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Overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving 

 

Versie 2 december 2022 

 

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  

 

VWS Ontwerpregeling houdende wijziging van de 
bijlage bij de Regeling maximumprijzen 
geneesmiddelen (Rmg) in verband met het 
actualiseren van de maximumprijzen voor 
geneesmiddelen m.i.v. 1 april 2023 
Brief van de minister van VWS van 30 november 

2022 
(Kamerstuknr. EK:… / Kamerstuknr. TK: 29477, 
791) 

- Voorhang op basis van artikel 2, eerste 
lid, van de Wet geneesmiddelenprijzen 
(Wgp) 

- Tweede Kamer: 14 december 2022 

procedurevergadering 

    18-01-2023  

 

IWO Ontwerp-Besluit tot wijziging van het Besluit 
capaciteitsverdeling 
hoofdspoorweginfrastructuur  
Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en 

Waterstaat van 25 november 2022 
(Kamerstuknr. EK:… / Kamerstuknr. TK: 29893, 
258) 

- Voorhang op basis van artikel 61 van de 
Spoorwegwet 

- Tweede Kamer: procedure 7 december 
2022, voorstel: Agenderen voor het 

commissiedebat Spoor op 15 december 

2022. 

    23-12-2022  

 

EZK/LNV 
J&V 

Besluit toepassingsbereik sensitieve 
technologie 
Brief van de minister van EZK van 25 november 

2022 
(Kamerstuknr. EK:… / Kamerstuknr. TK: 35880, 
17) 

- Voorhang op basis van artikel 8, vierde 
lid, van de Wet veiligheidstoets 
investeringen, fusies en overnames 

- Tweede Kamer: 13 december 2022 

procedurevergadering 

    23-12-2022  
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EZK/LNV Ontwerpbesluit tot wijziging van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer en het 

Besluit omgevingsrecht in verband met de 
actualisatie van de energiebesparingsplicht 
Brief van de minister voor Klimaat en Energie van 
18 november 2022  
(Kamerstuknr. EK:… / Kamerstuknr. TK: 33118, 
240) 

- Voorhang op basis van artikel 21.6, vierde 
lid, van de Wet milieubeheer en artikel 7.4 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

- Tweede Kamer: 2 december 2022 inbreng 
schriftelijk overleg 

    16-12-2022  

 

IWO 
 

Besluit van 8 november 2022 tot wijziging 
van het Drinkwaterbesluit, het Besluit 
kwaliteit leefomgeving en enkele andere 
algemene maatregelen van bestuur in 
verband met de omzetting van EU-
Drinkwaterrichtlijn 2020/2184 

(herschikking) 
Brief van de minister van Infrastructuur en 
Waterstaat van 16 november 2022  

- (Kamerstuknr. 27625 EK, G / TK nr. 591 
Nahang op basis van artikel V (artikel 
21.6, vijfde lid, van de Wet milieubeheer). 

- Tweede Kamer: Voor kennisgeving 

aangenomen op 23 november 2022. 

    07-12-2022  

 

IWO Ontwerp-Uitvoeringsbesluit verordening 
hergebruik stedelijk afvalwater  
Brief van de minister van Infrastructuur en 
Waterstaat van 15 november 2022  

(Kamerstuknr. EK:… / Kamerstuknr. TK: 33118, 
239 

- Voorhang op basis van artikel 21.6, vierde 
lid, van de Wet milieubeheer en artikel 
23.5, eerste lid, van de Omgevingswet 
Tweede Kamer: Voor kennisgeving 
aangenomen op 23 november 2022. 

    13-12-2022  

 

SZW Voorhangprocedure tijdelijk besluit 
experiment bredere inzet re-integratie 
instrumenten 
Brief van de minister van Sociale Zaken             
en Werkgelegenheid van 11 november 2022 

(Kamerstuknr. EK:… / Kamerstuknr. TK: 34352, 
259) 

- Voorhang op basis van artikel 82a, 
zevende lid, van de Wet structuur 
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen 

- Tweede Kamer: Op 30 november 2022 

voor kennisgeving aangenomen. 

    09-12-2022  
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J&V 
 

Voorhang 13e verlengingsbesluit tijdelijke COVID-
19-voorzieningen 

Brief van de minister voor Rechtsbescherming van 
6 juli 2022 (Kamerstuk EK: 35434 /  35449 
(R2147) / 35457 / 35497 / 25295, S / Kamerstuk 
TK: 35434 / 35457 / 35497 / 35449 (R2147), 22) 

- Voorhang op basis van artikel 35, vierde 
lid, van de Tijdelijke wet COVID-19 

Justitie en Veiligheid; artikel 8, vierde lid, 
van de Verzamelspoedwet COVID-19; en 
artikel 5.4, zesde lid, van de Tweede 
Verzamelspoedwet COVID-19.  

- Tweede Kamer: op 14 september 2022 
voor kennisgeving aangenomen. 

      13-7-2022 Op 8 
november 

2022 is een 
brief met 
nadere 
opmerkingen 
en vragen 
verzonden. 

 

IWO Besluit houdende wijziging van het Besluit 
algemene regels ruimtelijke ordening en het 
Besluit kwaliteit leefomgeving in verband 
met instructieregels voor hyperscale 
datacentra 

Brief van de minister voor Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening van 10 juni 2022 
(Kamerstuk EK: 32.813, AI / Kamerstuk: 34682, 
94) 

- 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: Behandeld. Was 

geagendeerd voor het commissiedebat 
Datacenters op 23 juni 2022. 

      8-7-2022 Brief 
verzonden 27 
oktober 2022 

 

IWO Ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit 

Schiphol  
Brief van de minister van I&W van 16 februari 2021 

(Kamerstuk EK 31936, Y / Kamerstuk TK 29665, 

399) 
- 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 4 oktober 2022. Tweeminutendebat 

voorzien voor december 2022. 

16-3-21  Voorhangtermijn 

gestuit bij brief 

van 4 maart 

2021; commissie 

wacht nadere 

informatie 

minister af. 
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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; 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 kennis-

genomen van 

een 

geactualiseer-

de versie van 

het ontwerp-

besluit; de 

voorhang blijft 

gestuit tot en 

met de 

voortzetting 

van de 

plenaire 

behandeling 

van het 

wetsvoorstel 

en de novelle 

35868 op 21 

februari 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) 

- 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 
geleverd op 30 maart 2022. 

12-2-21 Voorhang-
termijn gestuit 
bij brief van 
27 januari 
2021 (35282, 

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 
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een ge-
actualiseerde 

versie van het 
ontwerpbesluit. 
De voorhang 
blijft gestuit tot 
en met de 
voortzetting 

van de plenaire 
behandeling 
van het 
wetsvoorstel en 
de novelle 
35868 op 21 
februari 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. 

Inbreng voor 

nader 

schriftelijk 

overleg op 6 

december 

2022. 

 

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 
voortzetting 
van de plenaire 
behandeling 
van het 
wetsvoorstel 

en de novelle 
35868 op 21 
februari 2023.  
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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 
(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. 
In afwachting van nadere informatie. Dit mede met 

het oog op de huidige verificatie van de melding 
van Lelystad Airport en de uitspraak van de Raad 
van State over het wegenproject Via15. 

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

 


