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Overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving   
 
Versie 29 januari 2021  
  
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 weken toegevoegd.    
      

Commissie   Voorstel      Reactie 
termijn   

Schriftelijk   
Overleg EK   

 

SZW Wijziging van het besluit van 18 juni 2020 tot 
wijziging van het Schattingsbesluit 
arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de 
bijzondere omstandigheden door COVID-19 om 
tijdelijk de geldigheidsduur van functies in het 
CBBS te verlengen 
Brief van de minister van SZW van  
29 januari 201 (griffie nr. EK nog niet bekend / 
Kamerstuk nr. TK nog niet bekend) 
- 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 (nog niet bekend)  

26-2-21  

 

IWO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit 
melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke 
afvalstoffen in verband met het niet van 
toepassing zijn van bepaalde 
informatieverplichtingen vanwege de 
bescherming van de wezenlijke belangen van de 
landsverdediging en nationale veiligheid 
Brief van de staatssecretaris van I&W van 26 jan. 2021 
(griffienr. EK: ... / Kamerstuknr. TK: ...) 
- Voorhang op basis van artikel 21.6 van de Wet 
milieubeheer 
- Tweede Kamer (procedure op 3 -2-2021)  

23-2-21   

 

EZK/LNV  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit 
houders van dieren en het Besluit 
diergeneeskundigen in verband met het 
verbeteren van de identificatie en registratie van 
honden en het registeren van chippers 
Brief van de minister van LNV van 22 januari 2021 
(griffienr. EK 168328/ Kamerstuknr. TK: 28.286 nr. 
1167) 
- Voorhang op basis van artikel 10.10, eerste lid, van 
de Wet dieren  
- Tweede Kamer (procedure op 3-2-2021) 

19-2-21   
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IWO Ontwerpbesluit tot wijziging van het 
Kentekenreglement in verband met de Wet van 3 
juni 2020 tot wijziging van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering en de 
Faillissementswet in verband met de herziening 
van het beslag- en executierecht (Stb. 2020, 177 
Brief van de minister van I&W van 22 januari 2021 
(griffienr. EK: ... / Kamerstuknr. TK: 29398 nr. 892.) 
- Voorhang op basis van 2b van de Wegenverkeerswet 
1994 
- Tweede Kamer (procedure op 3-2-2021) 

19-2-21   

 

SZW  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang en het Besluit 
landelijk register kinderopvang, register 
buitenlandse opvang en personenregister 
kinderopvang 
Brief van de minister van SZW van 22 januari 2021 
(Kamerstuknr. EK 35610, B / Kamerstuknr. TK 31322, 
423) 
- Voorhang op basis van artikel 3.4 van de Wet 
kinderopvang 
- Tweede Kamer (procedurevergadering 2-2-2021)   

18-2-21   

 

OCW  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het 
Besluit register onderwijsdeelnemers in verband 
met de uitbreiding van de gegevensverstrekking 
uit het register onderwijsdeelnemers ten behoeve 
van de uitvoering van wettelijke taken door 
bestuursorganen 
Brief van de minister van OCW van 22 januari 2020 
(griffie nr. EK …………/ Kamerstuk nr. TK 34.878, 15)  

- Voorhang op basis van artikel 25 van de Wet 
register onderwijsdeelnemers  

- Tweede Kamer (inbreng schriftelijk overleg op 
2-2-2021) 

19-2-21  

 

OCW  Voorhang wijziging uitvoeringsbesluit WHW 
2008   
Brief van de minister van OCW van 15 januari 2021  
(griffienr. EK 168315./ Kamerstuknr: 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 Ter bespreking 
geagendeerd in 
de commissie 
OCW op 26 
januari 2021”. 
 

 

IWO 
EZK/LNV  

Ontwerpbesluit publiekrechtelijk afdwingbare 
financiële bijdragen  
Brief van de minister van BZK van 8 januari 
2021  (griffienr. EK 168255 / Kamerstuknr. TK: 33118, 
173) 
- Voorhang op basis van artikel 23.5 van de 
Omgevingswet 
- Tweede Kamer (op 26 januari 2021 inbreng 
geleverd)  

5-2-21   
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VWS  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het 
Besluit zorgverzekering in verband met de 
invoering van het vereveningscriterium DKG’s en 
van maatregelen voor het vereveningsjaar 2021 
Brief van de minister voor MZS van 6 januari 
2021  (griffienr. EK 168205 / Kamerstuknr. TK: 29689, 
1091) 
- Voorhang op basis van artikel 124 
Zorgverzekeringswet 
- Tweede Kamer (14-1-2021 procedurevergadering,  
inbreng voor schriftelijk overleg 20-1-2021, op 27-1-
2021 niet controversieel verklaard)  

3-2-21  

 

EZK/LNV  Besluit tot wijziging van het Besluit gebruik 
meststoffen ter uitvoering van het zesde 
actieprogramma Nitraatrichtlijn en tot wijziging 
van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet 
teneinde een grondslag op te nemen voor het 
uitsluitend verstrekken van gegevens via de 
elektronische weg (Stb. 2021, 2) 
Brief van de minister van LNV van 5 januari 
2021  (griffienr. EK: 168203... / Kamerstuknr. 
TK:33037, 382) 
-  Nahang op basis van artikel 92, tweede lid, van de 
Wet bodembescherming 
- Tweede Kamer (op 27-1-2021 niet controversieel 
verklaard, procedurevergadering 3-2-2021 voorstel: 
voor kennisgeving aannemen)  

3-2-21  

 

FIN  Voorhang Uitvoeringsbesluit Algemene wet 
inkomensafhankelijke regelingen (UB Awir)  
Brief van de staatssecretaris van Financiën – 
Toeslagen en Douane van 14 december 2020  
(griffie nr. EK  ………….Kamerstuk nr. TK 35574, 20)  
- Voorhang op basis van artikel 38, tweede lid, Awir  
- Tweede Kamer (inbreng voor schriftelijk overleg d.d. 
21-1-2021)   

11-2-21     

 

FIN  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit 
bekostiging financieel toezicht 2019 in verband 
met herstel van een wijziging van de procentuele 
verdeling van de kosten van de AFM  
Brief van de minister van Fin van 8 december 2020   
(griffie nr.  EK 168094../Kamerstuk nr. TK 34870, 21)- 
-Voorhang op basis van artikel 15, zesde lid, van de 
Wet bekostiging financieel toezicht 2019 
- Tweede Kamer (14-1-2021 voor kennisgeving 
aangenomen) 

5-2-21     

 

VWS Voorgenomen aanwijzing aan NZa inzake het 
opnemen van de integrale bekostiging van de 
geboortezorg in de reguliere bekostiging per 
2022 (inhoud van de huidige experiment 
Beleidsregel integrale geboortezorg omzetten in 
een reguliere bekostiging) 

29-1-21 
(met 

toepassing 
van 2.38 Ar) 

 
 

In afwachting 
beantwoording 
uitgaande brief 
27-01-2021 
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Brief van de minister voor MZS van 11 december 
2020  (griffienr. EK: ... / Kamerstuknr. EK: 32279, …./ 
TK: 32279, 206) 
- Voorhang op basis van artikel 8 Wet marktordening 
gezondheidszorg 
- Tweede Kamer (16-12-2020 betrokken bij AO 
zwangerschap en geboorte, op 27-1-2021 niet 
controversieel verklaard)  

 

J&V  Nahang Besluit van 1 december 2020 tot wijziging 
van het Besluit beveiliging burgerluchtvaart in 
verband met de uitvoering van Verordening (EG) 
nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de 
Raad van 11 maart 2008 inzake 
gemeenschappelijke regels op het gebied van de 
beveiliging van de burgerluchtvaart en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 2320/2002 
(Pb EU 2008, L 97/72) en een andere verordening 
op het gebied van de beveiliging van de 
burgerluchtvaart (Uitvoeringsbesluit EG-
verordening 300/2008) 
Brief van de minister van Justitie en Veiligheid van 14 
december 2020 (griffienr EK  168121/ Kamerstuknr TK 
24804, nr. 154) 
- Nahang op basis van artikel 76, vierde lid, van de 
Luchtvaartwet. 

- Tweede Kamer (voor kennisgeving aangenomen 
op 28-1-2021) 

1-2-21   

 

OCW  Voorhang ontwerpregeling financiële 
verantwoording landelijke publieke media-
instellingen, NPO en Ster 2020 
Brief van de minister voor BVOM van 14 december 
2020 (griffie nr. EK 168087 /Kamerstuk nr. TK 32827, 
205)  
- Voorhang op basis van artikel 2.172, vierde lid, van 
de Mediawet 2008 
- Tweede Kamer (voor kennisgeving aangenomen op 
17 december 2020)  

1-2-21   

EZK/LNV Wijziging van de regeling inzake tariefstructuren 
en voorwaarden gas 
Brief van de minister van EZK van 8 december 
2020  (griffienr. EK 168189. / Kamerstuknr. TK: 29023-
264) 
- Nahang op basis van artikel 12, derde lid, Gaswet  
- Tweede Kamer (15-12-2020 procedurevergadering 
voor kennisgeving aangenomen)  

5-2-21  
(met 

toepassing 
van 2.38 Ar.) 

 

 

 

EZK/LNV  Ontwerpbesluit tot wijziging van enkele 
maatregelen van bestuur (stikstofreductie en 
natuurverbetering) 
Brief van de minister van LNV van 4 december 
2020  (griffienr. EK: 168045. / Kamerstuknr. TK:35600, 
9) 
- Voorhang op basis van artikel 23.5 van de 
Omgevingswet 
- Tweede Kamer (18-1-2021 inbreng geleverd, op 27-1-
2021 niet controversieel verklaard)  

 Besluit commissie 
EZK/LNV 08-12-
2020: betrekken 
bij beh. wv. 
35600 
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OCW  Voorhang concept Regeling aanvullende 
bekostiging geïsoleerde vestigingen vo 
Brief van de minister voor Basis- en Voortgezet 
Onderwijs en Media van 7 december 2020 (griffie nr. EK 
168048…./Kamerstuk nr. TK 31.289, 435) 
- voorhang op basis van artikel 121, vierde lid, van de 
Wet op het voortgezet onderwijs  

- Tweede Kamer (procedurevergadering 11-2-
2021)  

2-2-21   

 

OCW Voorhang Besluit bekostiging WVO 2021 
brief van minister van BVOM van  2 december 2020  
(griffie nr. EK 168019./ Kamerstuk nr. TK 31.289, 434) 

- Voorhang op basis van  artikel 2, vierde lid, van 
het ontwerpbesluit  

- Tweede Kamer (voor kennisgeving aangenomen 
op 28-1-2021) 

28-1-21  

 

OCW  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het 
Mediabesluit 2008 in verband met versterking 
van het toekomstperspectief van de publieke 
omroep 
Brief van de minister van de minister van BVOM van 2 
december 2020 (griffie nr. EK 168024 /.Kamerstuk nr. 
TK, 35.554, 30)  
- Voorhang op basis van artikel 9.14e, tweede lid, van 
het bij koninklijke boodschap van 31 augustus 2020 
ingediende voorstel van wet tot wijziging van de 
Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het 
toekomstperspectief van de publieke omroep 
-  Tweede Kamer (procedurevergadering 11-2-2021)   

28-1-21   

 

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.)   

Bepalen datum 
deskundigen-
gesprek na 
ontvangst 
eventuele 
nieuwe versie 
van het 
ontwerpbesluit 
en informatie 
over de 
evaluatie van de 
proefprojecten 
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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 

 

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)     

 

 
 


