
 

 1 

 Overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving 
 Versie 15 januari 2016   

 
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 

OCW Ontwerpbesluit experiment cross-over 
kwalificaties 
Brief van de minister van OCW van 11 januari 2016 
(griffie nr. 158609/ Kamerstuk nr. TK 31524, nr. 273) 

- Voorhang op basis van artikel 11a.1, tweede lid, van 

de Wet educatie en beroepsonderwijs 
- Tweede Kamer (procedure 28-1-16) 

9-2-16   

 

EZ  Ontwerp koninklijk besluit houdende vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van de 
wijziging van de Landbouwwet en de 
Meststoffenwet (elektronisch verstrekken van 
gegevens)  
Brief van de staatssecretaris van EZ van 18 december 

2015 (griffienr EK  158506/ Kamerstukken I/II  32603, 
F/12) 
- Voorhang op basis van artikel III, tweede lid, van de 
Wet van 1 december 2011 (elektronisch verstrekken van 
gegevens) (Stb. 2011, 626) 
('De voordracht voor het koninklijk besluit, bedoeld in 

het eerste lid, wordt niet eerder gedaan dan twee weken 

nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-
Generaal is overgelegd. Indien een der kamers der 
Staten-Generaal besluit niet in te stemmen met het 
ontwerp, wordt er geen voordracht gedaan en kan niet 
eerder dan zes weken na het besluit van die kamer der 
Staten-Generaal een nieuw ontwerp aan beide kamers 

der Staten-Generaal worden overgelegd.') 
- Tweede Kamer (voor kennisgeving aangenomen 12-1-
16)  

2-2-16   

 

VWS  Ontwerpbesluit houdende wijziging Besluit 
donorregister 
Brief van de minister van VWS van 16 december 2015 
(griffienr EK 158473/ Kamerstuknr TK 28140, 91) 
- Voorhang op basis van artikel 10, vijfde lid, van de 

Wet op de orgaandonatie 

- Tweede Kamer (procedurevergadering 20-1-16)  

13-1-16   

 

VWS  Voorgenomen aanwijzing aan NZa ten behoeve 
van het invoeren van vrije tarieven in de logopedie 
Brief van de minister van VWS van 16 december 2015 

(grifienr EK 158471/ Kamerstuknr TK 29689, 680) 
- Voorhang op basis van artikel 8 Wet marktordening 
gezondheidszorg 
- Tweede Kamer (procedurevergadering 20-1-16)  

15-1-16   
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VWS  Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de 

Regeling maximumprijzen geneesmiddelen 
Brief van de minister van VWS van 14 december 2015 
(griffienr EK 158448 / Kamerstuknr TK  29477, 353) 
- Voorhang op basis van artikel 2, eerste lid, Wet 
geneesmiddelenprijzen 
- Tweede Kamer (16-12-15 voor kennisgeving 
aangenomen) 

11-1-16   

 

IMRO 
FIN 

EZ  

Regeling groenprojecten 2016 
Brief van de staatssecretaris van I&M van 10 december 

2015 (griffienr EK  158421/ Kamerstuknr TK 30196, 
371) 
- Voorhang op basis van artikel 5.14, achtste lid, Wet 
inkomstenbelasting 2001 

- Tweede Kamer (procedurevergadering 20-1-16) 

7-1-16   

 

VWS  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het 
Warenwetbesluit bestuurlijke boeten in verband 
met het stellen van regels over de 
omzetgerelateerde boete 
Brief van de minister van VWS van 10 december 2015 

(griffienr EK 158415/ Kamerstuknr TK   33775, 20) 
- Voorhang op basis van artikel 32b, tweede lid, 
Warenwet 
- Tweede Kamer (16-12-15 voor kennisgeving 
aangenomen) 

1-2-16   

 

IMRO Ontwerpbesluit tot wijziging van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer 
Brief van de staatssecretaris van I&M van 9 december 

2015 (griffienr EK 158409 / Kamerstuknr TK 29382, 
251) 

- Voorhang op basis van artikel 21.6, vierde lid, Wet 
milieubeheer 

- Tweede Kamer (procedurevergadering 20 januari 2016)   

1-2-16   

 

BiZa/AZ  Besluit van 12 november 2015, houdende 
wijziging van de Ambtsinstructie commissaris van 
de Koning in verband met een uitbreiding van het 
aantal rijkstaken 
Brief van de minister van BiZa van 24 november 2015 
(griffie nr. EK 158328../ Kamerstuk nr. TK 34300 VII, 

51) 
- Voorhang op basis van artikel 182, vierde lid, van de 
Provinciewet  
- Tweede Kamer (voor kennisgeving aangenomen op 

26-11-15)  

24-1-16   

 

VWS  Voorgenomen aanwijzing bekostiging en 
beheersing meerzorg in de Wlz (34104, C)  
Brief van de staatssecretaris van VWS van 2 oktober 
2015 (griffie nr EK 157993) (kamerstuk nr TK 34104, 
74) 

- Voorhang op basis van artikel 8 Wet marktordening 
gezondheidszorg 
- Tweede Kamer (wordt geagendeerd voor algemeen 
overleg Wlz op 3-3-16)  

31-10-15   
vso 34104, E 
geagendeerd 
op 19-01-
2016  
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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 

 


