Overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving
Versie 25 januari 2019
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

VWS

Ontwerpbesluit houdende tijdelijke regels voor
een tweede experiment in het kader van een
integraal persoonsgebonden budget op grond van
de Wet langdurige zorg (Besluit experiment
integraal pgb 2019)
Brief van de minister van VWS van 18 januari 2019
((griffienr EK 164392 / Kamerstuknr TK 34104, 243)
- Voorhang op basis van artikel 10.1.2, vijfde lid, in
samenhang met artikel 10.1.1, derde lid
- Tweede Kamer (….)

15-2-19

IWO

Ontwerpbesluit tot wijziging van het
Luchthavenbesluit Lelystad in verband met onder
andere wijziging van de wettelijke contouren en
grenswaarden en vaststelling van aanvullende
handhavingspunten
Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat
van 11 januari 2019 (griffienr EK 161982.04 /
Kamerstuknr TK 31936, nr. 535)
Voorhang op basis van artikel 8.71 van de Wet
luchtvaart.
-Tweede Kamer (procedure 23-1-19)

22-2-19

VWS

Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het
Tabaks- en rookwarenbesluit ter regeling van een
uitzondering voor
verkooppunten op het verbod te koop aangeboden
tabaksproducten en aanverwante producten te
tonen, verbod op verkoop van tabaksproducten en
aanverwante producten zonder ter handstelling
door tussenkomst van een verstrekkende persoon,
en faciliteiten in aangewezen rookruimtes
Brief van de staatssecretaris van VWS van 19 december
2018 (griffienr EK 164317 /Kamerstuknr TK 32011, 66)
- Voorhang op basis van artikel 12 Tabaks- en
rookwarenwet
- Tweede Kamer (23-1-19 procedurevergadering;
voorstel: inbrengdatum voor het stellen van vragen
t.b.v. schriftelijk overleg vaststellen)

5-2-19

schriftelijk
overleg
EK

Geagendeerd
voor
29-1-19

1
VWS

Voorgenomen aanwijzing aan de NZa over de
wijziging van de tariefsoort voor
eerstelijnsdiagnostiek in de medisch
specialistische zorg per 1 januari 2020.
Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van
18 december 2018 (griffienr EK 164307 /Kamerstuknr
TK 33578, 59)
- Voorhang op basis van artikel 8 Wet
marktordening gezondheidszorg
- Tweede Kamer (23-1-19 procedurevergadering;
voorstel: agenderen voor het algemeen overleg
medisch specialistische zorg / ziekenhuiszorg op
13-2-19)

6-2-19

BIZA/AZ

Voorhang ontwerpbesluit Wijziging BRP en Besluit
BSN
Brief van de staatssecretaris van BZK van 18 december
2018 (griffie nr. EK 164308 / Kamerstuk nr. TK 27859,
nr. 130)
Voorhang op basis van artikel 3.3, vierde lid,
van de
Wet basisregistratie personen
Tweede Kamer (inbreng voor schriftelijk overleg
geleverd 24-1-19)

6-2-19

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)

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)

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

4-7-18

29-5-17

Brief
verstuurd
21-12-18

Voorhangtermijn
gestuit bij
brief 10-5-17
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