
 

 1 

 Overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving 
 Versie 22 april 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 

 

EZ  Ontwerpbesluit subsidiëring sloop- en 
ombouwkosten pelsdierhouderij 

Brief van de staatssecretaris van EZ van 15 april 2016 

(griffienr EK  156906.01/ Kamerstuknr TK 30826, 44 ) 
- Hernieuwde voorhang op basis van artikel 7, tweede 
lid, Wet verbod pelsdierhouderij 
- Tweede Kamer (18-5-16 inbreng schriftelijk overleg). 
De staatssecretaris zal worden verzocht om  geen 
onomkeerbare stappen te zetten tot het ontwerpbesluit 

naar genoegen met de Kamer is besproken.  

13-5-16   

 

IMRO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering 
Crisis- en herstelwet (dertiende tranche) 
Brief van de minister van I&M van 4 april 2016 (griffie 
nr EK 151325.01/Kamerstuk nr TK 32127, 215) 

- Voorhang op grond van artikel 5.2a Crisis- en 
herstelwet 
- Tweede Kamer (inbreng schriftelijk overleg geleverd 
op 19-4-16)  

2-5-16   

 

BiZA/AZ Ontwerpbesluit houdende regels omtrent de 
mogelijkheid voor verhuurder en huurder een 
energieprestatievergoeding overeen te komen 
Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 22 
februari 2016 (griffie nr. EK 158850 / Kamerstuk EK 

34228, C/ Kamerstuk nr. TK 34228, nr. 16) 
- Voorhang op basis van artikel 46 van de 
Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte . 
- Tweede Kamer (lijst van vragen en antwoorden  
6-4-16; plenaire behandeling 20-4-16; stemmingen 
moties 26-4-16) 

22-3-16 Regerings 
reactie  op de 

brief van  
23-3-16 

ontvangen. 
(Behandeling 
aangehouden 
totdat bekend 
is hoe verdere 
behandeling 

door de 
Tweede Kamer 

plaatsvindt)  

 

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 1-3-14 ingediend bij de 
Tweede Kamer)  

6-1-14 behandeling 
opgeschort 

 


