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Overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving   

 

 Versie 6 november 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   

Schriftelijk   
Overleg EK   

FIN Voorhangprocedure conceptbesluit tot invoering 
van artikel 22a van het Uitvoeringsbesluit 

inkomstenbelasting 2001 
Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit 
en Belastingdienst van 5 november 2020 
(griffie nr. EK ……      …./ Kamerstuk nr. TK nog niet 
bekend) 

- Voorhang op basis van artikel 10.8, tweede lid, 
van de Wet inkomstenbelasting 2001 

-  Tweede Kamer (procedurevergadering 11-11-
20) 

3-12-20  

 

IWO Ontwerpbesluit uitvoering Crisis- en herstelwet 
(drieëntwintigste tranche)| 
Brief van de minister van BZK van 2 november 
2020 (griffienr. EK: 167785.. / Kamerstuknr. TK: 

32127, nr. 241) 
- Voorhang op basis van artikel 5.2a van de Crisis- en 
herstelwet 
- Tweede Kamer (procedure 12-11-20) 

30-11-20   

 

IWO Besluit 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 30 oktober 

2020  (griffienr. EK: ... / Kamerstuknr. TK: ...) 
- Nahang op basis van artikel 21.6, vijfde lid, van de 
Wet milieubeheer 
- Tweede Kamer (op 4-11-20 voor kennisgeving 
aangenomen)  

27-11-20   

 

IWO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit 

beheer verpakkingen 2014  
Brief van de staatssecretaris van I&W van 30 oktober 
2020  (griffienr. EK: . 167784./ Kamerstuknr. TK: 
28694, nr. 139...) 
- Voorhang op basis van artikel 21.6, vierde lid, Wet 
milieubeheer 
 - Tweede Kamer (Agenderen voor het algemeen 

overleg Circulaire economie op 2 december 2020.).) . 

27-11-20   
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EZK/LNV  

Wijziging Regeling NVWA-tarieven met betrekking 
tot herinspecties op gewasbeschermingsmiddelen  

Brief van de minister van LNV van 28-10-
2020  (griffienr. EK: 167787... / Kamerstuknr. TK: 
27858-522)  
- Voorhang op basis van artikel 84a van de Wet 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Stb. 2020, 
65)  

- Tweede Kamer (procedurevergadering 04-11-20,  voor 
kennisgeving aangenomen)   

25-11-20   

 

IWO Ontwerp-Besluit tot wijziging van het Besluit 
voertuigen in verband met het doorvoeren van 
verbeteringen in de aanpak van tellerfraude 
Brief van de minister van I&W van 21 oktober 

2020  (griffienr. EK: 167761/ Kamerstuknr. 
TK:29398  nr, 869) 
- Voorhang op basis van artikel 2b Wegenverkeerswet 

1994 
- Tweede Kamer (op 4-11-20 voor kennisgeving 
aangenomen)  

18-11-20  

 

EZK/LNV Ontwerpbesluit, houdende regels met betrekking 
tot de energie-audit 
Brief van de minister van EZK/LNV van 16 oktober 
2020 (griffienr. EK167758 / Kamerstuknr. TK: 35435, 
8) 
- Voorhang op basis van artikel 34a van de Wet 

implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie 
- Tweede Kamer (procedurevergadering 27-10-20 voor 

kennisgeving aangenomen) 

20-11-20 
(met 

toepassing 
van 2.38 Ar.) 

 

 

BiZa/AZ - Voorhang Besluit houdende wijziging van het 
Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 
2015 in verband met de aanpassing van de wijze 
waarop overcompensatie voor toegelaten 
instellingen wordt bepaald 
Brief van de minister van BZK van 15 oktober 2020 

(griffie nr. EK …………../Kamerstuk nr. TK: 29453, 521) 
- Voorhang op basis van artikel 61s van de Woningwet 

- - Tweede Kamer (inbreng voor schriftelijk overleg 5-11-
20 geleverd) 

21-11-20   

 

VWS Voorgenomen aanwijzing aan NZa inzake 
bekostiging wijkverpleging per 2022 
Brief van de minister van VWS van 13 oktober 
2020  (griffienr. EK: ... / Kamerstuknr. TK: 23235,  
213) 

- Voorhang op basis van artikel 8 Wet marktordening 
gezondheidszorg 
- Tweede Kamer (behandelen: Algemeen Overleg 11-11-
2020)  

12-11-20  
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IWO Nahang Besluit regeling voor uitgebreide 
producentenverantwoordelijkheid 
Brief van de staatssecretaris van I&W van 12 oktober 
2020  (griffienr. EK: ... / Kamerstuknr. TK: 35267 nr. 
22) 
- Voorhang op basis van artikel 21.6, vijfde lid, van de 
Wet milieubeheer 

- Tweede  Kamer (op 4-11-20 voor kennisgeving 
aangenomen)  

9-11-20  

 

VWS Onderwerp: Voorhang concept Regeling 
ambulancezorgvoorzieningen 

Brief van de minister voor MZS van 7 oktober 
2020  (griffienr. EK 167562.. / Kamerstuknr. EK 35471, 
C en TK: 35471, 35 
- Voorhang op basis van de artikelen 5, vierde lid; 11, 
vierde lid en 20, tweede lid, van de Wet 

ambulancezorgvoorzieningen (Stb. 2020, 275)  
- Tweede Kamer (28-10-2020 inbreng geleverd voor 
schriftelijk overleg ) 

5-11-20  
Brief verzonden 

op 30-10-2020 

 

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 Voorhang-
termijn gestuit 
op 10-7-20 tot 
datum plenaire 
afhandeling 
wetsvoorstel 

34972     

 

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  

 (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)  

10-7-20 In afwachting 
beantwoording 
brief 16-07-2020 
(uitstelbericht 
28-10-2020: 
35006/28286, I) 

 

BiZa/AZ   Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen   
Brief van de minister van BZK van 21 april 2020   
(Kamerstuk nr. EK 34453, O/Kamerstuk nr. TK 32757, 
170)   
- Voorhang op basis van de artikelen 2, zesde lid, 
Woningwet en artikel 23.5, eerste lid, Omgevingswet.  

- Tweede Kamer (inbreng voor schriftelijk overleg d.d. 25-
5-20)  

26-5-20   
(met 

toepassing 

van 2.38 
Ar.)   

Brief aan de 
minister van 
BZK 9-6-20 

(Beantwoording 
brief door 
minister 
uitgesteld)  
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BiZa/AZ   Besluit digitale overheid   
Brief van de minister van BZK van 17 maart  

2020  (Kamerstuk EK/TK 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) 

14-4-20 
 

 

Voorhang-
termijn  

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

 

 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 (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)  

22-2-19    In afwachting 
nadere  

informatie  
(31936, F)     

 

  


