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Overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving  
  Versie 29 mei 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 week toegevoegd.   
    

Commissie  Voorstel    Reactie 
termijn  

Schriftelijk  

 Overleg EK  

SZW 
KOREL 

Voorhangprocedure wijzigingsbesluit onderstand 
BES i.v.m. verbeteringen toeslag AOV 
Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid van 28 mei 2020 
(griffie nr. EK  ……………../ Kamerstuk TK ……………….) 

- Voorhang op basis van negende lid van artikel 18.3 
van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba  

- Tweede Kamer (procedurevergadering 16-6-
20) 

25-6-20   

 

FIN Voorhang ontwerpbesluit tot instelling van de 
Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag 
Brief van de staatssecretaris van Financiën, Toeslagen 

en Douane van 28 mei 2020 (griffie nr. EK 
………….………/.Kamerstuk TK n.n.b.) 
- Voorhang op basis van artikel 5 van de Kaderwet 
adviescolleges  

- Tweede Kamer (procedurevergadering 16-6-20)  

25-6-20  

 

VWS Ontwerp Verzamelbesluit VWS 2020 
Brief van de minister van VWS van 26 mei 2020 
(griffienr. EK: ... / Kamerstuknr. TK: 33500 XVI, 163)- 
- Voorhang op basis van de artikel 4.1.1, zesde lid, 
van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, 

artikel 3.3, vierde lid, Wet basisregistratie personen, 
artikel 3.4 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen, artikel 8, vierde lid, van de Wet 
veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal, artikel 15j, 
tweede lid, van de Wet aanvullende bepalingen 
verwerking persoonsgegevens en artikel 3.2.5, derde 

lid, van de Wet langdurige zorg  
- Tweede Kamer (17 juni 2020 procedurevergadering, 

voorstel: voor kennisgeving aannemen)  

23-6-20  
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SZW Verkorte Voorhangprocedure wijzigingsbesluit 

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in 
verband met de geldigheidsduur van functies in het 
CBBS 
Brief van de staatssecretaris van SZW van 22 mei 2020 
(griffie nr. …………./ Kamerstuk nr. TK 29544, 1008) 
- Voorhang op basis van artikel 6, vijfde lid, van de Wet 

werk en inkomen naar arbeidsvermogen , artikel 18, 
negende lid, van de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering , artikel 2, achtste lid, 
van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering 
zelfstandigen ,de artikelen 1a:1, negende lid, 2:5, 
zevende lid, en 3:1, negende lid, van de Wet 
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en 

artikel 19ab, vijfde lid, van de Ziektewet 

- Tweede Kamer (inbreng voor schriftelijk overleg d.d. 
26-5-20)  

5-6-20   

 

BiZA/AZ  Besluit Woningbouwimpuls 2020 

Brief van de minister van BZK van 20 mei 2020 

(griffie nr. EK …………../Kamerstuk nr. TK 32847, 648) 
- Nahang op basis van artikel 83 van de Woningwet 

- Tweede Kamer (agenderen voor een 
notaoverleg Bouwen)  

18-7-20  

 

EZK/LNV Ontwerpbesluit plantgezondheid  
Brief van de minister van LNV van 19 mei 
2020  (griffienr. EK: ... / Kamerstuknr. TK: ?) 

- Voorhang op basis van artikel 32d 
Plantgezondheidswet (Stb. 2020, 65) 
- Tweede Kamer (3 juni 2020 procedurevergadering: 
voorstel: voor kennisgeving aannemen)  

16-6-20   

 

EZK/LNV Ontwerpbesluit tot Wijziging van enkele 
besluiten in verband met de implementatie van 
richtlijn 2018/2002/EU betreffende energie-

efficiëntie 
Brief van de minister van EZK van 15 mei 
2020  (griffienr. EK: ... / Kamerstuknr. TK: 35292-8) 
- Voorhang op basis van artikel 34a van de Wet 

implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie (zie 
tevens wetsvoorstel 35292: Wijziging van de Wet 
implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en de 

Warmtewet in verband met de implementatie van 
richtlijn 2018/2002/EU betreffende energie-efficiëntie) 
- Tweede Kamer (2 juni 2020 procedurevergadering; 
voorstel voor kennisgeving aannemen) 

12-6-20   
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BiZa/AZ  Voorhang wijziging van diverse besluiten ivm de 

aanpassing van de methodiek voor het bepalen 
van de energieprestatie van gebouwen en de 
inijking van energielabels 

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties van 15 mei 2020  
(griffie nr. EK 166810 / Kamerstuk nr. TK 30196, 711) 
- Voorhang op basis van artikel 2, zesde lid, van de 
Woningwet en artikel 23.5, eerste lid, van de 
Omgevingswet  

- Tweede Kamer (inbreng voor schriftelijk overleg 4-6-
20)  

12-6-20   

 

BiZa/AZ Kennisgeving op basis van de Comptabiliteitswet 

en afschrift brief Tweede Kamer over het 
Warmtefonds 
Brief van de minister van BZK van 13 mei 2020  
(griffie nr. EK 166811  / Kamerstuk nr. TK 32847, 646) 
- Voorhang op basis van artikel 4.7, eerste lid, 
onderdeel b van de Comptabiliteitswet  
- Tweede Kamer (wordt geagendeerd voor een 

algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde 
omgeving)  

12-6-20   

 

IWO Besluit houdende aanpassing van het Besluit 

bouwwerken leefomgeving 

Brief van de minister van BZK van 12 mei 

2020   (griffienr. EK: .166799.. / Kamerstuknr. TK 

33118 nr. 143) 

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

Omgevingswet 

- Tweede Kamer (inbreng geleverd  28-5-20) 

9-6-20  

 

VWS Voorgenomen aanwijzing aan NZa inzake een 
aangepaste beschikbaarheidbijdrage voor post 
mortem orgaanuitname bij donoren (PMD). 
Brief van de minister voor MZS van 11 mei 
2020   (griffienr. EK:166776 ... / Kamerstuknr. TK 
28140, 110 ) 
-...Voorhang op basis van artikel 8 Wet marktordening 

gezondheidszorg  
- Tweede Kamer (28 mei 2020 procedurevergadering: 

voorstel voor kennisgeving aannemen) 

10-6-20   

 

IWO Ontwerpregeling van de Staatssecretaris van 
Infrastructuur en Waterstaat, van            , 
nr. IENW/BSK-2020/78797, met betrekking tot 
een algemeen verbindend verklaring van een 

overeenkomst over een afvalbeheerbijdrage, tot 
intrekking van de Regeling verzoek 
afvalbeheersbijdragen en tot wijziging van 
enkele regelingen ter implementatie van Richtlijn 
(EU) 2018/851 van het Europees Parlement en 
de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van 

Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen 

8-6-20  
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(PbEU 2018, L 150) (Regeling verzoek algemeen 

verbindend verklaring overeenkomst 
afvalbeheerbijdrage) 

Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en 
Waterstaat van 11 mei 2020 (griffienr EK 166777/ 
Kamerstuknr TK 35267, nr. 19) 
- Voorhang op basis van artikel 21.6, zesde lid, van de 
Wet milieubeheer 
- Tweede Kamer (procedure 3-6-20)  

 
 

EZKLNV Wijziging van de Regeling diervoeders 2012 in 
verband met stikstof 
Brief van de minister van LNV van 6 mei 
2020  (griffienr. EK: 166778.. / Kamerstuknr. TK: 

26991, 568) 

- Voorhang op basis van artikel 10.10, tweede lid, Wet 
dieren 
- Tweede Kamer (18-5-20 procedurevergadering, reeds 
geagendeerd voor een schriftelijk overleg met als 
inbrengdatum 14 mei 2020)  

3-6-20   

 

FIN  Voorhang EK besluit tot inwerkingtreding van 

artikel XXII van Overige fiscale maatregelen 2018 

Brief van de sts. van Fin - Fiscaliteit en Belastingdienst 

van 6 mei 2020  

(griffie nr. EK 166759…/ Kamerstuk nr. TK 31066, 613) 

 

- Tweede Kamer (inbreng voor schriftelijk overleg d.d. 

25-5-20)  

3-6-20  

 

BiZa/AZ  Besluit digitale overheid  

Brief van de minister van BZK van 17 maart 

2020  (Kamerstuk 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 

13 5-2020, agenderen voor het notaoverleg 

Digitalisering) 

14-4-20   Voorhangtermijn 

14-4-

2020 gestuit tot 

datum plenaire 

afhandeling 

wetsvoorstel 

34972    

 

J&V Ontwerpbesluit houdende regels voor het langs 

elektronische weg procederen in het civiele recht 
en het bestuursrecht (Besluit elektronisch 
procederen). 
Brief van de minister van J&V van 1 mei 2020 
(Kamerstuk EK 29279, B / Kamerstuk nr. TK 29279, 
590) 

- Voorhang op basis van artikel 33 van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering (RV) 
- Tweede Kamer ( 11-5-20 voor kennisgeving 
aangenomen). 

29-5-20 19-5-2020 

inbreng 
geleverd 
voor 
schriftelijk 
overleg, 
brief 

verzonden 
op 28-5-
2020 
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OCW Voorhang Besluit sterk beroepsonderwijs 
Brief van de minister van OCW van 30 april 2020 
(griffie nr EK   / Kamerstuk nr. EK 35336, B / 
Kamerstuk nr. TK …) 
- Voorhang op basis van artikel 25, van de Wet register 
onderwijsdeelnemers 

- Tweede Kamer (voor kennisgeving aangenomen op 
12 mei 2020)  

2-6-20   

 

 

IWO Besluit maatregelen kunststof 
drankverpakkingen  
Brief van de staatssecretaris van I&W van 24 april 

2020  (griffienr. EK 166705: / Kamerstuknr. EK/TK 
30872, nr. 244..) 
- Nahang op basis van artikel 21.6, vijfde lid, Wet 

milieubeheer 
- Tweede Kamer (verslag uitgebracht op 19-5-20)  

2-6-20  
(met 

toepassing 

van 2.38 
Ar.)  

 

 

VWS  Ontwerpbesluit, houdende regels in verband met 

de onafhankelijke uitoefening van het toezicht 
door de Centrale Commissie Mensgebonden 
Onderzoek 
Brief van de minister van VWS van 24 april 
2020  (griffienr. EK 166707/ Kamerstuknr. TK: 34429, 
10) 
Voorhang op basis van artikel 24, derde lid, Wet 

medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (zie: 
wet van 22 maart 2017, Stb. 2017, 147 artikel I, 
onderdeel N) 
- Tweede Kamer (28 mei 2020: voor kennisgeving 
aannemen in verband met verstrijken termijn) 

3-6-20  

(met 
toepassing 
van 2.38 

Ar.) 

 

 
 

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 (inbreng voor schriftelijk overleg d.d. 
25-5-20) 

26-5-20  

(met 
toepassing 
van 2.38 

Ar.)  

Inbreng voor 
schriftelijk 
overleg  
2-6-20 

 

 

IWO 
EZK/LNV  

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit 
genetisch gemodificeerde organismen 

milieubeheer 2013  (vervallen onderscheid II-k 
en II-v en wijziging procedure gentherapie)  

Brief van de minister van I&W van 10 april 
2020  (griffienr. EK: . 166111 . / Kamerstuknr. TK: 
27428, nr. 368) 
- Voorhang op basis van artikel 21.6, vierde lid, Wet 
milieubeheer 
- Tweede Kamer (18-5-20 voor kennisgeving 
aangenomen)  

3-6-20  
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BiZa/AZ  Besluit digitale overheid  
Brief van de minister van BZK van 17 maart 
2020  (Kamerstuk 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 

13 5-2020, agenderen voor het notaoverleg 
Digitalisering) 

14-4-20   Voorhangtermijn 
14-4-

2020 gestuit tot 
datum plenaire 

afhandeling 
wetsvoorstel 

34972    

 

J&V  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het 
Besluit DNA-onderzoek in strafzaken  

Brief van de minister van J&V van 6 februari 2020  
(griffie nr. EK 166260 / Kamerstuk nr. TK 31415, 27) - 
- Voorhang op basis van artikelen 151a, achtste lid, en 
195a, vijfde en zesde lid, van het Wetboek van 

Strafvordering  
-Tweede Kamer (behandeld op 4-3-2020)   

5-3-20  Inbreng voor 
nader 

schriftelijk 
overleg wordt 
geleverd op  
19-5-20  

  

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 (Stemming moties op 1 april 2020, 
moties  56 en 60 aangenomen) 

4-10-19  Betrekken bij 
plenair debat 
wetsvoorstel 

34985 op 
 30-06-2020 

 

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 (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)    

 


