Overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving
Versie 6 juli 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

IWO

VWS

VWS

Reactie
termijn

Besluit van 19 juni 2018, houdende regels ter
uitvoering van Verordening (EU) 2016/1628 van
het Europees Parlement en de Raad van 14
september 2016 inzake voorschriften met
betrekking tot emissiegrenswaarden voor
verontreinigende gassen en deeltjes en
typegoedkeuring voor in niet voor de weg
bestemde mobiele machines gemonteerde interne
verbrandingsmotoren, tot wijziging van
Verordeningen (EU) nr. 1024/2012 en (EU) nr.
167/2013, en tot wijziging en intrekking van
Richtlijn 97/68/EG (PbEU 2016, L252) en de
daarop gebaseerde verordeningen van de
Europese Commissie (Uitvoeringsbesluit EUverordening emissiegrenswaarden voor motoren
in niet voor de weg bestemde mobiele machines)
Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en
Waterstaat van 3 juli 2018 (griffienr EK 162655/
Kamerstuknr TK 22112, 2620)
-Nahang op basis van artikel 21.6, vijfde lid, van de Wet
milieubeheer.
- Tweede Kamer (5-9-18 procedure)

24-9-18

Ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering
van de Gezondheidswet en de Jeugdwet
Brief van de minister voor VWS van 2 juli 2018 (griffienr
EK 163373 / Kamerstuknr. TK 34111, 24)
- Voorhang op basis van de nog in werking tredende
artikelen 44e van de Gezondheidswet en 9.10 van de
Jeugdwet (Stb. 2016, 448)
- Tweede Kamer (inbreng voor schriftelijk overleg 26-72018)

24-9-18

Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de
Regeling maximumprijzen geneesmiddelen
Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van
26 juni 2018 (griffienr EK 163347/Kamerstuknr
TK 29477, 494)
- Voorhang op basis van art. 2, eerste lid, Wet
geneesmiddelenprijzen
- Tweede Kamer (4-7-18 voor kennisgeving
aangenomen)

schriftelijk
overleg EK

(wegens het
zomerreces is
aanwijzing 2.38,
eerste lid, van
de Aanwijzingen
voor de
regelgeving van
toepassing: ¾
deel van de
reactietermijn
moet buiten het
reces vallen)

(wegens het
zomerreces is
aanwijzing 2.38,
eerste lid, van
de Aanwijzingen
voor de
regelgeving van
toepassing: ¾
deel van de
reactietermijn
moet buiten het
reces vallen)

24-7-18

(Reactietermjn
valt in reces;
toepassing
aanwijzing 2.38,
tweede lid, van
de Aanwijzingen
voor de
regelgeving)

1

IWO

Ontwerpbesluit tot wijziging van het
Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart
ter implementatie van de besluiten 2013-II-6,
2015-II-3, 2016-I-5 en 2017-I-5 van de
Conferentie van Verdragsluitende Partijen van het
Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname
van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI), het
schrappen van de eenheidsverklaring en het
herstel van een aantal onvolkomenheden
Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat
van 25 juni 2018 (griffienr EK ? / Kamerstuknr TK
25868, nr. 21)
- Voorhang op basis van in artikel 6.25, tweede lid, van
de Waterwet en artikel 21.6, vierde lid, van de Wet
milieubeheer.
- Tweede Kamer (procedure 5-9-18)

17-9-18
(wegens het
zomerreces is
aanwijzing 2.38,
eerste lid, van
de Aanwijzingen
voor de
regelgeving van
toepassing: 3/4
deel van de
reactietermijn
moet buiten het
reces vallen)

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; voorstel behandelen)

13-7-18

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 (procedurevergadering 11-9-18)

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 behandeld)

(zie
voorbehoud
in uitgaande
brief 22-62018,
kenmerk
162284.02u)

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, 8)
- Voorhang op basis van artikel 124 van de
Zorgverzekeringswet
- Tweede Kamer (inbreng voor schriftelijk overleg d.d.
29-6-18)

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

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; procedurevergadering 5-7-18))

4-7-18

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

brief uit
5-7-18

Voorhangtermijn
gestuit bij
brief
10-5-17

3

