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Overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving 
 Versie 17 mei 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  Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit 
zorgverzekering in verband met de vereveningsbijdrage 
2020 
Brief van de  (griffienr. EK: ... / Kamerstuknr. TK: ...) 
minister voor MZ van 17 mei 2019 
Voorhang op basis van artikel 124 Zorgverzekeringswet 
Tweede Kamer (….)  

14-6-19   

 

IWO Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer in 

verband met implementatie BBT-conclusies grote 
stookinstallaties  
Brief van de staatssecretaris van I&W van 14 mei 
2019 (griffie nr. EK ………../Kamerstuk TK nr. 
23983, 322) 
- Nahang op basis van artikel 21.6, vijfde lid, Wet 
milieubeheer  

- Tweede Kamer (22-5-19 procedure)  

11-6-19   

 

VWS Wijziging van de Regeling zorgverzekering ter 

vaststelling van de voorwaarden voor uitstroom 
uit het bestuursrechtelijk premieregime van 

meerderjarigen die onder beschermingsbewind 
zijn gesteld 
Brief van de minister voor MZS van 13 mei 2019  
(griffie nr. EK …………/Kamerstuk TK nr. 29689, 
986) 

- Voorhang op basis van artikel 124, tweede lid, 
Zorgverzekeringswet 

- Tweede Kamer (22-5-19 procedurevergadering)  

10-6-19  

 

VWS  Voorgenomen aanwijzing aan NZa inzake 

hervorming van de beschikbaarheidbijdrage 
academische zorg (BBAZ) vanaf 2020 
Brief van 29 april 2019 van de minister voor MZS  
(griffie nr. EK  164928 / Kamerstuk nr. TK 32864, 6)  

- Voorhang op basis van artikel 8 Wet 

marktordening gezondheidszorg 
- Tweede Kamer (22-5-19 procedurevergadering)  

5-6-19  
(op grond 

van Aanwij-
zing 2.38 
van de 
Aanwij-
zingen  
voor de 
regel-

geving) 
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IWO Vaststelling Besluit tot wijziging van het 

Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het 
Bouwbesluit 2012 
Brief van de staatssecretaris van IenW van 26 april 
2019 (griffie nr. EK  163732.01/ Kamerstuk nr. TK 
34679, nr. 9) 
- Nahang op basis van artikel 21.6, vijfde lid, eerste 
volzin, van de Wet milieubeheer het Besluit tot wijziging 

van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het 
Bouwbesluit 2012 
- Tweede Kamer (22-5-19 procedure)  

4-6-19 
(op grond 

van Aanwij-
zing 2.38 
van de 
Aanwij-
zingen  
voor de 
regel-

geving)  

 

 

EZK/LNV Voorhang ontwerpbesluit experimenten 
Elektriciteitswet 1998 en Gaswet  
Brief van de minister van EZK van 26 april 2019  

(griffie nr. EK 164938 / Kamerstuk nr. TK 34627, 48)  
- Voorhang op basis van artikel 7a, vierde lid, 
Elektriciteitswet 1998 en artikel 1i, vierde lid, van de 

Gaswet 
- Tweede Kamer (21-5-19 procedurevergadering)  

4-6-19  
(op grond 

van Aanwij-
zing 2.38 
van de 
Aanwij-
zingen  
voor de 
regel-

geving) 

 

 

IWO Ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling 
gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische 
apparatuur 
Brief van de staatssecretaris van I&W van 25 april 2019 
(griffienr EK 164937/ Kamerstuknr TK 30872, 230) 

- Voorhang op basis van artikel 21.6, zesde lid, 

van de Wet milieubeheer. 

- Tweede Kamer (22-5-19 procedure) 

4-6-19 
(op grond 

van 
Aanwijzing 
23.38 van 
de Aanwij-
zingen voor 
de regel-
geving) 

 

 

IWO Ontwerpbesluit tot wijziging van het 
Vuurwerkbesluit 

Brief van de staatssecretaris van I&W van 16 april 
2019  (griffienr. EK  164877 / Kamerstuknr. TK 28684, 
557) 
-Voorhang op basis van artikel 21.6, vierde lid, Wet 
milieubeheer 
- Tweede Kamer (verslag uitgebracht 16-5-19)  

27-5-19  

 

VWS  Ontwerpbesluit, houdende wijziging van lijst I, 
behorende bij de Opiumwet, in verband met 
plaatsing van enkele stoffen op deze lijst  

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 
16 april 2019 (griffie nr. EK 164878 / Kamerstuk nr. I/II 
35192, A/1) 
- Voorhang op basis artikel 3a, vierde lid, van de 

Opiumwet 
- Tweede Kamer (voor kennisgeving aangenomen op 

24-4-19)  

20-5-19  
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IWO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement 

verkeersregels en verkeerstekens 1990, het 
Besluit administratieve bepalingen inzake het 
wegverkeer en het Kentekenreglement in verband 
met de harmonisatie van milieuzones 
Brief van de staatssecretaris van I&W van 12 april 2019 
(griffie nr EK 164861 / Kamerstuknr TK 31305, 288) 

- Voorhang op basis van artikel 2b van de 

Wegenverkeerswet 1994.  

- Tweede Kamer (verslag 16-5-19) 

23-5-19 

(wegens 

het 
meireces is 
aanwijzing 
2.38, eerste 
lid, van de 
Aanwij-
zingen voor 
de 
regelgeving 
van 
toepassing: 
¾ deel van 
de 
reactieter-
mijn moet 
buiten het 
reces 
vallen) 

 

 

SZW Wijziging Tijdelijk besluit experimenten 
Participatiewet 
Brief van de staatssecretaris van SZW van 12 april 2019 
(griffie nr. EK 164872 /Kamerstuk nr. TK 34352, 162) 
- Voorhang op basis van artikel 83, zesde lid, van de 

Participatiewet 
- Tweede Kamer (voor kennisgeving aangenomen op 
14-5-19)   

23-5-19 
(wegens het 
meireces is 
aanwijzing 
2.38, eerste 
lid, van de 
Aanwij-
zingen voor 
de 
regelgeving 
van 
toepassing: 
¾ deel van 
de 
reactieter-
mijn moet 
buiten het 
reces 
vallen) 

 

 

J&V Ontwerpbesluit experiment gesloten 
coffeeshopketen  
Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport en de 
minister van J&V van 11 april 2019 (griffie nr. 164856 

(34997, D/ Kamerstuk nr. TK 34997, 25) 
- Voorhang op basis van artikel 13 van het voorstel van 
wet Experiment gesloten coffeeshopketen  
- Tweede Kamer (vso uitgebracht 29-4-19) 

16-5-19  Voorhang 
termijn 
gestuit tot 
plenaire 
behandeling 
wv 34997 

  

 

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 I&W 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  In 
afwachting 

nadere 
informatie 
(31936, F)  

 

 


