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 Overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving 
 Versie 22 september 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 besluit 
percentages drempel- en toetsingsinkomen 
zorgtoeslag 
Brief minister VWS van 19 september 2017 

(griffienummer EK.…/  Kamerstuknummer TK 34775 

XVI, 5) 
- Voorhang op basis van artikel 2, achtste lid, van de 
Wet op de zorgtoeslag. 
- Tweede Kamer (procedurevergadering 27-9-17; 
voorstel: voor kennisgeving aannemen)  

3-10-17  

 

OCW  Ontwerp Jaarwerkplan van de Inspectie van het 
onderwijs 
Brief van de minister van OCW van 12 september 2017 

(griffie nr. EK 161692 / Kamerstuk nr. TK 34550 VIII, 
147)  
- Voorhang op basis van artikel 7, tweede lid, van de 
Wet op het onderwijstoezicht 
- Tweede Kamer (voor kennisgeving aangenomen op 
14-9-17)  

11-10-17   

 

SZW Activering quotum arbeidsgehandicapten 
Brief van de sts. van SZW van 8 september 2017 (griffie 
nr. EK / Kamerstuk nr. TK 34352, 65) 

- Voorhang op basis van artikel 122 n, eerste en vijfde 
lid, Wfsv  
- Tweede Kamer (inbreng voor schriftelijk overleg 25-9-
17)  

6-10-17   

 

SZW Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit 
financieel toetsingskader pensioenfondsen 
vanwege aanpassing van de regeling voor 
parameters  
Brief van de staatssecretaris van SZW van 5 september 

2017 (griffie nr. EK.161651/Kamerstuk nr. TK 32043, 
nr. 377) 

- Voorhang op basis van artikel 144, vijfde lid, van de 
Pensioenwet en artikel 139, vijfde lid, van de Wet 
verplichte beroepspensioenregeling  
- Tweede Kamer (20-9-17 voor kennisgeving 
aangenomen)  

3-10-17  
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SZW Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit 

uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte 
beroepspensioenregeling vanwege wijziging van 
het inkooptarief voor nettopensioen  
Brief van de staatssecretaris van SZW van 5 september 
2017 (griffie nr. EK 161650./Kamerstuk nr. TK 32043, 
nr. 378) 
- Voorhang op basis van artikel 117a, tweede lid, van de 

Pensioenwet en artikel 115a, tweede lid, van de Wet 
verplichte beroepspensioenregeling  
- Tweede Kamer (inbreng voor schriftelijk overleg  
22-9-17)  

3-10-17  

 

BiZa/AZ Voorhangprocedure Besluit DNA-onderzoek Wiv 
2017 

Brief van de minister van BZK van 30 augustus 2017 
(griffie nr.EK 161637./ Kamerstuk nr. TK 31415, nr. 17) 
- Voorhang op basis van artikel 43, achtste lid, van de 

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 -  
- Tweede Kamer (inbreng voor schriftelijk overleg d.d. 
15-9-17) 

3-10-17  

 

SZW Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit 
kinderopvangtoeslag voor het jaar 2018 
Brief van de minister van SZW van 18 juli 2017 
(griffienummer EK 161479… / Kamerstuknummer TK 
31322, 338 ) 
- Voorhang op basis van artikel 3.11 van de Wet 

kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 
- Tweede Kamer (inbreng voor schriftelijk overleg d.d. 
12-9-17)  

3-10-17  

 

IMRO Ontwerp-Wijziging van het Activiteitenbesluit met 
betrekking tot de vermindering van emissies van 
gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw 
en open teelten 
Brief van de staatssecretaris van I&M van 14 juli 2017 

(griffienr EK 161468 / Kamerstuknr TK  27858, 398) 
- Voorlegging op basis van artikel 21.6, vijfde lid, Wet 
milieubeheer 
- Tweede Kamer (procedurevergadering 26-9-17)  

 
(beoogde 

in- 
werking 
treding  

1-9-17)  

 

 
IMRO Ontwerpbesluit tot wijziging van het BABW en het 

RVV ter invoering van de mogelijkheid snorfietsers 
in bepaalde gevallen te verplichten van de rijbaan 
gebruik te maken 
Brief van de minister van I&M van 10 juli 2017 (griffienr 

EK  161454 / Kamerstuk nr TK  29398, 566) 
- Voorhang op basis van artikel 2b Wegenverkeerswet 
1994 
- Tweede Kamer (inbreng schriftelijk overleg geleverd 
op 12-9-17)  

25-9-27   
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VWS Voorgenomen aanwijzing aan NZa inzake 

organisatie- en bekostigingsstructuur voor de 
weefselketen 
Brief van de minister van VWS van 6 juli 2017 (griffie nr 
EK  161444.01 / Kamerstuk nr TK  28140, 99) 
- Voorhang op basis van artikel 8 Wet marktordening 
gezondheidszorg 
- Tweede Kamer (13-9-17 voor kennisgeving 

aangenomen)  

30-9-17  

 

VWS  Voorgenomen aanwijzing aan NZa inzake 

vaststelling maximumtarief voor diagnostiek voor 
zeldzame visuele aandoeningen 
Brief van de minister van VWS van 4 juli 2017 (griffie 
nr EK 161430 / Kamerstuk nr TK  29248, 305) 

- Voorhang op basis van artikel 8 Wet marktordening 
gezondheidszorg 
- Tweede Kamer (13-9-17 voor kennisgeving 

aangenomen) 

25-9-17  

 

- OCW 

- KOREL 

Ontwerpbesluit houdende wijziging van diverse 

algemene maatregelen van bestuur op het terrein 
van het primair en voortgezet onderwijs voor 
Europees en Caribisch Nederland in verband met 
enkele wetstechnische verbeteringen 
Brief van de staatssecretaris van OCW van 3 juli 2017 
(griffienr EK 161413 / Kamerstuknr TK 30079, 71) 
- Voorhang op basis van artikel 121, eerste lid, Wet op 

het voortgezet onderwijs en artikel 11a.1, tweede lid, 
Wet educatie en beroepsonderwijs 
- Tweede Kamer (6-7-17 voor kennisgeving 

aangenomen)  

25-9-17   

 

- IMRO 
- FIN  

Ontwerpwijziging Regeling groenprojecten 2016 
Brief van de staatssecretaris van I&M, mede namens de 
staatssecretaris van Financiën, van 30 juni 2017 
(griffienr EK  161429/ Kamerstuknr TK  30196, 551) 

- Voorhang op basis van artikel 5.14, achtste lid, Wet 
inkomstenbelasting 2001 
- Tweede Kamer (inbreng schriftelijk overleg geleverd 
op 13-9-17)  

17-9-17   

  

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 (verslag schriftelijk overleg van 14 juni 
2017 (34453, nr. 28) op 20 juni 2017 voor kennisgeving 
aangenomen.   

29-5-17  Voorhang- 
termijn 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)   

27-10-16  Op 26 
september 
bespreking 
verslag van 

nader 
 schriftelijk 
overleg 

 

 

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) 

 


