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Overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving 
 Versie 14 juni 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 

 

IWO Ontwerpbesluit van … …, houdende wijziging van 
het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
(kustfundament, grote rivieren, radarstations en 

hoogspanningsverbindingen) 
Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties van 12 juni 2019 (griffienr EK 

165162 / Kamerstuknr TK 29383, 328) 
- Voorhang op basis van artikel 4.3, vijfde lid, van 

de Wet ruimtelijke ordening en artikel 23.5, 
eerste lid, van de Omgevingswet 

- Tweede Kamer (procedure 20-6-19)  

10-7-19  

 

BiZa/AZ  Voorhang van het ontwerpbesluit houdende 
wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna 
energieneutrale nieuwbouw 
Brief van de minister van BZK van 11  juni 2019 

(griffie nr. EK 165160./Kamerstuk nr. TK 30196, 561) 
- Voorhang op basis van artikel 2, zesde lid, van de 
Woningwet  

- Tweede Kamer (technische briefing 19-6-19 en 
procedurevergadering 20-6-19)  

9-7-19   

 

SZW Ontwerpbesluit van tot wijziging van het Besluit 

financieel toetsingskader pensioenfondsen 
vanwege vaststelling van de parameters vanaf 
2020 
Brief van de minister van SZW van 11 juni 2019 
(griffie nr. EK 165161./Kamerstuk nr. TK nog niet 
bekend) 
- Voorhang op basis van artikel 144, vijfde lid, van de 

Pensioenwet 
- Tweede Kamer (procedurevergadering 25-6-19)  

10-7-19   

 

FIN Voorhang ontwerp Wijzigingsbesluit financiële 

markten 2019 in verband met voorgenomen 
wijziging artikel 18 Besluit toezicht 
accountantsorganisaties 
Brief van de minister van Fin. Van 7 juni 2019  
(griffie nr. EK 165145…./Kamerstuk nr. TK 33977, 26) 

- Voorhang op basis van artikel 4 van de Wet toezicht 
accountantsorganisaties 

- Tweede Kamer (procedurevergadering 19-6-19)  

5-7-19   
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SZW Ontwerpbesluit adequate pensioenregeling 

payrollwerknemers  
Brief van de minister van SZW van 6 juni 2019 
(griffie nr. EK 165074 ./Kamerstuk nr. TK 35074, 65) 
- Voorhang op basis van artikel 8a, vierde lid, van de 
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs  
- Tweede Kamer (inbreng schriftelijk overleg 18-6-19)  

4-7-19  

 

OCW Voorhang Besluit register onderwijsdeelnemers 
Brief van de minister van OCW van 3 juni 2019  
(griffie nr. EK 165068 /Kamerstuk nr. TK 34878, 12) 

- Voorhang op basis van artikel 25 van de Wet register 
onderwijsdeelnemers (Stb. 2019, 119)  
- Tweede Kamer (procedurevergadering 20-6-19)  

1-7-19   

 

IWO Besluit van 22 mei 2019 tot wijziging van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit 
omgevingsrecht in verband met noodzakelijk 
periodiek onderhoud en het herstel van enkele 
gebreken van inhoudelijk ondergeschikte aard 
Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en 

Waterstaat van 29 mei 2019 (griffie nr  EK 165065 / 
Kamerstuknr TK 29383, 324). 

- Nahang op basis van artikel 21.6, vijfde lid, van 
de Wet milieubeheer.   

- Tweede Kamer (op 5-6-19 voor kennisgeving 
aangenomen)  

26-6-19   

 

IWO Ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet  
Brief van de minister van BZK van 29 mei 2019 

griffie nr. 164662.03/ Kamerstuk EK 34986, D 
/ Kamerstuk nr. TK 33118, 118) 

- Voorhang op basis van artikel 23.5 van de 
Omgevingswet  
- Tweede Kamer (Inbreng voor het verslag tot 20-6-19)  

26-6-19   

 

IWO Ontwerp wijziging Regeling verkeersregelaars 
2009 
Brief van de minister van IenW van 27 mei 
2019  (griffienr. EK 165050 / Kamerstuknr. TK 29398, 
703) 
- Voorhang op basis van artikel 5, eerste lid, Kaderwet 

zelfstandige bestuursorganen  
- Tweede Kamer (is behandeld in het AO verkeersbeleid 
op 13-6-19) 

24-6-19  

 

VWS Voorgenomen aanwijzing aan NZa over het 
vaststellen van prestatiebeschrijvingen voor 
zorgzwaartepakket  of volledig pakket thuis VV4 
t/m VV10 
Brief van de minister van VWS van 21 mei 
2019  (griffienr. EK 165003. / Kamerstuknr. TK: 31765, 

411) 
- Voorhang op basis van artikel 8 Wet marktordening 
gezondheidszorg 
- Tweede Kamer (Algemeen overleg 25-6-19) 

20-6-19   
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VWS Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het 

Besluit zorgverzekering in verband met het 
zorgpakket Zvw 2020| 
Brief van de minister voor MZS van 27 mei 2019 
(griffienr. EK 165043 / Kamerstuknr. TK 29689, 992)| 
- Voorhang op basis van artikel 124 van de 
Zorgverzekeringswet 
- Tweede Kamer (Algemeen overleg 26-6-19)  

24-6-19   

 

VWS Voorgenomen aanwijzingen aan de NZa in verband 
met overheveling van geneeskundige zorg voor 

specifieke patiëntgroepen 
Brief van de minister voor MZS van 27 mei 
2019  (griffienr. EK 165043. / Kamerstuknr. TK 33578, 
65) 

- Voorhang op basis van artikel 8 Wet marktordening 
gezondheidszorg 
- Tweede Kamer (Algemeen overleg 3-7-19)  

26-6-19  

 

BiZa/AZ 
IWO 

 

Voorhang wijziging Bouwbesluit 2012 en het 
Besluit bouwwerken leefomgeving i.v.m. het 

verbeteren van de veiligheid bij het bouwen en de 
veiligheid en gezondheid in bouwwerken 
Brief van de minister van BZK van 22 mei 2019 
(griffie nr. EK  165002 / Kamerstuk nr. TK  32757, nr. 
153) 

- Voorhang op basis van artikel 2, zesde lid, van 
de Woningwet en artikel 23.5, eerste lid, van de 

Omgevingswet  

- Tweede Kamer (inbreng voor schriftelijk overleg 
20-6-19 

19-6-19   

 

OCW Voorhang  Besluit van … tot wijziging van het 
Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs 
houdende de verlenging van het experiment 
educatieve module. 
Brief van de minister van OCW van 22 mei 2019 
(griffie nr. EK 165017/ Kamerstuk nr. TK  31288, nr. 
728) 

- Voorhang op basis van de artikelen 1.7a, tweede 
lid, van de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek en 121, eerste lid, 
van de Wet op het voortgezet onderwijs 

- Tweede Kamer (inbreng schriftelijk overleg 
geleverd op 11-6-19)   

19-6-19  

 

SZW Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2020 

Brief van de staatssecretaris van SZW van 17 mei 2019 
(griffie nr. EK 164976 / Kamerstuk nr. TK 31322, nr. 
394) 
- Voorhang op basis van artikel 3.4 van de Wet 
kinderopvang 

- Tweede Kamer (28-5-19 voor kennisgeving 
aangenomen)  

14-6-19  
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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)  

 

 


