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 Overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving 
 
Versie 10 maart 2023  
 
Indien het wenselijk wordt geacht een voorstel uit onderstaand overzicht in de commissie te 
behandelen dan kan dit bij het agendapunt mededelingen en informatie 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    Reactietermijn   Schriftelijk 
overleg EK  

 

EZK/LNV Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit 
van 31 januari 2017, houdende verlenging 
van de werkingsduur van de gedragsregels 
voor de overheid in de Mededingingswet 
(Stb. 2017, 34) 
Brief van de staatssecretaris van EZK van 9 maart 
2023  (Kamerstuk EK:../ Kamerstuknr. TK:..) 

- Voorhang op basis van artikel IV, derde 
lid, van de Wet van 24 maart 2011 tot 
wijziging van de Mededingingswet ter 
invoering van regels inzake 
ondernemingen die deel uitmaken van een 
publiekrechtelijke rechtspersoon of die 
hiermee zijn verbonden (aanpassing 
Mededingingswet ter invoering van 
gedragsregels voor de overheid) - Stb. 
2011, 162 

- Tweede Kamer: procedure op 21 maart 
2023. 

    6-4-2023  

 

IWO Voorhangprocedure ontwerp Besluit 
beperkingengebied Weeze  
Brief van de minister van Infrastructuur en 
Waterstaat van 3 maart 2023 (Kamerstuk EK:... / 
Kamerstuk TK: 31936 nr. 1046) 

- Voorhang op basis van artikel 8a.54, 
derde lid, van de Wet luchtvaart  

- Tweede Kamer: op 8 maart 2023 voor 
kennisgeving aangenomen. 

    4-4-2023  

 

SZW Besluit tot wijziging parameters 
Brief van de Minister voor Armoedebeleid, 
Participatie en Pensioenen van 24 februari 2023 
(Kamerstuk EK: 36067 / 32043, D / Kamerstuk 
TK: 32043, 609) 

- Voorhang op basis van de artikelen 144, 
vierde lid, en 150b, derde lid, van de 
Pensioenwet en 139, vierde lid, en 145a, 
tweede lid, van de Wet verplichte 
beroepspensioenregeling 

- Tweede Kamer: op 7 maart 2023 voor 
kennisgeving aangenomen. 

    31-3-2023 Inbreng voor 
schriftelijk 
overleg 21 
maart 2023 
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BiZa/AZ Voorhang BTIV saneringskader 
Brief van de minister voor Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening van 17 februari 2023 
(Kamerstuk EK:... / Kamerstuk TK: 29453, 557) 

- Voorhang op basis van artikel 61s van de 
Woningwet dient deze wijziging van het 
BTIV  

- Tweede Kamer: op 9 maart 2023 voor 
kennisgeving aangenomen. 

    17-3-2023  

 

BiZa/AZ Aanbieding ontwerp Tijdelijk 
experimentenbesluit nieuwe stembiljetten 
Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties van 6 februari 2023 
(Kamerstuk EK: 35670 / 35455, C / Kamerstuk 
TK: 35455, 18) 
Voorhang op basis van artikel 3, derde lid, van de 
Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten 
Tweede Kamer: inbreng voor schriftelijk overleg 
d.d. 24 februari 2023. 

    6-3-2023 Brief aan de 
minister van 
BZK voorzien 
voor 14 maart 
2023. 
De commissie 
heeft de 
regering 
verzocht in de 
tussentijd 
geen 
onomkeerbare 
stappen te 
nemen. 

 

SZW Voorhang ontwerpbesluit beëindigen 
overgangsrecht Wet Werken na de AOW-
gerechtigde leeftijd 
Brief van de minister van Sociale Zaken  
en Werkgelegenheid, van 27 januari 2023 
(Kamerstuk EK: 29544, J / Kamerstuk TK: 29544, 
1172) 

- Voorhang op grond van artikel 48n, eerste 
lid, van de Politiewet 2012, artikel 12q, 
negende lid, van de Wet ambtenaren 
defensie, artikel VIIIA, eerste en derde lid, 
van de Wet Werken na de AOW-
gerechtigde leeftijd en artikel 104, eerste 
lid, van de Ziektewet 

- Tweede Kamer: inbreng voor schriftelijk 
overleg d.d. 22 februari 2023. 

    24-3-2023  

 

EZK/LNV Voorhang Uitvoeringsregeling bufferstroken 
derogatiebeschikking 2022-2025 
Brief van de minister van LNV van 27 januari 
2023 (Kamerstuk EK: EK 33037, AP / 
Kamerstuknr. TK: 33037, 487) 

- Voorhang op basis van artikel 21.6, zesde 
lid, van de Wet milieubeheer 

- Tweede Kamer: op 8 februari 2023 voor 
kennisgeving aangenomen. 

    24-2-2023 Inbreng voor 
schriftelijk 
overleg 
geleverd op 
14 februari 
2023. 

 

IWO Ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit 
Schiphol  
Brief van de minister van I&W van 16 februari 
2021 (Kamerstuk EK: 31936, Y / Kamerstuk TK: 
29665, 399) 

16-3-21  Voorhangtermijn 
gestuit bij brief 
van 4 maart 
2021; commissie 
wacht nadere 
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- Voorhang op basis van artikel 8.24 Wet 
luchtvaart 
- Tweede Kamer: Gelet op de brief van de minister 
IenW van 10 december 2021 (29665, nr. 418), 
nadere informatie afwachten. De commissie I&W 
heeft op 23 maart 2022 inbreng geleverd voor 
schriftelijk overleg met de regering over de 
procedure aanvulling vergunningaanvraag Wet 
natuurbescherming en passende beoordeling 
wijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (TK 
29665 nr. 421) dat is (EK 31936, AF). Op 6 juli 
2022 afgedaan door de commissie. Reeds 
betrokken bij het schriftelijk overleg Procedure 
aanvulling vergunningaanvraag Wet 
natuurbescherming en passende beoordeling 
wijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol op 23 
maart 2022. 
De Tweede Kamer heeft op 24 juni 2022 de 
antwoorden op de vragen ontvangen. (29.665, 
431), was geagendeerd voor het commissiedebat 
Luchtvaart op 6 oktober 2022. Tweeminutendebat 
vond plaats op 21 december 2022. De stemming 
over ingediende moties vond plaats op 22 
december 2022. 

informatie 
minister af. 

 

BiZa/AZ  Ontwerpbesluit identificatiemiddelen voor 
burgers Wdo 
Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 februari 2021  
(Kamerstuk EK: 26643 / 32761, C; Kamerstuk TK: 
26643 / 32761, 745) 
- Voorhang op basis van artikel 25, leden 1 en 2 
van de voorgenomen Wet digitale overheid 
- Tweede Kamer: betrokken bij de behandeling 
van de novelle Wet digitale overheid (35868). 

19-4-21  Voorhang-
termijn op 26 
februari 2021 
gestuit tot 
datum plenaire 
afhandeling 
wetsvoorstel 
34972. 
De commissie 
heeft op 21 
december 2021 
kennisgenomen 
van een 
geactualiseerde 
versie van het 
ontwerpbesluit; 
de voorhang 
blijft gestuit tot 
en met de 
plenaire 
afhandeling van 
het 
wetsvoorstel 
34972 en de 
novelle 35868 
op 21 maart 
2023. 

 

OCW 
 
  

Voorhang wijziging uitvoeringsbesluit WHW 
2008   
Brief van de minister van OCW van 15 januari 
2021 (Kamerstuk EK: 35282, G / Kamerstuk TK: 
31288, 897) 

12-2-21 Voorhang-
termijn gestuit 
bij brief van 
27 januari 
2021 (35282, 
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- Voorhang op basis van de artikelen 1.3, zevende 
lid, 5.6a, negende lid en 7.2, zevende lid, van de 
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek  
- Tweede Kamer: inbreng voor schriftelijk overleg 
d.d. op 30 maart 2022. 

I). 
Behandeling 
van het 
funderende 
wetsvoorstel is 
voorlopig 
aangehouden 
(35282, J). 

 

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 september 2020 voor kennisgeving 
aangenomen. 

18-7-20 Voorhangter-
mijn gestuit op 
10 juli 2020 tot 
datum plenaire 
afhandeling 
wetsvoorstel 
34972. 
De commissie 
heeft op 21 
december 2021 
kennis-
genomen van 
een ge-
actualiseerde 
versie van het 
ontwerpbesluit. 
De voorhang 
blijft gestuit tot 
en met de 
plenaire 
afhandeling van 
het 
wetsvoorstel 
34972 en de 
novelle 35868 
op 21 maart 
2023. 

 

BiZa/AZ   Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen   
Brief van de minister van BZK van 21 april 2020   
(Kamerstuk EK: 34453, O/ Kamerstuk TK: 32757, 
170)   
- Voorhang op basis van de artikelen 2, zesde lid, 
Woningwet en artikel 23.5, eerste lid, 
Omgevingswet.  
- Tweede Kamer: verslag schriftelijk overleg 32757, 
174 op 17 december 2020 voor kennisgeving 
aangenomen. 

26-5-20   
(met toepassing 

van 2.38 Ar.)   

Bij brief van 12 
april 2022 is de 
commissie 
geïnformeerd 
over het 
genomen 
besluit, advies 
RvS op 
conceptbesluit 
en nader 
rapport. De 
minister voor 
VRO biedt 
ruimte voor 
overleg over de 
inwerking-
treding. 
Bespreking 
verslag van 
een nader 
schriftelijk 
overleg na een 
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kennissessie 
met de 
Toelatings- 
organisatie 
Kwaliteits- 
borging Bouw 
op 14 maart 
2023. 

 

BiZa/AZ   Besluit digitale overheid   
Brief van de minister van BZK van 17 maart 2020 
(Kamerstuk EK: 34972, B / Kamerstuk TK: 34972, 
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 juli 2020. 

14-4-20 
  

De voorhang is 
en blijft gestuit 
tot en met de  
plenaire 
afhandeling 
van het 
wetsvoorstel 
34972 en de 
novelle 35868 
op 21 maart 
2023.  

 

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 / Kamerstuk TK: 31936, 
nr. 535)    
- Voorhang op basis van artikel 8.71 van de Wet 
luchtvaart  
- Tweede Kamer: 15-01-2021 Ontwerpbesluit zal 
worden geagendeerd voor een plenair debat over 
Lelystad, maar daar is nu nog niet toe besloten, 
uitstel tot 2024.  In afwachting van nadere 
informatie.  

22-2-19 In afwachting 
nadere 
informatie 
(31936, F). 

 

 


