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Overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving   

 

Versie 4 december 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   

 

OCW  Voorhang Besluit bekostiging WVO 2021 

brief van minister van BVOM van  2 december 2020  

(griffie nr. EK …………./ Kamerstuk nr. TK 31.289, 434) 

- Voorhang op basis van  artikel 2, vierde lid, 
van het ontwerpbesluit  

- - Tweede Kamer (procedurevergadering 17-12-
2020  

28-1-21   

 

OCW  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het 

Mediabesluit 2008 in verband met versterking 

van het toekomstperspectief van de publieke 

omroep 

Brief van de minister van de minister van BVOM van 2 

december 2020 (griffie nr. EK ………..Kamerstuk nr. TK, 

35.554, 30)  

- Voorhang op basis van artikel 9.14e, tweede lid, van 

het bij koninklijke boodschap van 31 augustus 2020 

ingediende voorstel van wet tot wijziging van de 

Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het 

toekomstperspectief van de publieke omroep 

- Tweede Kamer (procedurevergadering 17-12-
2020)  

28-1-21   

 

VWS, J&V, 
BiZa/AZ  

Ontwerpbesluit verlenging Tijdelijke wet 
notificatieapplicatie covid-19 
Brief van de minister van VWS van 30 november 
2020  (griffienr. EK: 35538, M / Kamerstuknr. TK: 

35538, 21) 

- Voorhang op basis van artikel II van de  Tijdelijke wet 
notificatieapplicatie covid-19 
- Tweede Kamer (16-12-2020 procedurevergadering)  

27-12-20  Voor 
kennisgeving 
aangenomen 
01-12-2020 
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FIN  Voorhangprocedure ministeriële regeling 

vermogenstoetsuitzonderingen ZWiC en 

herstelregelingen KO 

brief van de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen 

en Douane van 26-11-20 (Kamerstuknrs. EK 31066, T 

en TK 31066, 740) 

- Voorhang op basis van artikel 47, derde lid, van 
de Algemene wet inkomensafhankelijke 
regelingen  

- Tweede Kamer (procedurevergadering 9-12-20. 
Voorstel: Agenderen voor algemeen overleg 
Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen 15-12-
20) 

24-12-20   

 

VWS, J&V 

en BiZa/AZ 

Ontwerp tijdelijk besluit Europese  
 interoperabiliteit notificatieapplicatie covid-19 

Brief van de minister van VWS van 20-11-
2020 (Kamerstuknr. EK 35538, L en TK: 
35538, 20) 

- Voorhang op basis van artikel 6d, tiende lid, 
Wet publieke gezondheid 
- Tweede Kamer (3-12-2020 
procedurevergadering, voor kennisgeving 
aangenomen)  

18-12-20 Inbreng 

schriftelijk 

overleg 01-12-

2020 
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J&V 

VWS 

BiZa/AZ 

KOREL  

- de regeling, houdende tijdelijke bepalingen 
voor het Europese deel van Nederland in 
verband met maatregelen ter bestrijding van 
de epidemie van covid-19 (Tijdelijke regeling 
maatregelen covid-19); 

- de regeling tot wijziging van de Tijdelijke 
regeling maatregelen covid-19 in verband met 

invoering van aanvullende verplichtingen om 
een mondkapje te dragen (Regeling 
aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-
19); 

- de regeling, houdende tijdelijke bepalingen 
voor Bonaire in verband met maatregelen ter 

bestrijding van de epidemie van covid-19 

(Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 
Bonaire); 

- de regeling, houdende tijdelijke bepalingen 
voor Sint Eustatius in verband met 
maatregelen ter bestrijding van de epidemie 
van covid-19 (Tijdelijke regeling maatregelen 

covid-19 Sint Eustatius); 
- de regeling, houdende tijdelijke bepalingen 

voor Saba van Nederland in verband met 
maatregelen ter bestrijding van de epidemie 
van covid-19 (Tijdelijke regeling maatregelen 
covid-19 Saba). 
 

Nahang 

26-11-20  24-11-20 brief 

verzonden 

 

EZK/LNV Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit 
houdende verlenging van de werkingsduur van de 
gedragsregels voor de overheid in de 
Mededingingswet 
Brief van de staatssecretaris van EZK van 19-11-
2020  (griffienr. EK: 167959 / Kamerstuknr. TK: 34487, 
4) 

- Voorhang op basis van artikel IV, derde lid, van de Wet 
van 24 maart 2011 (Stb. 2011, 162) 
- Tweede Kamer (24-11-2020 procedurevergadering, 
voor kennisgeving aangenomen)  

17-12-20  

 

IWO Ontwerpwijziging Regeling groenprojecten 2016 
Brief van de staatssecretaris van I&W van 16-11-
2020   (griffienr. EK 167937... / Kamerstuknr. TK: 

30196, 733) 

- Voorhang op basis van artikel 5.14, achtste lid, van de 
Wet inkomstenbelasting 2001 
- Tweede Kamer (op 2-12-20 voor  kennisgeving 
aangenomen) 

14-12-20   
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IWO Ontwerpregeling tot aanwijzing van de RDW als 

bevoegde autoriteit voor enkele taken uit 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/947 inzake 

onbemande luchtvaartuigen  

Brief van de minister van I&W van 16-11-2020 (griffienr. 

EK: ... / Kamerstuknr. TK: ... 

- Voorhang op basis van artikel 5, tweede lid, van de 

Kaderwet ZBO’s 

- Tweede Kamer (op 2-12-20 voor kennisgeving 

aangenomen)  

14-12-20  

 

BiZa/AZ Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van Bijlage 

I bij het Besluit huurprijzen woonruimte 

(maximering aandeel punten WOZ-waarde in 

woningwaardering) 

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties van 11 november 2020 

(griffie nr. EK  167848 / Kamerstuknr. TK: 27926, nr. 

330) 

- Voorhang op basis van artikel 46 van de 

Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte 

- Tweede Kamer (inbreng voor schriftelijk overleg 8-12-

2020) 

9-12-20   

 

IWO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit 

activiteiten leefomgeving in verband met de 

implementatie van Uitvoeringsbesluit (EU) 

2019/2010 van de Commissie van 12 november 

2019 tot vaststelling, op grond van Richtlijn 

2010/75/EU van het Europees Parlement en de 

Raad, van conclusies over de beste beschikbare 

technieken (BBT-conclusies) voor afvalverbranding 

(PbEU 2019, L 312) en het Besluit kwaliteit 

leefomgeving in verband met de implementatie 

van Richtlijn (EU) 2020/367 van de Commissie van 

4 maart 2020 tot wijziging van bijlage III bij 

Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement 

en de Raad wat de vaststelling van 

bepalingsmethoden voor de schadelijke effecten 

van omgevingslawaai betreft (PbEU 2020, L 67) 

Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en 

Waterstaat van 9 november 2020 (griffie nr EK  167848/ 

Kamerstuknr TK 30.872, 250) 

-  Voorhang op basis van artikel 23.5, eerste lid, van de 

Omgevingswet 

- Tweede Kamer (op 18-11-2020 voor kennisgeving 

aangenomen)  

7-12-20   
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SZW  
KOREL 

Voorhangprocedure Besluit onderstand BES en 
WAV BES 

Brief van de staatssecretaris van SZW van 6 november 
2020 (Kamerstuk nr. 35570 IV, EK letter A / TK nr. 16) 
- Voorhang op basis van artikel 18.3, negende lid, van 
de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba) 
- Tweede Kamer (17-11-2020 voor kennisgeving 

aangenomen) 

4-12-20  

 

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 Voorhang-
termijn gestuit 

op 10-7-20 tot 
datum plenaire 
afhandeling 

wetsvoorstel 
34972     

 

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 (verslag schriftelijk overleg 32757, 174 
geagendeerd voor procedurevergadering 17-12-20) 

26-5-20   
(met 

toepassing 

van 2.38 
Ar.)   

VSO d.d. 26 
november 2020 

wordt op 12 
januari 2021 in 
de commissie 
besproken 

 

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 
(griffie nr EK 161982.04  / Kamerstuk nr 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)     

 

 


