
 

 1 

Overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving 
 Versie 8 februari 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 

schriftelijk 
 overleg 

 EK 

VWS  Besluit van 6 december 2018 (Stb. 2018, 461), 

houdende wijziging van een aantal algemene 
maatregelen van bestuur op het terrein van het 
Ministerie van VWS teneinde technische 
onvolkomenheden en omissies te herstellen 

Brief van de minister van VWS van 31 januari 2019 
(griffienr. EK 164466 ./ Kamerstuknr. I/II 34923, C/11) 
- Nahang (betreft artikel X van het besluit) op basis van 
artikel 65 van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) 
- Tweede Kamer (6-2-19 voor kennisgeving 
aangenomen) 

2-3-19   

 

IWO Ontwerpbesluit tot wijziging van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit 

brandstoffen luchtverontreiniging in verband met 

de invoering van E10-benzine en de 
informatieplicht van leveranciers van brandstoffen  
Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en 
Waterstaat van 28 januari 2019 (griffienr EK 164446 / 
Kamerstuknr TK 29383/30196, 313) 

- Voorhang artikel 21.6, vierde lid, van de Wet 

milieubeheer 
- Tweede Kamer (inbreng schriftelijk overleg tot 

13-2-19)  

25-2-19  

 

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 / Kamerstuk nr TK 34104, 243) 
- Voorhang op basis van artikel 10.1.2, vijfde lid, 

in samenhang met artikel 10.1.1, derde lid 
- Tweede Kamer (6-2-19 voor kennisgeving 

aangenomen)  

15-2-19  
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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 (Behandeling in TK wordt voortgezet 
zodra er duidelijkheid is over de toepassing van het 

selectiviteitsbeleid)  

22-2-19  Brief uit 
5-2-19, 

reactieter-
mijn 1-3-19   

 

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)  

4-7-18 Brief 
verstuurd 
21-12-18  

 

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  Voorhang- 
termijn 

gestuit bij 
brief 10-5-17  

 


