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Overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving 
 Versie 29 maart 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 

J&V Ontwerpbesluit houdende wijziging van het 

Besluit financieel beheer politie in verband met de 
invoering van een stelsel van levensfase-uren 
politie 
Brief van de minister van J&V van 12 maart 2019 
(griffie nr. EK  164686 / Kamerstuk nr. TK 29628, 866) 
- Voorhang op basis van artikel 30, tweede lid van de 

Politiewet 2012  
- Tweede Kamer (agenderen voor het AO over politie  
    op 3-4-19)  

9-4-19  

 

IWO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit 
beheer verpakkingen 2014 in verband met het 
opnemen van een recyclingdoelstelling voor kleine 
kunststof drankflessen en het aanpassen van de 

artikelen over statiegeld op drankverpakkingen 
(Besluit maatregelen kleine kunststof 
drankflessen) 

Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en 
Waterstaat van 4 maart 2019 (griffie nr EK 164653 / 
Kamerstuknr TK 30872, 226) 

- Voorhang op basis van artikel 21.6, vierde lid, van 
de Wet milieubeheer  
- Tweede Kamer (verslag uitgebracht op 28-3-19)  

1-4-19  

 

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 (Behandeling in TK wordt voortgezet 

zodra er duidelijkheid is over de toepassing van het 
selectiviteitsbeleid)  

22-2-19  In 
afwachting 

nadere 
informatie 

(31936, F) 
en  

bespreking 
brief 

31936, G  
op 2-4-19  
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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  

 


