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Overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving   
 
Versie 18 juni 2021  
 
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      Reactie termijn   Schriftelijk   
Overleg EK `  

 

VWS Ontwerpbesluit, houdende wijziging van lijst I 
en II, behorende bij de Opiumwet 
Brief van de staatssecretaris van VWS van 16 juni 
2021 (griffienr. EK 169362 ... / Kamerstuknr. TK: 
35863, 1) 

- Voorhang op basis van artikel 3a, vierde 
lid, van de Opiumwet 

- Tweede kamer (procedurevergadering 23-
6-201, voorstel: voor kennisgeving 
aannemen) 

 

14-7-21  

 

SZW 
J&V  
 

Voorhang koninklijk besluit verlenging 
Participatiewetmaatregelen  

- Tijdelijke wet Covid-19SZW en JenV  
- Brief van de minister van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid van 10 juni 2021 
(griffie nr. EK …../Kamerstuk nr. TK 
34352, 214) 

- - Voorhang op basis van artikelen 31a, 
derde lid, 41a, derde lid, 41b, derde lid, 
78fa, derde lid, en 78fb, derde lid, van de 
Participatiewet  

- Tweede Kamer (procedurevergadering 22-
6-21)  

8-7-21  

 

OCW Voorhang ontwerp Aanpassingsbesluit WVO 
2020 
Brief van de minister voor Basis- en Voortgezet 
Onderwijs en Media van 10 juni 2021 (griffie nr. 
EK 169339…/Kamerstuk nr. TK 31289, 466 

- Voorhang op basis van artikel 13.l1 van 
de Wet voortgezet onderwijs 2020  

- Tweede Kamer (24-06-2021, 
Procedurevergadering, voorstel: ter 
bespreking (controversieel/niet 
controversieel) 

8-7-21   
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EZK/LNV  Ontwerpbesluit houdende vaststelling van 
het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 
7, tweede tot en met vierde lid, van de 
Warmtewet 
Brief van de staatssecretaris voor Economische 
zaken en Klimaat - Klimaat en Energie van 7 juni 
2021 (griffienr. EK: .169323.. / Kamerstuknr.  
I/II, 30196, M /757): . 
- Voorhang op basis van artikel 45, tweede lid, 
van de Warmtewet 
- Tweede Kamer (22-06-2021, 
procedurevergadering) 

5-7-21   

 

VWS Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het 
Besluit uitbreiding en beperking 
werkingssfeer WMG en het Besluit 
zorgverzekering in verband met het 
zorgpakket Zorgverzekeringswet 2022 
Brief van de minister voor MZS van 2 juni 
2021 (griffienr. EK: 169232.../ Kamerstuknr. TK: 
29689, 1102) 
- Voorhang op basis van artikel 124, eerste lid, 
Zorgverzekeringswet 
- Tweede Kamer (9-6-2021 Procedurevergadering, 
voorstel: Agenderen voor het commissiedebat 
Pakketbeheer d.d. 30 juni 2021)  

30-6-21  

 

VWS Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het 
Besluit uitbreiding en beperking 
werkingssfeer WMG en het Besluit 
zorgverzekering in verband met het 
zorgpakket Zorgverzekeringswet 2022 
Brief van de minister voor MZS van 2 juni 2021 
(griffienr. EK: 169232.../ Kamerstuknr. TK: 29689, 
1102) 
- Voorhang op basis van artikel 124, eerste lid, 
Zorgverzekeringswet 
- Tweede Kamer (agenderen voor commissiedebat 
Pakketbeheer 30 juni 2021)  

30-6-21  

 

IWO Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van 
het Besluit exploitatie luchthaven Schiphol 
2017 
Brief van de minister van I&W van 1 juni 2021 
(griffie nr. EK 169329…/Kamerstuk nr. TK …29665, 
410.) 
- Voorhang op basis van artikel 8.25di, tweede lid, 
van de Wet luchtvaart  

- Tweede Kamer (agenderen voor 
commissiedebat op 24-6-21)   

28-6-21   
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IWO Ontwerpbesluit tot wijziging van het RVV 
1990 en het BVABW in verband met de 
invoering van de helmplicht voor snorfietsers 
en diverse andere kleine aanpassingen  
Brief van de minister van I&W van 28 mei 2021 
(griffie nr EK 169228 Kamerstuk TK 29.398 nr. 
940) 

- Voorhang op basis van artikel 2b van de 
Wegenverkeerswet 1994  

- Tweede Kamer (inbreng schriftelijk overleg 
24-6-21)   

25-6-21   

 

 
IWO 

Voorhang ontwerpbesluit houdende 
wijziging van het Besluit personenvervoer 
in verband met de uitbreiding van het 
concessieverlenerschap van de Vervoerregio 
Amsterdam als gevolg van gemeentelijke 
herindelingen. 
Brief van de staatssecretaris van I &W van 28 mei 
2021 (griffie nr. EK 169250/ Kamerstuk nr. TK 
30.421, 30) 
- Voorhang op basis van artikel 20, vijfde lid,van 
de Wet personenvervoer 
-  Tweede Kamer (op 9-6-21 voor kennisgeving 
aangenomen)   

25-6-21  

 

IWO Bekendmaking besluit tot wijziging van het 
Besluit vrijstellingen stortverbod buiten 
inrichtingen (avi-bodemas) 
Brief van de staatssecretaris van I&W van 28 
mei 2021 (griffie nr. EK 169246./Kamerstuk nr. 
TK 30.872 nr. 260) 

- Voorhang op basis van artikel 21.6, 
vijfde lid, eerste volzin, van de Wet  

Milieubeheer 
- Tweede Kamer (op 9-6-21 voor 

kennisgeving aangenomen)   

25-6-21  

 

VWS  Ontwerpbesluit houdende de wijziging van 
het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband 
met de regulering van  smaken voor e-
sigaretten 
Brief van de staatssecretaris van VWS van 27 
mei 2021 (griffienr. EK: 169197. / Kamerstuknr. 
TK: 32011, 85) 
- Voorhang op basis 169197van artikel 12 van 
de Tabaks- en rookwarenwet 
- Tweede Kamer (10 juni 2021, inbreng geleverd 
voor een schriftelijk overleg) 

24-6-21   

 

  



4 
 

BiZa/AZ Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het 
Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 
2015 naar aanleiding van de evaluatie van de 
herziene Woningwet 
Brief van de minister van BZK van 21 april 2021 
(Kamerstuk nr. EK 35517, D/ Kamerstuk nr. TK 32847, 
741) 
- Voorhang op basis van artikel 61s van de Woningwet 

- Tweede Kamer (inbreng voor schriftelijk 
overleg d.d. 12-5-2021)  

31-5-21  Voorhangtermijn 
op 28-5-2021 
gestuit tot 
datum plenaire 
afhandeling 
wetsvoorstel 
35517 
 

 

IWO  Voorhang wijziging van het Besluit 
omgevingsrecht in verband met de verruiming 
van de mogelijkheden van de 
omgevingsvergunning voor de bewoning van 
recreatiewoningen 
Brief van de minister van BZK van 18 maart 2021 
(griffie nr. EK…168706 /Kamerstuk nr. TK 33118, 184) 
- Voorhang op basis van artikel 7.3, tweede lid, van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  
- Tweede Kamer (op 22-4-2021 inbreng geleverd voor 
verslag, op 12-05-2021 voor kennisgeving 
aangenomen)  

14-4-21 

 

22-6-21 inbreng 
voor nader 
schriftelijk 
overleg. 

 

IWO Ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit 
Schiphol  
Brief van de minister van I&W van 16 februari 2021 
(griffie nr. EK  168525./ Kamerstuk nr. TK 29.665, 399) 
- Voorhang op basis van artikel 8.24 Wet luchtvaart 
- Tweede Kamer (op 11-5-2021 controversieel 
verklaard) 

16-3-21  voorhangtermijn 
gestuit bij brief 
van 4 maart 
2021; wordt 
opnieuw 
geagendeerd 
nadat meer 
bekend is over de 
behandeling van 
het 
ontwerpbesluit in 
de Tweede 
Kamer. 

 

BiZa/AZ  Ontwerpbesluit identificatiemiddelen voor burgers 
Wdo 
Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties van 9 februari 2021  
(griffienr. EK 168431 / Kamerstuknr. EK: 26643 / 
32761, C; TK: 26643 / 32761, 745) 
- Voorhang op basis van artikel 25, leden 1 en 2 van de 
voorgenomen Wet digitale overheid 
- Tweede Kamer (inbreng schriftelijk overleg d.d. 26-2-
2021)  

19-4-21  Voorhangtermijn 
op 26-02-2021 
gestuit tot datum 
plenaire 
afhandeling 
wetsvoorstel 
34972 
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OCW  Voorhang wijziging uitvoeringsbesluit WHW 
2008   
Brief van de minister van OCW van 15 januari 2021  
(griffienr. EK 168315./ Kamerstuk nr: 31.288, 897) 
- 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 (controversieel verklaard op 21 januari 
2021)  

12-2-21 Voorhangtermijn 
gestuit bij brief 
van 27 januari 
2021; het 
funderende 
wetsvoorstel 
(Wet taal en 
toegankelijkheid) 
is door de Eerste 
Kamer 
controversieel 
verklaard) 

 

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 
; 17-12-20 voor kennisgeving aangenomen) 

26-5-20   
(met 

toepassing 
van 2.38 

Ar.)   

Brief aan 
minister van BZK 
met nadere 
vragen 15-4-
2021. De 
commissie wenst 
uiterlijk 25-06-
2021 reactie 
regering te 
ontvangen 

 

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 
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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 (15-01-2021 Ontwerpbesluit tot 
wijziging Luchthavenbesluit Lelystad (zal worden 
geagendeerd voor een plenair debat over Lelystad, 
maar daar is nu nog niet toe besloten)  
- de commissie heeft dit besluit op 25 januari 2021 
controversieel verklaard 

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

 


