Overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving
Versie 21 oktober 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

SZW

Ontwerp van het Tijdelijk besluit experiment
vervroegde inzet no-riskpolis Ziektewet (ZW).
Brief van de minister van SZW van 14 oktober 2016
(griffienr EK 160043/ Kamerstuknr TK 29544, nr. 743)
- Voorhangprocedure op grond van artikel 82a, zevende
lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en
inkomen (Wet SUWI).
- Tweede Kamer (procedurevergadering 1-11-16)

16-11-16

VWS

Ontwerpbesluit houdende wijziging Tabaks- en
rookwarenbesluit.
Brief van de staatssecretaris van VWS van 17 oktober
2016 (griffienr EK 160049/ Kamerstuknr TK 32011, nr.
52)
- Voorhang op basis van artikel 12 van de Tabaks- en
rookwarenwet
- Tweede Kamer (procedurevergadering 27-10-16;
voorstel: voor kennisgeving aannemen)

16-11-16

IMRO

Ontwerpbesluit houdende regels betreffende de
exploitatie van de luchthaven Schiphol (Besluit
exploitatie luchthaven Schiphol 2017)
Brief van de staatssecretaris van I&M van 12 oktober
2016 (griffienr EK 160028/ Kamerstuknr. TK 34197,
nr. 12)
- Voorhang op basis van artikel 8.25di, tweede lid, van
de Wet Luchtvaart (zoals gewijzigd bij Wet van 22 juni
2016 - Stb. 2016, 272)
- Tweede Kamer (procedurevergadering 26-10-16)

9-11-16

schriftelijk
overleg EK

1

V&J

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit van
23 december 2004 tot vaststelling van nadere
voorschriften omtrent de inhoud van het
jaarverslag (Stb. 2004, 747) ter uitvoering van
richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement
en van de Raad van 22 oktober 2014 tot wijziging
van richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de
bekendmaking van niet-financiële informatie en
informatie inzake diversiteit door bepaalde grote
ondernemingen en groepen (PbEU 2014, L 330)
(Besluit bekendmaking diversiteitsbeleid) en van
het ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering
van richtlijn 2014/95/EU van het Europees
Parlement en van de Raad van 22 oktober 2014 tot
wijziging van richtlijn 2013/34/EU met betrekking
tot de bekendmaking van niet-financiële
informatie en informatie inzake diversiteit door
bepaalde grote ondernemingen en groepen (PbEU
2014, L 330) (Besluit bekendmaking nietfinanciële informatie)
Brief van de minister van V&J van 7 oktober 2016
(griffie nr. EK 159999./ Kamerstuk TK 34383, nr. 7 )
- Voorhang op basis van artikel 2.391 lid 6 van het
Burgerlijk Wetboek ...
- Tweede Kamer (inbreng voor vragen tot 3-11-16)

8-11-16

OCW

Voorhang herzien accreditatiekader
Brief - met bijlage – van de minister van OCW van 7
oktober 2016 (griffienr EK 160009 /Kamerstuknr
TK 31288, 556)
- Voorhang op basis van artikel 5a.2a, derde lid, Wet op
het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
- Tweede Kamer (procedurevergadering 3-11-16)

4-11-16

FIN

Besluit EMU-tekort norm 2017
Brief van de minister van Fin. van 5 oktober 2016
(griffie nr. EK 159977 / Kamerstuk nr. TK 34550 IX nr.
9)
- Voorhang op basis van artikel 3 van de Wet houdbare
overheidsfinanciën
- Tweede Kamer (12-10-16 voor kennisgeving
aangenomen)

3-11-16

V&J

Ontwerpbesluit tot wijziging van de bijlage,
bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet
administratiefrechtelijke handhaving
verkeersvoorschriften en het Besluit OMafdoening in verband met onder meer de jaarlijkse
indexering van de tarieven
Brief van de minister van V&J van 4 oktober 2016
(griffienr EK 159973 / Kamerstuknr TK 29398, nr. 531)
- Voorhang op basis van artikel 2, vijfde lid, van de Wet
administratiefrechtelijk handhaving
verkeersvoorschriften (Wahv)
- Tweede Kamer (inbreng geleverd tot 20-10-16)

2-11-16

2

VWS

Voorgenomen aanwijzing aan NZa inzake
tariefregulering obstetrische high care
Brief van de minister van VWS van 4 oktober 2016
(griffienr EK 159972 / Kamerstuknr TK 29248, 293)
- Voorhang op basis van art. 8 Wet marktordening
gezondheidszorg
- Tweede Kamer (27-10-16 inbreng schriftelijk overleg)

2-11-16

VWS
V&J

Voorgenomen aanwijzing aan NZa om beleidsregel
Innovatie t.b.v. nieuwe zorgprestaties aan te
passen (verruiming looptijd experimenten en
verruiming van het toepassingsbereik tot de
geestelijke gezondheidszorg (ggz))
Brief van de minister van VWS van 30 september 2016
(Eerste Kamer 32620, D / Kamerstuk TK 32620, 179)
- Voorhang op basis van artikel 8 Wet marktordening
gezondheidszorg
- Tweede Kamer (25-10-16 inbreng schriftelijk overleg)

29-10-16

SZW

Besluit tijdelijk experimenten Participatiewet
Brief van de staatssecretaris van SZW van 27 september
2016 (griffie nr. EK 159963./ Kamerstuk nr. TK 34352,
nr. 39.)
- Voorhang op basis van artikel 83, zesde lid, van de
Participatiewet
- Tweede Kamer (geagendeerd voor Algemeen Overleg
over de Participatiewet op 27-10-16)

26-10-16

OCW

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit
experimenten flexibel hoger onderwijs in verband
met de introductie van een experiment op het
terrein van flexibel studeren in het hoger
onderwijs
Brief van de minister OCW van 30 september 2016
(griffie nr EK 159950 / Kamerstuk nr TK 31288, 554)
- Voorhang op basis van artikel 1.7a, tweede lid, tweede
volzin, van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek
- Tweede Kamer (6-10-16 voor kennisgeving
aangenomen)

1-11-16

V&J

Voorhang ontwerpbesluit houdende aanpassing
van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
en het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria in
verband met de invoering van bijzondere
procedurele bepalingen in het
Vreemdelingenbesluit 2000
Brief van de sts. V&J van 28 september 2016
(griffie nr. EK .159944./ Kamerstuk nr. TK 31753, nr.
128)
- Voorhang op basis van artikel 49 van de Wet op de
rechtsbijstand
Tweede Kamer (inbreng tot 3-11-16)

27-10-16

3

BIZA/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 van 20 september 2016
(EK 27926, I / Kamerstuk nr. TK 27926, 267)
- Voorhang op basis van artikel 50 van de Wet op de
huurtoeslag
- Tweede Kamer (lijst van vragen en antwoorden 11-1016)

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 (Inbreng feitelijke vragen
25+26-10-16; technische briefing 14-12-16;
notaoverleg 19-12-16)

IMRO

IMRO

IMRO

V&J

15-11-16

bespreking
conceptbrief
25-10-16

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 (Inbreng feitelijke vragen
25+26-10-16; technische briefing 14-12-16;
notaoverleg 19-12-16)

bespreking
conceptbrief
25-10-16

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 (Inbreng feitelijke vragen
25+26-10-16; technische briefing 14-12-16;
notaoverleg 19-12-16)

bespreking
conceptbrief
25-10-16

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 (Inbreng feitelijke vragen
25+26-10-16; technische briefing 14-12-16;
notaoverleg 19-12-16)
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)

Antwoordbrief
minister d.d.
12-10-16
geagendeerd
in cie op
25-10-16

bespreking
conceptbrief
25-10-16

6-1-14

wordt
betrokken bij
de
behandeling
van de
wetsvoorstellen
34091,
33885 (en
32211)
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