Overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving
Versie 3 juli 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

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 .. /
Kamerstuk nr TK ..).
Nahang op basis van artikel 10.9 van de Wet
ruimtelijke ordening.
Tweede Kamer (…)

23-9-20

IWO

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.. /
Kamerstuknr TK .. )
Voorhang op basis van artikel 21.6, vierde lid,
van de Wet milieubeheer
Tweede Kamer (procedure 9-9-20)

17-9-20

VWS

Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij
de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen
Brief van de minister voor MZS van 29 juni
2020 (griffienr. EK: ... / Kamerstuknr. TK: 29477,
656...)
- Voorhang op basis van artikel 2, eerste lid, van de
Wet geneesmiddelenprijzen
- Tweede Kamer (1-7-2020 procedurevergadering voor
kennisgeving aangenomen)

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 ?………...)
- Nahang op basis van artikel 12, derde lid, Gaswet
- Tweede Kamer (30 juni 2020 procedurevergadering,
voor kennisgeving aangenomen)

Schriftelijk
Overleg EK

27-7-20

(met toepassing
art. 2.38, tweede
lid,
Aanwijzingen voor
de regelgeving)

18-9-20
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IWO

Ontwerp Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
(22e tranche )
Brief van de minister van BZK van 22 juni 2020
(griffienr. EK .167034.. / Kamerstuknr. TK: 32.127,
240 )
- Voorhang op basis van artikel 5.2a van de Crisis- en
herstelwet
- Tweede Kamer (inbreng leveren tot 9 juli 2020)

20-7-20

BiZa/AZ

Ontwerpbesluit bedrijfs- en organisatiemiddel
Wdo
Brief van de minister van BZK van 19 juni 2020
(griffie nr. EK 167033 / Kamerstuk TK 34972, 48)
- Voorhang op basis van artikel 25, leden 1 en 2 van de
voorgenomen Wet digitale overheid
- Tweede Kamer (inbreng voor schriftelijk overleg 9 juli
2020)

18-7-20

OCW

Voorhang van het Besluit van … tot wijziging van
het Besluit experimenten flexibel hoger
onderwijs, houdende de uitbreiding van de
experimenten leeruitkomsten en flexstuderen
Brief van de minister van OCW van 17 juni 2020
(griffie nr. EK …166997./Kamerstuk nr. TK 31.288, 846
- Voorhang op basis van artikel 1.7a, tweede lid, van de
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek
Tweede Kamer (betrokken bij het algemeen
overleg van 24 juni 2020)

14-7-20

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

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit
energie vervoer in verband met het vaststellen van
de jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer
en reductieverplichting vervoersemissies voor het
kalenderjaar 2021
Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en
Waterstaat van 15 juni 2020 (griffie nr EK 166995 /
Kamerstuk nr 34.717 nr. 27)
Voorhang op basis van toezegging aan Tweede
Kamer (Kamerstukken II 2016/17, 34 717, nr. 8,
p. 12).
Tweede Kamer (inbreng voor schriftelijk overleg
tot 1 september 2020)

13-7-20

IWO

2

EZK/LNV

Ontwerpbesluit, houdende regels ter uitwerking
van hoofdstuk 14a van de Telecommunicatiewet
(Besluit ongewenste zeggenschap
telecommunicatie)
Brief van de staatssecretaris van EZK van 12 juni 2020

10-7-20

( EK: 35.153, P / Kamerstuknr. TK: 35.153, 28)
- Voorhang op basis van artikel 14a.15 van de
Telecommunicatiewet (Stb. 2020, 165)
- Tweede Kamer (procedurevergadering 30 juni 2020,
voorstel: voor kennisgeving aangenomen)

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 (1-7-2020 procedurevergadering
voorkennisgeving aangenomen)

10-7-20

Biza/AZ

Wijziging van het Tijdelijk experimentenbesluit
stembiljetten en centrale stemopneming
Brief van de minister van BZK van 9 juni 2020
(griffie nr. EK 166953……….. / Kamerstuk nr. TK 35165,
22)
Voorhang op basis van artikel 3, derde ld, van de
Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale
stemopneming
Tweede Kamer (inbreng voor schriftelijk overleg
d.d. 25 juni 2020)

7-7-20

VWS
J&V

Voorgenomen aanwijzing aan NZa inzake
experiment administratieve lastenverlichting
tijdschrijven gespecialiseerde ggz en fz
Brief van de staatssecretaris van VWS mede namens
minister voor Rechtsbescherming (griffienr. EK:
166498... / Kamerstuknr. TK: 29515, 445)
- Voorhang op basis van artikel 8 Wet marktordening
gezondheidszorg
- Tweede Kamer (30-6-2020 inbreng geleverd voor
schriftelijk overleg)

9-7-20
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OCW

Voorhang van het Besluit van … tot wijziging van
het Uitvoeringsbesluit WHW 2008, houdende de
aanpassing van de kwaliteitsbekostiging over het
jaar 2021 in verband met de uitbraak van COVID19

5-7-20

Brief van de minister van OCW van 5 juni 2020
(griffie nr. EK 166916 /Kamerstuk nr. TK 31.288, 844)
Voorhang op basis van artikel 2.6, zevende lid,
van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek
-

BiZa/AZ

BiZa/AZ

Tweede Kamer (verslag) schriftelijk overleg
aangevraagd op 2 juli 2020)

Besluit Woningbouwimpuls 2020
Brief van de minister van BZK van 20 mei 2020
(griffie nr. EK 166866 / Kamerstuk nr. TK 32847, 648)
Nahang op basis van artikel 83 van de Woningwet
Tweede Kamer (geagendeerd voor algemeen
overleg Bouwen 18-6-2020)

Voorhang wijziging van diverse besluiten ivm de
aanpassing van de methodiek voor het bepalen
van de energieprestatie van gebouwen en de
inijking van energielabels

18-7-20

12-6-20

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties van 15 mei 2020
(Kamerstuk EK 30196, letter J / TK 30196, nr. 711)
- Voorhang op basis van artikel 2, zesde lid, van de
Woningwet en artikel 23.5, eerste lid, van de
Omgevingswet
- Tweede Kamer (verslag schriftelijk overleg 2-7-20
aangemeld voor plenaire behandeling)

Voorhang
gestuit.
Bespreking
verslag
schriftelijk
overleg 7-720.
.

29-5-20

1-7-2020 brief
met nadere
vragen
verzonden

J&V

Ontwerpbesluit houdende regels voor het langs
elektronische weg procederen in het civiele recht en
het bestuursrecht (Besluit elektronisch
procederen).
Brief van de minister van J&V van 1 mei 2020
(Kamerstuk EK 29279, B/ Kamerstuk nr. TK 29279, 590)
Voorhang op basis van artikel 33 van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering (RV)
Tweede Kamer (11-5-20 voor kennisgeving
aangenomen).

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.)
Woningwet en artikel 23.5, eerste lid, Omgevingswet.
verwacht na
- Tweede Kamer (inbreng voor schriftelijk overleg d.d. 25zomerreces)
5-20)
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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) is
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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