Overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving
Versie 9 juni 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

VWS

Voorgenomen aanwijzing aan NZa inzake
invoering maximumtarieven reguliere
multidisciplinaire zorg in segment 2
huisartsenzorg
Brief van de minister van VWS van 8 juni 2017 (griffie
nr EK ? / Kamerstuknr TK ? )
- Voorhang op basis van artikel 8 Wet marktordening
gezondheidszorg
- Tweede Kamer (procedurevergadering 21-6-17)

8-7-17

IMRO

Ontwerpbesluit uitvoering Crisis- en herstelwet
zestiende tranche
Brief van de minister van I&M van 8 juni 2017 (griffienr
EK ? / Kamerstuknr TK ?
)
- Voorhang op basis van artikel 5.2a Crisis- en
herstelwet
- Tweede Kamer (procedurevergadering 21-6-17)

6-7-17

VWS

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het
Besluit Zorgverzekering in verband met de
vereveningsbijdrage voor het kalenderjaar 2018
Brief van de minister van VWS van 6 juni 2017 (griffienr
EK 161282 / Kamerstuk TK 29689, 830)
- Voorhang op basis van artikel 124
Zorgverzekeringswet
- Tweede Kamer (procedurevergadering 21-6-17)

4-7-17

IMRO

Wijziging van het Besluit Infrastructuurfonds in
verband met het opnemen van een
subsidiegrondslag voor ERTMS en een
vervaldatum voor subsidies
Brief van de staatssecretaris van I&M van 29 mei 2017
(griffienr EK 161219/ Kamerstuknr TK 33652, 53)
- Nahang op basis van artikel 15, eerste lid, Wet
Infrastructuurfonds
- Tweede Kamer (7-6-17 voor kennisgeving
aangenomen)

27-6-17

VWS

Voorgenomen aanwijzing aan NZa t.b.v. invoering
maximumtarieven voor bijna alle zorg in natura
prestaties in de Wlz
Brief van de staatssecretaris van VWS van 24 mei 2017
(griffienr EK 161208/ Kamerstuknr TK 29515, 417)
- Voorhang o.g.v. artikel 8 Wet marktordening
gezondheidszorg
- Tweede Kamer (15-6-17 leveren inbreng voor s.o.)

23-6-17

schriftelijk
overleg EK
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IMRO

Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen
(Stb. 2017, 204)
Brief van de staatssecretaris van I&M van 24 mei 2017
(griffienr EK 161209/ Kamerstuknr I/II 34728, A/1)
- Voorlegging o.g.v. artikel 21.6, vijfde lid, Wet
milieubeheer
- Tweede Kamer (inbreng schriftelijk overleg op 13 juni
2017)

23-6-17

IMRO

Ontwerpbesluit vergoeding gebruik
hoofdspoorweginfrastructuur
Brief van de staatssecretaris van I&M van 23 mei 2017
(griffie nr. EK 161194/ Kamerstuk nr. TK 29984, 716)
- Voorhang op basis van artikel 61, vierde lid, en artikel
62, elfde lid van de Spoorwegnet
- Tweede Kamer (inbreng schriftelijk overleg op 13 juni
2017)

20-6-17

IMRO

Wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening in
verband met de aanpassing van de ladder voor
duurzame verstedelijking (Stb. 2017, 182)
Brief van de minister van I&M van 19 mei 2017 (griffienr
EK 161179 / Kamerstuk nr TK 33118, 94)
- Nahang op basis van artikel 10.9 Wet ruimtelijke
ordening
- Tweede Kamer (7-6-17 voor kennisgeving
aangenomen)

30-6-17

IMRO /
BZK

Wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening in
verband met het aanwijzen van geliberaliseerde
woningen voor middenhuur (Stb. 2017, 172)
Brief van de minister van I&M van 19 mei 2017
(griffienr. EK 161178/ Kamerstuknr TK 32847/27926,
297)
- Nahang op basis van artikel 10.9 Wet ruimtelijke
ordening
- Tweede Kamer (procedurevergadering.7-6-17)

30-6-17

VWS

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het
Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit
Wmo 2015 met betrekking tot het aanpassen van
de aftrek van vermogensbestanddelen voor het
bepalen van het vermogen
Brief van de staatssecretaris van VWS van 19 mei 2017
(griffienr EK 161177/ Kamerstuknr. I/II 34104/29538,
I/178)
- Voorhang op basis van de artikelen 3.2.5, derde lid,
van de Wet langdurige zorg en artikel 2.1.4, vijfde lid,
van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
- Tweede Kamer (leveren inbreng s.o. 15-6-17)

16-6-17
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VWS

Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het
Besluit zorgverzekering i.v.m. het zorgpakket Zvw
2018
Brief van de staatssecretaris van VWS van 19 mei 2017
(griffienr EK 161180 / Kamerstuknr. TK 29689, 827)
- Voorhang op basis van artikel 124
Zorgverzekeringswet
- Tweede Kamer (agenderen voor alg. overleg
Pakketbeheer op 22-6-17)

16-6-17

V&J

Ontwerpbesluit wijziging van het Besluit
veiligheidsregio’s in verband met de flexibilisering
van de samenstelling van de crisisteams, een
aanscherping van de regels over de
rampbestrijdingsplannen voor inrichtingen en
enkele andere onderwerpen
Brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 17
mei 2017 (griffie nr. EK 161175/ Kamerstuk nr. TK
29517 nr. 121)
- Voorhang op basis van artikel 80 van de Wet
veiligheidsregio's
- Tweede Kamer (inbreng tot 29-6-17)

15-6-17

V&J

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit
personeel veiligheidsregio’s in verband met de
aanpassing van enkele functies van de GHOR en
functies en rangen van de brandweer
Brief van de minister van V&J van 17 mei 2017
(griffie nr. EK 161176./ Kamerstuk nr TK 29517, nr.
120)
- Voorhang op basis van artikel 80 van de Wet
veiligheidsregio's
- Tweede Kamer (voor kennisgeving aangenomen op
31-5-17)

15-6-17

IMRO

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk
besluit begeleid rijden
Brief van de minister van I&M van 16 mei 2017 (griffie
nr EK 161161 / Kamerstuk nr TK 29398, 560)
-Voorhang op basis van artikel 2b Wegenverkeerswet
1994
- Tweede Kamer (24-5-17 voor kennisgeving
aangenomen)

13-6-17

BiZa/AZ

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het
Bouwbesluit 2012, het Besluit omgevingsrecht en
het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet in
verband met de invoering van een nieuw stelsel
van kwaliteitsborging voor het bouwen (Besluit
kwaliteitsborging voor het bouwen)
Brief van de minister van BZK van 1 mei 2017 (griffie
nr. EK.160516.01/ Kamerstuk nr. TK 34453, nr. 27...)
- Voorhang op basis van artikel 5.2a van de Crisis- en
herstelwet
- Tweede Kamer (inbreng schriftelijk overleg geleverd
18-5-17)

29-5-17

Voorhangtermijn gestuit
bij brief
10-5-17
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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)

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

IMRO

IMRO

IMRO

V&J

27-10-16

stemming moties
13-6-17

Besluit kwaliteit leefomgeving
Brief van de minister van I&M van 1 juli 2016 (griffienr
EK 159524 / Kamerstuk nr TK 33118, 31, EK 33118, C)
- Voorhang op basis van artikel 23.5 Omgevingswet
- Tweede Kamer: Behandeling gereed, stemming moties
22-12-2016

stemming moties
13-6-17

Besluit activiteiten leefomgeving
Brief van de minister van I&M van 1 juli 2016 (griffienr
EK 159524 / Kamerstuk nr TK 33118, 31, EK 33118, C)
- Voorhang op basis van artikel 23.5 Omgevingswet
- Tweede Kamer: Behandeling gereed, stemming moties
22-12-2016

stemming moties
13-6-17

Besluit bouwwerken leefomgeving
Brief van de minister van I&M van 1 juli 2016 (griffienr
EK 159524 / Kamerstuk nr TK 33118, 31, EK 33118, C)
- Voorhang op basis van artikel 23.5 Omgevingswet
- Tweede Kamer: Behandeling gereed, stemming moties
22-12-2016
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)

21-4-17 brief
verzonden

stemming moties
13-6-17

6-1-14

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