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 Overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving 
 Versie 23 september 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 

BZK/AZ Ontwerpbesluit tot wijziging van de Wet op de 
huurtoeslag (verlaging van het bedrag waarmee 
de normhuur wordt verhoogd tot de basishuur) 
Brief van de minister voor W&R van20 september 2016 

(griffie nr. EK  / Kamerstuk nr. TK 27926, 267) 

- Voorhang op basis van artikel 50 van de Wet op de 
huurtoeslag 
- Tweede Kamer (procedurevergadering 27-9-16) 

15-11-16 geagendeerd 

in commissie 

BiZa op 27/9 
 

 

VWS  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit 
percentages drempel- en toetsingsinkomen 
zorgtoeslag 
Brief van de minister van VWS van 20 september 2016 
(griffienr EK 159887 / Kamerstuknr TK 34550 XVI, 5) 

- Voorhang op basis van artikel 2, achtste lid, Wet op de 
zorgtoeslag 
- Tweede Kamer (procedurevergadering 28-9-16, 
voorstel: voor kennisgeving aannemen)  

4-10-16   

 

IMRO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit 

omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse 
elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk) 
Brief van de minister van I&M van 12 september 2016 
(griffienr EK  159836 / Kamerstuknr  TK 33118, nr. 33)  

- Voorhang op basis van artikel 7.4 Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht 
- Tweede Kamer (inbreng schriftelijk overleg 4-10-16) 

4-10-16   

 

V&J Ontwerpbesluit houdende wijziging van het 
Besluit beheer politie 
Brief van de minister van V&J van 31 augustus 2016 
(griffie nr. EK 159802 / Kamerstuk nr. 29628, 660) 
- Voorhang op basis van artikel 30, eerste lid, van de 
Politiewet 2012 

- Tweede Kamer (voor kennisgeving aangenomen op 
14-9-16)  

28-9-16  

 

SZW Ontwerpbesluit aanwijzing categorieën 
arbeidsbeperkten en werknemers voor berekening 
quotumtekort  
Brief van de staatssecretaris van SZW van 13 juli 2016 
(griffie nr. EK 159589 / Kamerstuk nr. TK 29544, nr. 
739) 
- Voorhang op basis van artikel 38f, vierde lid, van de 

Wet financiering sociale verzekeringen  
- Tweede Kamer (betrekken bij AO op 27-10-16 over 
Participatiewet)  

27-9-16  
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VWS  Voorgenomen aanwijzing aan NZa inzake de 

afbouw van het transitieregime curatieve 
geestelijke gezondheidszorg (cggz) voor zeer 
gespecialiseerde gebudgetteerde instellingen 
Brief van de minister van VWS van 13 juli 2016 
(griffienr EK  ?   / Kamerstuknr TK 29248, 292) 
- Voorhang op basis van artikel 8 Wet marktordening 
gezondheidszorg 

- Tweede Kamer (21-9-16 inbreng geleverd)  

4-10-16   

 

IMRO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit 

omgevingsrecht (verbetering 
vergunningverlening, toezicht en handhaving) 
Brief van de staatssecretaris van I&M van 11 juli 2016 
(griffienr EK  159575/ Kamerstuknr TK 33118, nr. 32) 

- Voorhang op basis van artikel 7.3, tweede lid, Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 
- Tweede Kamer (inbreng schriftelijk overleg geleverd 

op 14-9-16)   

4-10-16   

 

IMRO Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit 

milieubeheer in verband met de vermindering van 
emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de 
glastuinbouw en open teelten (voorpublicatie 
Stcrt. 2016, nr. 32229) 
Brief van de staatssecretaris van I&M van 6 juli 2016 
(griffienr EK   159549/ Kamerstuk nr TK 27858, 368)  - 
Voorhang op basis van de artikelen 6.25, tweed lid, 

Waterwet en 80, derde lid, Wet 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden 
- Tweede Kamer (inbreng schriftelijk overleg 22-9-16) 

3-10-16   

 

IMRO Omgevingsbesluit  
Brief van de minister van I&M van 1 juli 2016 (griffienr 
EK  159524  / Kamerstuknr TK  33118, 31, EK 33118, 
C) 
- Voorhang op basis van artikel 23.5 Omgevingswet 

- Tweede Kamer (technische briefing 29-9-16) 

 voortzetting 

schriftelijk overleg 

brief verzonden  

22-9-16  

 

IMRO Besluit kwaliteit leefomgeving  
Brief van de minister van I&M van 1 juli 2016 (griffienr 
EK 159524 / Kamerstuknr TK 33118, 31, EK 33118, C) 

- Voorhang op basis van artikel 23.5 Omgevingswet 
- Tweede Kamer (technische briefing 29-9-16) 

 voortzetting 

schriftelijk overleg 

brief verzonden  

22-9-16 

 

IMRO Besluit activiteiten leefomgeving   

Brief van de minister van I&M van 1 juli 2016 (griffienr 

EK 159524 / Kamerstuknr  TK 33118, 31, EK 33118, C) 
- Voorhang op basis van artikel 23.5 Omgevingswet 
- Tweede Kamer (technische briefing 29-9-16)  

 voortzetting 

schriftelijk overleg 

brief verzonden  

22-9-16 

 

IMRO Besluit bouwwerken leefomgeving  
Brief van de minister van I&M van 1 juli 2016 (griffienr 
EK 159524 / Kamerstuknr TK 33118, 31, EK 33118, C) 
- Voorhang op basis van artikel 23.5 Omgevingswet 
- Tweede Kamer (technische briefing 29-9-16) 

 

 voortzetting 

schriftelijk overleg 

brief verzonden  

22-9-16 
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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 (op 21-6-16 aangenomen door de 

Tweede Kamer; vo op 12-7-16) 

6-1-14 wordt 

betrokken bij 
de 
behandeling 
van de 
wetsvoor-
stellen 
34091, 

33885 (en 
32211) 

 


