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Overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving 
 Versie 23 november 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 

SZW Algemene maatregel van bestuur tot wijziging van 

diverse AMvB’s van het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid in verband met 
technische wijzigingen 
Brief van de minister van SZW van 22 november 2018 

(griffie nr. EK 174157/ Kamerstuk nr. TK  nog niet 
bekend) 
- Nahang op basis van artikel 7, tweede lid, van de 
Remigratiewet 
- Tweede Kamer (procedurevergadering 27-11-18) 

20-12-18  

 

BIZA/AZ Ontwerpbesluit vereenvoudiging van stemmen 
vanuit het buitenland 
Brief van de minister van BZK van 16 november 2018 

(griffie nr. EK 164126 (35012, A)/ Kamerstuk nr. TK   

35012, nr. 8) 
- Voorhang op basis van artikel 3, derde lid, van het 
wetsvoorstel Tijdelijke experimentenwet stembiljetten 
en centrale stemopneming 
- Tweede Kamer (procedurevergadering 29-11-18)  

14-12-18 geagendeerd 
in BiZa 

27-11-18 

 

EZK/LNV Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit 
houdende verlenging van de werkingsduur van de 
gedragsregels voor de overheid in de 
Mededingingswet 

Brief van de staatssecretaris van EZK van 16 november 
2018 (griffienr EK 164135 /Kamerstuknr TK  34487, 3) 
- Voorhang op basis van artikel IV, derde lid, van de 

Wet van 24 maart 2011 tot wijziging van de 
Mededingingswet etc. (Stb. 2011, 162) 
- Tweede Kamer (procedurevergadering 27-11-18)  

14-12-18   

 

EZK/LNV Besluit tot wijziging van het Besluit gebruik 
meststoffen en het Uitvoeringsbesluit 

Meststoffenwet in verband met uitvoering van het 
zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn 2018-2021 
Brief van de minister van LNV van 12 november 2018 
(griffienr. EK 164064 / Kamerstuknr. TK 33037, nr. 327) 
- Nahang op basis van artikel 92, tweede lid, Wet 
bodembescherming 
- Tweede Kamer (21-11-18 voor kennisgeving 

aangenomen)  

10-12-18   
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FIN Voorhang van het besluit inzake de vergoeding bij 

rentemiddeling 
Brief van de minister van Financiën van 7 november 
2018 (griffie nr. EK 164011 /Kamerstuk nr. TK 32545, 
nr. 85) 
- Voorhang op basis van artikel 4:25, derde lid, van de 
Wet op het financieel toezicht (Wft)  
- Tweede Kamer (21-11-18 voor kennisgeving 

aangenomen)  

5-12-18   

 

IWO Ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling 

voorkoming verontreiniging door schepen en de 

Regeling van de Staatssecretaris van 
Infrastructuur en Milieu, van 9 maart 2016, nr. 
IENM/BSK-2016/45897, houdende vaststelling 
van regels inzake scheepsrecyclinginrichtingen ter 
uitvoering van Verordening (EU) nr. 1257/2013 
van het Europees Parlement en de Raad van 20 

november 2013 inzake scheepsrecycling, en tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 en 
van Richtlijn 2009/16/EG in verband met de 
implementatie van het Internationaal Verdrag van 
Hongkong voor het veilig en milieuvriendelijk 
recyclen van schepen 

Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat 
van 29 oktober 2018 (griffie nr EK 163966 / Kamerstuk 

nr TK 34839 (R2094), nr. 3) 
- Voorhang op basis van artikel 21.6, zesde lid, van de 
Wet milieubeheer.  
- Tweede Kamer (dit ontwerpbesluit wordt betrokken bij 
het algemeen overleg Maritiem op 6-12-18) 

26-11-18  

 

FIN Voorhang van het besluit inzake de aanwijzing 
organisaties van openbaar belang 

Brief van de minister van Financiën van 22 oktober 2018 
(griffie nr. EK 163942./ Kamerstuk nr. TK 33977, nr. 
19) 
- Voorhang op basis van artikel 4 van de Wet toezicht 
accountantsorganisaties  
- Tweede Kamer (wordt geagendeerd voor algemeen 

overleg accountancy op 18-12-18) 

21-12-18  

 

OCW Ontwerpbesluit tot wijziging  van het 
Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met een 

regeling voor aanvullende bekostiging wegens in 
het vooruitzicht gestelde of gerealiseerde 
kwaliteit van het hoger onderwijs (Besluit 
kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs) 
Brief van de minister van OCW van 1 oktober 2018 
(griffie nr. EK 163788./ Kamerstuk nr. TK .31288, nr. 
657) 

- Voorhang op basis van artikel 2.6, zevende lid, van de 
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek 
- Tweede Kamer (22-11-18 voor kennisgeving 
aangenomen)  

5-11-18  inbreng 
voor nader 
schriftelijk 

overleg  
27-11-18  

 



 

 3 

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 (verslag van een schriftelijk overleg  
(TK 34813, nr. 27); 21-11-18 voor kennisgeving 

aangenomen) 

15-10-18 25-9-18 
voorhang 

opgeschort 
hangende 

behandeling 
w.v. 34813 

 

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. EK 
163474./ 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 
cliënten, 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 

uitstelbrief: 
2-11-18  

 

 

VWS  Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid 

geregistreerd mondhygiënist 
Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 6 
juli 2018 (griffienr EK 163473 / 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 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  

uitstelbrief: 
12-10-18  

 

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 (31-10-18 voor kennisgeving 
aangenomen ivm verstrijken termijn)  

4-7-18 nader 

schriftelijk 
overleg d.d. 

1-11-18   
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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  

 


