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Overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving  

  Versie 10 april 2020  
  
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 blauw weergegeven onderwerpen zijn in de afgelopen week toegevoegd.   
    

Commissie  Voorstel    
  

Reactie 
termijn  

Schriftelijk  
 Overleg  EK  

IWO Onderwerp: Ontwerpbesluit tot wijziging van het 
Besluit genetisch gemodificeerde organismen 
milieubeheer 2013  (vervallen onderscheid II-k en 
II-v en wijziging procedure gentherapie)  
Brief van de minister van I&W van 10 april 
2020  (griffienr. EK: . 166111 . / Kamerstuknr. TK: ...) 
- Voorhang op basis van artikel 21.6, vierde lid, Wet 
milieubeheer 
- Tweede Kamer (….)  

3-6-20  

 

EZK 
/LNV 

Ontwerpbesluit tot Wijziging van het Besluit 
factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht 
energie in verband met enkele aanpassingen 
betreffende de implementatie van de richtlijn 
2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie| 
Brief van de minister van EZK van 3 april 
2020  (griffienr. EK: 166579  / Kamerstuknr. TK: 33913, 
8) 
- Voorhang op basis van artikel 34a van de Wet 
implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie  
- Tweede Kamer (procedurevergadering 19-5-2020)  

1-5-20  

 

SZW Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 
ondernemers 

Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid van 27 maart 2020 (griffie nr. EK 
166571  / Kamerstuk nr. TK 35420, nr. 11)  

- De regeling wordt een nieuwe amvb op basis van 
artikel 78f van de Participatiewet, naast het 
huidige Bbz 

- Tweede Kamer (inbreng voor schriftelijk overleg 
d.d. 3-4-2020, nog te ontvangen antwoorden 
worden betrokken bij een wetgevingsoverleg op 
14-4-2020). 

24-4-20   

 

IWO  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit 
activiteiten leefomgeving, Besluit kwaliteit 
leefomgeving en Omgevingsbesluit in verband met 
de implementatie van het Uitvoeringsbesluit (EU) 
2017/1442 tot vaststelling van BBT-conclusies 

27-4-20  
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voor grote stookinstallaties en omzetting van de 
regels over toiletlozingen van pleziervaartuigen en 
de monitoring van luchtkwaliteit  
Brief van de minister voor Milieu en Wonen van 30 
maart 2020 (griffie nr. EK 166570 /Kamerstuk nr. TK 
33118, nr. 140)  

- Voorhang op basis van  artikel 23.45, eerste lid, 
Omgevingswet (Stb. 2019, 156)  

- Tweede Kamer (procedure 8-4-2020 
geannuleerd, nog geen nieuwe datum) 

 
BiZa/AZ  Besluit digitale overheid  

Brief van de minister van BZK van 17 maart 
2020  (Kamerstuk 34972, B/45) 
- Voorhang op basis van artikel 25, leden 1 en 2 van de 
voorgenomen Wet digitale overheid  
- Tweede Kamer (inbreng voor schriftelijk overleg d.d.  
7-4- 2020). 

14-4-20   Stuiten 
voorhangtermijn 
op 14-4-2020    

  
J&V  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het  

Besluit DNA-onderzoek in strafzaken  
Brief van de minister van J&V van 6 februari 2020   
(griffie nr. EK 166260 / Kamerstuk nr. TK 31415, 27)  

- Voorhang op basis van artikelen 151a, achtste 
lid, en  

195a, vijfde en zesde lid, van het Wetboek van 
Strafvordering  

- Tweede Kamer (behandeld op 4-3-2020)   

5-3-20  Uitgaande brief 
5-3-20   

  
EZK/LNV 
IWO  

Ontwerp Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet  
Brief van de minister van LNV van 6 september 2019   
EK 34985, B, Kamerstuk nr. TK 34985, 51)   
- Voorhang op basis van artikel 23.5 Omgevingswet - 
Tweede Kamer (Stemming moties op 1 april 2020, 
moties  56 en 60 aangenomen) 

4-10-19  33118, AW  
34986, N   
34986, P  

 
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  
na ontvangst van de analyse van de minister)  

22-2-19   In afwachting 
nadere  

informatie  
(31936, F)    

 


