) 

9-11-15  

 

EZ  Besluit houdende wijziging van het Besluit vrijstelling 
beschermde dier- en plantensoorten (vrijstelling 
windparken en hoogspanningsverbindingen op land) 
(Stb. 2015, 324) 
Brief van de staatssecretaris van EZ van 10 september 
2015 (griffienr EK  157844 / Kamerstk nr TK 30196, 357) 
- Nahang op basis van artikel 103 Flora- en faunawet 
- Tweede Kamer (procedurevergadering 22-9-15)  

3-11-15   

 

VWS  Voorgenomen aanwijzing continueren 
uitzondering afbouw transitiebedrag verband 
houdend met (doventolk-)zorg en 
afwezigheidsdagen 
Brief van de minister van VWS van 4 september 2015 
(griffienr EK  157809/ Kamerstuknr TK  29248, 286) 
- Voorhang op basis van artikel 8 Wet marktordening 

gezondheidszorg 
- Tweede Kamer (procedurevergadering 24-9-15) 

4-10-15   
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FIN Verplaatsing SNS Bank 

Brief van de minister van Fin van 28 augustus 2015 
(griffie nr. 152121.02/ Kamerstuk 33532, EK B en TK 
47) 
- NB geen gedelegeerde regelgeving maar voorgenomen 
rechtshandeling:  
Voorhang op basis van artikel 34a, onder b, van de 
Comptabiliteitswet 2001 

- Tweede Kamer (minister van Fin. heeft 15 september 
2015 vagen van TK-commissie beantwoord, 
procedurevergadering 23-9-15)  

30-9-15  

 

BIZA/AZ  Wijziging Bouwbesluit 2012 betreffende de 
implementatie van de herziene richtlijn 
energieprestatie gebouwen 

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 12 
augustus 2015 (griffie nr. 157729 / Kamerstuk nr.  
TK 32757, nr. 115) 

- Voorhang op basis van artikel 2, zesde lid, van de 
Woningwet 
- Tweede Kamer (lijst van vragen Com. Wonen en 
Rijksdienst d.d. 10-9-15) 

25-9-15  

 

FIN Ontwerpbesluit overbruggingsinstellingen en 
entiteiten voor activa- en passivabeheer 
Brief van de minister van Fin. van 14 juli 2015  
(griffie nr. 157623/ Kamerstuk nr. TK  32545, nr. 35) 
- Voorhang op basis van artikel 3:159t, derde lid, van 

de Wet op het financieel toezicht) 
- Tweede Kamer (2-9-15 voor kennisgeving 
aangenomen)  

28-9-15   

 

IMRO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit 
omgevingsrecht (wijziging bevoegd gezag voor 
BRZO en RIE-4) 
Brief van de staatssecretaris van I&M van 14 juli 2015 
(griffie nr EK 157626/ Kamerstuk nr TK 29383, nr. 243) 

- Voorhang op basis van artikel 7.4 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 
- Tweede Kamer (wetgevingsoverleg 14-9-15)   

29-9-15   

 

IMRO Besluit tot wijziging van het Besluit brandstoffen 
luchtverontreiniging en het Activiteitenbesluit 
milieubeheer 
Brief van de staatssecretaris van I&M van 14 juli 2015 
(griffie nr EK 157624/Kamerstuk nr TK 31209, nr. 170)  
- Voorhang op basis van artikel 21.6, vierde lid, Wet 

milieubeheer 
- Tweede Kamer (Algemeen Overleg 1-10-15)   

5-10-15   
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VWS  Besluit van 18 juni 2015, houdende vervanging 

bijlage Tabakswet 
Brief van de staatssecretaris van VWS van 8 juli 2015 
(griffie nr EK 157598 / Kamerstuk nr TK  32011, 45) 
Voorlegging op basis van artikel 11c, derde lid, 
Tabakswet 
- Tweede Kamer (desgewenst betrekken bij de inbreng 
t.b.v. het verslag bij wetsvoorstel tot Wijziging van de 

Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, 
inzake de productie, de presentatie en de verkoop van 
tabaks- en aanverwante producten - 34234) 

25-8-15 
(beoogde 
inwerking-
treding  

1-11-15)  

 

 

VWS  Ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst I, 
behorende bij de Opiumwet, in verband met 
plaatsing op deze lijst van de middelen 25B- 

NBOMe, 25C- NBOMe, JWH-018, AM-2201 en 
methylon 
Brief van de minister van VWS van 8 juli 2015 (griffie nr 

EK 157596 / Kamerstukken I/II 34250, A/1) 
- Voorhang op basis van artikel 3a, vierde lid, Opiumwet 
- Tweede Kamer (voor kennisgeving aangenomen op 2-
9-15) 

29-9-15   

 

EZ  Ontwerpbesluit elektriciteit en gas 
Brief van de minister van EZ van 1 juli 2015 (griffie nr 
EK  157519 / Kamerstuk nr TK 34199, 6)  
- Voorhang op basis van artikel 5.37 , vierde lid, van het 
momenteel bij de Tweede Kamer aanhangige 

wetsvoorstel STROOM (34199) 
- Tweede Kamer (inbreng schriftelijk overleg 4-9-15)   

18-9-15   

 

V&J - Besluit houdende wijziging van het Besluit 
veiligheidsregio's ter vereenvoudiging, 
actualisering en verbetering van dat besluit, 
alsmede ter aanpassing van de verdeelformule van 
de brede doeluitkering rampenbestrijding 
- Besluit houdende wijziging van het Besluit 

personeel veiligheidsregio's ter vereenvoudiging, 
actualisering en verbetering van dat besluit    
Brief van de minister van Veiligheid en Justitie van  
12 juni 2015 (griffie nr. EK 157377 / Kamerstuk nr. TK 
29517-100)  
- Voorhang op basis van artikel 80 van de Wet 
veiligheidsregio's  

- Tweede Kamer (voor kennisgeving aangenomen op  
1-7-15)  

10-7-15   

 

IMRO  Ontwerp-Besluit implementatie richtlijn 
2012/34/EU 
Brief van de staatssecretaris van I&M van 8 juni 2015 
(griffie nr EK  157347 / Kamerstuk nr TK   33965, 21 ) 
- Voorhang op basis van: artikel 61, vierde lid, 
Spoorwegwet en van de voorgestelde artikelen 62, elfde 
lid, 67, zevende lid, en 68, vijfde lid, van de 

Spoorwegwet opgenomen in het nog bij de Eerste 
Kamer in behandeling zijnde wetsvoorstel 33965 
- Tweede Kamer (inbreng geleverd schriftelijk overleg 
25-6-15; behandeling ontwerpbesluit afgerond op  
2-7-15)    

6-7-15  Hangt samen 
met w.v. 
33965 dat is 
geagendeerd 
voor de 
plenaire 
vergadering 
van 22-9-15  
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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 (novelle 33885 1 maart 2014 

ingediend bij de Tweede Kamer)  

6-1-14 behandeling 

opgeschort 

 


