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Overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving 
 Versie 25 mei 2018 

 
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 

IWO 

 

Besluit van 3 mei 2018, houdende regels met 

betrekking tot de jaarverplichting hernieuwbare 
energie vervoer en de rapportage- en 
reductieverplichting vervoersemissies, ter 

implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1513 van 
het Europees Parlement en de Raad van 9 
september 2015 tot wijziging van Richtlijn 
98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en 
dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 
2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen alsmede in 

verband met de operationalisering van de 
reductieverplichting uit Richtlijn 98/70/EG 
betreffende de kwaliteit van benzine en 
dieselbrandstof, en tot intrekking en wijziging van 

enkele andere besluiten (Besluit energie vervoer1) 
Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en 
Waterstaat van 17 mei 2018 (griffie nr EK 163084/ 

Kamerstuknr TK 34717, nr. 26) 
- Nahang op basis van artikel 21.6, vijfde lid, van de 
Wet milieubeheer.   
- Tweede Kamer (23-5-18 voor kennisgeving 
aangenomen)    

14-6-18  

 

IWO Besluit van 26 april 2018, houdende technische 
wijzigingen van enkele algemene maatregelen van 
bestuur op het terrein van milieu, vervoer en 

water 
Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat 

van 17 mei 2018 (griffienr EK. 163083/ Kamerstuknr TK 
29383, nr. 299) 
- Nahang op basis van artikel 76, tweede lid, van de 
Kernenergiewet en artikel 21.6, vijfde lid, van de Wet 
milieubeheer.   

- Tweede Kamer (23-5-18 voor kennisgeving 
aangenomen) 

14-6-18  

 

                                                
1 Dit besluit is reeds in een voorhangprocedure door de commissie behandeld met een schriftelijk overleg waarvan het verslag is besproken tijdens 

het wetgevingsoverleg Implementatie ILUC-richtlijn inzake brandstofkwaliteit op 4 december 2017. De huidige voorlegging geschiedt in het kader 

van de verplichte nahangprocedures uit artikel 21.6, vijfde lid, van de Wet milieubeheer. Die nahangprocedure schrijft voor dat gedurende vier 

weken na verzending van het besluit de gelegenheid bestaat om aan te geven dat het onderwerp bij wet moet worden geregeld. Indien die wens 

bestaat, dient die te worden bekrachtigd door een der Kamers der Staten-Generaal of ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van 
een der Kamers. 
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OCW Ontwerpbesluit houdende bepalingen voor een 

experiment met beroepsopleidingen en 
kwalificaties met een regionale specialisatie in het 
middelbaar beroepsonderwijs (Besluit experiment 
geregionaliseerde beroepsopleidingen en 
kwalificaties mbo) 
Brief van de minister van OCW van 15 mei 2018 
(griffie nr. EK 163052 /Kamerstuk nr. TK 31524, nr. 

365) 
- Voorhang op basis van artikel 11a.1, tweede lid, van 
de Wet educatie en beroepsonderwijs  
- Tweede Kamer (procedurevergadering 24-5-18; 

inbreng schriftelijk overleg 30-5-18)  

12-6-18   

 

BiZa/AZ Voorhang wijziging Bouwbesluit 2012 betreffende 
de labelverplichting voor kantoorgebouwen 
Brief van de minister van BZK van 9 mei 2018  
(griffie nr. EK 163027/Kamerstuk nr. TK 32757, nr. 145) 

- Voorhang op basis van artikel 2, zesde lid, van de 
Woningwet  
- Tweede Kamer (17-5-18 voor kennisgeving 
aangenomen) 

8-6-18   

 

BiZA/AZ Voorhang wijziging Bouwbesluit 2012 inzake de 
aansluiting op het distributienet voor gas  
Brief van de minister van BZK van 9 mei 2018  

(griffie nr. EK 163026 /Kamerstuk nr. TK 32757, nr. 
146) 

- Voorhang op basis van artikel 2, zesde lid, van de 
Woningwet  
- Tweede Kamer (inbreng voor vragen geleverd  
24-5-18)  

8-6-18 Bespreking 
procedure 
29-5-18 

 

BiZa/AZ Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit 
huurprijzen woonruimte (verdere modernisering 
huurcommissie) Brief van de minister van BZK van 8 
mei 2018 

(griffie nr. EK 163021 /Kamerstuk nr. TK 34652, nr. 28) 
- Voorhang op basis van artikel 46 van de 

Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte  
- Tweede Kamer ( 17-5-18 voor kennisgeving 
aangenomen)  

6-6-18  

 

VWS  Voorgenomen aanwijzing aan NZa inzake 
invoering nieuwe prestaties en maximumtarieven 
Gecombineerde Leefstijlinterventie 
Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 

26 april 2018 (griffienr. EK   162972 / Kamerstuknr TK 
32793, 300) 
- Voorhang op basis van artikel 8 Wet marktordening 
gezondheidszorg  
- Tweede Kamer (inbrengdatum vragen t.b.v. schriftelijk 
overleg 7 juni 2018) 

6-6-18 
(Wegens de 

meivakantie is 
aanwijzing 2.38 

van de Aan-

wijzingen voor 

de regelgeving 

van toepassing: 
3/4 deel van de 

reactietermijn 

moet buiten het 

reces vallen)  
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VWS  Besluit van 13 maart 2018, houdende een 

wijziging van het Uitvoeringsbesluit WTZi ter zake 
van de regeling voor transparantie van 
jaarstukken en het hebben van een 
toezichthoudend orgaan voor Regionale 
Ambulancevoorzieningen (Stb. 2018, 85)   
Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 
24 april 2018 (griffie nr. EK 162970 / Kamerstuk nr. 

I/II, 29247, G/ 258 herdruk) 
- Voorhang op basis van artikel 65 Wet toelating 
zorginstellingen 
- Tweede Kamer (23-5-18 voor kennisgeving 

aangenomen)  

5-6-18  
(Wegens de 

meivakantie is 

aanwijzing 2.38 

van de 

Aanwijzingen 
voor de 

regelgeving van 

toepassing: 3/4 

deel van de 
reactietermijn 

moet buiten het 

reces vallen). 

 

 

VWS  Voorgenomen aanwijzing aan NZa inzake wijze 
van continuering na 2018 van de inzet van het 
instrument van de beschikbaarheidbijdrage voor 
de medische vervolgopleidingen 
Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 

17 april 2018 (griffienr EK 162932) (Kamerstuk nr 
TK  29282, 307) 
- Voorhang op basis van de artikel 8 Wet marktordening 
gezondheidszorg 
- Tweede Kamer (26-4-18 voor kennisgeving 
aangenomen)  

30-5-18  
(wegens de 

meivakantie is 

aanwijzing 2.38 
van de Aanwij- 

zingen voor de 

regelgeving van 

toepassing: 3/4 
deel van de 

reactietermijn 

moet buiten het 

reces vallen)  

 

 

FIN Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 in verband 
met voorhangprocedure 
Brief van de minister van Fin. van 6 april 2018 

(griffie nr. EK  162823./ Kamerstuk nr. TK 34808, nr. 
16) 
- Tweede Kamer (lijst van vragen en antwoorden d.d. 
15-5-18 wordt betrokken bij het plenair debat over het 
verslag van de parlementaire ondervragingscommissie 
fiscale constructies)   

18-5-18  Betrokken bij 
voorlopig 
verslag 

34808 

 

OCW  Besluit van 9 april 2018  tot wijziging van het 
Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel 
en van het Besluit bekwaamheidseisen 

onderwijspersoneel BES in verband met de 
vaststelling van bekwaamheidseisen voor 
werkzaamheden van instructeurs 
beroepsonderwijs (bekwaamheidseisen 
instructeurswerkzaamheden beroepsonderwijs) 
Brief van de minister van OCW van 12 april 2018 

(Kamerstuk 1/2, 27923, C, nr. 300) 
- Nahang op basis van artikel 4.2.3, vierde lid, van de 
Wet educatie en beroepsonderwijs 
- Tweede Kamer (26-4-18 voor kennisgeving 
aangenomen)  

23-5-18   
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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 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  

 

J&V 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) 

6-1-14 wordt 
betrokken bij 
de 
behandeling 
van de 

wetsvoor-
stellen 
34091, 
33885 (en 
32211) 

 


