Overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving
Versie 4 september 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 weken toegevoegd.
Commissie

Voorstel

Reactie
termijn

IWO

Nahang Besluit van 28 mei 2020 tot wijziging van
het Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en
binnenvaart in verband met de invoering van een
ontgassingsverbod op de binnenwateren in het
Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname
van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI)
Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat
van 2 september 2020 (griffienr EK ? / Kamerstuknr TK
?).
Nahang op basis van artikel 21.6, vijfde lid, van de Wet
milieubeheer
Tweede Kamer (procedure 9-9-20)

30-9-20

IWO

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit
burgerluchthavens in verband met ruimtelijke
beperkingen rondom helikopterluchthavens op en
nabij ziekenhuizen en in verband met luchthavens
die worden gebruikt voor onbemande
luchtvaartuigen .
Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat
van 27 augustus 2020 (griffienr EK ? / Kamerstuknr TK
?)
Voorhang op basis van de artikelen 8.1a, derde
lid, en 8.47, vierde lid, van de Wet luchtvaart
Tweede Kamer (procedure 9-9-20)

28-9-20

EZK/LNV

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit
gebruik meststoffen ter uitvoering van het zesde
actieprogramma Nitraatrichtlijn en tot wijziging
van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet
teneinde een grondslag op te nemen voor het
uitsluitend verstrekken van gegevens via de
elektronische weg
Brief van de minister van LNV van 31 augustus 2020
(griffie nr. EK …………/Kamerstuk nr. TK 33037, 372)
- Voorhang op basis van artikel 92 Wet
bodembescherming
- Tweede Kamer (10-9-2020 procedurevergadering,
inbreng vragen tbv schriftelijk overleg vaststellen op
17-9-2020. De minister verzoeken geen onomkeerbare
stappen te zetten tot de behandeling in de Kamer is
afgerond) .

28-9-20

Schriftelijk
Overleg EK

..

.

1

VWS

Ontwerp van het Warenwetbesluit peuterdrank en
peutermelk
Brief van de minister voor Medische Zorg van 18
augustus 2020 (griffie nr. …. / Kamerstuk nr. TK
26991, 571)
- Voorhang op basis van artikel 32b, .tweede lid, van de
Warenwet
- Tweede Kamer (9-9-2020 procedurevergadering,
voorstel : ter kennisgeving aannemen)

29-9-20
(met
toepassing
van 2.38
Ar.)

IWO

Wijziging Besluit vrijstellingen stortverbod buiten
inrichtingen
Brief van de staatssecretaris van I&W van 14 juli
2020 (griffienr. EK 167274.. / Kamerstuknr. TK 30872,
nr. 248)
- Voorhang op basis van artikel 21.6, vierde lid, van de
Wet milieubeheer
- Tweede Kamer (procedure 9-9-20)

28-9-20
(met
toepassing
van 2.38
Ar.)

EZK/LNV

. Ontwerpbesluit houdende wijziging van het
29-9-20
Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 in verband met
(met
aanwijzen autoriteiten
toepassing
Brief van de minister van LNV van 15 juli
van 2.38 Ar.)
2020 (griffienr. EK: 167311. / Kamerstuknr. TK: 31532,
251)
- Voorhang op basis van artikel 4, vierde lid,
Landbouwkwaliteitswet (Stb. 2020, 65)
- Tweede Kamer (10-9-2020 procedurevergadering,
vorstel: ter kennisgeving aanemen.)

J&V

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het
Besluit verdeling sterkte en middelen politie in
verband met de flexibilisering van de operationele
inzet
Brief van de minister van J&V van 13 juli
2020 (griffienr. EK 167269 / Kamerstuknr. TK: 29628,
nr. 968)
- - Voorhang op basis van artikel 36, derde lid, van de
Politiewet 2012
- Tweede Kamer (procedure 9-9-20)

.IWO

Ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling
afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (AEEA)
Brief van de staatssecretaris van I&W van 13 juli
2020 (griffienr. EK 167267 / Kamerstuknr. TK 30872,
nr. 249)
- Voorhang op basis van artikel 21.6, zesde lid, van de
Wet milieubeheer
- Tweede Kamer (procedure 9-9-20)

28-9-20
(met
toepassing
van 2.38
Ar.)

28-9-20
(met
toepassing
van 2.38
Ar)
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EZK/LNV

. Ontwerpbesluit tot vaststelling van bestuurlijke
boeten energiegerelateerde producten alsmede
tot wijziging van een aantal besluiten in verband
met het wijzigen van de citeertitel van de Wet
implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie
(Besluit bestuurlijke boeten energiegerelateerde
producten)
Brief van de minister van EZK van 13 juli
2020 (griffienr. EK: .167270 / Kamerstuknr. TK:
35292, 9)
- Voorhang op basis van artikel 34a van de Wet
implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie
- Tweede Kamer (8-9-2020 procedurevergadering,
voorstel: voor kennisgeving aannemen)

VWS

Voorgenomen aanwijzing aan NZa tot invoeren
facultatieve prestatie medisch specialistische zorg
Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van
3 juli 2020 (griffienr. EK 167200 / Kamerstuknr. TK:
29248, 322)
- Voorhang op basis van artikel 8 Wet marktordening
gezondheidszorg
- Tweede Kamer (9-9-2020 procedurevergadering,
voorstel: voorkennisgeving aannemen)

26-9-20

IWO

Nahang Besluit van 27 mei 2020 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 2 juli 2020 (griffie nr
EK 167159./ Kamerstuk nr TK 33118, 151).

23-9-20

-

IWO

28-9-20
(met
toepassing
van 2.38
Ar.)

Nahang op basis van artikel 10.9 van de Wet
ruimtelijke ordening.
(Tweede Kamer agenderen voor algemeen
overleg NOVI op 24-9-20 )

Ontwerpbesluit van …, tot wijziging van het
Asbestverwijderingsbesluit 2005, het Besluit
stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, het
Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken
leefomgeving
Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en
Waterstaat van 26 juni 2020 (griffienr EK.167168. /
Kamerstuknr TK 27664, 87 )
Voorhang op basis van artikel 21.6, vierde lid,
van de Wet milieubeheer
Tweede Kamer (procedure 9-9-20)

17-9-20
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EZK/LNV

Wijziging van de regeling inzake tariefstructuren
en voorwaarden gas
Brief van de minister van EZK van 23 juni
2020 (griffienr. EK ……... / Kamerstuknr. TK 29023,
261)
- Nahang op basis van artikel 12, derde lid, Gaswet
- Tweede Kamer (30 juni 2020 procedurevergadering,
voor kennisgeving aangenomen)

18-9-20

BiZa/AZ

Ontwerpbesluit bedrijfs- en organisatiemiddel
Wdo
Brief van de minister van BZK van 19 juni 2020
(Kamerstuk EK 34972, D / Kamerstuk TK 34972, 48)
- Voorhang op basis van artikel 25, leden 1 en 2 van de
voorgenomen Wet digitale overheid
- Tweede Kamer (verslag schriftelijk overleg 34972, 50
op 3-9-2020 voor kennisgeving aangenomen)

18-7-20

Voorhangtermijn gestuit
op 10-7-20 tot
datum plenaire
afhandeling
wetsvoorstel
34972

VWS

Ontwerpbesluit, houdende wijziging van lijst I,
behorende bij de Opiumwet, in verband met
plaatsing van enkele stoffen op deze lijst
Brief van de staatssecretaris van VWS van 16 juni 2020
(griffie nr. EK 166996 /Kamerstuk nr. TK 35.192, 2 )
- - Voorhang op basis van artikel 3a, vierde lid van de
Opiumwet
- Tweede Kamer (procedurevergadering 1 juli 2020:
voor kennisgeving aannemen)

15-9-20

EZK/LNV

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit
subsidiëring sloop- en ombouwkosten
pelsdierhouderij in verband met het verhogen van
het subsidiepercentage voor sloop en enkele andere
verbeteringen
Brief van de minister van LNV van 12 juni 2020 (griffienr.
Kamerstuknr. EK 35006, G /
TK: 30.826, 55)
- Voorhang op basis van artikel 7 Wet verbod
pelsdierhouderij
- Tweede Kamer (3-9-2020 procedurevergadering, voor
kennisgeving aannemen in verband met verstrijken
termijn voorkennisgeving aangenomen)

10-7-20

BiZa/AZ

Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen
26-5-20
Brief aan de
Brief van de minister van BZK van 21 april 2020
minister van
(met
(Kamerstuk nr. EK 34453, O/Kamerstuk nr. TK 32757,
BZK 9-6-20
toepassing
170)
van 2.38
(Beantwoording
- Voorhang op basis van de artikelen 2, zesde lid,
Ar.)
verwacht na
Woningwet en artikel 23.5, eerste lid, Omgevingswet.
zomerreces)
- Tweede Kamer (inbreng voor schriftelijk overleg d.d. 255-20)

In afwachting
beantwoording
brief 16-07-2020
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BiZa/AZ

IWO

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 (verslag van een schriftelijk overleg (TK
34972, 46) was geagendeerd voor het algemeen overleg
Digitalisering op 1-7-20)

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 (05-02-2020 Ontwerpbesluit tot
wijziging Luchthavenbesluit Lelystad (zal worden
geagendeerd voor een plenair debat over Lelystad, maar
daar is nu nog niet toe besloten)

14-4-20

Voorhangtermijn
14-4-2020
gestuit tot datum
plenaire
afhandeling
wetsvoorstel
34972

22-2-19

In afwachting
nadere
informatie
(31936, F)
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