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Overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving 
 Versie 22 juni 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 

EZK/LNV  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het 
Besluit gebruik meststoffen en het 
Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet in verband met 
de uitvoering van het zesde actieprogramma 

Nitraatrichtlijn 2018-2021 

Brief van minister van LNV van 15 juni 2018 (griffienr. 
EK 163291/ Kamerstuknr TK 33037, 289/ EK 33037, L)  
- Voorhang op basis van art. 92, eerste lid, Wet 
bodembescherming 
- Tweede Kamer (27-6-18 algemeen overleg stand van 
zaken fosfaatrechten)  

13-7-18  (zie 
voorbehoud 
in uitgaande 
brief 22-6-

2018, 

kenmerk 
162284.02u) 

 

EZK/LNV Ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk 
besluit postbezorgers 2011 in verband met de 

wijziging van de reikwijdte 
Brief van de staatssecretaris van EZK van 15 juni 2018 
(griffienr EK 163290 / Kamerstuknr TK 29502, 159) 
- Voorhang op basis van artikel 8, tweede lid, Postwet 
2009 
- Tweede Kamer (26-6-18 leveren inbreng schriftelijk 

overleg)  

13-7-18   

 

J&V Besluit van 3 mei 2018 houdende wijziging van 
het Besluit van 23 oktober 2012, houdende 

aanwijzing van de voorwerpen, bedoeld in artikel 
16c van de Auteurswet, en tot vaststelling van 
nadere regels over de hoogte en de 
verschuldigdheid van de vergoeding, bedoeld in 
artikel 16c van de Auteurswet 
Brief van de minister voor Rechtsbescherming van  
12 juni 2018 (griffie nr. EK 163246/ Kamerstuk nr. 

TK.29 838, nr. 93) 
- Tweede Kamer (20-6-18 voor kennisgeving 
aangenomen) 

9-7-18  

 

VWS Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het 

Besluit zorgverzekering in verband met de 
vereveningsbijdrage voor 2019 
Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 
13 juni 2018 (griffie nr. EK 163242/Kamerstuk nr. TK 
29689, 912) 

- Voorhang op grond van artikel 124 van de 
Zorgverzekeringswet 
- Tweede Kamer 27-6-18 Algemeen overleg 

11-7-18  

 



 

 2 

VWS Ontwerpbesluit, houdende wijziging van een 

aantal algemene maatregelen van bestuur op het 
terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport teneinde technische 
onvolkomenheden en omissies te herstellen 
Brief van de minister voor VWS van 11 juni 2018  
(griffie nr. EK 163197/Kamerstuk nr. TK 34191, 37) 
- Voorhang op basis van artikel 124 van de 

Zorgverzekeringswet  
- Tweede Kamer (29-6-18 leveren inbreng schriftelijk 
overleg) 

9-7-18-  

 

OCW Besluit van 4 juni 2018 tot wijziging van het 
Bekostigingsbesluit WVO, het Formatiebesluit 
WVO en het Uitvoeringsbesluit WEB in verband 

met wijziging van de bekostigingssystematiek 
voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs 
Brief van de minister voor BVOM van 12 juni 2018  

(griffie nr. EK 163198/Kamerstuk nr. TK 31289, nr. 370) 
- Nahang op basis van artikel 121, tweede lid, van de 
wet op het voortgezet onderwijs  
- Tweede Kamer (21-6-18 voor kennisgeving 
aangenomen)  

10-7-18  

 

IWO Ontwerpbesluit tot wijziging en aanvulling van het 
Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Besluit 
uitvoering Crisis- en herstelwet (achttiende 
tranche)) 
Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties van 8 juni 2018 (griffie nr EK 
163177/ Kamerstuk nr TK 32127, nr. 230) 

- Voorhang op basis van artikel 5.2a van de Crisis- en 
herstelwet  
- Tweede Kamer (levering inbreng vragen tot 28-6-18)  

6-7-18  

 

SZW Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2019 
Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid van 8 juni 2018 (griffie nr. EK 
163182/ Kamerstuk nr. TK 31322, nr. 365) 
- Voorhang op basis van de artikelen 1.8, eerste lid, en 

1.9, eerste lid van de Wet kinderopvang. 
- Tweede Kamer (Inbreng voor schriftelijk overleg d.d. 
21-6-18)  

6-7-18  

 

OCW Besluit van [xxx] tot wijziging van het Besluit 
bekostiging WPO en het Besluit bekostiging WEC 
in verband met de bekostiging van 

godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk 
vormingsonderwijs op openbare scholen 
Brief van de minister voor Basis- en Voortgezet 

Onderwijs en Media van 6 juni 2018 (griffie nr. EK 
163154 / Kamerstuk nr. TK 31293, nr. 392) 
- Voorhang op basis van artikel I, onderdeel B, en 
artikel II, onderdeel B, van de Wet van 6 juni 2017, 
houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs 
en de Wet op de expertisecentra ten einde 

levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs 
op openbare scholen te bekostigen (Stb. 2017, 289)  
- Tweede Kamer (inbreng schriftelijk overleg geleverd 
13-6-18)  

4-7-18  
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VWS  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het esluit 

langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 
2015 in verband met enkele maatregelen uit het 
regeerakkoord 
Brief van de minister van VWS van 1 juni 2018  
(griffie nr. EK.163138/ Kamerstuk nr. I/II 34104/29538, 
L/225) 
- Voorhang op basis van 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 (22-6-18 leveren inbreng schriftelijk 
overleg)  

29-6-18  

 

VWS Ontwerpbesluit houdende wijziging van het 
Besluit zorgverzekering in verband met 

zorgpakket Zvw 2019  
Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 1 
juni 2018 (griffie nr. EK 163242 / Kamerstuk nr. TK 

29689, 910) 
- Voorhang op basis van artikel 124 van de 
Zorgverzekeringswet 
- Tweede Kamer (procedurevergadering 20-6-18; 
voorstel: agenderen voor a.o. pakketbeheer op 27-6-18)  

29-6-18   

 

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 (Lijst van vragen en antwoorden d.d. 1 
juni 2018; voor kennisgeving aangenomen)  

8-6-18 Brief uit  
22-6-18 

 

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 
schriftelijke 
voorbereiding 
Implementatie 
vierde 
antiwitwas-
richtlijn 
(34808)  

 

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  

 


