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Overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving  
  Versie 5 juli 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  

EZK/LNV  Ontwerpbesluit wijziging Aanbestedingsbesluit in 
verband met wijziging Gids Proportionaliteit  
Brief van de staatssecretaris van EZK van 3 juli  
2019  (griffienr. EK: ... / Kamerstuknr. TK: 32440, 112)  
- Voorhang op basis van de artikelen 1.10, vijfde lid,  
1.13, vijfde lid, en 1.16, vijfde lid, van de  
Aanbestedingswet 2012  
- Tweede Kamer (10-9-19 procedurevergadering)   

30-9-19    

  

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 (griffienr EK ? / Kamerstuknr TK ?)  
-Voorhang op basis van artikel 52, eerste lid, van de  
Scheepvaartverkeerswet   
-Tweede Kamer (11-9-19 procedure)    

27-9-19    

  

IWO  Ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet  
Brief van de staatssecretaris van I&W van 1 juli 2019  
(griffienr. EK: ... / Kamerstuknr. TK: 34864, 20/  EK 
34864, C)  
- Voorhang op basis van artikel 23.5 Omgevingswet  

- Tweede Kamer (procedure 11-9-19)   

1-10-19     

  

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: ... / Kamerstuknr. TK: ...)  
- Voorhang op basis van artikel 91 Wet BIG  
- Tweede Kamer (5-9-19 inbreng schriftelijk overleg)   

7-11-19     
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VWS  Voorgenomen (nieuwe) aanwijzing aan de NZa om 
in het kader van een bekostigingsexperiment in 
beleidsregels de mogelijkheid op te nemen om af 

te wijken van de reguliere bekostiging van 
gespecialiseerde ggz en forensische zorg (ter 
vervanging van de op 23 oktober 2018 voorgehangen 
voorgenomen aanwijzing aan de NZa).  
Brief van de staatssecretaris van VWS van 1 juli  
2019 (griffienr. EK: ... / Kamerstuknr. TK: ...) - 
Voorhang op basis van artikel 8 Wet marktordening 
gezondheidszorg  

- Tweede Kamer (4-9-19 procedurevergadering)  

23-9-19    

  

VWS   Ontwerpbesluit houdende wijziging van het 
Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met 

invoering van standaardverpakking voor  
sigaretten en shagtabak  
Brief van de  (griffienr. EK 165229 / Kamerstuknr.  
TK: 32011, 69)  
- Voorhang op basis van artikel 12 van de Tabaks- 
en rookwarenwet    

- Tweede Kamer (11-9-19 inbreng schriftelijk 

overleg)   

1-10-19     

  

IWO  Besluit van 14 juni 2019 tot wijziging van het 

Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit 
brandstoffen luchtverontreiniging in verband met 
de invoering van E10-benzine en de 
informatieplicht van leveranciers van brandstoffen  
Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en 
Waterstaat van 27 juni 2019 (griffienr EK 165224 / 
Kamerstuknr TK ?).  

-  Nahang op basis van artikel 21.6, vijfde lid, van de 
Wet milieubeheer.    

-Tweede Kamer (voor kennisgeving aangenomen op  3-

7-19)   

18-9-19     
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VWS  Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij 

de  
Regeling maximumprijzen geneesmiddelen  
Brief van de minister van MZS  van 20 juni 2019  
(griffienr. EK 165201  / Kamerstuknr. TK 29477, 595) 
- Voorhang op basis van artikel 2, eerste lid, van de 
Wet geneesmiddelenprijzen  
- Tweede Kamer (3-7-19 voor kennisgeving 
aangenomen)   

  

18-7-19  Op grond van artikel 

2.38, tweede lid, van 

de Aanwijzingen voor 

de regelgeving wordt 

afgeweken van het 

uitgangspunt dat 

drievierde deel van 

deze termijn buiten het 

reces valt, omdat 

anders niet voldaan kan 

worden aan de 

wettelijke eis dat de 

vaststelling van de 

maximumprijzen 

gebaseerd dient te zijn 

op prijslijsten  
die niet langer dan zes 

maanden daarvoor zijn 

uitgegeven (artikel  
2, zesde lid, van de Wet 

geneesmiddelenprijzen).  

  

IWO  Ontwerpbesluit van … …, houdende wijziging van 
het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
(kustfundament, grote rivieren, radarstations en  
hoogspanningsverbindingen)  
Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties van 12 juni 2019 (griffie nr EK  
165162 / Kamerstuknr TK 29383, 327)  

- Voorhang op basis van artikel 4.3, vijfde lid, van 

de Wet ruimtelijke ordening en artikel 23.5, 

eerste lid, van de Omgevingswet  
- Tweede Kamer (inbreng geleverd; komt terug in 

de rondvrag op 5-9-19  

10-7-19    

  

SZW  Ontwerpbesluit van tot wijziging van het Besluit 

financieel toetsingskader pensioenfondsen 

vanwege vaststelling van de parameters vanaf  
2020  
Brief van de minister van SZW van 11 juni 2019  
(griffie nr. EK 165161./Kamerstuk nr. TK 32 043, 485)  
- Voorhang op basis van artikel 144, vijfde lid, van 

de  
Pensioenwet  
- Tweede Kamer (betrokken bij debat over 

pensioenakkoord op 19-6-19)   

10-7-19     

  

OCW  Voorhang Besluit register onderwijsdeelnemers  
Brief van de minister van OCW van 3 juni 2019   
(griffie nr. EK 165068; Kamerstuk EK 34878, E  
/Kamerstuk nr. TK 34878, 12)  
- Voorhang op basis van artikel 25 van de Wet 

register onderwijsdeelnemers (Stb. 2019, 119)  - 

Tweede Kamer (20-6-19 voor kennisgeving 

aangenomen)   

1-7-19   Vso   
34878, F   

Geagendeerd  
9-7-19  
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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 voor het verslag 

geleverd 20-6-19)   

26-6-19  Verslag 
schriftelijk 

overleg   
(34986, H)   

  

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)   

  

  


