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Overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving 
 Versie 4 oktober 2019   

 
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 

J&V Ontwerpbesluit wijziging van de bijlage, bedoeld 

in artikel 2, eerste lid, van de Wet 
administratiefrechtelijke handhaving 
verkeersvoorschriften en het Besluit OM-
afdoening in verband met onder meer de 
jaarlijkse indexering van de tarieven  

Brief van de minister van J&V van 23 september 2019 
(griffie nr. EK 165627 /Kamerstuk nr. TK 29398, 755) 

- voorhang op basis van: artikel 2, vijfde lid, van 
de Wet administratiefrechtelijke handhaving 
verkeersvoorschriften (Wahv) t/m 21 oktober. 

- Tweede Kamer (procedure 9-10-19)  

21-10-19  

 

VWS  Ontwerpbesluit tot wijziging van het 
Warenwetbesluit Meel en Brood en het 

Warenwetbesluit bestuurlijke boeten 

Brief van de minister van MZS van 26 september 2019 
(griffienr. EK 165646 / Kamerstuknr. TK 31532, 232) 
- Voorhang op basis van artikel 32b van de Warenwet 
- Tweede Kamer (2-10-19 voor kennisgeving 
aangenomen)  

24-10-19  

 

OCW  Nahang Regeling vaststelling programma's van 
eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging 
materiële instandhouding 
samenwerkingsverbanden PO en VO 2020 

Brief van de minister voor BHOM van 25 september 
2019 (griffie nr. EK 165638 /.Kamerstuk nr. TK 31293, 

483) 
- Nahang op basis van ……… 

- Tweede Kamer (procedurevergadering 10-10-19)  

23-10-19   

 

BZK Voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging 
van het Besluit toegelaten instellingen 
volkshuisvesting 2015 inzake de vereenvoudiging 
van de markttoets en bepaling van het 
erfpachtvoordeel 
Brief van de minister van BZK van 25 september 2019 

(griffie nr. EK 165642 ./Kamerstuk nr. TK  32847, nr. 
556) 
- Voorhang op basis van ….. 
- Tweede Kamer (inbreng voor schriftelijk overleg 17-

10-19)   

23-10-19  
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VWS  Ontwerpbesluit tot wijziging van enkele 

Warenwetbesluiten   
Brief van de minister voor MZS van 20 september 
2019  (griffienr. EK 165615. / Kamerstuknr. TK 27879, 
72) 
- Voorhang op basis van artikel 32b van de Warenwet  
- Tweede Kamer (2-10-19 voor kennisgeving 
aangenomen)  

18-10-19  

 

VWS Regeling zorg en dwang psychogeriatrische en 
verstandelijk gehandicapte cliënten 

Brief van de minister van VWS van 20 september 

2019  (griffienr. EK 165616  / Kamerstuknr. TK  
35087, 22) 
Voorhang op basis van artikel 1, achtste lid, Wet zorg 
en dwang (Stb. 2019, 288) 
- Tweede Kamer (17-10-19 leveren inbreng)   

18-10-19  

 

SZW Voorhang ontwerpbesluit Baadi 
Brief van de minister van SZW van 16 september 2019 
(griffie nr. EK 165583 /Kamerstuk nr. TK 35074, nr. 

69) 
- Voorhang op basis van artikel 8a, elfde lid, van de 
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs voor 
werknemers met een beperking 
- Tweede Kamer (inbreng voor schriftelijk overleg d.d. 

3-10-19)   

14-10-19  

 

IWO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement 
rijbewijzen in verband met de tijdelijke verlenging 
van de geldigheidsduur van het rijbewijs in 

bepaalde gevallen 
Brief van de minister van I&W van 6 september 
2019 (griffienr. EK 165536  / Kamerstuknr. EK 29398, 
N) 
- Voorhang op basis van artikel 2b Wegenverkeerswet 
1994 

- Tweede Kamer (behandeld in debat over problemen bij 
CBR op 11-9-19)  

4-10-19 Mondeling 
overleg  
8-10-19 

 

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 (11-10-19 inbreng schriftelijk overleg)  

4-10-19 33118, AW  

 

IWO Ontwerpbesluit  
van …, houdende regels in verband met verdere 
flexibilisering van de loodsplicht 
(Loodsplichtbesluit 2021)  
Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat 

van 2 juli 2019 (Kamerstuknr I/II 35248, A/5) 

-Voorhang op basis van artikel 52, eerste lid, van de 
Scheepvaartverkeerswet  
-Tweede Kamer (inbreng geleverd)   

27-9-19 Uitgaande brief  
10-7-19 
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IWO Ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet 

Brief van de staatssecretaris van I&W van 1 juli 2019 
(griffienr. EK 164662.07 / Kamerstuknr. TK: 34864, 20/  
EK 34864, C) 
- Voorhang op basis van artikel 23.5 Omgevingswet 
- Tweede Kamer (procedure 3-10-19)   

1-10-19  33118, AW  

 

VWS Ontwerpbesluit houdende wijziging van het 
Besluit periodieke registratie Wet BIG i.v.m. de 
periodieke registratie van physician assistants 
Brief van de minister van MZS van 1 juli 2019  (griffienr. 

EK 165241 / Kamerstuknr. TK 29282, 375) 

- Voorhang op basis van artikel 91 Wet BIG 
- Tweede Kamer (5-9-19 inbreng schriftelijk overleg)  

7-11-19   

 

IWO Ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet  
Brief van de minister van BZK van 29 mei 2019 (griffie 
nr. 164662.03/ Kamerstuk EK 34986, D / Kamerstuk nr. 
TK 33118, 118) 

- Voorhang op basis van artikel 23.5 van de 
Omgevingswet 

- Tweede Kamer (inbreng tot 10-10-19)  

26-6-19 33118, AW  

 

J&V Ontwerpbesluit experiment gesloten 
coffeeshopketen  

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport en de 
minister van J&V van 11 april 2019 (griffie nr. 164856 
(34997, D/ Kamerstuk nr. TK 34997, 25) 
- Voorhang op basis van artikel 13 van het voorstel van 
wet Experiment gesloten coffeeshopketen  
- Tweede Kamer (inbreng geleverd op 20-6-19)  

16-5-19  Voorhang 
termijn gestuit 
tot plenaire 
behandeling wv 
34997 

  

 

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 

zodra er duidelijkheid is over de toepassing van het 
selectiviteitsbeleid)  

22-2-19  In afwachting 
nadere 

informatie 
(31936, F)  

 

 


