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Overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving 
 Versie 28 september 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 Ontwerpbesluit tot wijziging van het 

Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het 
Bouwbesluit 2012 
Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en 
Waterstaat van 17 september 2018 (griffienr EK 

163732/ Kamerstuknr TK 34679, nr. 7) 
- Voorhang artikel 21.6, vierde lid, van de Wet 
milieubeheer.   
- Tweede Kamer (procedure 3-10-18)  

15-10-18   

 

IWO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement 
rijbewijzen en het Arbeidstijdenbesluit vervoer in 
verband met een experiment met het onder 
bepaalde voorwaarden toestaan dat zware 

elektrische bedrijfsauto’s bestemd voor 

goederenvervoer met rijbewijs B worden bestuurd 
Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat 
van 17 september 2018 (griffienr EK 163734 / 
Kamerstuknr TK 29398, 609) 
- Voorhang op basis van artikel 2b van de 
Wegenverkeerswet 1994.  

- Tweede Kamer (procedure 3-10-18)  

15-10-18   

 

FIN Voorhang van het implementatiebesluit herziene 
richtlijn betaaldiensten 

Brief van de minister van Financiën van 17 september 
2018 ((griffienr EK 163735 / Kamerstuknr TK  34813, 
nr. 26) 

- Voorhang op basis van de artikelen 1:5a, derde lid, 
1:81, tweede lid, 2:3b, tweede lid, 2:3c, eerste lid, 
2:106a, eerste lid, 2:107a, derde lid, 3:17, tweede en 

zevende lid, 3:18, derde lid, 3:29c, vierde lid, 3:57, 
tweede lid, 3:111b, eerste lid, 4:17, derde lid en 4:22, 
eerste en tweede lid, van de Wet op het financieel 
toezicht 
- Tweede Kamer (inbreng voor schriftelijk overleg  
9-10-18) 

1-10-18 25-9-18 
voorhang 

opgeschort 
hangende 

behandeling 
w.v. 34813 

 

EZK/LNV Ontwerpregeling tot wijziging van de 
Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband 
met vaststelling nadere regels voor de fosfaatbank 

Brief van de minister van LNV van 17 september 2018 
(griffienr EK 163736 / Kamerstuknr TK  33037, 310) 
- Voorhang op basis van artikel 38a, derde lid, van de 
Meststoffenwet 
- Tweede Kamer (27-9-18 inbreng schriftelijk overleg)  

15-10-18   
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VWS  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit 

percentages drempel- en toetsingsinkomen 
zorgtoeslag 
Brief van de minister van Medische Zorg en Sport van 
14 september 2018 (griffienr EK 163688 / Kamerstuknr 
TK   34775 XVI, 154) 
- Voorhang op basis van artikel 2, achtste lid, Wet op de 
zorgtoeslag 

- Tweede Kamer (10-10-18 procedurevergadering; 
voorstel voor kennisgeving aannemen)  

28-9-18  

 

OCW  Ontwerp jaarwerkplan 2019 van de Inspectie van 

het Onderwijs 
Brief van de minister van OCW van 13 september 2018 
(griffie nr. EK 163689/.Kamerstuk nr. TK 34775 VIII,  
148) 
- Voorhang op basis van artikel 7, tweede lid, van de 
Wet op het onderwijstoezicht  

- Tweede Kamer (inbreng schriftelijk overleg 2-10-18)  

11-10-18  

 

FIN Conceptregeling EMU-norm 2019-2022 decentrale 

overheden  
Brief van de staatssecretaris van Fin van 13 september 
2018 (griffie nr. EK 163673/Kamerstuk nr. TK  TK 34755 
IX, nr. 32) 
- Voorhang (..) 

- Tweede Kamer (inbreng voor schriftelijk overleg 9-10-
18)  

11-10-18  

 

FIN Wijziging Belastingregeling voor het land 
Nederland 

Brief van de staatssecretaris van Financiën van 10 
september 2018 (griffie nr.  EK  163652../ Kamerstuk 
nr.25087, nr,. 220 ) 
- Voorhang op basis van het derde lid van artikel 37 van 
de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 
8.121 van de Belastingwet BES  

- Tweede Kamer (26-9-18 voor kennisgeving 
aangenomen)  

8-10-18  

 

OCW Besluit van...tot wijziging van het 

Uitvoeringsbesluit WHW 2008 en andere 
regelgeving vanwege gewijzigde 
verantwoordelijkheden voor het groen onderwijs 
en de vorming van één bekostigingsbudget vanaf 
2019  
Brief van de minister van OCW van 7 september 2018 

(griffie nr. EK 163648/Kamerstuk nr. TK 34284, 13) 
- Voorhang op basis van artikel 2.6, zevende lid, van de 
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek  
- Tweede Kamer (geagendeerd in AO Groen onderwijs 
op 10-10-18) 

5-10-18  
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FIN Ontwerpbesluit Besluit bekostiging financieel 

toezicht 2019 
Brief van de minister van Financiën van 7 september 
2018 (griffie nr.  EK 163644/ Kamerstuk nr.  
TK 34870, nr. 15) 
- Voorhang op basis van artikel 15, zesde lid, van de 
Wet bekostiging financieel toezicht 2019  
- Tweede Kamer (inbreng voor schriftelijk overleg  

d.d. 28-9-2018) 

5-10-18 19-9-18 
voorhang 

opgeschort 
hangende 

behandeling 
w.v. 34870  

 

OCW Besluit van 12 juli 2018 tot wijziging van het 

Uitvoeringsbesluit WEB met name in verband met 

het afschaffen van de cascadebekostiging 
Brief van de minister van OCW (griffie nr. 
163533/Kamerstuk nr. TK 35002, 1) 
- Nahang op basis van artikel 2.2.1, zesde lid, van de 
Wet educatie en beroepsonderwijs 
- Tweede Kamer (20-9-18 voor kennisgeving 

aangenomen) 

2-10-18  

VWS 
JenV 

Wijziging van het Besluit rechtspositieregelingen 
Bopz in verband met de verruiming van de 
huisregels van psychiatrische ziekenhuizen 
Brief van de staatssecretaris van VWS, mede namens de 

minister voor Rechtsbescherming van 13 juli 2018 
(griffie nr. EK 163472 / Kamerstuk TK 25763, 28) 
- Voorhang op basis van artikel 72 Wet bijzondere 

opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen 
- Tweede Kamer (20-9-18 inbrengdatum schriftelijk 
overleg)  

1-10-18  
(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) 

 

 

VWS en 
J&V 

Besluit verplichte geestelijke gezondheidszorg en 
Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en 
verstandelijk gehandicapte cliënten 

Brief van de minister van VWS, mede namens de 
staatssecretaris van VWS en de minister voor 
Rechtsbescherming van 13 juli 2018 (griffie nr. ......../ 
Kamerstuk nr. TK 25424, 421/ Kamerstuk EK 25424, G) 
- Voorhang op basis van de artikelen 2a, vierde lid, 8, 
zesde lid en 18c, zevende, van de Wet zorg en dwang 

psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte 

clienten, respectievelijk artikelen 2:4, tweede lid en 
8:22, derde lid van de Wet verplichte geestelijke 
gezondheidszorg  
- Tweede Kamer (20-9-18 inbreng geleverd schriftelijk 
overleg)  

1-10-18 
(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) 

brief 
schriftelijk 

overleg  

28-9-18  
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IWO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit 
ontheffingverlening exceptioneel vervoer en het 
Kentekenreglement in verband met mogelijk 
maken van experimenten met geautomatiseerde 
systemen in motorrijtuigen  
Brief van de minister van I&W van 18 juli 2018 (griffie 

nr. 163484 / Kamerstuk nr. TK 34838, nr. 9) 
- Voorhang op basis van artikel 2b van de 
Wegenverkeerswet 1994 
- Tweede Kamer (5-9-18 voor kennisgeving 
aangenomen) 

1-10-18  

(wegens het 
zomer- 

reces is 

aanwijzing 2.38, 

eerste lid, van 
de Aanwijzingen 

voor de 

regelgeving van 

toepassing: ¾ 
deel van de 

reactietermijn 

moet buiten het 

reces vallen.) 

 

 

 

EZK/LNV 
 

Ontwerpbesluit tot wijziging van het 
Warmtebesluit 
Brief van de minister van EZK van 11 juli 2018 (griffienr 

EK  163456 / Kamerstuknr TK 34723, 31) 
- Voorhang op basis van art. 5, achtste lid, Warmtewet 
(zoals dit artikel zal luiden na inwerkingtreding van 
wetsvoorstel 34723) 
- Tweede Kamer (17-9-18 inbreng schriftelijk overleg 
geleverd) 

1-10-18   

 

VWS  Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid 
geregistreerd mondhygiënist 

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 6 

juli 2018 (griffienr EK   ?  / Kamerstuknr TK  32620, 
206/ Kamerstuk EK 32620, E) 
- Voorhang op basis van art. 36a, zevende lid, Wet op 
de beroepen in de individuele gezondheidszorg 
- Tweede Kamer (20-9-18 inbreng leveren schriftelijk 
overleg)  

 1-10-18 
(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) 

brief 
schriftelijk 

overleg 

28-9-18  

 

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 aangehouden)  

4-7-18 brief uit 
5-7-18 
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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  

 


