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 Overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving 
 Versie 16 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 

schriftelijk 
 overleg EK 

VWS  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het 
Tabaks- en rookwarenbesluit ter regeling van de 
elektronische sigaret zonder nicotine en nadere 
regeling van voor roken bestemde 

kruidenproducten 

Brief van de staatssecretaris van VWS van 15 juni 2017 
(griffienr EK   ?   / Kamerstuknr TK 32011, ?? ) 
- Voorhang op basis van artikel 12 Tabaks- en 
rookwarenwet 
- Tweede Kamer (procedurevergadering 5-7-17) 

13-7-17   

 

IMRO Wijzigingsbesluit instelling Autoriteit Nucleaire 
Veiligheid en Stralingsbescherming (Stb. 2017, 
233) 

Brief van de minister van I&M van 13 juni 2017 
(griffienr EK  161339/ Kamerstuk TK 25422, 202) 
- Nahang op basis van artikel 76, tweede lid, 
Kernenergiewet 
- Tweede Kamer (procedurevergadering 21 juni 2017)  

11-7-17   

 

OCW  Besluit van 9 juni 2017 houdende wijziging van 
diverse uitvoeringsbesluiten voor het voortgezet 
onderwijs in verband met onder meer 
deeleindexamens vmbo 

Brief van de sts. van OCW van 14 juni 2017 
(griffienr EK 161333 / Kamerstukken I/II 31289, G/348) 

- Nahang op basis van artikel 121, vierde lid, van de 

Wet op het voortgezet onderwijs... 
- Tweede Kamer (inbreng schriftelijk.overleg 21-6-17)  

12-7-17   

 

IMRO Ontwerpbesluit energie vervoer 
Brief van de staatssecretaris van I&M van 12 juni 2017 
(griffienr EK 161328 / Kamerstuknr TK  34717, 5) 
- Voorhang op basis van artikel 21.6, vierde lid, Wet 
milieubeheer 
(Het voorgehangen ontwerpbesluit strekt tot uitwerking 

van het nog bij de Tweede Kamer in behandeling zijnde 

wetsvoorstel ter implementatie van de ILUC-richtlijn: 
34717)   
- Tweede Kamer (Procedurevergadering 21 juni 2017) 

10-7-17   

  

IMRO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit geluid 
milieubeheer en het Besluit geluidhinder 
Brief van de staatssecretaris van I&M van 12 juni 2017 
(griffienr EK 161327  / Kamerstuknr TK  29383, 284) 
- Voorhang op basis van artikel 21.6, vierde lid, Wet 
milieubeheer 

- Tweede Kamer (Procedurevergadering 21 juni 2017) 

10-7-17   
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V&J Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging 

van het Besluit financieel beheer politie in verband 
met het treffen van een regeling voor 
voorzieningen op de balans van de politie en het 
vervallen van de overgangsregel over de 
afschrijving van activa aangeschaft voor 1 januari 
2013 
Brief van de minister van V&J van 12 juni 2017 

(griffie nr. EK 161325/ Kamerstuk nr. TK 29628, 710) 
- Voorhang op basis van 
- Tweede Kamer (procedure 28-6-17)  

10-7-17  

 

VWS  Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de 
Regeling maximumprijzen geneesmiddelen 
Brief van de minister van VWS van 9 juni 2017 (griffienr 

EK  161321 / Kamerstuknr TK 29477, 431) 
- Voorhang op basis van artikel 2, eerste lid, Wet 
geneesmiddelenprijzen 

- Tweede Kamer (21-6-17 procedurevergadering; 
voorstel: voor kennisgeving aannemen)  

7-7-17   

 

BiZA/AZ Voorhang wijziging Bouwbesluit 2012 
Brief van de minister van BZK van 9 juni 2017  
(griffie nr EK 161313/ Kamerstuknr TK  32757, nr. 141) 
- Voorhang op basis van artikel 2, zesde lid, van de 
Woningwet   
- Tweede Kamer (procedure 20-6-17)  

7-7-17  

 

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 161294 / Kamerstuknr TK 33578, 45) 
- Voorhang op basis van artikel 8 Wet marktordening 
gezondheidszorg 
- Tweede Kamer (procedurevergadering 21-6-17)  

7-7-17  

 

IMRO Ontwerpbesluit uitvoering Crisis- en herstelwet 
zestiende tranche 
Brief van de minister van I&M van 8 juni 2017 (griffienr 
EK 161302 / Kamerstuknr TK  32127, 223) 

- 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  
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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/ Kamerstuk nr 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/ Kamerstuk nr TK  29515, 417) 
- Voorhang o.g.v. artikel 8 Wet marktordening 
gezondheidszorg 

- Tweede Kamer (15-6-17  inbreng geleverd voor s.o.)   

23-6-17   

 

IMRO Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen 

(Stb. 2017, 204) 
Brief van de staatssecretaris van I&M van 24 mei 2017 
(griffie nr EK  161209/ Kamerstuk nr I/II 34728, A/1) 
- Voorlegging o.g.v. artikel 21.6, vijfde lid,  Wet 
milieubeheer 
- Tweede Kamer (inbreng schriftelijk overleg geleverd 

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 14 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 (griffie 
nr 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/ Kamerstuk nr TK 32847/27926, 
297) 
- Nahang op basis van artikel 10.9 Wet ruimtelijke 
ordening 

- Tweede Kamer (procedurevergadering gepland voor 
20-6-17)  

30-6-17   
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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 (verslag schriftelijk overleg d.d. 14-6-
17; procedurevergadering 20-6-17)  

29-5-17  Voorhang- 
termijn gestuit 

bij brief  
10-5-17  

  
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  21-4-17 brief 
verzonden  

 

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) 

 


