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Overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving   

   Versie 5 juni 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   

OCW   Voorhang van het  Besluit van … tot wijziging 

van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008, houdende 
de aanpassing van de kwaliteitsbekostiging over 
het jaar 2021 in verband met de uitbraak van 
COVID-19  
Brief van de minister van OCW van 5 juni 2020  
 (griffie nr. EK ………/Kamerstuk nr. TK ……..)  

- Voorhang op basis van artikel 2.6, zevende lid, 
van de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek   

- Tweede Kamer (procedurevergadering 11-6-20)   

5-7-20     

  

`SZW  Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2021   
Brief van de staatssecretaris van SZW van  
3 juni 2020 (griffienr. EK ... / Kamerstuknr. TK 31322,  
412)  
- Voorhang op basis van artikel 3.4 van de Wet 
kinderopvang   
- Tweede Kamer (procedurevergadering 15-6-

20)   

3-7-20    

  

VWS   Voorgenomen aanwijzing aan NZa in verband  
met de wijziging van het Besluit  
beschikbaarheidbijdrage WMG  
Brief van de minister voor MZS van 3 juni  
2020 (griffienr. EK: ... …../ Kamerstuknr. TK: 31.765,  
493)  
- Voorhang op basis van artikel 8 van de Wet 
marktordening gezondheidszorg (Wmg)  
- Tweede Kamer (procedurevergadering 17 juni 

2020)   

3-7-20    

  

VWS   Voorgenomen aanwijzing aan de NZa inzake 
overheveling geneeskundige zorg voor 
specifieke patiëntgroepen naar de Zvw  
Brief van de minister voor MZS van 29 mei   
(griffie nr. EK ……………/Kamerstuk nr. EK 33578, A,  
TK: 33.578, 80)   
- Voorhang op basis van artikel 8 Wet 
marktordening gezondheidszorg  
- Tweede Kamer (Algemeen Overleg 17 juni 

2020)   

28-6-20    
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EZK/LNV  Nahangprocedure Besluit identificatie en 
registratie van dieren   
Brief van de minister van LNV van 29 mei  
2020  (griffienr. EK: ... …./ Kamerstuknr. EK/TK: 

28.286, 1097)  
- Nahang op basis van artikel 110, eerste lid, 

van de  
Gezondheids- en welzijnswet dieren  
- Tweede Kamer (voor kennisgeving 

aangenomen tijdens de procedurevergadering op 3 

juni 2020)   

28-6-20    

  

VWS   Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het 
Besluit zorgverzekering in verband met het 
zorgpakket Zvw 2021   
Brief van de minister voor MZS van 29 mei 2020  
(griffienr. EK: …... / Kamerstuknr. TK:  
29.689,1054)  
- Voorhang op basis van artikel 124  
Zorgverzekeringswet   
- Tweede Kamer (Algemeen Overleg 17 juni 2020)   

26-6-20     

  

SZW 

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

25-6-20     

 Werkgelegenheid van 28 mei 2020  
(griffie nr. EK  ……………../ Kamerstuk TK: 35300 IV, 
55)  
Voorhang op basis van negende lid van artikel 18.3 
van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint  
Eustatius en Saba   
- Tweede Kamer (procedurevergadering 15-6-20)  

  

  

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 31066, 656)  
- Voorhang op basis van artikel 5 van de 
Kaderwet adviescolleges   
- Tweede Kamer (desgewenst betrokken bij de 

op 3 juni 2020 geleverde inbreng voor het verslag 

over het wetsvoorstel Wet hardheidsaanpassing Awir)   

25-6-20    

  

https://eerstekamer.sharepoint.com/sites/Intranet/TABSDU/Gedeelde%20documenten/ontwerp%20amvb's/besluit.aspx?id=df875457-87d9-4e33-bc7d-0a3522a15c01
https://eerstekamer.sharepoint.com/sites/Intranet/TABSDU/Gedeelde%20documenten/ontwerp%20amvb's/besluit.aspx?id=df875457-87d9-4e33-bc7d-0a3522a15c01
https://eerstekamer.sharepoint.com/sites/Intranet/TABSDU/Gedeelde%20documenten/ontwerp%20amvb's/besluit.aspx?id=df875457-87d9-4e33-bc7d-0a3522a15c01
https://eerstekamer.sharepoint.com/sites/Intranet/TABSDU/Gedeelde%20documenten/ontwerp%20amvb's/besluit.aspx?id=df875457-87d9-4e33-bc7d-0a3522a15c01
https://eerstekamer.sharepoint.com/sites/Intranet/TABSDU/Gedeelde%20documenten/ontwerp%20amvb's/besluit.aspx?id=df875457-87d9-4e33-bc7d-0a3522a15c01
https://eerstekamer.sharepoint.com/sites/Intranet/TABSDU/Gedeelde%20documenten/ontwerp%20amvb's/besluit.aspx?id=df875457-87d9-4e33-bc7d-0a3522a15c01
https://eerstekamer.sharepoint.com/sites/Intranet/TABSDU/Gedeelde%20documenten/ontwerp%20amvb's/besluit.aspx?id=df875457-87d9-4e33-bc7d-0a3522a15c01
https://eerstekamer.sharepoint.com/sites/Intranet/TABSDU/Gedeelde%20documenten/ontwerp%20amvb's/besluit.aspx?id=df875457-87d9-4e33-bc7d-0a3522a15c01
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VWS  Ontwerp Verzamelbesluit VWS 2020  
Brief van de minister van VWS van 26 mei 2020  
(griffienr. EK: 166874./ 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    

  

BiZA/AZ   Besluit Woningbouwimpuls 2020  
Brief van de minister van BZK van 20 mei 2020  
(griffie nr. EK 166866 ……/ ……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 (voor kennisgeving 

aangenomen tijdens de procedurevergadering op 3 juni 

2020)  

16-6-20     

 

EZK/LNV  Ontwerpbesluit tot Wijziging van enkele 
besluiten in verband met de implementatie van 
richtlijn 2018/2002/EU betreffende 
energieefficiëntie  
Brief van de minister van EZK van 15 mei  
2020  (griffienr. EK: 166826 / 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 (voor kennisgeving aangenomen 

tijdens de procedurevergadering op 3 juni 2020)   

12-6-20     

  

https://eerstekamer.sharepoint.com/sites/Intranet/TABSDU/Gedeelde%20documenten/ontwerp%20amvb's/besluit.aspx?id=8621abb7-78bf-405d-aa11-ea27774d1c60
https://eerstekamer.sharepoint.com/sites/Intranet/TABSDU/Gedeelde%20documenten/ontwerp%20amvb's/besluit.aspx?id=8621abb7-78bf-405d-aa11-ea27774d1c60
https://eerstekamer.sharepoint.com/sites/Intranet/TABSDU/Gedeelde%20documenten/ontwerp%20amvb's/besluit.aspx?id=8621abb7-78bf-405d-aa11-ea27774d1c60
https://eerstekamer.sharepoint.com/sites/Intranet/TABSDU/Gedeelde%20documenten/ontwerp%20amvb's/besluit.aspx?id=8621abb7-78bf-405d-aa11-ea27774d1c60
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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   
(Kamerstuk EK 30196, letter J / TK 30196, nr. 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 geleverd)   

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 (voor kennisgeving aangenomen 

tijdens de procedurevergadering op 28 mei 2020)   

10-6-20     
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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 
(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 (inbreng vragen tot 11 juni 2020)   

8-6-20    

  

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 (TK 

34972, 46) is geagendeerd algemeen overleg 

Digitalisering 1-7-20)  

14-4-20    Voorhangter

mijn  
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  

  

 

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  
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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     

   

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)     

  


