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 Overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving 
 Versie 31 maart 2017  

 
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 

V&J Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het  
Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van  
nadere voorschriften omtrent de inhoud van het  
jaarverslag (Stb. 747) 

            Brief van de minister van V&J van 28 maart 2017 

(griffie nr. EK 160953/ Kamerstuk nr. TK 31083, 53) 
- Voorhang op basis van artikel 391 lid 5 van boek 2 
van het Burgerlijk Wetboek  
- Tweede Kamer (procedure 5-4-17; extra (groslijst 
controversieel verklaren)  

26-4-17   

 

IMRO Ontwerpbesluit basisveiligheidsnormen 
stralingsbescherming 
Brief van de minister van I&M van 21 maart 2017 

(griffienr EK  160906  /Kamerstuknr TK 25422, 186)  
- Voorhang op basis van artikel 76, eerste lid, 
Kernenergiewet 
- Tweede Kamer (extra procedurevergadering (groslijst 
controversieel verklaren 29 maart 2017; 
procedurevergadering 12-4-17) 

30-4-17   

  
SZW Harmonisatie van de regelgeving met betrekking 

tot kindercentra en peuterspeelzalen 
Brief van de minister van SZW van 10 maart 2017 

(griffie nr. EK .160866../ Kamerstuk nr. TK 31322 - 
328) 
- Voorhang op basis van artikel 3.11 van de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen  
- Tweede Kamer (procedure 4-4-17)(groslijst 
controversieel verklaren)  

10-4-17  

 

SZW Ontwerpbesluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk  
Brief van de minister van SZW van 10 maart 2017 

(griffie nr. EK 160867 / Kamerstuk nr. TK 31322 - 329) 
- Voorhang op basis van artikel 3.11 van de Wet 

kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen  
- Tweede Kamer (procedure 4-4-17) (groslijst 
controversieel verklaren)  

10-4-17   

 

VWS  Besluit van 10 februari 2017, houdende wijziging 
van de bijlage bij het Besluit Hersendoodprotocol 
Brief van de minister van VWS van 16 maart 2017 
(griffie nr. EK 160887./  

Kamerstuk nr. TK 28140, 98) 
- Voorhang op basis van artikel 15, derde lid, van de 
Wet op de orgaandonatie 
- Tweede Kamer (procedure 5-4-17)(groslijst 
controversieel verklaren)   

27-4-17  
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V&J Ontwerpbesluit houdende wijziging van het 
Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in 
verband met onder meer de uitbreiding van het 
recht op verhoorbijstand naar meerderjarige 
verdachten 
Brief van de minister van V&J van 14 maart 2017 (griffie 

nr. EK 160868/ Kamerstuk nr. TK  31753, nr. 137) 
- Voorhang op basis van artikel 49 van de Wet op de 
rechtsbijstand  
-Tweede Kamer (extra procedure 5-4-17; groslijst 
controversieel verklaren)   

11-4-17   

 

OCW  Beslit experiment instellingsaccreditatie met 
lichtere opleidingsaccreditatie 

Brief van de minister van OCW van 21 februari 2017 

(griffienr. EK  160755 /Kamerstuknr TK 31 288, 578) 
- Voorhang op basis van artikel 1.7a, tweede lid, Wet op 
het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
- Tweede Kamer (inbreng 4-4-17)(groslijst 
controversieel verklaren) 

8-4-17   

 

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 (plenair afgehandeld op 23-2-17)   

27-10-16  inbreng nader 
schriftelijk 

overleg 
geleverd op 

21-3-17  

 

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: Behandeling gereed, stemming moties 
22-12-2016 

 Inbreng nader 

schriftelijk overleg  

11-4-17  

plenair debat (onder 

voorbehoud) 

30-5-17  

 

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: Behandeling gereed, stemming moties 
22-12-2016 
 

 Inbreng nader 

schriftelijk overleg  

11-4-17  

plenair debat (onder 

voorbehoud) 

30-5-17 

 

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: Behandeling gereed, stemming moties 
22-12-2016 
 

 Inbreng nader 

schriftelijk overleg  

11-4-17  

plenair debat (onder 

voorbehoud) 

30-5-17  
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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: Behandeling gereed, stemming moties 
22-12-2016 
 

 Inbreng nader 

schriftelijk overleg  

11-4-17  

plenair debat (onder 

voorbehoud) 

30-5-17  

 

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) 

 


