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Voorwoord 

 

Deze masterscriptie heb ik geschreven in het kader van mijn studie Rechtsgeleerdheid met als 

afstudeerrichting Staats- en bestuursrecht. Tijdens mijn master heb ik stage gelopen bij het 

Ministerie van Veiligheid en Justitie bij de sector Wetgevingskwaliteitsbeleid. Hier kwam ik 

voor het eerst in aanraking met voor- en nahangprocedures. Dat leek mij een interessant 

onderwerp om mij nader in te verdiepen. Ook heb ik het vak ‘Wetgeving’ gevolgd waardoor 

ik mij nog meer ben gaan interesseren voor wetgevingsprocedures. 

Begin 2017 besloot ik om mee te doen met de selectie van de Academie voor Wetgeving. In 

juni 2017 kreeg ik te horen dat ik aangenomen was bij de Academie met een plek bij Bureau 

Wetgeving bij de Tweede Kamer. Ik werk daar nu twee weken en zelfs nu al is gebleken dat 

het laatste woord over voor- en nahangprocedures nog lang niet is gezegd. Hopelijk kan deze 

scriptie een eerste aanzet zijn voor anderen die dit onderwerp graag verder willen bestuderen. 

Ik zou graag mijn begeleider, Sjoerd Zijlstra, willen bedanken voor zijn adviezen over dit 

onderwerp. Ook zou ik mijn ouders willen bedanken voor hun geduld en zorgzaamheid 

tijdens het schrijven. Ik wil met name mijn vader, Tim Borman, bedanken voor zijn kritische 

blik en zijn enorme archief, waarin ik nog de meest oude en obscure teksten, die niet digitaal 

bestonden, heb kunnen vinden. 

 

Daan Borman 

Amsterdam, september 2017  
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Hoofdstuk 1. Inleiding 

 

§ 1.1 Delegatie van regelgevende bevoegdheid bij de centrale overheid 

 

Wanneer de overheid op centraal niveau algemeen verbindende voorschriften tot stand wil 

brengen, kunnen daartoe verschillende instrumenten worden gebruikt. 

In ons constitutionele bestel is de formele wet de zwaarste vorm van regelgeving. Formele 

wetten worden vastgesteld door de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk: de formele 

wetgever.1 Aan de formele wetgever komt het primaat toe bij het uitvaardigen van algemeen 

verbindende voorschriften. Dit “primaat van de wetgever” betekent dat de belangrijkste 

onderwerpen van een regeling zoveel mogelijk in de formele wet behoren te worden 

opgenomen. De reden hiervoor is kort gezegd het vereiste van democratische legitimatie van 

wetgeving: alleen bij wetten in formele zin is de volksvertegenwoordiging (Tweede en Eerste 

Kamer, hierna ook: het parlement) immers rechtstreeks betrokken als mede-vaststeller 

(medewetgever). Het primaat van de wetgever kan worden gezien als een aanscherping of 

invulling van het legaliteitsbeginsel.2 Onder het primaat van de wetgever moet echter niet 

worden verstaan dat het parlement bij alle onderdelen van een regeling rechtstreeks moet 

worden betrokken. Dat is alleen al om praktische redenen niet mogelijk, gezien de grote 

hoeveelheid regels en het feit dat de formele wetgevingsprocedure veel tijd in beslag neemt. 

Om die reden pleegt door de formele wetgever een groot deel van de regelgevende 

bevoegdheid te worden gedelegeerd aan de regering (algemene maatregelen van bestuur, 

hierna: amvb’s) en aan ministers (ministeriële regelingen), zogeheten gedelegeerde 

regelgeving. 

In de door de minister-president, in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, 

vastgestelde Aanwijzingen voor de regelgeving (Ar)3 is in verband met het hierboven 

beschreven stelsel van delegatie van regelgevende bevoegdheid vastgelegd dat bij de 

verdeling van de elementen van een regeling over de wet (in formele zin) en over algemeen 

verbindende voorschriften van lager niveau, de formele wet “ten minste de hoofdelementen” 

van de regeling moet bevatten en dat bij die verdeling het primaat van de wetgever als 

“richtsnoer” moet dienen (Ar 22). De toelichting bij Ar 22 maakt duidelijk dat steeds moet 

steeds worden onderzocht welke elementen van een regeling zo gewichtig zijn dat de 

volksvertegenwoordiging rechtstreeks bij de vaststelling moet worden betrokken. In sommige 

gevallen laat de Grondwet geen keus omdat geen delegatie is toegestaan (zie Ar 23). In de 

meeste gevallen is die keuze er echter wel. Ar 24 noemt dan nog, door een niet-limitatieve 

opsomming van onderwerpen, enkele soorten voorschriften die dermate gewichtig worden 

gevonden dat die in ieder geval in een formele wet moeten worden geregeld.4 

Voor delegatie aan een minister is in de Ar voorgeschreven dat die moet worden beperkt tot 

voorschriften van administratieve aard, de uitwerking van details van een regeling, 

voorschriften die dikwijls wijziging behoeven en voorschriften waarvan te voorzien is dat zij 

mogelijk met grote spoed moeten worden vastgesteld (Ar 26, eerste lid). Voor de 

voorschriften die aan de regering kunnen worden gedelegeerd, dus in een amvb kunnen 

worden vastgelegd, bevatten de Ar geen regels. Uit de systematiek van de Ar vloeit voort dat 

                                                           
1 Artikel 81 Grondwet. 
2 Vgl. Munneke 2012, p. 258. 
3 Dit zijn de “praktijkvoorschriften voor ontwerpers van regelingen van de Rijksoverheid”, die op grond van Ar 

4 in acht moeten worden genomen door de ministers en staatssecretarissen en de onder hen ressorterende 

dienstonderdelen en personen die bij de voorbereiding en vaststelling van regelingen zijn betrokken. Daaruit 

blijkt dat de Ar formeel niet gelden voor amendementen van de Tweede Kamer. In de toelichting bij Ar 4 staat 

dat het wel aanbeveling verdient dat de Tweede Kamer acht slaat op de Ar. 
4 Bijvoorbeeld het creëren van vergunningenstelsels, voorschriften over rechtsbescherming en het toekennen van 

toezichts- en opsporingsbevoegdheden. 
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dit dus alle voorschriften zijn die niet zodanig ingrijpend zijn dat zij per se in een formele wet 

moeten worden opgenomen, maar ingrijpender zijn dan de soorten voorschriften die aan een 

minister kunnen worden gedelegeerd. 

 

§ 1.2 Parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde regelgeving 

 

Bij de totstandkoming van gedelegeerde regelgeving is het parlement in beginsel niet 

betrokken. Volgens de hierboven beschreven regels over delegatie van regelgevende 

bevoegdheid zoals die in de Ar zijn neergelegd, hoeft dit ook geen probleem te zijn, omdat in 

lagere wetgeving nu eenmaal minder ingrijpende onderwerpen worden geregeld. De Ar gaan 

ervan uit dat bij de verdeling van regels over de wet en over lagere regelgeving duidelijke 

keuzes worden gemaakt waarbij ofwel een onderwerp in de wet wordt geregeld ofwel het 

geven van voorschriften daarover wordt gedelegeerd aan een lagere regelgever (lees: de 

regering of een minister).5 Om die reden is in Ar 35 als hoofdregel vastgelegd dat in de wet 

geen formele betrokkenheid van het parlement bij gedelegeerde regelgeving wordt geregeld. 

Zo zwart-wit ligt het echter niet in de praktijk: ook amvb’s en ministeriële regelingen bevatten 

vaak (tamelijk) ingrijpende onderwerpen. Ook al vindt de regering soms dat dat niet het geval 

is, het parlement denkt daar vaak anders over. Daarom wordt het soms toch wenselijk geacht 

het parlement ook bij gedelegeerde regelgeving te betrekken. Soms gebeurt dat incidenteel, 

doordat een minister of staatssecretaris bij de behandeling van een wetsvoorstel aan de 

Tweede of Eerste Kamer desgevraagd dan toezegt dat de Kamer ook het ontwerp van een op 

dat wetsvoorstel gebaseerde amvb of ministeriële regeling krijgt te zien.6 Vaker gebeurt dit 

echter doordat die betrokkenheid van het parlement dan uitdrukkelijk in de wet wordt 

voorgeschreven, onder andere via zogeheten voorhangprocedures en in mindere mate 

zogeheten nahangprocedures. Die formele betrokkenheid noemt men ook wel “delegatie 

onder voorbehoud”7 of “geclausuleerde delegatie”8. 

 

De meeste van die procedures komen er kort gezegd op neer dat de wet de betrokken minister 

ertoe verplicht om een ontwerp van een op die wet gebaseerde regeling (voorhang) of de tekst 

van een vastgestelde op die wet gebaseerde regeling (nahang) aan de Tweede en Eerste 

Kamer voor te leggen, zodat de Tweede en Eerste Kamer daar op bepaalde manieren invloed 

op kunnen uitoefenen. Zij doen dat dan niet in hun rol als medewetgever, maar in hun rol als 

controleur van de regering. Op de vormen van deze voor- en nahangprocedures en de manier 

waarop de Tweede en de Eerste Kamer daar invloed op kunnen uitoefenen, wordt in 

hoofdstuk 3 nader ingegaan. Het regelen van een voor- of nahangprocedure gebeurt soms op 

initiatief van de regering doordat zo’n voor- of nahangprocedure al meteen in een bij de 

Tweede Kamer ingediend wetsvoorstel is opgenomen.9 Vaker gebeurt dit echter op initiatief 

van de Tweede Kamer, die zo’n voor- of nahangprocedure dan via een amendement aan een 

wetsvoorstel toevoegt10 of aan de regering vraagt om het wetsvoorstel via een nota van 

                                                           
5 Aldus de toelichting bij Ar 35. 
6 Zie bijvoorbeeld de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 11 april 2005 aan de 

Tweede Kamer over het ontwerp-Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet: Kamerstukken II 2004/05, 29930, nr. 8.  
7 Zie Bok 1984, Kortmann 1989 en Kortmann 2012, p. 334. 
8 Zie Bovend’Eert & Kummeling 2010, p. 205. 
9 Zie bijvoorbeeld artikel 23.5 van het wetsvoorstel Omgevingswet (Kamerstukken II 2013/14, 33962, nr. 2). 
10 Zie voor een van de vele voorbeelden van zo’n amendement: het amendement van lid Bergkamp op het 

wetsvoorstel tot wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg: Kamerstukken II 2015/16, 34111, 

nr. 90. Bij amendering is de Tweede Kamer formeel niet gebonden aan de Ar (zie opmerking in noot 3), dus 

formeel ook niet aan het in Ar 35 neergelegde uitgangspunt van terughoudendheid met voor- en 

nahangverplichtingen. 
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wijziging aan te vullen met een voor- of nahangprocedure.11 Het komt zelfs voor dat de Eerste 

Kamer het opnemen van een voor- of nahangprocedure afdwingt.12 

Dat het parlement betrokken is bij de totstandkoming van gedelegeerde regelgeving, wordt bij 

voor- en nahangprocedures dus bepaald door de wet. In het algemeen wordt parlementaire 

betrokkenheid geregeld met betrekking tot amvb’s, maar het is ook denkbaar dat in een 

dergelijke betrokkenheid wordt voorzien ten aanzien van bij ministeriële regeling te stellen 

voorschriften.13 Dat laatste komt echter op veel kleinere schaal voor dan voor- en 

nahangprocedures ten aanzien van amvb’s.  

 

Regels over parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde regelgeving zijn in onze wetgeving 

eigenlijk een vreemde figuur. De hoofdregel van Ar 35 is immers dat die parlementaire 

betrokkenheid eigenlijk helemaal niet zou moeten worden geregeld. Anderzijds laat Ar 35 

daarvoor ruimte “in bijzondere gevallen”. Die “bijzondere gevallen” zijn in de praktijk sterk 

opgerekt, omdat er heel veel wetten zijn waarin parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde 

regelgeving wordt geregeld.14 Dat is begrijpelijk omdat het parlement enerzijds een 

onderwerp uit handen geeft en anderzijds toch betrokken wil blijven. In de literatuur wordt de 

parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde regelgeving vaak kritisch beschouwd. Munneke 

spreekt over “hinken op twee gedachten”.15 Kortmann wijst erop dat het bezwaar van deze 

constructies in het algemeen is dat zij de voordelen van zowel de formele wetsprocedure 

(medebeslissing van de Staten-Generaal) als de amvb (snelheid, flexibiliteit) missen en in een 

aantal gevallen leiden tot dubbel werk.16 

 

§ 1.3 Doel en opzet van dit onderzoek 

 

In dit onderzoek staan de voor- en nahangprocedure centraal. Het doel van het onderzoek is 

om meer inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van voor- en nahangprocedures in de 

wetgeving van de verschillende ministeries aan de hand van kwantitatieve gegevens. Daarbij 

richt het onderzoek zich op voor- en nahangprocedures ten aanzien van amvb’s, omdat die, in 

tegenstelling tot voor- en nahangprocedures ten aanzien van ministeriële regelingen, het meest 

gebruikelijk zijn.17  

Het onderzoek heeft een empirisch karakter. Zoals voorgeschreven in artikel 3, aanhef en 

onder b, van de Bekendmakingswet, worden amvb’s altijd gepubliceerd in het Staatsblad. Aan 

de hand van twee jaargangen van het Staatsblad zijn alle in 2015 en 2016 gepubliceerde 

amvb’s geïnventariseerd. Dit betreft in totaal 370 amvb’s. Van elke amvb is de wettelijke 

grondslag (of grondslagen) in kaart gebracht zoals die in de aanhef van die amvb is vermeld 

achter de zinsnede “Gelet op”. Vervolgens is nagegaan of ten aanzien van op die wettelijke 

grondslag berustende amvb’s in de desbetreffende wet een voor- of nahangverplichting is 

opgenomen. Vervolgens is van elke amvb waarvoor een voor- of nahangprocedure geldt, 

                                                           
11 Zie voor een voorbeeld van een nota van wijziging met een voorhangprocedure op verzoek van de Tweede 

Kamer: onderdeel C van de nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wet op de Kamer van Koophandel: 

Kamerstukken II 2012/13, 33553, nr. 7. 
12 Zie de toelichting bij de tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van onder meer de Wet 

op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met 

het onderwijs in de Friese taal: Kamerstukken II 2013/14, 33618, nr. 8. 
13 Laatste alinea van de toelichting bij Ar 35. 
14 Het inventariseren van alle bepalingen waarin parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde regelgeving is 

geregeld, is ondoenlijk, maar een zeer globale schatting, gebaseerd op zoektermen die in de modelbepalingen 

voor parlementaire betrokkenheid voorkomen, komt uit op zeker 200 wetten met vaak meerdere bepalingen 

waarin dit is geregeld. 
15 Munneke 2012, p. 261. 
16 Kortmann 2012, p. 335. 
17 Zie noot 11. 
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onderzocht of deze daadwerkelijk is voor- of nagehangen bij de Tweede Kamer en/of de 

Eerste Kamer, met andere woorden: of de wettelijke voor- of nahangverplichting is nageleefd. 

Ook is onderzocht of de Tweede Kamer en/of de Eerste Kamer daadwerkelijk opmerkingen 

hebben gemaakt over de voor- of nagehangen amvb. Ten slotte is onderzocht of van de voor- 

of nahangprocedure melding is gemaakt in de nota van toelichting bij de desbetreffende 

amvb, zoals volgt uit Ar 213, eerste lid.18 Naar mijn mening mag van twee jaargangen van het 

Staatsblad en daarmee 370 amvb’s een redelijk representatief beeld worden verwacht van de 

mate waarin voor- en nahangprocedures in de praktijk worden toegepast. Op de methode van 

onderzoek wordt nader ingegaan in hoofdstuk 5. 

 

Met deze op basis van het onderzoek verkregen gegevens kan een viertal vragen worden 

beantwoord die essentieel zijn om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van voor- en 

nahangprocedures: 

 

1. Hoe vaak komen voor- en nahangprocedures voor? 

Interessant hierbij zijn vooral de aantallen in relatieve zin, dus de verhouding tussen het aantal 

gepubliceerde amvb’s waarvoor geen voor- of nahangverplichting geldt en het aantal 

waarvoor dat wel het geval is. Uiteraard ben ik mij bewust van de beperkingen die aan de 

gevolgde onderzoeksmethode ten grondslag liggen. Er is niet onderzocht op hoeveel 

delegatiegrondslagen in onze wetgeving een voor- en nahangverplichting van toepassing is en 

op hoeveel dat niet het geval is. Dat zou een te omvangrijk onderzoek vergen.19 Dit onderzoek 

beoogt wel iets te kunnen zeggen over het aantal voor- en nahangprocedures dat feitelijk op in 

twee jaar gepubliceerde amvb’s van toepassing was, in verhouding tot het aantal in die jaren 

gepubliceerde amvb’s waarvoor geen voor- en nahangprocedure was voorgeschreven. Voor 

de praktijk is het vooral nuttig om iets over die feitelijke toepassing te weten, en is het in 

minder mate van belang hoeveel voor- en nahangprocedures er precies zijn waarbij dan niet 

zichtbaar is of deze daadwerkelijk worden toegepast. 

 

2. Worden wettelijke verplichtingen om een amvb voor- of na te hangen nageleefd door de 

regering?  

Dit betreft de in feite eenvoudige vraag of de regering zich aan de wet houdt. Een verplichting 

die niet wordt nageleefd, is uiteraard niet effectief. 

 

3. Doen de Tweede Kamer en de Eerste Kamer daadwerkelijk iets met een voor- of 

nahangprocedure? 

Als blijkt dat het parlement of een van beide Kamers weinig doet met voor- of nagehangen 

amvb’s, dan kan dat een aanwijzing dat de voor- of nahangverplichting (voor die Kamer) 

overbodig is. Deze deelvraag kon in het bestek van mijn onderzoek alleen worden toegepast 

op de figuren waarbij het parlement opmerkingen kan maken en eventueel met de regering in 

debat kan gaan (“lichte” voor- en nahangprocedures) en niet op de voor- en nahangprocedures 

waarin aan het parlement het recht is toegekend om een voor de regering bindende beslissing 

te nemen in de vorm van het tegenhouden van de amvb, het afdwingen van wijziging van de 

amvb of het afdwingen van regeling van het onderwerp of de inwerkingtreding van de amvb 

                                                           
18 Ar 213, eerste lid, luidt: “Indien voor de totstandkoming van een regeling een bijzondere procedure wettelijk is 

voorgeschreven, wordt aan het volgen daarvan in de toelichting aandacht geschonken.” 
19 In 2000 is wel onderzoek gedaan naar de omvang van een specifieke vorm van nahangprocedures: de 

voorwaardelijke delegatie uit Ar 42-43, waarbij het parlement kan afdwingen dat het onderwerp of de 

inwerkingtreding van de amvb bij wet wordt geregeld. Daaruit bleek dat in april 2000 in Nederland 81 

voorwaardelijke delegatiebepalingen van kracht waren, verspreid over 37 wetten. De feitelijke toepassing is niet 

onderzocht. Zie Reimert 2001, p. 187.  
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bij formele wet (“zware” voor- en nahangprocedures). In laatstgenoemde gevallen kan de 

betrokkenheid van het parlement er immers toe leiden dat er geen amvb komt, dus of de 

Tweede en de Eerste Kamer iets met een voor- of nahangprocedure doen kan dan niet worden 

beoordeeld aan de hand van de gepubliceerde amvb’s. Deze deelvraag is dus versmald tot de 

vraag of de Tweede en Eerste Kamer bij “lichte” voor- en nahangprocedures opmerkingen 

hebben gemaakt. 

4. Wordt overeenkomstig Ar 213, eerste lid, in de nota van toelichting bij de amvb aandacht 

geschonken aan het volgen van de voor- of nahangprocedure? 

 

Een onderzoek als dit is voor zover ik kon nagaan nog niet eerder uitgevoerd. Dat is eigenlijk 

best vreemd te noemen, omdat er over het nut van voor- en nahangprocedures veel discussie 

is (zie hierover nader hoofdstuk 4). Ook op de ministeries zelf weet men eigenlijk niet hoe 

vaak voor- en nahangprocedures voorkomen en of deze procedures altijd nageleefd worden.20 

Dit onderzoek kan daarom bijdragen aan een beter inzicht op dit punt.  

 

In hoofdstuk 6 worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Daaraan voorafgaand wordt als 

gezegd nader ingegaan op de gevolgde onderzoeksmethode (hoofdstuk 5). Om een en ander in 

de goede context te kunnen beschouwen, wordt eerst, ter verdere inleiding, in de 

hiernavolgende hoofdstukken ingegaan op achtereenvolgens: de ontstaansgeschiedenis van 

voor- en nahangprocedures (hoofdstuk 2), de varianten voor het regelen van parlementaire 

betrokkenheid bij gedelegeerde regelgeving (hoofdstuk 3) en een tamelijk recente poging tot 

sanering van voor- en nahangprocedures (hoofdstuk 4). Hoofdstuk 7 sluit af met conclusies en 

aanbevelingen. 

 

Bij het onderzoek kwam ik er ook achter dat het heel moeilijk is om inzicht te krijgen in alle 

verschillende vormen van parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde regelgeving en 

soorten voor- en nahangprocedures en hoe die zich tot elkaar verhouden. Dat komt niet alleen 

doordat er in de wetgeving veel varianten voorkomen, maar ook omdat vaak niet de 

terminologie van de Ar wordt gevolgd. Er wordt namelijk vaak gesproken over “lichte” en 

“zware” voor- en nahangprocedures. Daarom is een bijkomend doel van het onderzoek 

geworden om hierin meer duidelijkheid en systematiek aan te brengen. Dat gebeurt in 

hoofdstuk 3. 

 

  

                                                           
20 Zo blijkt uit verschillende gesprekken die ik met wetgevingsjuristen heb gehad tijdens de introductieweek van 

de Academie voor Wetgeving. 
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Hoofdstuk 2. De ontstaansgeschiedenis van parlementaire betrokkenheid bij 

gedelegeerde regelgeving 

 

Parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde regelgeving is een verschijnsel dat in 

Nederland na de Tweede Wereldoorlog is ontstaan.  

Een van de eerste geschriften waarin hierover iets is te vinden is een afzonderlijke nota van 

SDAP-fractievoorzitter Van der Goes van Naters bij een voorlopig verslag dat de Tweede 

Kamer in 1948 uitbrengt over diverse grondwetswijzingsvoorstellen, waarin hij aangeeft hoe 

volgens hem een nieuwe Grondwet er uit moet zien.21 Zonder dat verder uit te werken, schrijft 

Van der Goes van Naters: “Verder dient de contrôle-taak van het Parlement nieuw 

omschreven te worden, alsmede een criterium gegeven te worden, in welke gevallen de 

medewerking aan de wetgeving dient te blijven geschieden op de oude voet, en wanneer deze 

zal kunnen bestaan uit contrôle van - en eventueel het bezwaar maken tegen - ter visie gelegde 

ontwerp-Regeringsverordeningen.” (cursivering door mij). In een preadvies voor de 

Nederlandse Juristen-Vereniging gaat A.M. Donner in 1951 op dit voorstel in.22 Los van 

bezwaren tegen het voorstel om een “criterium” voor delegatie van wetgevende bevoegdheid 

in de Grondwet vast te leggen, keert Donner zich tegen het idee  om het parlement bij 

gedelegeerde regelgeving te betrekken: “dan opent men de mogelijkheid, dat Kamerleden, al 

dan niet door adressen van belanghebbenden aangespoord, telkens zullen pogen over 

voorgelegde maatregelen een debat te ontketenen, dat aan grondigheid en uitvoerigheid niet 

voor de behandeling van een wetsontwerp afdoet. (....) Dat kost tijd en energie!”23 Overigens 

blijkt uit het preadvies van Donner dat hij zich vooral keert tegen de gedachte om dit in de 

Grondwet te regelen: “Al deze constructies houde men uit de Grondwet. Wil men er eens een 

proefneming mee doen, dan gebeure dit bescheidenlijk en op kleine schaal. Constitutioneel 

bezwaar is daar niet tegen.” Donner schrijft verder dat hij overigens niet verwacht dat zo’n 

proef zal slagen. 

 

Een “proefneming op kleine schaal” is het zeker niet geworden en Donner heeft zich 

waarschijnlijk niet kunnen voorstellen dat de door hem bestreden constructies zo’n hoge 

vlucht zouden nemen. Vanaf 1950 komen er namelijk tal van wetten tot stand met bepalingen 

waarin op een of andere wijze parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde regelgeving 

wordt geregeld. Zo wordt in de Wet op de Bedrijfsorganisatie in 1950 vastgelegd dat een 

amvb tot instelling van een (hoofd)bedrijfschap niet eerder in werking treedt dan twee 

maanden na de plaatsing in het Staatsblad. De gedachte daarachter is dat het parlement op dat 

moment nog een zekere mate van controle kan uitoefenen door de minister te bewegen de 

amvb nog te wijzigen voordat deze in werking treedt of in het ultieme geval in te trekken. 

Deze constructie vindt navolging in andere wetten (o.a. in 1956 in de Wet economische 

mededinging en in 1962 in de In- en uitvoerwet). Ook ontstaat er een andere variant, namelijk 

die waarbij de inwerkingtreding van een amvb pas kan plaatsvinden na (bijvoorbeeld) een 

maand tenzij een bepaald aantal Kamerleden afdwingt dat het onderwerp bij wet wordt 

geregeld (bijvoorbeeld de Mijnwet continentaal plat uit 1965). In dat laatste geval kan de 

amvb niet in werking treden, maar moet er een wetsvoorstel worden ingediend voor een wet 

in plaats van de amvb. Nog weer een andere constructie wordt gevolgd in de Wet 

bescherming bevolking en de Wet verplaatsing bevolking (beiden daterend uit 1952), waarin 

wordt vastgelegd dat na de vaststelling van bepaalde amvb’s op grond van die wetten altijd 

onverwijld wetsontwerpen moeten worden ingediend tot vaststelling van de regeling die 

aanvankelijk - spoedshalve - bij amvb is gegeven.  

                                                           
21 Kamerstukken II 1947/48, 775, nr. 7, p. 20-21. 
22 Donner 1951. 
23 Donner 1951, p. 192. 
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In de praktijk ontstaan vervolgens overigens ook weer nieuwe varianten. Een belangrijke 

nieuwe variant, in gang gezet met de door het kabinet-Den Uyl in 1973 tot stand gebrachte 

Machtigingswet inkomensvorming en bescherming werkgelegenheid 1974, houdt in dat het 

parlement reeds het ontwerp van de gedelegeerde regeling (in dit geval ging het om 

ministeriële regelingen) krijgt voorgelegd. Dat is dus controle vooraf in plaats van achteraf. 

Deze constructie in de Machtigingswet wordt bedacht omdat de Tweede Kamer de 

aanvankelijk in het wetsontwerp opgenomen regeling voor parlementaire betrokkenheid - 

alleen maar een verplichting om de gedelegeerde regelingen na vaststelling aan de Staten-

Generaal mede te delen - onvoldoende vindt.24 In feite is dit dus de variant die destijds door 

Van der Goes van Naters was voorgesteld: controle door de Kamer in het ontwerpstadium. 

 

De in aantal toenemende wettelijke regels over parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde 

regelgeving trekken nog niet veel aandacht in de juridische literatuur. Dat wordt anders in 

1978. Dan publiceert Van Angeren een artikel in het Nederlands Juristenblad waarin dit 

fenomeen voor het eerst systematisch wordt behandeld.25 Van Angeren geeft in zijn artikel 

een typologie die tot op de dag van vandaag wordt gehanteerd. De hierboven beschreven 

procedure uit de Wet op de Bedrijfsorganisatie noemt hij “gecontroleerde delegatie”, die uit 

de Mijnwet continentaal plat “voorwaardelijke delegatie” en die uit de Wet bescherming 

bevolking “tijdelijke delegatie”. De constructie van de Machtigingswet schaart Van Angeren 

impliciet ook onder gecontroleerde delegatie, maar hij verklaart zich daarvan geen 

voorstander. Niet omdat die constructie staatsrechtelijk ontoelaatbaar zou zijn, maar vanwege 

de innerlijke tegenstrijdigheid van de constructie: “een poging om het onmogelijk te bereiken, 

nl. het parlement de gelijkwaardige te doen zijn van de regering in een situatie waarin de 

laatste - dat blijkt ook uit de algehele delegatie - juist de nodige ruimte tot handelen moet 

krijgen.” Van Angeren heeft daarom een voorkeur voor een variant die is opgenomen in de 

Sanctiewet 1977 en die een combinatie is van voorwaardelijke en tijdelijke delegatie. Die 

variant houdt in dat na de totstandkoming van de amvb een vijfde deel van de Tweede of 

Eerste Kamer kan verlangen dat onverwijld een wetsvoorstel wordt ingediend tot 

bekrachtiging van de amvb, waarbij de amvb onverwijld moet worden ingetrokken als dat 

wetsvoorstel wordt ingetrokken of verworpen. Het cruciale verschil met voorwaardelijke 

delegatie is dat de amvb wel gewoon in werking kan treden in afwachting van de uitkomst 

van het wetsvoorstel. 

 

Mede naar aanleiding van het artikel van Van Angeren komt er in de juridische literatuur wat 

meer belangstelling voor parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde regelingen. In 1983 

publiceren Van der Meer en Van Nispen in het Tijdschrift voor Overheidsadministratie twee 

artikelen over delegatie, waarin ze ook ingaan op de verschillende vormen van parlementaire 

betrokkenheid daarbij.26 In aanvulling op de drie door Van Angeren onderscheiden 

hoofdvormen signaleren ze dat er in sommige wetten een nieuwe vorm is ontstaan: de 

“participatieve delegatie”. Daarbij wordt een ontwerp-amvb niet alleen voorgelegd aan het 

parlement, maar aan iedereen, namelijk doordat het ontwerp in de Staatscourant wordt 

gepubliceerd.27  

In 1984 besteedt Bok vervolgens in een artikel in Bestuurswetenschappen aandacht aan wat 

hij noemt “delegatie van wetgeving onder voorbehoud”, waarin ook weer de typologie van 

Van Anderen terugkomt.28 Bok vindt dat de constructies met terughoudendheid moeten 

                                                           
24 Van der Burg 1974, p. 127-128. 
25 Van Angeren 1978. 
26 Van der Meer & Van Nispen 1983a en 1983b. 
27 Van der Meer & Van Nispen 1983a, p. 332. 
28 Bok 1984. 
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worden toegepast, omdat ze het risico opleveren dat gemakkelijker voor een amvb wordt 

gekozen en daarmee het primaat van de wetgever wordt ondergraven. 

 

Inmiddels is, naar aanleiding van een groeiende belangstelling voor wetgevingsvraagstukken 

en een toenemend besef dat verbeteringen nodig zijn om de toenemende regelvloed en afname 

van het gezag van de wetgever en lagere regelgevers tegen te gaan, in 1981 door de regering 

de Commissie Wetgevingsvraagstukken ingesteld, onder voorzitterschap van J.M. Polak. De 

commissie moet advies uitbrengen “over mogelijke verbeteringen in het gebruik van 

onderscheiden vormen van regelgeving bij de centrale overheid”. De commissie brengt op 10 

december 1985 het eindrapport “Orde in de regelgeving” uit.29 Uitgebreid gaat de commissie 

in op het vraagstuk van delegatie van wetgeving. Het rapport bevat een afzonderlijk hoofdstuk 

over parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde wetgeving.30 Daarin wordt de typologie 

van Van Angeren uit 1978 (gecontroleerde delegatie, voorwaardelijke delegatie en tijdelijke 

delegatie) overgenomen. Daarbij maakt het rapport duidelijk dat gecontroleerde delegatie 

twee varianten kan hebben: controle vooraf (er wordt dan een ontwerp-amvb aan het 

parlement voorgelegd voordat die aan de Raad van State voor advies wordt toegezonden) of 

controle achteraf (er wordt dan een vastgestelde amvb aan het parlement voorgelegd die nog 

niet meteen in werking treedt). Van beide varianten zijn dan inmiddels al veel voorbeelden in 

de wetgeving te vinden. De twee varianten van gecontroleerde delegatie ziet de commissie 

ook bij de voorwaardelijke delegatie. De wetgeving bevat in de eerste plaats namelijk 

inmiddels veel voorbeelden van bepalingen waarbij de Tweede of Eerste Kamer naar 

aanleiding van een haar toegezonden vastgestelde amvb kan afdwingen dat de amvb niet in 

werking treedt maar dat in plaats daarvan een wetsvoorstel wordt ingediend dat het onderwerp 

regelt (subvariant a) of dat er eerst een wetsvoorstel wordt ingediend dat de inwerkingtreding 

van de amvb regelt (subvariant b). In de tweede plaats zijn er inmiddels wetsbepalingen die 

regelen dat de Kamer naar aanleiding van een haar voorgelegde ontwerp-amvb kan afdwingen 

dat het onderwerp bij wet wordt geregeld.  

In haar rapport schrijft de commissie ook dat er met name van voorwaardelijke delegatie 

inmiddels veel (sub)varianten zijn ontstaan “die eigenlijk berusten op onnodige 

vindingrijkheid bij de ontwerpers”. Fijntjes tekent de commissie hierbij aan “dat de 

ontwerpers in veel gevallen Kamerleden zijn, die bij wijze van amendement dergelijke 

procedurele voorzieningen in de wet hebben doen opnemen.”31 

De commissie ziet gecontroleerde delegatie als “een in beginsel positief te waarderen vorm 

voor parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde wetgeving”. Van bezwaren tegen 

gecontroleerde delegatie vooraf, zoals Van Angeren die uitte, geeft het rapport geen blijk. 

Integendeel, deze figuur vindt de commissie juist heel geschikt als er in combinatie daarmee 

ook een meer algemene inspraakmogelijkheid over een voorontwerp nuttig wordt geacht (dat 

is dus in feite de figuur van de ‘participatieve delegatie’ zoals die door Van der Meer en Van 

Nispen werd genoemd). In andere gevallen kan gekozen worden voor het systeem van 

toezending van de in het Staatsblad geplaatste amvb die echter nog niet in werking is 

getreden, aldus de commissie. Mits selectief toegepast, acht de commissie een systeem van 

gecontroleerde delegatie het meest praktisch bruikbaar voor het betrekken van het parlement 

bij gedelegeerde regelgeving. Over voorwaardelijke delegatie is de commissie minder 

positief: dat is “in het algemeen een te zwaar middel” om parlementaire betrokkenheid te 

bereiken.  

De tijdelijke delegatie neemt volgens de commissie een eigen plaats in maar is eigenlijk 

alleen geschikt als noodoplossing voor gevallen waarin echt niet op een wet kan worden 

                                                           
29 Commissie Wetgevingsvraagstukken 1985. 
30 Commissie Wetgevingsvraagstukken 1985, p. 55-63. 
31 Commissie Wetgevingsvraagstukken 1985, p. 56 
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gewacht. De commissie wijst erop dat er net als bij de voorwaardelijke delegatie ook bij 

tijdelijke delegatie in de praktijk twee subvarianten zijn, namelijk die waarin een wetsvoorstel 

moet volgen waarin het onderwerp van de amvb bij wet wordt geregeld en die waarin een 

wetsvoorstel moet volgen waarin slechts de goedkeuring van de amvb bij wet wordt geregeld. 

De commissie heeft een voorkeur voor de eerste subvariant. 

De combinatievorm van tijdelijke en voorwaardelijke delegatie uit de Sanctiewet 1977, waar 

Van Angeren een voorstander van was, wijst de commissie uitdrukkelijk van de hand: “een 

verfijning die niet noodzakelijk is”. 

 

In 1987 verschijnt er een kabinetsstandpunt over het rapport, waarin het kabinet de 

voorstellen van de commissie (en ook de door Van Angeren bedachte typologie) grotendeels 

overneemt. Hoewel het kabinet de veelheid aan vormen van gecontroleerde delegatie 

overbodig noemt, vindt het kabinet echter tegelijkertijd dat de twee mogelijkheden die de 

commissie heeft voorgesteld (toezending ontwerp-amvb of toezending vastgestelde amvb) “te 

weinig tegemoetkomen aan de eisen van de praktijk”. Het kabinet schrijft dat daaraan bij het 

vaststellen van de komende Aanwijzingen voor de regelgeving “nader aandacht aan zal 

worden geschonken”.32 

In 1990 verschijnt er nog een rapport van de bijzondere commissie Vraagpunten uit de 

Tweede Kamer over staatkundige, bestuurlijke en staatsrechtelijke vernieuwing. Daarin is te 

lezen: “De Tweede Kamer zou ernaar moeten streven niet te accepteren, dat de eigenlijke 

materiële norm in een wetsvoorstel niet aanwezig of te vaag is en wordt gedelegeerd naar een 

lagere regeling. Daarom zou de Kamer voor nieuwe wetgeving als uitgangpunt moeten 

hanteren, dat een voorhangprocedure van a.v.m.b.’s onwenselijk is.”33 

 

De aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Wetgevingsvraagstukken leiden begin 

jaren negentig uiteindelijk tot de opname van een paragraaf over de parlementaire 

betrokkenheid bij gedelegeerde wetgeving in de Ar, die op 1 januari 1993 in werking treden.34 

Daarin zijn, soms met enkele tekstuele aanpassingen, de modelbepalingen overgenomen die 

de Commissie Wetgevingsvraagstukken heeft voorgesteld. Hoewel in het kabinetstandpunt 

nog was gezegd dat die niet toereikend waren, nemen de Ar voor gecontroleerde delegatie 

gewoon de modellen van de Commissie Wetgevingsvraagstukken over. Zoals de commissie 

had voorgesteld, komen er voor gecontroleerde delegatie dus twee modellen (Ar 37): 

1. Toezending van een vastgestelde amvb aan het parlement voordat deze in werking 

treedt (in hoofdstuk 3 zal ik dit noemen: gecontroleerde delegatie achteraf). 

2. Publicatie van een ontwerp-amvb in de Staatscourant gecombineerd met voorleggen 

van die ontwerp-amvb aan het parlement (in hoofdstuk 3 zal ik dit noemen: 

gecontroleerde delegatie vooraf). 35 

Wel voegen de Aanwijzingen nog een variant van tijdelijke delegatie toe die de commissie 

niet had voorgesteld: de delegatie onder het vereiste van goedkeuring bij wet (Ar 40 en 41).  

 

                                                           
32 Kamerstukken II 1986/87, 20038, nr. 2, p. 15. 
33 Kamerstukken II 1991/91, 21427, nr. 3, p. 40-41. 
34 Paragraaf 2.4 (Ar 35 t/m 43a). Zie de publicatie van de Aanwijzingen voor de regelgeving in Staatscourant 

1992, nr. 230. 
35 De modelbepaling sprak over “de voordracht voor een krachtens artikel … vastgestelde algemene maatregel 

van bestuur wordt niet gedaan dan nadat ....”. Dat was een fout, want omdat het nog om een amvb in het 

ontwerpstadium gaat, zou het moeten zijn: de voordracht een krachtens artikel … vast te stellen algemene 

maatregel van bestuur wordt niet gedaan dan nadat ....”. Dat is bij de eerste wijziging van de Ar in 1995 in het 

model verbeterd. De modelbepaling van de Commissie Wetgevingsvraagstukken kende die fout niet, want daar 

stond eenvoudigweg “De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel .... wordt 

niet gedaan dan nadat ...”. 
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Bij de vierde wijziging van de Ar in 2000 wordt een belangrijke wijziging aangebracht in de 

modelbepalingen voor gecontroleerde delegatie in Ar 37.36 De modelbepaling voor 

gecontroleerde delegatie achteraf wordt geschrapt en de verplichte koppeling tussen publicatie 

van een ontwerp-amvb in de Staatscourant en voorleggen van het ontwerp aan het parlement 

wordt losgelaten. Daarmee ontstaat in Ar 37 de tekst zoals die op dit moment nog steeds luidt. 

Deze wijziging wordt door de minister van Justitie als volgt toegelicht:  

 

“In de wetgevingspraktijk blijkt soms de behoefte te bestaan om over een ontwerp-

regeling de zienswijze van de Staten-Generaal te vragen, zonder daarbij inspraak in den 

brede mogelijk te maken. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, is een nieuwe 

modelbepaling opgenomen in Ar 37, ter vervanging van het oude model a, dat voorzag 

in voorhang na vaststelling en plaatsing in het Staatsblad van een amvb. De nieuwe 

bepaling stelt de kamers – beter dan het oude model – in staat hun zienswijze bekend te 

maken op een moment dat daarmee ook daadwerkelijk rekening gehouden kan worden 

en voorkomt nodeloze vertraging bij de inwerkingtreding van uitvoeringsregelgeving.” 

 

Gezien de hierboven beschreven ontstaansgeschiedenis is deze aanpassing best bijzonder te 

noemen. Gecontroleerde delegatie achteraf was in de jaren vijftig nu juist immers de 

oorspronkelijke figuur van gecontroleerde delegatie. In plaats daarvan is er vanaf 2000 in de 

Ar dus alleen nog maar een model gaan gelden dat er juist pas later bij is gekomen, namelijk 

die van gecontroleerde delegatie vooraf, dus in het ontwerpstadium van de amvb (dus de 

figuur die in 1974 met de Machtigingswet werd geïntroduceerd). Belangrijke argument voor 

gecontroleerde delegatie achteraf in plaats van vooraf, waarop ook door de Commissie 

Wetgevingsvraagstukken is gewezen37, waren bovendien dat het parlement dan met zekerheid 

weet welke voorschriften de regering wil laten gelden en dat het parlement fase beginsel 

kennis kan nemen van het advies van de Raad van State. 

 

In de hierboven geciteerde toelichting duikt bovendien voor het eerst in de context van de Ar 

het woord “voorhang” op. Dat is een term die in de Ar zelf dan nog niet werd gehanteerd, 

maar al een tijdje wordt gebruikt voor het aanduiden van (sommige vormen van) 

parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde regelgeving.38 De terminologie wordt vaak 

onduidelijk gehanteerd. Dat is ook in deze toelichting te zien, waar wordt gesproken over 

“voorhang na vaststelling”. “Voorhang” is logischerwijs echter immers iets wat in het 

ontwerpstadium van een amvb gebeurt. In plaats van “voorhang na vaststelling” zou de term 

“nahang” moeten worden gehanteerd. 

 

In het volgende hoofdstuk worden de huidige varianten voor het regelen van parlementaire 

betrokkenheid besproken aan de hand van de Ar. De bijbehorende modelbepalingen zullen 

eveneens in dat hoofdstuk aan bod komen. In de inleiding op het volgende hoofdstuk wordt 

ook nader ingegaan op de terminologie “voorhang” en “nahang”. 

 

 

  

                                                           
36 Zie artikel I, onderdeel L, van de vierde wijziging van de Ar, gepubliceerd in Staatscourant 2000, nr. 191. 
37 Commissie Wetgevingsvraagstukken, p. 59. 
38 Het invoeren van de zoektermen “voorhang”, “voorhangen”, “voorgehangen” en “voorhangprocedure” in 

www.statengeneraaldigitaal.nl levert op dat die terminologie voor het eerst al in 1978 in een parlementair stuk is 

terug te vinden, namelijk in het voorlopig verslag van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Kaderwet 

specifiek welzijn, waarin de S.G.P.-fractie het heeft over een amvb die moet worden “voorgehangen”: zie 

Kamerstukken II 1978/79, 14493, nr. 9. 
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Hoofdstuk 3. Varianten voor het regelen van parlementaire betrokkenheid bij 

gedelegeerde regelgeving 

 

§ 3.1 Inleiding 

 

Zoals blijkt uit het vorige hoofdstuk worden in navolging van de door Van Angeren en de 

Commissie wetgevingsvraagstukken gehanteerde typologie in de Ar drie hoofdvormen van 

parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde regelgeving onderscheiden, te weten: 

gecontroleerde, tijdelijke en voorwaardelijke delegatie. Verder onderscheiden de Ar nog een 

bijzondere vorm van parlementaire betrokkenheid: delegatie onder het vereiste van 

goedkeuring bij wet. De in de Ar genoemde vormen en de daarbij behorende modellen 

leveren in de Ar vier varianten voor het regelen van parlementaire betrokkenheid bij 

gedelegeerde regelgeving op, die hierna in paragraaf 3.2 worden besproken. In paragraaf 3.3 

wordt vervolgens ingegaan op drie varianten die niet in de Aanwijzingen worden genoemd, 

maar wel in de praktijk voorkomen.  

 

Naast het onderscheid dat kan worden gemaakt tussen de vier in de Ar genoemde vormen kan 

nog een ander onderscheid worden gemaakt, namelijk tussen voorhangprocedures en 

nahangprocedures. Zoals is aangegeven in paragraaf 1.3 zijn die procedures het object van dit 

onderzoek. In paragraaf 1.2 is al duidelijk gemaakt wat het verschil is tussen voorhang en 

nahang: voorhangen heeft betrekking op een ontwerp-amvb, nahangen heeft betrekking op 

een vastgestelde amvb. Vroeger werd geen terminologisch onderscheid gemaakt tussen 

voorhang en nahang. Alles werd een “voorhangprocedure” genoemd, ook als het ging om het 

voorleggen aan het parlement van een vastgestelde amvb. Dat was ook nog zichtbaar in de 

toelichting op de vierde wijziging van de Ar (zie het slot van hoofdstuk 2). De term 

“nahangprocedure” duikt pas in 1997 in de parlementaire stukken op in een Kamerdebat 

waarin minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) het heeft over artikel 78 van de toen 

geldende Wet personenvervoer, die voorzag in het voorleggen aan het parlement van een 

vastgestelde amvb.39 Pas de laatste tien jaar is de term “nahang” echt gangbaar geworden. 

 

Maar zelfs tegenwoordig is de terminologie nog steeds niet consequent. In 2014 werd in de 

toelichting op een amendement iets wat eigenlijk een nahangprocedure is nog een 

voorhangprocedure genoemd. 40 In de nieuwste druk van het Handboek van het Nederlandse 

staatsrecht (Van der Pot) uit 2014 staat “Er bestaan van voorhang in de praktijk verschillende 

varianten, al naar gelang het tijdstip van toezending aan de Staten-Generaal.”41 Vervolgens 

noemt het Handboek de drie hoofdvormen van parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde 

regelgeving uit de Ar (gecontroleerde delegatie, tijdelijke delegatie en voorwaardelijke 

delegatie). Zoals in paragraaf 3.2 nog verder wordt toegelicht, gaat het echter alleen bij de 

gecontroleerde delegatie in Ar 36-37 om een voorhangprocedure. De voorwaardelijke 

delegatie in Ar 41-42 is een nahangprocedure en de tijdelijke delegatie is geen van beide. In 

het Handboek van het Nederlandse staatsrecht staat vervolgens: “Ook ‘nahang’ komt voor, 

maar staatsrechtelijk is dat eigenlijk niet bijzonder.” Ik denk dat het Handboek hierbij over het 

hoofd ziet dat de voorwaardelijke delegatie uit Ar 41-42 ook een nahangprocedure is. Het 

                                                           
39 Handelingen II 1997/98, nr. 5, p. 338. Dat dit de eerste keer was, kan worden geconcludeerd op basis van 

zoekopdrachten in statengeneraaldigitaal.nl en overheid.nl op de zoektermen “nahang”, “nahangen”, 

“nagehangen”, “nahangverplichting” en “nahangprocedure”. Illustratief voor de tot dan toe nog gehanteerde 

terminologie is dat de minister hier zegt: “Het betreft de voorhang- of liever de nahangprocedure.” 
40 Amendement van de leden Schouw en Van Toorenburg bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s: 

Kamerstukken II 2013/14, 33659, nr. 13. 
41 Van der Pot/Elzinga, De Lange & Hoogers 2014, p. 686. 



15 
 

aanduiden van alle vormen van parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde regelgeving als 

“voorhangprocedure” gebeurt nog steeds vaak in de literatuur. Ook bijvoorbeeld in een artikel 

in RegelMaat over delegatie van regelgevende bevoegdheid dat zeer kort voor het afsluiten 

van dit onderzoek werd gepubliceerd.42 

 

Het is bovendien nog een stukje ingewikkelder, omdat er in de wetgevingspraktijk 

tegenwoordig ook een onderscheid gemaakt tussen “lichte” en “zware” voor- en 

nahangprocedures. Deze terminologie komt echter niet in de Ar voor, maar wel in veel 

Kamerstukken.  

 

Op al deze (terminologische) onderscheidingen, hoe die zich tot elkaar verhouden en in 

hoeverre die relevant zijn voor dit onderzoek, wordt hieronder nader ingegaan bij de 

bespreking van de diverse varianten voor het regelen van parlementaire betrokkenheid bij 

gedelegeerde regelgeving. In een schema aan het slot van deze paragraaf wordt de onderlinge 

verhouding tussen de verschillende onderscheidingen in beeld gebracht. 

 

§ 3.2 De varianten uit de Aanwijzingen voor de regelgeving 

 

Variant 1: Lichte gecontroleerde delegatie vooraf (Ar 36 en 37) 

 

Ar 36 en de daarop betrekking hebbende modelbepalingen van 37 gaan over “gecontroleerde 

delegatie”. In de toelichting bij Ar 36 staat “Gecontroleerde delegatie houdt in dat 

voorschriften bij lagere regeling kunnen worden vastgesteld maar dat een voorontwerp 

daarvan, ter kennis van het parlement wordt gebracht. Het parlement moet dan enige tijd in de 

gelegenheid worden gesteld opmerkingen over het ontwerp of de regeling te maken en 

daarover met de betrokken bewindspersoon van gedachten te wisselen.”  

De eerste zin van deze toelichting wekt de indruk dat gecontroleerde delegatie alleen maar 

betrekking kan hebben op een (voor)ontwerp, dus dat het altijd een voorhangprocedure is. 

Zoals blijkt uit het vorige hoofdstuk is dat eigenlijk niet zo, want ook het voorleggen aan het 

parlement van een vastgestelde amvb waarover het parlement dan nog opmerkingen kan 

maken voordat de amvb in werking treedt (dus een nahangprocedure), is een vorm van 

gecontroleerde delegatie. Sterker nog: juist de nahangprocedure was vroeger de enige vorm 

van gecontroleerde delegatie en tot 2000 gaf Ar 36 de keuze uit een voor- of een 

nahangprocedure. In hoofdstuk 2 werd toegelicht hoe in de loop van de tijd bij gecontroleerde 

delegatie de voorhangprocedure juist belangrijker is geworden dan de nahangprocedure. Het 

voordeel van een voorhangprocedure is dat het parlement de amvb al in het ontwerpstadium te 

zien krijgt. Hierdoor kunnen eventuele opmerkingen nog redelijk eenvoudig door de regering 

worden verwerkt. Bij een nahangprocedure is dat veel moeilijker, omdat opmerkingen van het 

parlement dan alleen maar kunnen worden verwerkt door de amvb weer te wijzigen, waarbij 

dan weer de hele procedure moet worden doorlopen. 

De tweede zin van de toelichting lijkt nog uit te gaan van de tekst van Ar 36 vóór de in 2000 

aangebrachte wijziging, want daarin wordt gesproken over het maken van opmerkingen “over 

het ontwerp of de regeling”. Dat spoort niet met de eerste zin, die het heeft over een 

“voorontwerp”. Waarschijnlijk is dit bij de wijziging in 2000 over het hoofd gezien. 

 

Omdat gecontroleerde delegatie toch nog steeds ook een nahangprocedure kan zijn (al staat 

dat niet meer in de Ar), kan de variant van Ar 36 beter heten: gecontroleerde delegatie vooraf. 

Verder is er tegenwoordig ook een variant waarbij de gecontroleerde delegatie vooraf wordt 

                                                           
42 Verhey & Aal 2017, p. 258. 



16 
 

verzwaard omdat de Tweede of de Eerste Kamer in het ontwerpstadium een amvb kunnen 

tegenhouden (zie hierna variant 6). Om ook dat onderscheid te kunnen maken, noem ik de 

variant van Ar 36 daarom “lichte gecontroleerde delegatie vooraf”. Het element “lichte” 

betekent dat het parlement wel opmerkingen kan maken, maar dat de regering vrij is om die 

wel of niet over te nemen en dat het parlement de amvb niet kan tegenhouden. In de praktijk 

wordt de variant van Ar 36 tegenwoordig ook vaak aangeduid als een “lichte 

voorhangprocedure”.43 

De lichte gecontroleerde delegatie vooraf moet volgens Ar 36 alleen worden toegepast 

ingeval de materie een regeling bij wet rechtvaardigt maar zich daar toch niet goed voor leent 

vanwege haar sterk technische karakter, de noodzaak van snelle wijzigingen of de grote 

omvang van de te stellen regels. 

De twee modelbepalingen van Ar 37 voor lichte gecontroleerde delegatie vooraf luiden: 

 

a. “De voordracht voor een krachtens artikel .... vast te stellen algemene maatregel van 

bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers 

der Staten-Generaal is overgelegd.” 

b. “De voordracht voor een krachtens artikel ... vast te stellen algemene maatregel van 

bestuur wordt niet gedaan dan nadat het ontwerp in de Staatscourant is bekendgemaakt 

en aan een ieder de gelegenheid is geboden om binnen vier weken na de dag waarop de 

bekendmaking is geschied, wensen en bedenkingen ter kennis van Onze Minister 

van/voor ... te brengen. Gelijktijdig met de bekendmaking wordt het ontwerp aan de 

beide kamers der Staten-Generaal overgelegd.” 

 

Uit de modelbepalingen van Ar 37 blijkt dat de ontwerp-amvb aan het parlement moet 

worden voorgelegd voordat het ontwerp voor advies bij de Afdeling advisering van de Raad 

van State (AARvS) aanhangig kan worden gemaakt. Dat blijkt uit de woorden “De voordracht 

... wordt niet eerder gedaan dan”.44 In de meeste gevallen is het moment waarop de voorhang 

van de amvb plaatsvindt vier weken voordat de amvb voor advisering aan de AARvS kan 

worden aangeboden. Van deze vier weken moet in ieder geval drie vierde deel buiten het 

reces van de Kamers liggen (Ar 43a).  

Model a is het model dat gebruikt wordt in situaties waarin alleen het parlement zich over een 

ontwerp-amvb moet kunnen uitspreken. Model b wordt gebruikt als het wenselijk is dat ook 

externe partijen uit het beleidsveld zich uitspreken over een ontwerp-amvb. Model b zorgt er 

namelijk voor dat een ontwerp-amvb tegelijk met de voorhang bekend wordt gemaakt in de 

Staatscourant. Hierdoor is dus ook inspraak in den brede mogelijk. Doordat het de laatste 

jaren steeds meer gebruikelijk is om over ontwerp-amvb’s een internetconsultatie te houden 

waarbij iedereen kan reageren, is model b eigenlijk niet meer zo relevant. In nieuwe wetten 

wordt dat model dan ook niet meer gebruikt. In mijn onderzoek kwam ik wel een variant op 

model b tegen, waarin uitdrukkelijk is voorgeschreven dat een ontwerp-amvb “in de 

Staatscourant en langs elektronische weg” moet worden bekendgemaakt. Deze variant staat in 

artikel 4.3, vijfde lid, van de Wet ruimtelijke ordening. Dat is dus eigenlijk een verplichte 

internetconsultatie.  

Verder gebruiken beide modellen de formulering “vast te stellen algemene maatregel van 

bestuur”. Ook hieruit blijkt dat het moet gaan om een ontwerp-amvb die nog niet is 

vastgesteld, dus een voorhangprocedure.  

                                                           
43 Zie bijvoorbeeld de toelichting op het amendement van de leden Volp en Bruins Slot bij het wetsvoorstel tot 

wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren 

van toezicht, opsporing, naleving en handhaving: Kamerstukken II 2015/16, 33980, nr. 23. 
44 Een voordracht is de brief aan de Koning waarin een minister of staatssecretaris de Koning verzoekt om het 

ontwerp bij de AARvS voor advies aanhangig te maken. Zie Borman 2012, p. 292. 



17 
 

In mijn onderzoek naar voor- en nahangprocedures komt variant 1 het meeste voor. 

 

Variant 2: Tijdelijke delegatie (Ar 38 en 39) 

 

Tijdelijke delegatie houdt volgens de toelichting bij Ar 38 in dat voorschriften tijdelijk bij een 

algemene maatregel van bestuur of eventueel een ministeriële regeling kunnen worden 

vastgesteld maar dat deze algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling op korte 

termijn moet worden vervangen door een wet. Voor deze constructie kan aanleiding zijn 

indien met betrekking tot een materie die op zich regeling bij wet behoeft, snelle interventie is 

geboden of anticipatie op nieuwe maatregelen moet worden voorkomen (dit doet zich vooral 

voor bij sociaal-economische en fiscale regelgeving). Tijdelijke delegatie mag dus alleen in 

die gevallen waarin de totstandkoming van een wet niet kan worden afgewacht. Een nadeel 

van deze constructie is dat zij dubbel werk oplevert: eerst moeten de voorschriften bij lagere 

regelgeving worden vastgesteld en vervolgens moet nog een regeling bij wet tot stand worden 

gebracht. 

Uit deze beschrijving en ook uit de modelbepaling in Ar 39 blijkt dat het hier niet gaat om een 

voor- of nahangprocedure, om de eenvoudige reden dat er helemaal niets wordt voorgehangen 

of nagehangen. Het parlement oefent invloed uit in de vorm van wel of niet aannemen van een 

wetsvoorstel dat automatisch op de amvb volgt. Omdat dit onderzoek zich richt op voor- en 

nahangprocedures laat ik deze variant verder buiten beschouwing. 

 

Variant 3: Delegatie onder het vereiste van goedkeuring bij wet (Ar 40 en 41) 

 

Zoals in hoofdstuk 2 al is vermeld, is delegatie onder het vereiste van goedkeuring van wet in 

feite een vorm van tijdelijke delegatie. De voorwaarden voor het gebruik van deze constructie 

zijn hetzelfde als bij tijdelijke delegatie. De tot stand te brengen wet komt hier echter niet in 

plaats van de amvb, maar regelt slechts dat de amvb wordt goedgekeurd. Als dat niet gebeurt, 

moet de amvb worden ingetrokken. In tegenstelling tot de tijdelijke delegatie van Ar 38 en 39 

blijft de amvb dus gewoon gelden, ook nadat de goedkeuringswet in werking is getreden. Een 

voordeel van deze constructie is dat zij geen dubbel werk oplevert zoals bij de tijdelijke 

delegatie van Ar 38 en 39. Een nadeel is volgens de toelichting bij Ar 39 dat bij deze 

constructie de Tweede Kamer aanleiding kan zien om bij de behandeling van de 

goedkeuringswet wijziging te brengen in de goed te keuren regeling. Hierdoor ontstaat een 

onoverzichtelijke situatie. Om die reden moet deze figuur volgens Ar 40 worden beperkt tot 

regelingen die zich niet lenen voor partiële aanpassing maar die de Tweede Kamer in beginsel 

slechts kan goedkeuren of weigeren goed te keuren. 

Ook voor delegatie onder het vereiste van goedkeuring bij wet geldt dat het niet gaat om een 

voor- of nahangprocedure, om de eenvoudige reden dat er helemaal niets wordt voorgehangen 

of nagehangen. Het parlement oefent invloed uit in de vorm van wel of niet aannemen van een 

goedkeuringswetsvoorstel dat automatisch op de amvb volgt. Omdat dit onderzoek zich richt 

op voor- en nahangprocedures laat ik deze variant verder buiten beschouwing. 

 

Variant 4: Voorwaardelijke delegatie achteraf (Ar 42 en 43) 

 

Van voorwaardelijke delegatie is volgens de toelichting bij Ar 42 sprake indien een lagere 

regeling voor haar inwerkingtreding moet worden voorgelegd aan het parlement en het 

parlement of een gedeelte daarvan dan binnen een bepaalde termijn vaststelling van de 

betrokken regeling bij wet kan eisen. De amvb kan in dat geval (nog) niet in werking treden. 

Uit het bijbehorende model in Ar 43 blijkt dat er twee varianten zijn: de door het parlement 

geëiste wet regelt ofwel het hele onderwerp ofwel alleen de inwerkingtreding van de amvb. In 
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het eerste geval komt de wet helemaal voor de amvb in de plaats. In het tweede geval blijft de 

amvb bestaan. Als het wetsvoorstel waarin het onderwerp of de inwerkingtreding wordt 

geregeld wordt ingetrokken of verworpen, dan moet de (nog niet in werking getreden) amvb 

worden ingetrokken. 

Het model van Ar 43 luidt: 

 

Een krachtens artikel ... vastgestelde algemene maatregel van bestuur wordt aan de 

beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. Hij treedt in werking op een tijdstip dat 

nadat vier weken na de overlegging zijn verstreken bij koninklijk besluit wordt 

vastgesteld, tenzij binnen die termijn door of namens een der kamers of door ten minste 

een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers de wens te kennen 

wordt gegeven dat het onderwerp/de inwerkingtreding van de algemene maatregel van 

bestuur bij wet wordt geregeld. In dat geval wordt een daartoe strekkend voorstel van 

wet zo spoedig mogelijk ingediend. Indien het voorstel van wet wordt ingetrokken of 

indien een van de beide kamers van de Staten-Generaal besluit het voorstel niet aan te 

nemen, wordt de algemene maatregel van bestuur ingetrokken. 

 

Uit de modelbepaling blijkt dat sprake is van een nahangprocedure, want er moet een 

vastgestelde amvb aan het parlement worden voorgelegd. Omdat er ook een variant in omloop 

is gekomen die voorziet in voorwaardelijke delegatie in het ontwerpstadium van een amvb 

(zie hierna variant 5), noem ik de figuur van voorwaardelijke delegatie uit Ar 42-43 

“voorwaardelijke delegatie achteraf”. 

Tegenwoordig wordt de voorwaardelijke delegatie uit Ar 42-43  ook wel aangeduid als 

“zware nahangprocedure” omdat het parlement hierbij de mogelijkheid krijgt om via een wet 

de inhoud van een vastgestelde amvb te veranderen of zelfs helemaal tegen te houden.45 Dit 

dan in tegenstelling tot de “lichte nahangprocedure” (zie hierna variant 7, die eveneens 

voorziet in voorlegging van een totstandgekomen maar nog niet in werking getreden amvb 

aan het parlement, maar waarover het parlement dan slechts opmerkingen kan maken). En 

eveneens in tegenstelling tot de “zware voorhangprocedures”, waarbij sprake is van een voor 

de regering bindende betrokkenheid van het parlement voordat de amvb tot stand komt (zie 

hierna de varianten 5 en 6). 

In mijn onderzoek heb ik 8 keer variant 4 aangetroffen, een kleine minderheid. In het door 

Reimert uitgevoerde onderzoek in 2000 vond zij in de toen geldende wetgeving 81 bepalingen 

met voorwaardelijke delegatie, verspreid over 37 wetten.46 Daarbij moet wel worden 

aangetekend dat zij ook voorwaardelijke delegatie vooraf (zie hierna variant 5, in mijn 

onderzoek ook 8 keer aangetroffen) heeft meegerekend, omdat zij aannam dat de wetgever 

hier steeds abusievelijk sprak over een ontwerp in plaats van een vastgestelde amvb (dus een 

nahangprocedure bedoelde in plaats van een voorhangprocedure).47 Ik betwijfel dat. 

Opvallend in het onderzoek van Reimert was dat ruim een derde van deze wetten en ruim 

twee derde van deze bepalingen wetgeving van het ministerie van OCW betroffen. Uit de 

feitelijke toepassing van voor- en nahangprocedures zoals ik die heb onderzocht blijkt dat 

voorwaardelijke delegatie nog steeds relatief veel bij wetten van het ministerie van OCW 

voorkomt. Op de in 2015 en 2016 in het Staatsblad gepubliceerde amvb’s was in 16 gevallen 

een voorwaardelijke delegatie van toepassing (variant 4 of 5), waarvan 5 gevallen bij het 

ministerie van OCW die allemaal variant 4 betroffen. 

 

                                                           
45 De aanduiding “zware nahangprocedure” is bijvoorbeeld gebruikt in de toelichting op een amendement van 

het lid Grashof bij het wetsvoorstel Wet natuurbescherming: Kamerstukken II 2014/15, 33348, nr. 54. 
46 Reimert 2001. 
47 Reimert 2001, p. 189, noot 18. 
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§ 3.3 Overige varianten van parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde regelgeving 

 

De modelbepalingen uit de Ar zijn niet bindend voor de Tweede Kamer.48 Omdat voor- en 

nahangprocedures veelal in wetten opgenomen zijn als gevolg van een amendement van de 

Tweede Kamer49 zijn er in de loop der tijd veel verschillende  formuleringen van voor- en 

nahangbepalingen in omloop geraakt. Zoals vermeld in hoofdstuk 2 werd dat in 1984 al 

gesignaleerd door de Commissie Wetgevingsvraagstukken. Hoewel het de bedoeling van de 

Ar was dat er minder varianten zou komen, is dat in de praktijk niet gelukt.  

In de praktijk komen er met name nog drie andere varianten van parlementaire betrokkenheid 

bij gedelegeerde regelgeving voor die niet in de Aanwijzingen voor de regelgeving zijn 

geregeld: 

 

Variant 5: Voorwaardelijke delegatie vooraf 

 

Bij Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer is men een onderscheid gaan maken tussen 

zware en lichte voorhangprocedures. De “lichte voorhangprocedure” is de hierboven 

beschreven variant 2, waarbij de betrokkenheid van de Kamer is beperkt tot de mogelijkheid 

om opmerkingen te maken en eventueel met de regering in debat te gaan. De “zware 

voorhangprocedure” houdt in dat het parlement al in het ontwerpstadium van de amvb een 

voor de regering bindende mogelijkheid heeft om de inhoud te wijzigen of de amvb tegen te 

houden.  

De meest voorkomende zware voorhangprocedure is ontleend aan de voorwaardelijke 

delegatie achteraf (variant 4). De procedure houdt in dat aan het parlement al voordat de amvb 

naar de AARvS gaat de mogelijkheid wordt gegeven om een wet af te dwingen die het 

onderwerp van de ontwerp-amvb regelt. Deze variant kan dus het beste worden aangeduid als 

“voorwaardelijke delegatie vooraf”. 

Deze variant is door Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer ontwikkeld, waarschijnlijk 

omdat het tegenhouden van een amvb via voorwaardelijke delegatie achteraf (variant 4) 

onpraktisch is. Dat is namelijk een nahangprocedure, waarbij de Kamer haar recht op 

wijziging of blokkering pas kan uitoefenen als de amvb al in het Staatsblad staat. Het geheel 

tegenhouden van de amvb is in dat stadium dan nog nauwelijks mogelijk. Het afdwingen van 

wijzigingen is dan eveneens moeilijk, omdat die wijzigingen alleen kunnen worden 

aangebracht via een nieuwe amvb die weer de gehele procedure moet doorlopen. In beide 

gevallen is dan er veel tijd verloren gegaan en veel werk gedaan voor niets. Daarom is het 

handiger om dat in het ontwerpstadium al te kunnen doen.  

Een bepaling waarin de voorwaardelijke delegatie vooraf is geregeld, begint doorgaans met 

dezelfde zin als model a bij gecontroleerde delegatie vooraf (zie variant 1). Er worden dan 

twee zinnen aan toegevoegd waardoor het een voorwaardelijke delegatie wordt. Dit levert de 

volgende tekst op: 

 

Het ontwerp van een krachtens artikel ... vast te stellen algemene maatregel van bestuur 

wordt aan beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. De voordracht voor de vast te 

stellen algemene maatregel van bestuur kan worden gedaan nadat vier weken na de 

overlegging zijn verstreken, tenzij binnen die termijn door of namens een der kamers of 

door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers de 

wens te kennen wordt gegeven dat het onderwerp van de algemene maatregel van 

bestuur bij wet wordt geregeld. In dat geval wordt een daartoe strekkend voorstel van 

wet zo spoedig mogelijk ingediend. 

                                                           
48 Zie noot 3. 
49 Commissie Wetgevingsvraagstukken 1984, p. 56; Borman 2012, p. 267. Ik heb dat niet zelf onderzocht. 
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Staatsrechtelijk is het een wat vreemde figuur omdat het in feite betekent dat het parlement 

aan de regering kan verbieden om een voordracht te doen, dus een ontwerp aan de AARvS 

voor te leggen. Voor zover ik kon nagaan is de hierboven weergegeven standaardtekst voor 

het eerst gebruikt in 2010 in een amendement van de leden Remkes en Leerdam dat heeft 

geleid tot de artikelen 18.3, negende lid, en 18.4.14 van de Invoeringswet openbare lichamen 

Bonaire, Sint Eustatius en Saba.50 In mijn onderzoek naar gepubliceerde amvb’s vond ik een 

toepassing van die beide bepalingen, waarbij de Tweede en Eerste Kamer in beide gevallen 

dus geen gebruik hadden gemaakt van de mogelijkheid om een wet te eisen.51 

In mijn onderzoek ben ik in artikel 21, zesde lid, van de Meststoffenwet een subvariant van 

variant 5 tegengekomen. Daarin is namelijk aan de bovengenoemde tekst de volgende zin 

toegevoegd: “Indien het voorstel van wet wordt ingetrokken of indien een van de beide 

kamers van de Staten-Generaal besluit het voorstel niet aan te nemen, wordt de algemene 

maatregel van bestuur ingetrokken.”. Dat lijkt mij vreemd omdat variant 5 inhoudt dat er geen 

voordracht voor een amvb kan worden gedaan als de Kamer een wet eist. Er komt dan dus 

geen amvb tot stand en er valt dan dus ook geen amvb in te trekken.52 

Verder kwam ik in mijn onderzoek nog oudere bepalingen waarin met een andere tekst ook in 

feite voorwaardelijke delegatie vooraf is geregeld. Dat zijn artikel 52 van de 

Scheepvaartverkeerswet en artikel 3a, vierde lid, van de Opiumwet. Dit zijn waarschijnlijk 

bepalingen waarvan Reimert, naar mijn mening onterecht, in haar onderzoek aannam dat ze 

bedoeld waren als voorwaardelijke delegatie achteraf (zie noot 45). 

 

Variant 6: Zware gecontroleerde delegatie vooraf 

 

Er is bij Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer nog een variant voor een zware 

voorhangprocedure ontwikkeld, die echter minder vaak wordt gebruikt, ook al is de procedure 

eigenlijk eenvoudiger dan die van variant 5. Variant 6 volgt namelijk het model a van 

gecontroleerde delegatie in Ar 37 waaraan dan een zin wordt toegevoegd, die aan het 

parlement uitdrukkelijk het recht geeft om de ontwerp-amvb tegen te houden. De tekst van 

deze voorhangbepaling luidt doorgaans: 

 

“De voordracht voor een krachtens .... vast te stellen algemene maatregel van bestuur 

wordt niet eerder gedaan dan twee weken nadat het ontwerp aan beide kamers der 

Staten-Generaal is overgelegd. Indien een der Kamers der Staten-Generaal besluit niet 

in te stemmen met het ontwerp, wordt er geen voordracht gedaan en kan niet eerder dan 

... weken na het besluit van die kamer der Staten-Generaal een nieuw ontwerp aan 

beide kamers der Staten-Generaal worden overgelegd.” 

 

Dat betekent dus dat de Tweede en/of Eerste Kamer kunnen voorkomen dat de regering het 

betreffende ontwerp aan de AARvS voorlegt en dat ze een nieuw ontwerp kunnen afdwingen. 

Deze variant kan daarom worden aangeduid als “zware gecontroleerde delegatie vooraf”. 

De invloed van het parlement bij de zware gecontroleerde delegatie vooraf werkt dus anders 

dan bij de voorwaardelijke delegatie vooraf van variant 5. Volgens variant 5 kan het 

parlement namelijk de inhoud van de ontwerp-amvb wijzigen of de amvb tegenhouden door 

een wet te eisen. Bij de zware gecontroleerde delegatie van variant 6 hoeft de Kamer geen wet 

                                                           
50 Kamerstukken II  2009/10, 31957, nr. 12. 
51 Zie in de bijlage de gegevens bij het Ministerie van SZW, Stb. 2015/535, en het Ministerie van VWS, Stb. 

2015/459. 
52 Art. 21, zesde lid, van de Meststoffenwet is een gevolg van een amendement van het lid Dikkers c.s.: 

Kamerstukken II 2014/15, 33979, nr. 60. 
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te eisen, maar kan de Kamer een nieuwe ontwerp-amvb afdwingen. Dat maakt de procedure 

eenvoudiger. Wel is het de vraag wat er moet gebeuren als de nieuwe ontwerp-amvb de 

Kamer ook niet bevalt. In theorie kan bij deze variant de procedure zich eindeloos herhalen 

als de Kamer steeds niet instemt met een nieuw ontwerp. Staatsrechtelijk is het ook een wat 

vreemde figuur omdat het in feite betekent dat het parlement kan verbieden om een 

voordracht te doen, dus een ontwerp aan de AARvS voor te leggen.  

Variant 6 is nog betrekkelijk nieuw. Voor zover ik kon nagaan is die voor het eerst voor 

amvb’s wettelijk vastgelegd in 2012 via een amendement van het lid Keijzer op het 

wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet 

maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een 

vermogensinkomensbijstelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of 

voorzieningen op grond van die wetten.53 Al eerder, namelijk vanaf 2009, werd deze variant 

gebruikt voor inwerkingtredingsbesluiten die op deze manier ter instemming worden 

voorgelegd aan het parlement.54 In de praktijk wordt voor een zware voorhangprocedure in 

amendementen overigens meestal variant 5 (dus voorwaardelijke delegatie vooraf) gebruikt. 

Variant 6 wordt vooral gebruikt voor inwerkingtredingsbesluiten en andere koninklijke 

besluiten die geen amvb’s zijn (zgn. kleine koninklijke besluiten). 

In mijn onderzoek kwam ik variant 6 tegen in artikel 2.1.4, vijfde lid, van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning 2015, in twee gevallen waarin de ontwerp-amvb’s naar mijn 

mening ten onrechte niet bij het parlement werden voorgehangen.55  

 

Variant 7: Lichte gecontroleerde delegatie achteraf 

 

In hoofdstuk 2 is vermeld dat tot 2000 in Ar 37 ook een model was opgenomen voor het 

voorleggen van een vastgestelde, maar nog niet in werking getreden, amvb aan het 

parlement.56 Pas wanneer een termijn van (meestal) vier weken is verstreken, treedt de amvb 

dan in werking. Zoals blijkt uit hoofdstuk 2 is dit eigenlijk de oudste vorm van parlementaire 

betrokkenheid bij gedelegeerde regelgeving en de oorspronkelijke vorm van gecontroleerde 

delegatie.57 Dit model kan aangeduid worden als “lichte gecontroleerde delegatie achteraf”. 

Het is dus een nahangprocedure, waarbij het parlement alleen de mogelijkheid heeft 

opmerkingen te maken. Soms noemt men dit daarom ook wel “lichte nahangprocedure”.58 

Zo’n nahangbepaling ziet er doorgaans als volgt uit:  

 

“Een krachtens artikel … vastgestelde algemene maatregel van bestuur treedt niet 

eerder in werking dan vier weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij 

is geplaatst. Van de plaatsing wordt onverwijld mededeling gedaan aan de beide 

Kamers der Staten-Generaal.” 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Kamerstukken II 2012/13, 33204, nr. 12. 
54 Borman 2015, p. 474. 
55 Zie in de bijlage de gegevens bij het ministerie van VWS, Stb. 2016/527 en Stb. 2015/472. 
56 Ar 36-37 bevatten sinds 2000 dus alleen de variant van gecontroleerde delegatie vooraf (variant 1). Dat  
57 In Kortmann 2012, p. 335 staat zelfs nog steeds dat gecontroleerde delegatie inhoudt dat een vastgestelde 

amvb aan het parlement wordt voorgelegd en wordt daarbij verwezen naar Ar 36. Dat is dus onjuist. 
58 Zie bijvoorbeeld de toelichting op het (aangenomen) amendement van de leden Volp en Bruins Slot bij het 

wetsvoorstel tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met 

het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving: Kamerstukken II 2015/16, 33980, nr. 22. 
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§ 3.4 De varianten in schema 

 

Uit het voorgaande volgt dat de genoemde varianten en de onderscheidingen tussen voor- en 

nahangprocedures en tussen “lichte” en “zware” voor- en nahang als volgt in een schema 

kunnen worden weergegeven:  

 

Variant Voor- of 

nahang 

Licht of 

zwaar 

1. Lichte gecontroleerde delegatie vooraf (Ar 36-37) Voorhang Licht 

2. Tijdelijke delegatie (Ar 38-39) n.v.t. Zwaar 

3. Delegatie onder vereiste goedkeuring bij wet (Ar 

40-41) 

n.v.t. Zwaar 

4. Voorwaardelijke delegatie achteraf (Ar 42-43) Nahang Zwaar 

5. Voorwaardelijke delegatie vooraf Voorhang Zwaar 

6. Zware gecontroleerde delegatie vooraf  Voorhang Zwaar 

7. Lichte gecontroleerde delegatie achteraf  Nahang Licht 

 

Hierbij geldt dat een voor- of nahang als “zwaar” wordt aangemerkt als het parlement een 

voor de regering bindende beslissing kan nemen over de amvb (tegenhouden, wijziging 

afdwingen, onderwerp of inwerkingtreding bij wet regelen) en als “licht” als de parlementaire 

invloed zich beperkt tot het maken van opmerkingen en eventueel het voeren van een debat. 

Als de varianten 1, 4, 5, 6 en 7 in een schema van “lichte” en “zware” voor- en 

nahangprocedures worden gezet, wat tegenwoordig steeds meer de gangbare terminologie is, 

ontstaat het volgende beeld: 

 

 Voorhang Nahang 

Licht 1 7 

Zwaar 5 en 6 4 
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Hoofdstuk 4. Sanering van voor- en nahangprocedures 
 

Uit het vorige hoofdstuk blijkt dat er naast de varianten in de Ar nog meer varianten in 

omloop zijn gekomen voor voor- en nahangprocedures. Die varianten ben ik in mijn 

onderzoek ook tegengekomen. Ook wordt bij de varianten die in de Ar zijn beschreven niet 

altijd precies de tekst van de modelbepalingen uit de Ar gevolgd. Verder blijkt dat de variant 

van gecontroleerde delegatie achteraf (variant 7), die in 2000 uit de Ar is verwijderd, nog 

steeds in diverse wetten staat en dus moet worden toegepast. Ook komt deze variant soms nog 

in amendementen voor. 

Hieruit blijkt dat van het streven van de regering en de Kamer aan het eind van de vorige 

eeuw om het aantal voor- en nahangprocedures en het aantal varianten daarvan te beperken 

(zie hoofdstuk 2), niet veel is terechtgekomen. 

 

Het is interessant om te vermelden dat tien jaar geleden door de regering een nieuwe poging is 

gedaan tot stroomlijning en vereenvoudiging. Op 15 januari 2007 werd er bij de Tweede 

Kamer een wetsvoorstel ingediend om dat te doen voor amvb’s op het gebied van wonen, 

ruimte en milieu.59 Er werd voorgesteld: 

1. Afschaffen van alle nahangprocedures. Dit betrof de in hoofdstuk 3 genoemde 

varianten 4 en 7). 

2. Alleen de voorhangprocedures voor amvb’s die er “echt toe doen” blijven bestaan. Dit 

betrof een sanering van de in hoofdstuk 3 genoemde variant 1. 

 

Een belangrijke voorgestelde wijziging was verder dat de overblijvende voorhangprocedures 

zouden dan bovendien alleen van toepassing moeten zijn op het “voor de eerste maal 

vaststellen” van de desbetreffende amvb. Dat heeft betrekking op een wetstechnische 

thematiek die hiervoor nog niet is besproken, maar wel belangrijk is om te vermelden. Zoals 

ook blijkt uit de voorbeeld-wetteksten die in hoofdstuk 3 zijn geciteerd, heeft een voor- of 

nahangbepaling altijd betrekking op een amvb die “krachtens” een in de voor- of 

nahangbepaling genoemde wetsbepaling wordt of is vastgesteld. Die wetsbepaling is de 

zogeheten delegatiegrondslag, die in de amvb is te vinden in de aanhef achter de woorden 

“Gelet op” (vaak heeft een amvb overigens meerdere delegatiegrondslagen).   

Ook wijzigingen van een amvb hebben steeds diezelfde delegatiegrondslag. Dat betekent dus 

dat ook wijzigings-amvb’s moeten worden voorgehangen. Omdat het interessant is om te 

weten of er sprake is van voor- of nahang van een oorspronkelijke amvb of van een 

wijzigings-amvb, is dat ook in dit onderzoek bekeken en in de bijlage met data vermeld. In de 

memorie van toelichting bij het wetsvoorstel van 15 januari 2007 schreef de minister van 

VROM dat latere wijzigingen van een amvb “in veel gevallen punten van ondergeschikte of 

slechts technische betekenis” bevatten.60 Het gaat dan bijvoorbeeld alleen maar om het 

aanpassen van het nummer van een artikel een andere regeling waarnaar wordt verwezen. Om 

die reden werd volgens de memorie van toelichting een generieke verplichting tot het 

voorhangen van elke wijziging van een initieel voorgehangen amvb te zwaar geacht. Daarom 

werd in het wetsvoorstel opgenomen dat de gecontroleerde delegatie vooraf alleen zou 

moeten plaatsvinden bij het “voor de eerste maal vaststellen” en dus niet bij latere 

wijzigingen. De minister realiseerde zich wel dat er ook belangrijke wijzigingen kunnen zijn 

waarover de Kamer wel opmerkingen zou moeten kunnen maken. Die zouden dan wel aan de 

beide Kamers moeten worden toegezonden, maar dat kon niet wettelijk worden vastgelegd 

“omdat het onderscheid tussen belangrijke en andere wijzigingen niet scherp te maken is”. 

 

                                                           
59 Kamerstukken II 2006/07, 30 930, nrs. 1-2. 
60 Kamerstukken II 2006/07, 30 930, nr. 3, p. 10. 



24 
 

Op 13 februari 2007 stuurde de minister van Justitie een brief naar de Tweede en de Eerste 

Kamer waarin werd voorgesteld om deze vereenvoudigingen ook voor amvb’s op andere 

terreinen dan wonen, ruimte en milieu door te voeren. 61 

De Raad van State had over het wetsvoorstel een advies uitgebracht zonder inhoudelijke 

opmerkingen (blanco advies).62  

De Tweede Kamer reageerde echter kritisch in een verslag van 28 maart 2007.63  Uit het 

verslag kwam naar voren dat de Kamer grote waarde hechtte aan haar betrokkenheid bij 

gedelegeerde regelgeving en dat veel fracties moeite hadden om bevoegdheden van de Kamer 

op dat gebied prijs te geven. 

Op 8 mei 2007 stuurde de Minister van VROM een brief naar de Tweede Kamer waarin stond 

dat de behandeling van de brief van de Minister van Justitie van 13 februari 2007 werd 

afgewacht.64 De brief is echter nooit inhoudelijk behandeld door de Tweede Kamer. De brief 

stond wel bij de Eerste Kamer op de agenda van een debat op 15 mei 2017 over versnelde 

implementatie van EU-richtlijnen, maar in dat debat werd niet over de brief gesproken.65 

Het wetsvoorstel van VROM heeft daarna zes jaar stilgelegen zonder dat er iets gebeurde. De 

regering heeft geen nota naar aanleiding van het verslag uitgebracht.  

Op 7 januari 2013 is het wetsvoorstel uiteindelijk ingetrokken via een brief van de 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. 66 In de brief noemde de staatssecretaris de 

beperking van de voorhangprocedure tot de eerste vaststelling van een amvb en daarmee het 

uitsluiten van latere wijzigingen van voorhang “een kernelement van het voorstel”. Volgens 

de staatssecretaris had dit element echter “geen enkele navolging gekregen”. Verder was het 

wetsvoorstel niet meer actueel door de plannen voor een nieuwe Omgevingswet en door 

departementale herindelingen. 

 

De conclusie kan zijn dat de wens van de regering van tien jaar geleden om voor- en 

nahangprocedures te saneren eigenlijk niets is terechtgekomen. 

 

 

  

                                                           
61 Kamerstukken II 2006/07, 29383, nr. 75; Kamerstukken I 2006/07, 30 800 VI, C. 
62 Kamerstukken II 2006/07, 30930, nr. 4. 
63 Kamerstukken II 2006/07, 30930, nr. 6. 
64 Kamerstukken II 2006/07, 30930, nr. 7. 
65 Handelingen I 2006/07, nr. 29, p. 893-907. 
66 Kamerstukken II 2012/13, 30930, nr. 9. 
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Hoofdstuk 5. Methode van onderzoek en toelichting op de bijlage met data 

 

Zoals reeds vermeld in paragraaf 1.3 is met dit onderzoek beoogt om meer inzicht te krijgen 

in de werking en effectiviteit van voor- en nahangprocedures in de wetgeving van de 

verschillende ministeries.  

Daartoe zijn alle amvb’s onderzocht die in de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 

december 2016 in het Staatsblad zijn gepubliceerd. Om deze amvb’s op het spoor te komen is 

gebruik gemaakt van de website zoek.officielebekendmakingen.nl. Dat is de “raadpleegsite” 

voor het doorzoeken van onder andere officiële bekendmakingen, die behoort bij de website 

www.officielebekendmakingen.nl, waarop ingevolge artikel 1 van de Bekendmakingsregeling 

het Staatsblad wordt uitgegeven. Zoals voorgeschreven in artikel 3, aanhef en onder b, van de 

Bekendmakingswet, worden amvb’s altijd gepubliceerd in het Staatsblad. De website 

zoek.officielebekendmakingen.nl biedt dus een volledig beeld van alle gepubliceerde amvb’s. 

Per gepubliceerde amvb is er altijd één Staatsblad, dus het kan niet zo zijn dat een Staatsblad 

meerdere amvb’s bevat. Op zoek.officielebekendmakingen.nl is vervolgens in de categorie 

“Staatsblad” in de periode 1-1-2015 t/m 31-12-2016 gezocht naar alle daarin voorkomende 

publicaties. Van alle zoekresultaten (1129) zijn de resultaten in de categorie “AMvB” 

geïnventariseerd. De andere twee voorkomende categorieën, “Wet” en “Klein Koninklijk 

Besluit” zijn niet relevant voor dit onderzoek, omdat dit geen amvb’s zijn. In enkele gevallen 

bleek dat een in de zoekresultaten als AMvB aangemerkte publicatie een klein KB bleek te 

zijn en dus door de redactie van officielebekendmakingen.nl ten onrechte in de categorie 

“AMvB” was geplaatst. Deze kleine KB’s zijn vervolgens uiteraard buiten beschouwing 

gelaten. Omgekeerd is ook nagegaan of er in de categorieën “Wet” en “Klein Koninklijk 

Besluit” abusievelijk amvb’s waren geplaatst. Dat bleek niet het geval te zijn. Op basis 

hiervan is vastgesteld dat er in 2015 en 2016 in totaal 370 amvb’s in het Staatsblad zijn 

gepubliceerd. 

 

De bijlage bij deze scriptie bevat de data van het onderzoek.  Alle in de onderzoeksperiode 

gepubliceerde amvb’s, ook als deze geen voor- of nahangprocedure bevatten, zijn daarin 

vermeld, onder vermelding van de jaargang en het nummer van het betreffende Staatsblad en 

het volledige opschrift (zie Ar 106, eerste lid, onder b).  

In de bijlage zijn de amvb’s ingedeeld per ministerie. In zoek.officielebekendmakingen.nl 

wordt een ministerie aangeduid als “Publicerende organisatie”. In de onderzoeksperiode 

waren dit dezelfde ministeries als ten tijde van het onderzoek (AZ, BZK, BuZa, Defensie, EZ, 

Financiën, IenM, OCW, SZW, VenJ en VWS), dus die indeling was ten tijde van het 

onderzoek nog steeds bruikbaar voor de in 2015 en 2016 gepubliceerde amvb’s. 

 

In de bijlage is van elke amvb vermeld of deze een nieuwe amvb is of een wijzigings-amvb. 

Dit is namelijk een interessant gegeven in verband met het in hoofdstuk 4 beschreven 

voornemen van het kabinet van tien jaar geleden om voorhangprocedures niet meer van 

toepassing te laten zijn op wijzigings-amvb’s vanuit de gedachte dat die in veel gevallen 

slechts punten van ondergeschikte of slechts technische betekenis bevatten. Dit onderscheid 

was echter niet altijd even scherp te maken. In sommige gevallen riep een amvb namelijk een 

nieuw besluit in het leven en wijzigde tevens enkele oude besluiten. Er is voor gekozen om 

een nieuwe amvb die ook enkele wijzigingen van oude amvb’s bevat, aan te merken als een 

nieuwe amvb. Het invoegen van een derde categorie “Nieuwe en wijzigings-amvb” leidt tot 

zeer onoverzichtelijke resultaten. Bovendien gaat een “nieuwe en wijzigings-amvb” in de 

kern meestal om het nieuwe besluit. 
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In de bijlage is vervolgens bij elke amvb vermeld wat de wettelijke grondslag is van de amvb, 

dus de delegatiebepaling(en) in de delegerende wet(ten). Daarbij is uitgegaan van de 

vermelding van de wettelijke grondslag in de aanhef van de amvb, na de woorden “Gelet op” 

(zie Ar 110, eerste lid, en Ar 114, eerste lid). Voor al die delegatiebepalingen is vervolgens 

nagegaan of de delegerende wet daarvoor een voor- en/of nahangprocedure voorschreef. 

Daarbij is uitgegaan van de tekst van de wet zoals die vóór de publicatie van de amvb luidde. 

Als de aanhef van een amvb meerdere delegatiebepalingen noemde, al dan niet verspreid over 

verschillende wetten, is voor elk van die delegatiebepalingen apart vastgesteld of daarop een 

voor- en/of nahangprocedure van toepassing was. Het komt geregeld voor dat een amvb is 

gebaseerd op meerdere delegatiebepalingen en dat slechts voor sommige van die 

delegatiebepalingen een voor- en/of nahang van toepassing is. Formeel zou in zo’n geval 

alleen het stukje van de (ontwerp-) amvb dat op die laatstgenoemd delegatiebepalingen is 

gebaseerd, hoeven te worden voor- en/of nagehangen. Ik ben echter geen gevallen 

tegengekomen waarin zo’n splitsing werd gemaakt. 

 

Alle gevallen waarin op basis van het voorgaande in de delegerende wet een voor- of 

nahangverplichting is aangetroffen, zijn in de bijlage vermeld onder het kopje “Voor- of 

nahangprocedure aanwezig?” door het noemen van de betreffende voor- en/of 

nahangbepaling. Daarbij is steeds vermeld of het een lichte voorhangprocedure, een zware 

voorhangprocedure, een lichte nahangprocedure of een zware nahangprocedure is, met daarbij 

het variantnummer volgens de indeling die is gemaakt in hoofdstuk 3 (zie met name het 

tweede schema in paragraaf 3.4). Dit betreft de variantnummers 1, 4, 5, 6 of 7. Zoals reeds 

vermeld in paragraaf 3.2 zijn de varianten 2 en 3 (tijdelijke delegatie en delegatie onder het 

vereiste van goedkeuring bij wet) in het onderzoek immers buiten beschouwing gebleven, 

omdat dit geen voor- of nahangprocedures zijn.  

Op sommige amvb’s bleek zowel een voorhang- als een nahangprocedure van toepassing. Een 

goed voorbeeld hiervan is artikel 21.6 van de Wet milieubeheer: op grond van het vierde lid 

van dat artikel is er op een groot aantal amvb’s een lichte gecontroleerde delegatie (variant 1) 

van toepassing. Op al diezelfde amvb’s is op grond van het vijfde lid van dat artikel dan ook 

nog eens een lichte gecontroleerde delegatie achteraf (variant 7) van toepassing.67 In de 

bijlage zijn uiteraard dan zowel de voor- als de nahangprocedure genoemd. In de tabellen in 

hoofdstuk 6 komen beide uiteraard ook steeds terug in de absolute aantallen per variant. 

Hoofdstuk 6 bevat ook een overzicht waarin percentueel in beeld is gebracht wat de 

verhouding is tussen het aantal amvb’s met een voor- en/of nahangprocedure en het totale 

aantal amvb’s. Bij die berekening is dus uitgegaan van het aantal amvb’s en niet van het 

aantal procedures (anders gezegd: dubbele procedures zijn als 1 gerekend), omdat er anders 

een scheef beeld zou ontstaan. In theorie zou men dan zelfs boven 100% kunnen uitkomen. 

Een kanttekening die bij de hier beschreven onderzoeksmethode kan worden gemaakt is dat 

een zware voor- of nahangprocedure (varianten 4, 5 en 6) er soms toe kan leiden dat er geen 

amvb in het Staatsblad verschijnt, terwijl het onderzoek zich richt op gepubliceerde amvb’s. 

Dat betekent dat (aanvankelijk tot stand te brengen) amvb’s die zijn “tegengehouden” door 

het parlement buiten beeld zijn gebleven. Dus er kunnen in dit onderzoek niet met 100% 

zekerheid uitspraken worden gedaan over de mate van toepassing van zware 

voorhangprocedures. In de praktijk maakt het parlement echter hoogst zelden gebruik van de 

mogelijkheid om daadwerkelijk een amvb tegen te houden en eventueel in plaats daarvan een 

wet af te dwingen. 

 

                                                           
67 Deze dubbele gecontroleerde delegatie was tien jaar geleden een belangrijke reden voor de regering om voor 

te stellen om de nahangverplichting te schrappen: zie hoofdstuk 4. 
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Vervolgens is voor elke amvb waar een voor- of nahangprocedure op van toepassing is, 

onderzocht of de (ontwerp-)amvb daadwerkelijk is toegezonden aan de Tweede Kamer en de 

Eerste Kamer. Hiermee is dus nagegaan of de voor- of nahangverplichting is nageleefd. 

Hiervoor is opnieuw gebruik gemaakt van de site zoek.officielebekendmakingen.nl. In de 

categorie “Parlementaire documenten” is gezocht naar (een vermelding van) de 

aanbiedingsbrieven van alle (ontwerp-)amvb’s waarvoor een voor- of nahangprocedure gold. 

In sommige gevallen was dit gemakkelijk, omdat in de nota van toelichting al de vindplaats 

van de aanbiedingsbrief was vermeld. In gevallen waarin dat niet zo was, is gezocht op 

woorden uit het opschrift van de desbetreffende amvb. Als dit niets opleverde, is het 

verantwoord de conclusie te trekken dat de amvb ten onrechte niet is voor- of nagehangen. Dit 

licht ik hieronder nog even nader toe. 

Een aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer wordt normaliter als Kamerstuk gedrukt waarbij 

dan de toegezonden (ontwerp-amvb) is te vinden als bijlage bij het betreffende Kamerstuk. In 

mindere mate geldt dit voor aanbiedingsbrieven aan de Eerste Kamer. Aanbiedingsbrieven die 

als Kamerstuk zijn aangetroffen, zijn in de bijlage vermeld in de kolommen “AMvB 

daadwerkelijk voor- of nagehangen bij de Tweede Kamer” en “AMvB daadwerkelijk voor- of 

nagehangen bij de Eerste Kamer”. In sommige gevallen werd echter in de Kamerstukken geen 

aanbiedingsbrief aangetroffen, maar bleek wel uit de Handelingen van de Tweede en/of Eerste 

Kamer dat een dergelijke brief was verstuurd, omdat in die Handelingen de ingekomen 

stukken zijn vermeld. In deze gevallen is een verwijzing naar de Handelingen opgenomen met 

daarbij, indien dat in de Handelingen is vermeld, het zogeheten griffienummer. Dit kwam 

vaak voor bij de Eerste Kamer omdat de aanbiedingsbrieven aan de Eerste Kamer vaak niet 

waren te vinden via zoek.officielebekendmakingen.nl en dus kennelijk minder vaak worden 

gedrukt als Kamerstuk dan bij de Tweede Kamer.  

In hoofdstuk 6 wordt onder andere weergegeven hoe vaak ten aanzien van de onderzochte 

amvb’s voor- en nahangverplichtingen niet zijn nageleefd. Daarbij is ervan uitgegaan dat in 

alle gevallen waarin een aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer is toegezonden, er ook een 

brief aan de Eerste Kamer is toegezonden, ook al kon deze niet worden teruggevonden in de 

Kamerstukken of Handelingen van de Eerste Kamer. In de aanbiedingsbrief staat namelijk 

standaard dat een gelijkluidende brief ook aan de voorzitter van de Eerste Kamer is 

gezonden.68  

Als in de Kamerstukken geen aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer is aangetroffen of 

daarvan in de Handelingen van de Tweede Kamer geen melding is gemaakt, is ervan 

uitgegaan dat geen voor- of nahang heeft plaatsgevonden en de voor- of nahangverplichting 

dus niet is nageleefd. Het is verantwoord om die conclusie te trekken, omdat het gebruikelijk 

is dat aanbiedingsbrieven aan de Tweede Kamer als Kamerstuk worden gedrukt en/of daarvan 

melding te maken als ingekomen stuk in de Handelingen van de Tweede Kamer. In deze 

gevallen is er ook van uitgegaan dat er geen voor- of nahang heeft plaatsgevonden bij de 

Eerste Kamer. Daarom is in die gevallen ook in de kolom “AMVB daadwerkelijk voor- of 

nagehangen bij de Eerste Kamer” vermeld: Nee. 

 

Nadat is vastgesteld dat een (ontwerp-)amvb daadwerkelijk is voor- of nagehangen, is bij die 

amvb’s onderzocht of de Tweede Kamer en de Eerste Kamer naar aanleiding van de voor- of 

nahangprocedure opmerkingen hebben gemaakt. Zoals reeds is vermeld in paragraaf 1.3 heeft 

deze deelvraag in dit onderzoek alleen betrekking op “lichte” voorhangprocedures (dus de 

varianten 1 en 7 uit hoofdstuk 3). Bij “zware” voorhangprocedures gaat de voor- of 

nahangbepaling immers niet uit van het maken van opmerkingen door het parlement, maar om 

het mogelijk maken dat het parlement een voor de regering bindende beslissing kan nemen 

                                                           
68 Zie de Modeltekst voorhangbrief op <www.kcwj.nl/kennisbank/draaiboek-voor-de-regelgeving/hoofdstuk-9-

modelbrieven-en-formulieren/modeltekst>. 
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over de (ontwerp-)amvb in de vorm van tegenhouden, wijziging afdwingen of het onderwerp 

of de inwerkingtreding bij formele wet regelen. Interessant is overigens dat in enkele gevallen 

het parlement de zware voorhangprocedure niet gebruikte waarvoor die was bedoeld, maar in 

plaats daarvan de zware voorhangprocedure benutte om alleen opmerkingen te maken. Die 

gevallen zijn ter wille van de zuiverheid niet meegeteld, maar wel vermeld in de bijlage. 

Voor het vinden van opmerkingen van de Tweede en Eerste Kamer is ook weer gebruik 

gemaakt van de site zoek.officielebekendmakingen.nl en gezocht in “Parlementaire 

documenten”. Kamerstukken of Handelingen waarin opmerkingen zijn gevonden, zijn 

weergegeven in de bijlage in de kolommen “Opmerkingen Tweede Kamer” en “Opmerkingen 

Eerste Kamer”. In de meeste gevallen gaat het om Kamerstukken van hetzelfde 

dossiernummer als de aanbiedingsbrief. In de eerste plaats is daarom in dat dossiernummer 

gezocht. Als daarin niets werd aangetroffen, is gezocht op trefwoorden uit het opschrift van 

de amvb. Op basis daarvan kan een verantwoorde conclusie worden getrokken of er wel of 

geen opmerkingen zijn gemaakt. In sommige gevallen is een amvb ten onrechte niet voor- of 

nagehangen bij het parlement. In die gevallen kunnen de Tweede Kamer en de Eerste Kamer 

natuurlijk ook geen opmerkingen maken, aangezien ze niet op de hoogte zijn gesteld van de 

voor- of nahangprocedure. Hiermee is rekening gehouden in de resultaten in hoofdstuk 6 en 

de daarop gebaseerde conclusies in hoofdstuk 7. 

 

Tenslotte is onderzocht of van de voor- of nahangprocedure melding is gemaakt in de nota 

van toelichting bij de amvb, zoals volgt uit Ar 213, eerste lid. Ar 213, eerste lid, schrijft voor 

dat indien voor de totstandkoming van een regeling een bijzondere procedure wettelijk is 

voorgeschreven, aan het volgen daarvan in de toelichting aandacht wordt geschonken. Heel 

strikt geredeneerd zou je kunnen zeggen dat dat dan niet geldt voor nahangprocedures, omdat 

die betrekking hebben op een fase die pas volgt na de totstandkoming van de amvb. De amvb 

en de nota van toelichting zijn dan immers al vastgesteld en in het Staatsblad gepubliceerd. In 

de toelichting kan dus niet worden vermeld wat er met de nahang is gedaan, want die moet 

nog volgen. Een redelijke uitleg van Ar 213, eerste lid, is echter dat als er een 

nahangprocedure van toepassing is, in de nota van toelichting wel moet worden vermeld dat 

er een wettelijke nahangprocedure is voorgeschreven. De praktijk laat zien dat dit soms ook 

gebeurt. Ook voor nahangprocedures is daarom de naleving van Ar 213, eerste lid, in kaart 

gebracht. 

 

Aparte aandacht verdient tenslotte de uitzondering op voorhangverplichtingen in artikel 1:8, 

eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en op nahangverplichtingen in artikel 

7a, eerste lid, van de Bekendmakingswet. Op grond van die artikelen hoeven wettelijke voor- 

en nahangverplichtingen niet te worden gevolgd als de (ontwerp-)amvb “uitsluitend strekt tot 

uitvoering van een bindend besluit van de Raad van de Europese Unie, van het Europees 

Parlement en de Raad gezamenlijk of van de Europese Commissie. Beide bepalingen hebben 

betrekking op amvb’s die uitsluitend zien op de implementatie van Europese regelgeving (met 

name richtlijnen en verordeningen). Vereiste is wel dat een amvb dan geen wijzigingen bevat 

die niet rechtstreeks voortvloeien uit de richtlijn of verordening. Artikel 1:8, tweede lid, Awb 

en artikel 7a, tweede lid, Bekendmakingswet regelen dat de uitzondering niet van toepassing 

is op gevallen waarin (een deel van) het parlement kan eisen dat het onderwerp of de 

inwerkingtreding bij de wet wordt geregeld (dus voorwaardelijke delegatie: zie de varianten 4 

en 5 van hoofdstuk 3). In die gevallen blijft de voor- of nahangverplichting dus wel gelden. 

Bij de beoordeling in dit onderzoek of er op een amvb een voor- respectievelijk 

nahangprocedure van toepassing was, moest dus rekening worden gehouden met de 

uitzondering van artikel 1:8 Awb respectievelijk artikel 7a Bekendmakingswet. In de gevallen 

waarin de uitzondering van toepassing was, is in de bijlage in de kolom “Voor- of 
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nahangprocedure aanwezig?” de wettelijke voor- of nahangprocedure wel vermeld, maar zijn 

deze voor- of nahangprocedures in de tabellen in hoofdstuk 6 niet meegeteld, omdat de voor- 

of nahangprocedure feitelijk niet van toepassing was. Dat de voor- of nahangprocedure 

feitelijk niet van toepassing was, blijkt uit de kolommen “AMvB daadwerkelijk voor- of 

nagehangen bij de Tweede Kamer / Eerste Kamer”, waarin in die gevallen is vermeld dat 

artikel 1:8 Awb of artikel 7a Bekendmakingswet van toepassing was. Probleem was wel dat 

niet altijd duidelijk was of de uitzondering van toepassing was. Dit zou een inhoudelijke 

beoordeling van de amvb vergen, die voor dit onderzoek te complex is. Er is in dit onderzoek 

voor gekozen om uit te gaan van het al dan niet vermelden van de uitzondering in de nota van 

toelichting. Dat betekent dat als in de nota van toelichting niet is vermeld dat artikel 1:8 Awb 

of artikel 7a Bekendmakingswet van toepassing is, de voor- of nahangprocedure in hoofdstuk 

6 is meegeteld. In gevallen waarin dan geen voor- of nahang heeft plaatsgevonden zijn die 

gevallen in dat hoofdstuk gerekend tot de gevallen waarin ten onrechte de (ontwerp-)amvb 

niet is voor- of nagehangen. Deze methode acht ik verantwoord omdat de regering op dit punt 

geen onduidelijkheid mag laten bestaan over de te volgen procedure. Dit is ook de gedachte 

achter Ar 213, eerste lid. 
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Hoofdstuk 6. Onderzoeksresultaten 

 

Uit de onderzoeksbijlage zijn resultaten gekomen die in dit hoofdstuk zijn weergegeven.  

Elk ministerie (m.u.v. de ministeries van Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken en Defensie) 

heeft telkens twee tabellen waarin de resultaten van het desbetreffende ministerie zijn 

weergegeven.  

Daaraan voorafgaand zijn dezelfde tabellen opgenomen, maar dan als totaaltabellen, waarin 

dus alle resultaten van alle ministeries bij elkaar zijn verwerkt.  

 

De eerste tabel start steeds met het aantal gepubliceerde amvb’s. Bij de ministeries van 

Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken en Defensie houdt de tabel hier op, omdat er ofwel 

geen amvb’s zijn gepubliceerd (AZ) ofwel verder geen voor- of nahangprocedures van 

toepassing waren op de amvb’s die door die ministeries zijn gepubliceerd in de 

onderzoeksperiode. De andere ministeries hebben in deze periode wel amvb’s gepubliceerd 

waarvoor wel voor- en nahangprocedures golden.  

 

Het lichtblauwe gedeelte van de eerste tabel begint met de totale aantallen voor- en 

nahangprocedures, met een uitsplitsing naar wijzigings-amvb’s en nieuwe amvb’s. Soms 

gelden er voor een amvb zowel een voor- als een nahangprocedure (dubbele voor- en 

nahangprocedures). Het aantal amvb’s waarin dat het geval is, is vervolgens vermeld. Aan de 

hand daarvan is berekend hoeveel amvb’s er zijn met een voor- en/of een nahangprocedure en 

is het percentage vermeld van het aantal amvb’s met een voor- en/of nahangprocedure in 

relatie tot het totaal aantal gepubliceerde amvb’s, zoals in hoofdstuk 5 is beschreven.  

Verder bevat het lichtblauwe gedeelte de specifieke aantallen voor- en nahangprocedures, 

uitgesplitst per onderzochte variant (varianten 1, 4, 5, 6, en 7) en naar wijzigings-amvb’s en 

nieuwe amvb’s. 

 

In het lichtrode gedeelte van de eerste tabel zijn vervolgens aantallen vermeld over niet 

nageleefde voor- en nahangprocedures. Ook zijn de percentages vermeld van de voor- en 

nahangprocedures die niet worden nageleefd. Deze percentages zijn gerelateerd aan het totale 

aantal voor- en nahangprocedures en dus niet aan het aantal voor- en/of nahangprocedures in 

amvb’s. Dus als een amvb zowel een lichte gecontroleerde delegatie vooraf (variant 1) bevat 

als een lichte gecontroleerde delegatie achteraf (variant 7), en beide procedures zijn niet 

nageleefd, zijn er in totaal twee procedures (weliswaar in één amvb) niet nageleefd. Dit komt 

dus tot uitdrukking in de percentages. Voor de totaaltabel betekent dit dus het volgende. Er is 

vermeld dat 19% (31 gevallen) van de voor- en nahangprocedures niet is nageleefd. Dit 

betreft 19% van het totale aantal voor- en nahangprocedures (165 gevallen). 

Aantallen en percentages niet nageleefde voor- en nahangprocedures zijn in het lichtrode 

gedeelte ook uitgesplitst naar wijzigings-amvb’s en nieuwe amvb’s. Tevens is weer 

onderscheid gemaakt tussen de verschillende onderzochte varianten. 

 

In de onderste, lichtoranje, rij van de eerste tabel is weergegeven hoe vaak een voor- of 

nahangprocedure niet vermeld is in de toelichting. Ook hier worden percentages vermeld die 

zijn gerelateerd aan het totale aantal voor- en nahangprocedures om dezelfde reden als 

hierboven beschreven. De 38% (63 gevallen) van de voor- en nahangprocedures die volgens 

de totaaltabel niet zijn vermeld in de toelichting, betreft dus 38% van het totale aantal voor- 

en nahangprocedures (165). 

 

De tweede tabel bevat informatie over de reacties van de Tweede en Eerste naar aanleiding 

van de gecontroleerde delegatie vooraf (variant 1) en de gecontroleerde delegatie achteraf 
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(variant 7). In deze tabel zijn, naast absolute aantallen, percentages weergegeven. Dit keer zijn 

de percentages gerelateerd aan de aantallen van de desbetreffende variant (1 of 7) minus de 

aantallen die niet zijn nageleefd van die variant. Reden hiervoor is dat de Tweede en Eerste 

Kamer natuurlijk geen opmerkingen hebben kunnen maken over een amvb waarbij de voor- 

of nahangprocedure niet is nageleefd. Voor de totaaltabel betekent dit dus het volgende. In de 

tweede tabel is bijvoorbeeld te zien dat de Tweede Kamer in 58 gevallen opmerkingen heeft 

gemaakt naar aanleiding van de lichte gecontroleerde delegatie (variant 1). Daarbij is vermeld 

dat dit 57% betreft. Die 57% is gerelateerd aan het in de eerste tabel genoemde aantal van 122 

gevallen van lichte gecontroleerde delegatie minus het in de eerste tabel genoemde aantal van 

21 gevallen waarin de lichte gecontroleerde delegatie niet is nageleefd, dus 101 gevallen 

(58/101 = 57%). 

 

Tot slot wil ik nog toelichten waarom sommige hokjes in het schema leeg zijn en andere 

hokjes de waarde nul hebben gekregen. Ik zal dit illustreren met een voorbeeld: Bij het 

ministerie van BZK is in totaal drie keer een lichte gecontroleerde delegatie achteraf (variant 

7) voorgekomen (zie het lichtblauw gedeelte van de eerste tabel). Bij geen van deze gevallen 

heeft de Tweede Kamer opmerkingen gemaakt (zie tweede tabel). Het percentage is dus echt 

0, omdat er daadwerkelijk drie amvb’s zijn nagehangen, waarover geen opmerkingen zijn 

gemaakt. Bij het ministerie van VenJ kwam variant 7 echter nooit voor. Aan een beoordeling 

hoe vaak opmerkingen zijn gemaakt, kom je in dit geval dus niet toe. In een dergelijk geval is 

ervoor gekozen om het hokje in het schema leeg te laten. Een leeg hokje betekent dus dat er 

geen data zijn. Een 0 betekent dus dat er wel data zijn, maar dat de waarde dus gewoon op 0 

uitkomt. 
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TOTAALOVERZICHT Wijzigings-
amvb’s 

Nieuwe 
amvb’s 

Totaal 

Gepubliceerde amvb’s 
 

290 80 370 

Totaal aantal voor- en nahangprocedures 134 31 165 

Aantal dubbele voor- en nahangprocedures 17 4 21 

Aantal amvb’s met voor- en/of nahangprocedure 117 (40%) 27 (34%) 144 (39%) 

 Wijzigings-
amvb’s 

Nieuwe 
amvb’s 

Totaal 

Lichte gecontroleerde 
delegatie vooraf (variant 1) 

94 28 122 

Zware voorwaardelijke 
delegatie achteraf (variant 4) 

8 0 8 

Voorwaardelijke delegatie 
vooraf (variant 5) 

8 0 8 

Zware gecontroleerde 
delegatie vooraf (variant 6) 

3 0 3 

Lichte gecontroleerde 
delegatie achteraf (variant 7) 

21 3 24 

 

   

    

Niet nageleefde voor- en nahangprocedures (totaal) 
 

26 (19%) 5 (16%) 31 (19%) 

 Wijzigings-
amvb’s 

Nieuwe 
amvb’s 

Totaal 

Lichte gecontroleerde 
delegatie vooraf (variant 1) 

17 4 21 

Zware voorwaardelijke 
delegatie achteraf (variant 4) 

1  1 

Voorwaardelijke delegatie 
vooraf (variant 5) 

1  1 

Zware gecontroleerde 
delegatie vooraf (variant 6) 

2  2 

Lichte gecontroleerde 
delegatie achteraf (variant 7) 

5 1 6 

    
 

   

Voor- en nahangprocedures niet vermeld in de toelichting 
 

50 (37%) 13 (42%) 63 (38%) 

 

TOTAALOVERZICHT Wijzigings-
amvb’s 

Nieuwe 
amvb’s 

Totaal 

Opmerkingen van de Tweede Kamer n.a.v. de lichte 
gecontroleerde delegatie vooraf (variant 1) 

41 (53%) 17 (70%) 58 (57%) 

Opmerkingen van de Eerste Kamer n.a.v. de lichte 
gecontroleerde delegatie vooraf (variant 1) 

7 (9%) 4 (17%) 11 (11%) 

Opmerkingen van de Tweede Kamer n.a.v. de lichte 
gecontroleerde delegatie achteraf (variant 7) 

1 (6%) 0 (0%) 1 (6%) 

Opmerkingen van de Eerste Kamer n.a.v. de lichte 
gecontroleerde delegatie achteraf (variant 7) 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 
 



33 
 

MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN Wijzigings-
amvb’s 

Nieuwe 
amvb’s 

Totaal 

Gepubliceerde amvb’s 
 

0 0 0 

 

Toelichting: 

Het ministerie van Algemene Zaken heeft geen amvb’s gepubliceerd in de periode die 

onderzocht is. Dit ministerie is dus niet relevant voor het onderzoek en om die reden wordt de 

rest van het schema niet weergegeven. 
 
 
 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN Wijzigings-
amvb’s 

Nieuwe 
amvb’s 

Totaal 

Gepubliceerde amvb’s 
 

2 0 2 

 

Toelichting: 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft slechts 2 amvb’s gepubliceerd. Er waren geen 

voor- of nahangprocedures van toepassing. Dit ministerie is dus niet relevant voor het 

onderzoek en om die reden wordt de rest van het schema niet weergegeven. 
  
 

MINISTERIE VAN DEFENSIE Wijzigings-
amvb’s 

Nieuwe 
amvb’s 

Totaal 

Gepubliceerde amvb’s 
 

2 1 3 

 

Toelichting: 

Het ministerie van Defensie heeft slechts 3 amvb’s gepubliceerd. Er waren geen voor- of 

nahangprocedures van toepassing. Dit ministerie is dus niet relevant voor het onderzoek en 

om die reden wordt de rest van het schema niet weergegeven. 
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN 
KONINKRIJKSRELATIES 

Wijzigings-
amvb’s 

Nieuwe 
amvb’s 

Totaal 

Gepubliceerde amvb’s 
 

34 9 43 

Totaal aantal voor- en nahangprocedures 13 3 16 

Aantal dubbele voor- en nahangprocedures 1 0 1 

Aantal amvb’s met voor- en/of nahangprocedure 12 (35%) 3 (33%) 15 (35%) 

 Wijzigings-
amvb’s 

Nieuwe 
amvb’s 

Totaal 

Lichte gecontroleerde 
delegatie vooraf (variant 1) 

10 3 13 

Zware voorwaardelijke 
delegatie achteraf (variant 4) 

0 0 0 

Voorwaardelijke delegatie 
vooraf (variant 5) 

0 0 0 

Zware gecontroleerde 
delegatie vooraf (variant 6) 

0 0 0 

Lichte gecontroleerde 
delegatie achteraf (variant 7) 

3 0 3 

 

   

    

Niet nageleefde voor- en nahangprocedures (totaal) 
 

2 (15%) 0 (0%) 2 (13%) 

 Wijzigings-
amvb’s 

Nieuwe 
amvb’s 

Totaal 

Lichte gecontroleerde 
delegatie vooraf (variant 1) 

1 0 1 

Zware voorwaardelijke 
delegatie achteraf (variant 4) 

   

Voorwaardelijke delegatie 
vooraf (variant 5) 

   

Zware gecontroleerde 
delegatie vooraf (variant 6) 

   

Lichte gecontroleerde 
delegatie achteraf (variant 7) 

1  1 

    
 

   

Voor- en nahangprocedures niet vermeld in de toelichting 
 

5 (38%) 2 (67%) 7 (44%) 

 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN 
KONINKRIJKSRELATIES 

Wijzigings-
amvb’s 

Nieuwe 
amvb’s 

Totaal 

Opmerkingen van de Tweede Kamer n.a.v. de lichte 
gecontroleerde delegatie vooraf (variant 1) 

6 (67%) 2 (67%) 8 (67%) 

Opmerkingen van de Eerste Kamer n.a.v. de lichte 
gecontroleerde delegatie vooraf (variant 1) 

2 (22%) 1 (33%) 3 (25%) 

Opmerkingen van de Tweede Kamer n.a.v. de lichte 
gecontroleerde delegatie achteraf (variant 7) 

0 (0%)  0 (0%) 

Opmerkingen van de Eerste Kamer n.a.v. de lichte 
gecontroleerde delegatie achteraf (variant 7) 

0 (0%)  0 (0%) 
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MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Wijzigings-
amvb’s 

Nieuwe 
amvb’s 

Totaal 

Gepubliceerde amvb’s 
 

25 14 39 

Totaal aantal voor- en nahangprocedures 11 5 16 

Aantal dubbele voor- en nahangprocedures 1 0 1 

Aantal amvb’s met voor- en/of nahangprocedure 10 (40%) 5 (36%) 15 (38%) 

 Wijzigings-
amvb’s 

Nieuwe 
amvb’s 

Totaal 

Lichte gecontroleerde 
delegatie vooraf (variant 1) 

6 5 11 

Zware voorwaardelijke 
delegatie achteraf (variant 4) 

1 0 1 

Voorwaardelijke delegatie 
vooraf (variant 5) 

1 0 1 

Zware gecontroleerde 
delegatie vooraf (variant 6) 

0 0 0 

Lichte gecontroleerde 
delegatie achteraf (variant 7) 

3 0 3 

 

   

    

Niet nageleefde voor- en nahangprocedures (totaal) 
 

1 (9%) 0 (0%) 1 (6%) 

 Wijzigings-
amvb’s 

Nieuwe 
amvb’s 

Totaal 

Lichte gecontroleerde 
delegatie vooraf (variant 1) 

1 0 1 

Zware voorwaardelijke 
delegatie achteraf (variant 4) 

0  0 

Voorwaardelijke delegatie 
vooraf (variant 5) 

0  0 

Zware gecontroleerde 
delegatie vooraf (variant 6) 

   

Lichte gecontroleerde 
delegatie achteraf (variant 7) 

0  0 

    
 

   

Voor- en nahangprocedures niet vermeld in de toelichting 
 

5 (45%) 2 (40%) 7 (44%) 

 

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Wijzigings-
amvb’s 

Nieuwe 
amvb’s 

Totaal 

Opmerkingen van de Tweede Kamer n.a.v. de lichte 
gecontroleerde delegatie vooraf (variant 1) 

4 (80%) 3 (60%) 7 (70%) 

Opmerkingen van de Eerste Kamer n.a.v. de lichte 
gecontroleerde delegatie vooraf (variant 1) 

2 (40%) 0 (0%) 2 (20%) 

Opmerkingen van de Tweede Kamer n.a.v. de lichte 
gecontroleerde delegatie achteraf (variant 7) 

1 (33%)  1 (33%) 

Opmerkingen van de Eerste Kamer n.a.v. de lichte 
gecontroleerde delegatie achteraf (variant 7) 

0 (0%)  0 (0%) 
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MINISTERIE VAN FINANCIËN Wijzigings-
amvb’s 

Nieuwe 
amvb’s 

Totaal 

Gepubliceerde amvb’s 
 

22 5 27 

Totaal aantal voor- en nahangprocedures 8 0 8 

Aantal dubbele voor- en nahangprocedures 2 0 2 

Aantal amvb’s met voor- en/of nahangprocedure 6 (27%) 0 (0%) 6 (22%) 

 Wijzigings-
amvb’s 

Nieuwe 
amvb’s 

Totaal 

Lichte gecontroleerde 
delegatie vooraf (variant 1) 

4 0 4 

Zware voorwaardelijke 
delegatie achteraf (variant 4) 

1 0 1 

Voorwaardelijke delegatie 
vooraf (variant 5) 

0 0 0 

Zware gecontroleerde 
delegatie vooraf (variant 6) 

1 0 1 

Lichte gecontroleerde 
delegatie achteraf (variant 7) 

2 0 2 

 

   

    

Niet nageleefde voor- en nahangprocedures (totaal) 
 

4 (50%)  4 (50%) 

 Wijzigings-
amvb’s 

Nieuwe 
amvb’s 

Totaal 

Lichte gecontroleerde 
delegatie vooraf (variant 1) 

2  2 

Zware voorwaardelijke 
delegatie achteraf (variant 4) 

1  1 

Voorwaardelijke delegatie 
vooraf (variant 5) 

   

Zware gecontroleerde 
delegatie vooraf (variant 6) 

0  0 

Lichte gecontroleerde 
delegatie achteraf (variant 7) 

1  1 

    
 

   

Voor- en nahangprocedures niet vermeld in de toelichting 
 

5 (63%)  5 (63%) 

 

MINISTERIE VAN FINANCIËN Wijzigings-
amvb’s 

Nieuwe 
amvb’s 

Totaal 

Opmerkingen van de Tweede Kamer n.a.v. de lichte 
gecontroleerde delegatie vooraf (variant 1) 

1 (50%)  1 (50%) 

Opmerkingen van de Eerste Kamer n.a.v. de lichte 
gecontroleerde delegatie vooraf (variant 1) 

1 (50%)  1 (50%) 

Opmerkingen van de Tweede Kamer n.a.v. de lichte 
gecontroleerde delegatie achteraf (variant 7) 

0 (0%)  0 (0%) 

Opmerkingen van de Eerste Kamer n.a.v. de lichte 
gecontroleerde delegatie achteraf (variant 7) 

0 (0%)  0 (0%) 
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MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Wijzigings-
amvb’s 

Nieuwe 
amvb’s 

Totaal 

Gepubliceerde amvb’s 
 

56 8 64 

Totaal aantal voor- en nahangprocedures 46 6 52 

Aantal dubbele voor- en nahangprocedures 11 3 14 

Aantal amvb’s met voor- en/of nahangprocedure 35 (63%) 3 (38%) 38 (59%) 

 Wijzigings-
amvb’s 

Nieuwe 
amvb’s 

Totaal 

Lichte gecontroleerde 
delegatie vooraf (variant 1) 

32 4 36 

Zware voorwaardelijke 
delegatie achteraf (variant 4) 

0 0 0 

Voorwaardelijke delegatie 
vooraf (variant 5) 

3 0 3 

Zware gecontroleerde 
delegatie vooraf (variant 6) 

0 0 0 

Lichte gecontroleerde 
delegatie achteraf (variant 7) 

11 2 13 

 

   

    

Niet nageleefde voor- en nahangprocedures (totaal) 
 

5 (11%) 0 (0%) 5 (10%) 

 Wijzigings-
amvb’s 

Nieuwe 
amvb’s 

Totaal 

Lichte gecontroleerde 
delegatie vooraf (variant 1) 

2 0 2 

Zware voorwaardelijke 
delegatie achteraf (variant 4) 

   

Voorwaardelijke delegatie 
vooraf (variant 5) 

1  1 

Zware gecontroleerde 
delegatie vooraf (variant 6) 

   

Lichte gecontroleerde 
delegatie achteraf (variant 7) 

2 0 2 

    
 

   

Voor- en nahangprocedures niet vermeld in de toelichting 
 

10 (22%) 1 (17%) 11 (21%) 

 

MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Wijzigings-
amvb’s 

Nieuwe 
amvb’s 

Totaal 

Opmerkingen van de Tweede Kamer n.a.v. de lichte 
gecontroleerde delegatie vooraf (variant 1) 

11 (37%) 3 (75%) 14 (41%) 

Opmerkingen van de Eerste Kamer n.a.v. de lichte 
gecontroleerde delegatie vooraf (variant 1) 

1 (3%) 2 (50%) 3 (9%) 

Opmerkingen van de Tweede Kamer n.a.v. de lichte 
gecontroleerde delegatie achteraf (variant 7) 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Opmerkingen van de Eerste Kamer n.a.v. de lichte 
gecontroleerde delegatie achteraf (variant 7) 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
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MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Wijzigings-
amvb’s 

Nieuwe 
amvb’s 

Totaal 

Gepubliceerde amvb’s 
 

24 8 32 

Totaal aantal voor- en nahangprocedures 10 6 16 

Aantal dubbele voor- en nahangprocedures 0 0 0 

Aantal amvb’s met voor- en/of nahangprocedure 10 (42%) 6 (75%) 16 (50%) 

 Wijzigings-
amvb’s 

Nieuwe 
amvb’s 

Totaal 

Lichte gecontroleerde 
delegatie vooraf (variant 1) 

5 6 11 

Zware voorwaardelijke 
delegatie achteraf (variant 4) 

5 0 5 

Voorwaardelijke delegatie 
vooraf (variant 5) 

0 0 0 

Zware gecontroleerde 
delegatie vooraf (variant 6) 

0 0 0 

Lichte gecontroleerde 
delegatie achteraf (variant 7) 

0 0 0 

 

   

    

Niet nageleefde voor- en nahangprocedures (totaal) 
 

1 (10%) 0 (0%) 1 (6%) 

 Wijzigings-
amvb’s 

Nieuwe 
amvb’s 

Totaal 

Lichte gecontroleerde 
delegatie vooraf (variant 1) 

1 0 1 

Zware voorwaardelijke 
delegatie achteraf (variant 4) 

0  0 

Voorwaardelijke delegatie 
vooraf (variant 5) 

   

Zware gecontroleerde 
delegatie vooraf (variant 6) 

   

Lichte gecontroleerde 
delegatie achteraf (variant 7) 

   

    
 

   

Voor- en nahangprocedures niet vermeld in de toelichting 
 

5 (50%) 0 (0%) 5 (31%) 

 

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Wijzigings-
amvb’s 

Nieuwe 
amvb’s 

Totaal 

Opmerkingen van de Tweede Kamer n.a.v. de lichte 
gecontroleerde delegatie vooraf (variant 1) 

4 (100%) 6 (100%) 10 (100%) 

Opmerkingen van de Eerste Kamer n.a.v. de lichte 
gecontroleerde delegatie vooraf (variant 1) 

0 (0%) 1 (17%) 1 (10%) 

Opmerkingen van de Tweede Kamer n.a.v. de lichte 
gecontroleerde delegatie achteraf (variant 7) 

   

Opmerkingen van de Eerste Kamer n.a.v. de lichte 
gecontroleerde delegatie achteraf (variant 7) 
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MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Wijzigings-
amvb’s 

Nieuwe 
amvb’s 

Totaal 

Gepubliceerde amvb’s 
 

45 12 57 

Totaal aantal voor- en nahangprocedures 10 5 15 

Aantal dubbele voor- en nahangprocedures 1 1 2 

Aantal amvb’s met voor- en/of nahangprocedure 9 (20%) 4 (33%) 13 (23%) 

 Wijzigings-
amvb’s 

Nieuwe 
amvb’s 

Totaal 

Lichte gecontroleerde 
delegatie vooraf (variant 1) 

8 4 12 

Zware voorwaardelijke 
delegatie achteraf (variant 4) 

0 0 0 

Voorwaardelijke delegatie 
vooraf (variant 5) 

1 0 1 

Zware gecontroleerde 
delegatie vooraf (variant 6) 

0 0 0 

Lichte gecontroleerde 
delegatie achteraf (variant 7) 

1 1 2 

 

   

    

Niet nageleefde voor- en nahangprocedures (totaal) 
 

3 (30%) 5 (100%) 8 (53%) 

 Wijzigings-
amvb’s 

Nieuwe 
amvb’s 

Totaal 

Lichte gecontroleerde 
delegatie vooraf (variant 1) 

2 4 6 

Zware voorwaardelijke 
delegatie achteraf (variant 4) 

   

Voorwaardelijke delegatie 
vooraf (variant 5) 

0  0 

Zware gecontroleerde 
delegatie vooraf (variant 6) 

   

Lichte gecontroleerde 
delegatie achteraf (variant 7) 

1 1 2 

    
 

   

Voor- en nahangprocedures niet vermeld in de toelichting 
 

4 (40%) 5 (100%) 9 (60%) 

 

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Wijzigings-
amvb’s 

Nieuwe 
amvb’s 

Totaal 

Opmerkingen van de Tweede Kamer n.a.v. de lichte 
gecontroleerde delegatie vooraf (variant 1) 

5 (83%)  5 (83%) 

Opmerkingen van de Eerste Kamer n.a.v. de lichte 
gecontroleerde delegatie vooraf (variant 1) 

0 (0%)  0 (0%) 

Opmerkingen van de Tweede Kamer n.a.v. de lichte 
gecontroleerde delegatie achteraf (variant 7) 

   

Opmerkingen van de Eerste Kamer n.a.v. de lichte 
gecontroleerde delegatie achteraf (variant 7) 
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MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Wijzigings-
amvb’s 

Nieuwe 
amvb’s 

Totaal 

Gepubliceerde amvb’s 
 

41 17 58 

Totaal aantal voor- en nahangprocedures 13 3 16 

Aantal dubbele voor- en nahangprocedures 0 0 0 

Aantal amvb’s met voor- en/of nahangprocedure 13 (32%) 3 (18%) 16 (28%) 

 Wijzigings-
amvb’s 

Nieuwe 
amvb’s 

Totaal 

Lichte gecontroleerde 
delegatie vooraf (variant 1) 

13 3 16 

Zware voorwaardelijke 
delegatie achteraf (variant 4) 

0 0 0 

Voorwaardelijke delegatie 
vooraf (variant 5) 

0 0 0 

Zware gecontroleerde 
delegatie vooraf (variant 6) 

0 0 0 

Lichte gecontroleerde 
delegatie achteraf (variant 7) 

0 0 0 

 

   

    

Niet nageleefde voor- en nahangprocedures (totaal) 
 

4 (31%) 0 (0%) 4 (25%) 

 Wijzigings-
amvb’s 

Nieuwe 
amvb’s 

Totaal 

Lichte gecontroleerde 
delegatie vooraf (variant 1) 

4 0 4 

Zware voorwaardelijke 
delegatie achteraf (variant 4) 

   

Voorwaardelijke delegatie 
vooraf (variant 5) 

   

Zware gecontroleerde 
delegatie vooraf (variant 6) 

   

Lichte gecontroleerde 
delegatie achteraf (variant 7) 

   

    
 

   

Voor- en nahangprocedures niet vermeld in de toelichting 
 

7 (54%) 1 (33%) 8 (50%) 

 

MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Wijzigings-
amvb’s 

Nieuwe 
amvb’s 

Totaal 

Opmerkingen van de Tweede Kamer n.a.v. de lichte 
gecontroleerde delegatie vooraf (variant 1) 

2 (22%) 2 (67%) 4 (33%) 

Opmerkingen van de Eerste Kamer n.a.v. de lichte 
gecontroleerde delegatie vooraf (variant 1) 

1 (11%) 0 (0%) 1 (8%) 

Opmerkingen van de Tweede Kamer n.a.v. de lichte 
gecontroleerde delegatie achteraf (variant 7) 

   

Opmerkingen van de Eerste Kamer n.a.v. de lichte 
gecontroleerde delegatie achteraf (variant 7) 
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MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Wijzigings-
amvb’s 

Nieuwe 
amvb’s 

Totaal 

Gepubliceerde amvb’s 
 

39 6 45 

Totaal aantal voor- en nahangprocedures 23 3 26 

Aantal dubbele voor- en nahangprocedures 1 0 1 

Aantal amvb’s met voor- en/of nahangprocedures 22 (56%) 3 (50%) 25 (56%) 

 Wijzigings-
amvb’s 

Nieuwe 
amvb’s 

Totaal 

Lichte gecontroleerde 
delegatie vooraf (variant 1) 

16 3 19 

Zware voorwaardelijke 
delegatie achteraf (variant 4) 

1 0 1 

Voorwaardelijke delegatie 
vooraf (variant 5) 

3 0 3 

Zware gecontroleerde 
delegatie vooraf (variant 6) 

2 0 2 

Lichte gecontroleerde 
delegatie achteraf (variant 7) 

1 0 1 

 

   

    

Niet nageleefde voor- en nahangprocedures (totaal) 
 

6 (26%) 0 (0%) 6 (23%) 

 Wijzigings-
amvb’s 

Nieuwe 
amvb’s 

Totaal 

Lichte gecontroleerde 
delegatie vooraf (variant 1) 

4 0 4 

Zware voorwaardelijke 
delegatie achteraf (variant 4) 

0  0 

Voorwaardelijke delegatie 
vooraf (variant 5) 

0  0 

Zware gecontroleerde 
delegatie vooraf (variant 6) 

2  2 

Lichte gecontroleerde 
delegatie achteraf (variant 7) 

0  0 

    
 

   

Voor- en nahangprocedures niet vermeld in de toelichting 
 

9 (39%) 2 (67%) 11 (42%) 

 

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Wijzigings-
amvb’s 

Nieuwe 
amvb’s 

Totaal 

Opmerkingen van de Tweede Kamer n.a.v. de lichte 
gecontroleerde delegatie vooraf (variant 1) 

8 (67%) 1 (33%) 9 (60%) 

Opmerkingen van de Eerste Kamer n.a.v. de lichte 
gecontroleerde delegatie vooraf (variant 1) 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Opmerkingen van de Tweede Kamer n.a.v. de lichte 
gecontroleerde delegatie achteraf (variant 7) 

0 (0%)  0 (0%) 

Opmerkingen van de Eerste Kamer n.a.v. de lichte 
gecontroleerde delegatie achteraf (variant 7) 

0 (0%)  0 (0%) 
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Hoofdstuk 7. Beantwoording onderzoeksvragen, conclusies en aanbevelingen 

 

§ 7.1 Inleiding 

 

Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van 

voor- en nahangprocedures in de wetgeving van de verschillende ministeries aan de hand van 

kwantitatieve gegevens. In paragraaf 1.3 zijn vier onderzoeksvragen geformuleerd, die 

hieronder aan de hand van de onderzoeksresultaten van een antwoord zullen worden voorzien. 

Ook zal worden ingegaan op significante verschillen tussen bepaalde ministeries. Verder 

wordt ingegaan op de gevolgen van het niet naleven van voor- en nahangverplichtingen en 

van het niet opvolgen van opmerkingen van het parlement. 

 

§ 7.2 Hoe vaak komen voor- en nahangprocedures voor? 

 

Het onderzoek heeft zich gericht op het aantal voor- en nahangprocedures dat feitelijk van 

toepassing was op in de onderzoeksperiode (2015 en 2016) in het Staatsblad gepubliceerde 

amvb’s. Op de 370 gepubliceerde amvb’s was in 165 gevallen een voor- en/of 

nahangprocedure van toepassing. Bij 21 amvb’s gold zowel een voor- als een 

nahangprocedure. Gecorrigeerd voor deze dubbeling betekent dit dat 144 amvb’s 

onderworpen waren aan een voor- en/of nahangprocedure, dus 39% van de gepubliceerde 

amvb ‘s. 

In het licht van de norm van Ar 35, waaruit volgt dat parlementaire betrokkenheid bij 

gedelegeerde regelgeving uitzondering moet zijn, kan dit als een zeer hoog percentage worden 

beschouwd. Daarbij passen wel twee kanttekeningen. In de eerste plaats ziet Ar 35 alleen op 

het regelen van voor- en nahangbepalingen in de formele wet en niet op de feitelijke 

toepassing daarvan. Die beperking die aan de onderzoeksmethode ten grondslag ligt heb ik al 

genoemd in paragraaf 1.3. Ondanks deze beperking brengt deze onderzoeksmethode aan het 

licht in welke mate voor- en nahangprocedures feitelijk zijn of moesten worden toegepast. In 

de tweede plaats zijn de Ar, dus ook Ar 35, niet van toepassing op amendementen (zie noot 

3), terwijl voor- en nahangbepalingen veelal een gevolg zijn van amendering door de Tweede 

Kamer (zie noot 49). De onderzoeksresultaten laten echter wel zien dat de feitelijke 

parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde regelgeving (op het gebied van voor- en 

nahangprocedures) groot is, omdat het nu eenmaal bij veel amvb’s voorkomt. Het grote aantal 

toepassingen staat daarmee in contrast tot de reden om tot delegatie over te gaan, namelijk 

flexibiliteit en snelheid.  

Verder ondersteunen de onderzoeksresultaten de al in hoofdstuk 4 getrokken conclusie dat er 

van het streven van de regering naar het saneren van voor- en nahangprocedures niets is 

terechtgekomen. Die saneringsoperatie was oorspronkelijk een initiatief van de minister van 

VROM (voorloper van IenM). De onderzoeksresultaten laten zien dat dat het begrijpelijk was 

dat juist dat ministerie dat initiatief nam. Van de ministeries kreeg het ministerie van IenM in 

de onderzoeksperiode namelijk verreweg het meest te maken met voor- en nahangprocedures. 

32% van het totale aantal voor- en nahangprocedures manifesteerde zich bij IenM. Dat is op 

zichzelf niet verwonderlijk, omdat IenM een omvangrijk ministerie is (samenvoeging van het 

Verkeer en Waterstaat en VROM). Toch is het een opvallend verschil met de andere 7 

ministeries waar voor- en nahangprocedures aan de orde waren (VWS: 16%, BZK, EZ, OCW 

en VenJ elk 10%, SZW 9% en Financiën 5%). De verklaring voor dit opvallende verschil 

vraagt om nader onderzoek. 

 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt verder dat het aantal wijzigings-amvb’s met voor- en 

nahangbepalingen in absolute zin veel hoger is dan het aantal nieuwe amvb’s met voor- en 
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nahangbepalingen (namelijk 117 tegen 27). Zou het in hoofdstuk 4 beschreven voornemen 

van het kabinet van tien jaar geleden om voor- en nahang alleen nog betrekking te laten 

hebben op nieuwe amvb’s zijn geëffectueerd, dan zou dit inderdaad een grote sanering van het 

aantal feitelijke toepassingen van voor- en nahangprocedures hebben betekend. In plaats van 

39% van de in 2015 en 2016 gepubliceerde amvb’s, zouden dan nog slechts 7% van die 

amvb’s zijn voor- of nagehangen. 

 

Van de vijf varianten van voor- en nahangprocedures die in hoofdstuk 3 zijn onderscheiden, 

kwam de figuur van lichte gecontroleerde delegatie vooraf (variant 1) verreweg het meeste 

voor (74%). Dat is de variant die in Ar 36-37 is beschreven. De lichte gecontroleerde 

delegatie achteraf (variant 7) betrof 15% van de gevallen. Dat is de variant die tot 2000 

eveneens in Ar 36-37 was opgenomen. Daarmee kan worden geconcludeerd dat de twee lichte 

vormen van voor- en nahangprocedures de regel zijn en de drie zware vormen de 

uitzondering. Bij de ministeries van BZK en VenJ is er zelfs geen enkele amvb gepubliceerd 

waarop een zware voor- of nahangprocedure van toepassing was. Opmerkelijk is dat het 

aantal gevonden69 zware voorhangprocedures slechts (ruim) 11% bedroeg van het totaal, 

terwijl nu juist voor de zware voorhangprocedure in de praktijk nog twee extra varianten zijn 

ontwikkeld (varianten 5 en 6) bovenop de variant in de Ar (variant 4).  

 

§ 7.3.1 Worden voor- en nahangverplichtingen nageleefd door de regering?  

 

Een voor- of nahangverplichting wordt door de regering nageleefd als een (ontwerp-)amvb 

daadwerkelijk wordt voor- of nagehangen bij het parlement. Met inachtneming van de 

methode die in hoofdstuk 5 is beschreven ten aanzien van de toepassing van artikel 1:8 Awb 

en artikel 7a Bekendmakingswet, laat het onderzoek zien dat in bijna een vijfde deel (ruim 

19%) van de gevallen waarin een voor- of nahangverplichting gold, geen voor- of nahang 

heeft plaatsgevonden. Dat is een hoog percentage, als men bedenkt dat het hier feitelijk 

gewoon gaat om de vraag of de regering zich aan de wet houdt. Men zou nog kunnen denken 

dat dit zich vooral voordoet bij wijzigings-amvb’s, die volgens het kabinet immers vaak 

slechts wijzigingen aanbrengen van ondergeschikte betekenis (zie hoofdstuk 4), maar dat 

blijkt niet het geval. Het verschil tussen wijzigings-amvb’s en nieuwe amvb’s is namelijk niet 

significant. Voor nieuwe amvb’s geldt dat er in 16% van de gevallen waarin sprake was van 

een voor- of nahangverplichting, deze niet werd nageleefd. Voor wijzigings-amvb’s is dat 

19%. 

Percentueel werden voor- en nahangverplichtingen het minst nageleefd door het ministerie 

van SZW (53% van het aantal voor- en nahangverplichtingen). De beste nalevingsscore 

hadden de ministeries van EZ en OCW (slechts 6% niet-naleving). IenM komt ook goed uit 

de bus, omdat met een zeer groot aantal voor- en nahangprocedures het percentage van niet-

naleving ver onder het gemiddelde ligt, namelijk 10%. Een verklaring voor de verschillen 

tussen de ministeries is moeilijk te geven en vergt nader onderzoek. 

 

§ 7.3.2 Gevolgen van niet naleving van voor- en nahangverplichtingen 

 

Dat bijna een vijfde deel van de voor- of nahangverplichtingen niet werd nageleefd, roept de 

vraag op wat eigenlijk de juridische gevolgen zijn van het niet-naleven van een voor- of 

nahangverplichting. In de literatuur heb ik hierover slechts één mening kunnen vinden, 

namelijk van Mazel (in 1992 hoofd van de Afdeling Wetgeving van het Ministerie van 

                                                           
69 Ik gebruik hier de term “gevonden” omdat, zoals in hoofdstuk 5 al uiteengezet, mijn onderzoeksmethode 

waarbij wordt uitgegaan van gepubliceerde amvb’s in een enkel geval kan betekenen dat een zware voor- of 

nahangprocedure niet wordt gesignaleerd. 
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Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer). Hij schrijft over de toen nog in Ar 

36-37 geregelde figuur van gecontroleerde delegatie achteraf (variant 7): “het gaat hierbij naar 

mijn stellige overtuiging om een voorschrift van orde. Als een minister nalatig is om het 

parlement erop te wijzen dat een bepaald Staatsblad met een bepaalde algemene maatregel 

van bestuur is verschenen, treedt die algemene maatregel van bestuur desondanks echt wel in 

werking, zo is mijn overtuiging.”70 

Ik denk dat Mazel daar op zichzelf gelijk in heeft, maar dat beantwoordt nog niet de vraag hoe 

een rechter vervolgens oordeelt over de rechtsgeldigheid van zo’n amvb waarbij een in de 

formele wet geregeld procedurevoorschrift niet is nageleefd. Hierover bestaat zeer weinig 

jurisprudentie. De hoogste rechter die hierover bij mijn weten ooit over heeft geoordeeld is 

het gerechtshof Den Haag.71 Het ging hier om de toepassing van artikel 8 van de Wet 

marktordening gezondheidszorg (Wmg), waarin een vorm van gecontroleerde delegatie 

achteraf is geregeld (variant 7), overigens niet betrekking hebbend op een amvb, maar op een 

aanwijzingsbesluit. Het gerechtshof oordeelde hierover dat deze nahangprocedure “niet van 

zodanig wezenlijke aard is, dat schending daarvan maakt dat de aanwijzing reeds daarom in 

algemene zin onverbindend is”. Het Hof past hier een relativiteitseis toe: “Noch uit het 

wettelijk stelsel, noch uit de parlementaire geschiedenis vloeit voort dat artikel 8 Wmg er 

mede toe strekt de betrokkenheid van belanghebbenden bij de voorbereiding van een 

aanwijzing te waarborgen.” Het Hof overweegt verder dat bij de parlementaire geschiedenis 

van het desbetreffende wetsvoorstel uitsluitend heeft voorgezeten de parlementaire controle 

ter zake van de betreffende aanwijzingsbesluiten en dat nergens blijkt dat tevens de bedoeling 

is geweest belanghebbenden in de gelegenheid te stellen hun zaak bij de kamers der Staten-

Generaal te bepleiten. Uit deze uitspraak kan worden afgeleid dat het inachtnemen van voor- 

en nahangbepalingen voor zover die strekken tot voor- of nahang aan het parlement, niet kan 

leiden tot onverbindendheid omdat die bepalingen in het algemeen niet strekken tot 

bescherming van het belang van specifieke belanghebbenden. Eerdere lagere uitspraak van 

rechtbanken (één daarvan in dezelfde zaak, maar dan in eerste aanleg) wees in dezelfde 

richting.72 Uitspraken van hoogste rechters zoals de Hoge Raad en de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn hierover echter niet voorhanden. 

 

§ 7.4.1 Maken de Tweede en Eerste Kamer opmerkingen bij “lichte” voor- en 

nahangprocedures? 

 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de Tweede Kamer bij lichte gecontroleerde delegatie 

vooraf in 57% van de gevallen opmerkingen heeft gemaakt. De Eerste Kamer heeft dat 

gedaan in 11% van de gevallen. Het beeld bestaat wel eens dat de Tweede Kamer weinig doet 

met toegezonden ontwerp-amvb’s, maar dat wordt dus niet bevestigd door dit onderzoek: in 

meer dan de helft van de gevallen komt er een reactie. Dat leidt vaak tot een schriftelijke 

gedachtewisseling met de regerng en enkele keren tot voortzetting daarvan in een mondeling 

overleg. De Eerste Kamer reageert beduidend minder vaak dan de Tweede Kamer. Dat lijkt 

mij verklaarbaar gelet op het karakter van de Eerste Kamer, die meer terughoudendheid 

betracht met haar controlerende taak en meer is gericht op haar taak als mede-wetgever. 

Interessant is ook het verschil tussen nieuwe amvb’s en wijzigings-amvb’s. Bij beide Kamers 

geldt dat er in relatief opzicht significant vaker is gereageerd op ontwerpen voor nieuwe 

amvb’s dan op ontwerpen voor wijzigings-amvb’s. Nieuwe amvb’s konden de Tweede Kamer 

rekenen op een reactiepercentage van ca. 70%. Bij wijzigings-amvb’s was dat 53%. Voor de 

                                                           
70 Mazel 1992, p. 29. 
71 Hof Den Haag 27 november 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY4151. 
72 Rb. Den Haag 20 oktober 2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8720; Rb. Den Haag 12 september 2012, 

ECLI:NL:RBSGR:2012:BY7092. 
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Eerste Kamer zijn deze percentages respectievelijk 17% tegenover 9%. Hoewel het parlement 

dus relatief minder vaak reageerde op wijzigings-amvb’s, was dat bij de Tweede Kamer nog 

altijd 53%. Dat is best veel te noemen en maakt het dus wel begrijpelijk dat die Kamer 

kritisch reageerde op het saneringsvoorstel van tien jaar geleden om de voor- en nahang bij 

wijzigings-amvb’s af te schaffen. 

Opvallend is nog dat het ministerie van OCW bij de Tweede Kamer een reactiepercentage 

scoorde van 100% bij de lichte gecontroleerde delegatie vooraf (variant 1).  

 

Geheel anders ligt het bij de lichte gecontroleerde delegatie achteraf (variant 7). Uit het 

onderzoek bleek dat de Eerste Kamer hier in geen enkel geval gebruik heeft gemaakt van de 

mogelijkheid om opmerkingen te maken. De Tweede Kamer deed dat slechts één keer (6%). 

Dit ligt ook in de lijn der verwachting. Het parlement kan bij lichte gecontroleerde delegatie 

achteraf immers feitelijk weinig invloed meer uitoefenen, want de tekst van de amvb is dan al 

geheel afgerond en er is praktisch gezien geen tijd en ruimte meer om tot wijziging te komen. 

Het lijkt dus wel terecht dat deze variant in 2000 uit de Ar is geschrapt, waarmee het dus de 

bedoeling is dat deze niet meer in wetten wordt voorgeschreven. Nut en noodzaak van deze 

nahangprocedure kunnen worden betwijfeld. 

 

§ 7.4.2 Gevolgen van het niet opvolgen van opmerkingen 

 

Het niet opvolgen door de regering van opmerkingen van de Tweede of Eerste Kamer heeft 

geen juridische consequenties voor de geldigheid van een amvb. Dat is een 

vanzelfsprekendheid, maar de Raad van State heeft dat enkele jaren geleden ook nog eens 

expliciet bevestigd in een betoog over de figuur van lichte gecontroleerde delegatie vooraf: 

“De bepaling creëert geen bevoegdheden voor de Staten-Generaal waar het gaat om het 

voordragen of vaststellen van de algemene maatregel van bestuur. De regering is formeel niet 

verplicht om aan opmerkingen van een of beide Kamers over de voorgehangen ontwerp-

algemene maatregel van bestuur gehoor te geven.”73 Uiteraard mag worden aangenomen dat 

hetzelfde geldt voor lichte gecontroleerde delegatie achteraf. 

Natuurlijk kan het negeren van opmerkingen door de Tweede Kamer (en de Eerste Kamer) er 

wel toe leiden dat een minister in het uiterste geval het vertrouwen verliest van de Kamer. Er 

kunnen dus wel - in het uiterste geval - staatsrechtelijke consequenties zijn. 

 

§ 7.5 Wordt overeenkomstig Ar 213, eerste lid, in de nota van toelichting bij de amvb 

aandacht geschonken aan het volgen van de voor- of nahangprocedure? 

 

Opvallend hoog is het percentage gevallen waarin een voor- of nahangprocedure niet werd 

vermeld in de nota van toelichting bij de amvb: 38% van de procedures. Tot die 38% behoren 

ook de voor- en nahangprocedures die niet zijn nageleefd. Daarbij is het vanzelfsprekend dat 

deze dan ook niet in de nota van toelichting zijn vermeld. Als de niet nageleefde procedures 

buiten beschouwing worden gelaten, dan gaat het toch nog om 24%, dus bijna een kwart.  

Conclusie moet zijn dat Ar 213, eerste lid, op het punt van vermelding van voor- en 

nahangprocedures matig wordt nageleefd. Juist omdat voor- en nahangprocedures zo vaak 

                                                           
73 Voorlichtingsadvies van afdeling II van de Raad van State van 12 maart 2010, nr. W.03.09.0557/II, inzake het 

voorhangen van gedelegeerde regelgeving (bijlage bij Kamerstukken II 2009/10, 32123 VI, nr. L). Dit 

voorlichtingsadvies werd door de minister van Justitie gevraagd naar aanleiding van een discussie tussen de 

Eerste Kamer en het kabinet over het tijdstip van het voorhangen van ontwerp-amvb’s (bij gecontroleerde 

delegatie vooraf, variant 1) in gevallen waarin het wetsvoorstel waarop de amvb berust en die voorhang 

voorschrijft nog geen kracht van wet heeft gekregen. Dit op zichzelf interessante onderwerp heb ik in deze 

scriptie buiten beschouwing gelaten, omdat het geen directe betekenis heeft voor de onderzoeksvragen. 



46 
 

voorkomen, is dat een opvallende conclusie. De gedachte achter Ar 213, eerste lid, lijkt mij 

dat verantwoording wordt afgelegd over de gevolgde procedure en dat de procedure 

inzichtelijk wordt gemaakt zodat gecontroleerd kan worden wat de regering heeft gedaan met 

gemaakte opmerkingen. Ook in gevallen waarin de Tweede en/of Eerste Kamer geen 

opmerkingen hebben gemaakt, behoort dat echter te worden vermeld, zodat daarop controle 

kan worden uitgeoefend.  

 

§ 7.6 Aanbevelingen 

 

Op basis van het voorgaande kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan: 

 

1. Ar 35, waaruit terughoudendheid volgt met voor- en nahangprocedures, moet beter worden 

toegepast. Het aantal voor- en nahangprocedures zou dus moeten worden verminderd.  

 

2. De lichte gecontroleerde delegatie achteraf (variant 7) kan beter uit wetten worden 

geschrapt, omdat deze in de praktijk niet of nauwelijks tot reacties van beide Kamers leidt. Dit 

heeft bovendien het voordeel dat dubbele procedures, waarbij lichte voor- en nahang 

(varianten 1 en 7) voor dezelfde amvb gelden, zoals in artikel 21.6, vierde en vijfde lid, van de 

Wet milieubeheer, worden voorkomen. 

 

3. Er zijn in de praktijk nu twee varianten voor zware voorhangprocedures (varianten 5 en 6), 

die beide weinig worden gebruikt. Dit dient geen redelijk doel. Er zou een keuze gemaakt 

moeten worden tussen beide varianten. 

 

4. Enkele ministeries moeten hun werkprocessen zodanig verbeteren dat de naleving van 

voor- en nahangverplichtingen op orde komt. 

 

5. Ministeries moeten meer werk maken van het vermelden van voor- en nahangprocedures in 

de nota van toelichting. Dat bevordert de inzichtelijkheid en transparantie van de 

totstandkomingsprocedure van de amvb. Dan wordt ook duidelijk wanneer gebruik wordt 

gemaakt van de uitzondering van artikel 1:8 Awb en artikel 7a Bekendmakingswet, wat nu 

vaak niet het geval is. 

 

6. In de Ar, maar ook in de literatuur, moet een beter onderscheid worden gemaakt tussen 

voorhangprocedures en nahangprocedures en moet op dat punt een meer eenduidige 

terminologie worden gehanteerd. 
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Bijlage: Analyse AMvB’s per ministerie periode 1-1-2015 t/m 31-12-2016 



Analyse AMvB's Ministerie van AZ periode 1-1-2015 t/m 31-12-2016

Geen AMvB's gepubliceerd in deze periode



Staatsblad Opschrift AMvB Nieuwe of 

wijzigings-AMvB

Grondslag Voor- of nahangprocedure 

aanwezig?

AMvB daadwerkelijk voor- of nagehangen 

bij de Tweede Kamer?

AMvB daadwerkelijk voor- of 

nagehangen bij de Eerste Kamer?

Opmerkingen Tweede Kamer Opmerkingen Eerste Kamer Voor- of nahangprocedure vermeld in 

de Nota van Toelichting?

Overige Opmerkingen

2015/70 Besluit van 3 februari 2015 tot wijziging van het 

Uitvoeringsbesluit Douane- en Accijnswet BES in verband met 

de uitvoering van het op 2 april 2013 te New York tot stand 

gekomen Wapenhandelsverdrag (Trb. 2013, 143)

Wijzigings-AMvB Artikel 2:26, eerste lid, van de Douane- en 

Accijnswet BES

Nee

2015/71 Besluit van 3 februari 2015 tot wijziging van het Besluit 

strategische goederen in verband met de uitvoering van het op 

2 april 2013 te New York tot stand gekomen 

Wapenhandelsverdrag (Trb. 2013, 143)

Wijzigings-AMvB Artikelen 1:4 en 3:1 van de Algemene 

douanewet

Nee

Analyse AMvB's Ministerie van BuZa periode 1-1-2015 t/m 31-12-2016



Staatsblad Opschrift AMvB Nieuwe of wijzigings-

AMvB

Grondslag Voor- of nahangprocedure aanwezig? AMvB daadwerkelijk voor- of nagehangen bij de 

Tweede Kamer?

AMvB daadwerkelijk voor- of nagehangen bij 

de Eerste Kamer?

Opmerkingen Tweede Kamer Opmerkingen Eerste Kamer Voor- of nahangprocedure vermeld in de Nota van 

Toelichting?

Overige Opmerkingen

2016/459 Besluit van 15 november 2016, houdende wijziging van het 

Besluit militaire luchthavens in verband met de verruiming van de 

openbaarheid van gegevens over de geluidsbelasting door 

militaire luchtvaartuigen

Wijzigings-AMvB Artikel 10.19 van de Wet luchtvaart Nee

2016/208 Besluit van 14 april 2016 tot wijziging van enige besluiten, in het 

kader van de uitvoeringsovereenkomst voor de sector Defensie 

als gevolg van de bovensectorale loonruimteovereenkomst 

2015–2016

Wijzigings-AMvB Artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet 

en artikel 12 van de Militaire ambtenarenwet 

1931

Nee

2015/347 Besluit van 4 september 2015 tot vaststelling van een 

luchthavenbesluit voor de militaire luchthaven Volkel 

(Luchthavenbesluit Volkel)

Nieuwe AMvB Artikel 10.15 van de Wet luchtvaart Nee

Analyse AMvB's Ministerie van Defensie periode 1-1-2015 t/m 31-12-2016



Staatsblad Opschrift AMvB Nieuwe of wijzigings-AMvB Grondslag Voor- of nahangprocedure 

aanwezig?

AMvB daadwerkelijk voor- of 

nagehangen bij de Tweede Kamer?

AMvB daadwerkelijk voor- of 

nagehangen bij de Eerste Kamer?

Opmerkingen Tweede Kamer Opmerkingen Eerste Kamer Voor- of nahangprocedure vermeld in 

de Nota van Toelichting?

Overige Opmerkingen

2016/542 Besluit van 21 december 2016, houdende vaststelling van een nieuw 

besluit voor de sectoren Rijk, Politie en Defensie inzake het melden 

van vermoedens van misstanden in verband met de Wet Huis voor 

klokkenluiders (Interne klokkenluidersregeling Rijk, Politie en 

Defensie)

Nieuwe AMvB Artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wet Huis voor 

klokkenluiders, de artikelen 125, eerste lid, onder j, 

125quinquies, eerste lid, onder f, en 134, eerste lid, van de 

Ambtenarenwet, artikel 47, eerste lid, van de Politiewet 2012 

en de artikelen 12, onder o, en 12quater, eerste lid, onder f, 

van de Militaire Ambtenarenwet 1931

Nee

2016/532 Besluit van 15 december 2016, houdende nadere regels betreffende 

de verwerking van persoonsgegevens in verband met de selectieve 

woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel 

gedrag

Nieuwe AMvB Artikel 5, vijfde lid en artikel 10b, achtste en negende lid, van 

de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, 

en artikel 18, eerste lid, van de Wet politiegegevens

Nee

2016/531 Besluit van 14 december 2016, houdende wijziging van het 

Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, het Besluit rechtspositie korps 

politie BES en het Bezoldigingsbesluit 1998 BES in verband met de 

formalisering arbeidsvoorwaardenovereenkomst CN 2016–2017

Wijzigings-AMvB Artikelen 17 en 81 van de Ambtenarenwet BES en artikel 21, 

tweede lid, onder a, van de Veiligheidswet BES

Nee

2016/516 Besluit van 1 december 2016 tot wijziging van het Besluit 

basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met het 

aanwijzen van door derden verrichte werkzaamheden met een 

bijzonder maatschappelijk belang en het wijzigen van enkele 

gegevens in de gegevensset

Wijzigings-AMvB Artikelen 10, tweede lid, en 26, vierde lid, van de Wet 

basisadministraties persoonsgegevens BES

Nee

2016/499 Besluit van 8 december 2016 tot wijziging van de Wet op de 

huurtoeslag (verlaging van het bedrag waarmee de normhuur wordt 

verhoogd tot de basishuur)

Wijzigings-AMvB Artikel 27, negende lid, van de Wet op de huurtoeslag Lichte voorhangprocedure (variant 

1). Zie artikel 50 van de Wet op de 

huurtoeslag.

Kamerstuk 27926 nr. 267 Kamerstuk 27926 nr. H Kamerstuk 27926 nr. 269 Kamerstuk 27926 nr. I (Geen 

inhoudelijke opmerkingen)

Ja De voorhangprocedure heeft 

niet geleid tot wijziging van het 

besluit, aldus de toelichting.

2016/486 Besluit van 23 november 2016, houdende vaststelling van de 

grondslag voor de bijdrage van zelfstandig bestuursorganen voor het 

gebruik van de rijksincassovoorziening (Besluit bijdrage 

rijksincassovoorziening)

Nieuwe AMvB Artikel 21b, derde en vierde lid, van de Kaderwet zelfstandige 

bestuursorganen

Nee

2016/481 Besluit van 23 november 2016, houdende wijziging van het 

Reisbesluit buitenland, het Algemeen Rijksambtenaren reglement en 

het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken in verband met de 

rijksbrede harmonisatie van het beleid ten aanzien van buitenlandse 

dienstreizen

Wijzigings-AMvB Artikel 125 van de Ambtenarenwet Nee

2016/449 Besluit van 15 november 2016, houdende wijziging van het Besluit 

paspoortgelden in verband met de aanpassing van de tarieven per 1 

januari 2017

Wijzigings-AMvB Artikel 7, eerste, derde en zesde lid, van de Paspoortwet Nee

2016/454 Besluit van 17 november 2016 tot wijziging van het 

Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 in verband met 

de rechtspositie van het personeel met een arbeidsbeperking dat in 

algemene dienst van het Rijk is aangesteld

Wijzigings-AMvB Artikel 125, eerste lid, onderdeel c, van de Ambtenarenwet Nee

2016/445 Besluit van 15 november 2016, houdende wijziging van het 

Algemeen Rijksambtenarenreglement en het Bezoldigingsbesluit 

Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 in verband met de uitbreiding van 

de topmanagementgroep en wijzigingen van de rechtspositie van de 

topmanagementgroep alsmede in verband met een wijziging van 

ondergeschikte aard

Wijzigings-AMvB Artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet Nee

446/2016 Besluit van 15 november 2016, houdende wijziging van het 

Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Bezoldigingsbesluit 

Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, het Reglement Dienst 

Buitenlandse Zaken en het Besluit personenchauffeurs Rijksdienst in 

verband met onder andere de verlenging van het van werk naar werk 

beleid voor de sector Rijk tot en met 31 december 2017

Wijzigings-AMvB Artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet Nee

2016/350 Besluit van 27 september 2016, houdende wijziging van het Besluit 

toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met het 

stellen van nadere regels over het verlenen van toestemming voor 

het verrichten van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 45a, eerste 

lid, onderdelen a, b en c, van de Woningwet

Wijzigings-AMvB Artikel 45a, vierde lid, van de Woningwet Lichte voorhangprocedure (variant 

1). Zie artikel 61s van de 

Woningwet.

Kamerstuk 32847 nr. 227 Kamerstuk 34403 B Nee

2016/344 Besluit van 27 september 2016 tot wijziging van het Besluit 

huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel in 

verband met stimulering middensegment en renovatie)

Wijzigings-AMvB Artikel 10, eerste lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen 

woonruimte

Lichte voorhangprocedure (variant 

1). Zie artikel 46 van de 

Uitvoeringswet huurprijzen 

woonruimte

Kamerstuk 27926 nr. 261 Kamerstuk 27926 nr. 264 Nee

2016/303 Besluit van 23 augustus 2016, houdende regels omtrent de 

mogelijkheid voor verhuurder en huurder een 

energieprestatievergoeding overeen te komen (Besluit 

energieprestatievergoeding huur)

Nieuwe AMvB Artikelen 10, eerste lid, en 19bis, tweede en derde lid, van de 

Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte

Lichte voorhangprocedure (variant 

1). Zie artikel 46 van de 

Uitvoeringswet huurprijzen 

woonruimte

Kamerstuk 34228, nr. 16 Kamerstuk 34228 nr. C Kamerstuk 34228, nr. 17  Kamerstuk 34228 nr. E Nee

2016/251 Besluit van 29 juni 2016 tot vaststelling van enkele afwijkende 

rechtspositieregels voor personeel in dienst van een zelfstandig 

bestuursorgaan alsmede tot wijziging van het Algemeen 

Rijksambtenarenreglement ter uitvoering van de 

Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2015–2016)

Nieuwe AMvB Artikel 15, tweede lid, van de Kaderwet zelfstandige 

bestuursorganen en artikel 125, eerste lid, van de 

Ambtenarenwet

Nee

Analyse AMvB's Ministerie van BZK periode 1-1-2015 t/m 31-12-2016



2016/227 Besluit van 8 juni 2016, houdende wijzigingen van het Algemeen 

Rijksambtenarenreglement, het Ambtenarenreglement Staten-

Generaal, het Besluit personenchauffeurs Rijksdienst, het 

Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984, het Reglement 

Dienst Buitenlandse Zaken, het Reisbesluit binnenland en het 

Verplaatsingskostenbesluit 1989 in verband met het aanpassen van 

de normen voor de wekelijkse onafgebroken rusttijd en de term 

«werktijdregeling» aan de Arbeidstijdenwet, het invoeren van een 

rijksbrede gesprekcyclus alsmede in verband met enkele wijzigingen 

van ondergeschikte en wettechnische aard

Wijzigings-AMvB Artikel 125 van de Ambtenarenwet Nee

2016/209 Besluit van 27 mei 2016, houdende wijziging van het Besluit 

toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met het 

regelen van het toezicht op de borgingsvoorziening en het 

doorvoeren van een aantal wijzigingen met beperkte beleidsmatige 

gevolgen

Wijzigings-AMvB Artikel 21, tweede lid, onderdeel e, en vierde lid, 21a, derde 

lid, 21c, eerste lid, 21f, 27, eerste en vijfde lid, 31, vierde lid, 

35, eerste en tweede lid, 36, eerste lid, 41c, derde lid, 44c, 45, 

zesde lid, 46, tweede lid, 50b, derde lid, 53, vijfde lid, 55a, 

tweede lid, 58, tweede lid, 61, vierde lid, 61c, van de 

Woningwet

Lichte voorhangprocedure (variant 

1). Zie artikel 61s van de 

Woningwet

Kamerstuk 32847, nr. 213 Kamerstuk 32847, nr. 217 Ja Toelichting vermeld dat het 

ontwerpbesluit wel is 

voorgehangen aan beide kamers 

en dat de opmerkingen van de 

Tweede Kamer niet hebben 

geleid tot wijziging van het 

besluit.

2016/195 Besluit van 17 mei 2016, houdende regels betreffende de verwerking 

van persoonsgegevens in de voorzieningen voor de generieke 

digitale infrastructuur DigiD, DigiD Machtigen, MijnOverheid en BSN-

Koppelregister (Besluit verwerking persoonsgegevens generieke 

digitale infrastructuur)

Nieuwe AMvB Artikel X, derde lid, van de Wet elektronisch berichtenverkeer 

Belastingdienst

Nee

2016/101 Besluit van 5 maart 2016, houdende wijziging van het Besluit 

begroting en verantwoording provincies en gemeenten in verband 

met de invoering van een aantal wijzigingen die bijdragen aan de 

interne sturing door provinciale staten en de raad alsmede aan een 

betere vergelijkbaarheid tussen provincies en tussen gemeenten

Wijzigings-AMvB Artikel 190, eerste lid, van de Provinciewet en artikel 186, 

eerste lid, van de Gemeentewet

Nee

2016/94 Besluit van 13 januari 2016 tot wijziging van het Besluit 

decentralisatie- en integratie-uitkeringen in verband met het wijzigen 

van bestaande decentralisatie- en integratie-uitkeringen en het 

introduceren van nieuwe decentralisatie- en integratie-uitkeringen 

(2014)

Wijzigings-AMvB Artikel 13, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet Nee

2016/43 Besluit van 7 januari 2016 tot wijziging van het Besluit 

basisregistratie personen in verband met het aanwijzen van de 

werkzaamheden van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen

Wijzigings-AMvB Artikel 3.3, eerste lid, van de Wet basisregistratie personen Lichte voorhangprocedure (variant 

1). Zie artikel 3.3, vijfde lid, van de 

Wet basisregistratie personen.

Kamerstuk 33219, nr. 31 Ja Toelichting vermeldt dat het 

ontwerpbesluit wel is 

voorgehangen aan beide kamers 

en dat er geen opmerkingen zijn 

gemaakt.

2015/531 Besluit van 14 december 2015 tot wijziging van het 

Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, het Algemeen 

Rijksambtenarenreglement, het Ambtenarenreglement Staten-

Generaal, het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken en het Besluit 

personenchauffeurs Rijksdienst in verband met wijzigingen van de 

rechtspositie van het Rijkspersoneel vanwege het Uitvoeringsakkoord 

Sectoroverleg Rijk van 24 april 2015 en de 

Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2015–2016) van 2 

oktober 2015 en in verband met de rechtspositie van het 

schoonmaakpersoneel dat in dienst van het Rijk wordt aangesteld 

alsmede in verband met enkele wijzigingen van technische aard

Wijzigings-AMvB Artikel 125, eerste lid, onderdelen c en j, van de 

Ambtenarenwet

Nee

2015/530 Besluit van 14 december 2015, houdende wijzigingen van het 

Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Ambtenarenreglement 

Staten-Generaal, het Besluit Personenchauffeurs Rijksdienst en het 

Reglement Dienst Buitenlandse Zaken in verband met het aanpassen 

van de systematiek van de opbouw van vakantie tijdens ziekte en 

enkele daarmee verband houdende wijzigingen

Wijzigings-AMvB Artikel 125 van de Ambtenarenwet Nee

2015/519 Besluit van 10 december 2015, houdende wijziging van het 

Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Bezoldigingsbesluit 

Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 en het Reglement Dienst 

Buitenlandse Zaken in verband met de verlenging van het van werk 

naar werk beleid voor de sector Rijk tot en met 31 december 2016

Wijzigings-AMvB Artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet Nee

2015/475 Besluit van 30 november 2015 tot wijziging van het 

Uitvoeringsbesluit WNT onder meer in verband met de normering 

van de bezoldiging van topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 

voor de eerste twaalf maanden van de functievervulling en wijziging 

van bijlage 1 en 2 bij de Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Wijzigings-AMvB Artikelen 1.3, tweede en derde lid, 1.9, tweede lid, 2.1, vierde 

lid, 2.11, 3.1, vijfde lid, 3.8, 5.6, tweede lid, en 7.4a, tweede 

lid, van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 

publieke en semipublieke sector

Nee

2015/449 Besluit van 17 november 2015, houdende wijziging van het Besluit 

paspoortgelden in verband met de aanpassing van de tarieven per 1 

januari 2016

Wijzigings-AMvB Artikel 7, eerste en derde lid, van de Paspoortwet Nee

2015/427 Besluit van 12 november 2015, houdende wijziging van de 

Ambtsinstructie commissaris van de Koning in verband met een 

uitbreiding van het aantal rijkstaken

Wijzigings-AMvB Artikel 182 van de Provinciewet en artikel 81bis van de 

Gemeentewet

Lichte nahangprocedure (variant 7). 

Zie artikel 182, vierde lid, van de 

Provinciewet

Kamerstuk 34300-VII, nr. 51 Nee

2015/425 Besluit van 12 november 2015, houdende wijziging van het 

Bouwbesluit 2012 betreffende de implementatie van de herziene 

richtlijn energieprestatie gebouwen

Wijzigings-AMvB Artikelen 2 en 120 van de Woningwet Lichte voorhangprocedure (variant 

1). Zie artikel 2, zesde lid, van de 

Woningwet

Kamerstuk 32757, nr. 115 Hand. Ek 2014/15, verg. 39, item 10, 

p. 3 (griffienr. 157729)

Kamerstuk 32757 nr. 116 Ja Volgens de toelichting hebben 

de opmerkingen niet geleid tot 

wijziging van het besluit.

2015/412 Besluit van 4 november 2015, houdende wijziging van het Besluit 

energieprestatie gebouwen in verband met de implementatie van 

richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 

mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen

Wijzigings-AMvB Artikel 120 van de Woningwet Nee



2015/326 Besluit van 21 augustus 2015 tot wijziging van het Besluit financiële 

verhouding 2001 in verband met het groot onderhoud 

gemeentefonds (eerste fase), het vaststellen en wijzigen van enkele 

verdeelmaatstaven voor het provinciefonds en gemeentefonds en 

enkele technische wijzigingen

Wijzigings-AMvB Artikelen 8, derde lid, en 22, onderdeel b, van de Financiële-

verhoudingswet

Lichte nahangprocedure. (variant 7) 

Zie artikel 8, vierde lid van de 

Financiële-verhoudingswet.

Kamerstuk 34000-C, Nr. 8 Ja

2015/290 Besluit van 8 juli 2015 tot wijziging van het Besluit huurprijzen 

woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel in verband met 

de introductie van de waarde op grond van de Wet waardering 

onroerende zaken)

Wijzigings-AMvB Artikel 10, eerste lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen 

woonruimte en artikel 37h van de Wet waardering 

onroerende zaken

Lichte voorhangprocedure (variant 

1). Zie artikel 46 van de 

Uitvoeringswet huurprijzen 

woonruimte

Kamerstuk 27926 nr. 234 Kamerstuk 27926 nr. D Kamerstuk 27926 nr. 237 Kamerstuk 27926 nr. G Ja Opmerkingen hebben geleid tot 

wijzigingen, aldus de toelichting

2015/249 Besluit van 15 juni 2015, houdende wijziging van het Bouwbesluit 

2012 betreffende de deregulering van de woonfunctie en enkele 

andere wijzigingen

Wijzigings-AMvB Artikelen 2 en 3 van de Woningwet Lichte voorhangprocedure (variant 

1). Zie artikel 2, zesde lid, 

Woningwet

Kamerstuk 32757 nr. 105 Kamerstuk 32757 nr. 106 Ja

2015/231 Besluit van 16 juni 2015, houdende nieuwe nadere regels 

betreffende toegelaten instellingen en dochtermaatschappijen en 

nadere regels betreffende wooncoöperaties (Besluit toegelaten 

instellingen volkshuisvesting 2015)

Nieuwe AMvB  Artikelen 1, eerste lid, 18a, vierde lid, 19, zesde lid, 20, vijfde 

lid, 21, tweede lid, onderdelen d en e, en vierde en vijfde lid, 

21a, tweede en derde lid, 21c, eerste en tweede lid, 21f, 25, 

tweede lid, 26, eerste lid, aanhef en onderdeel i, en tweede 

lid, 27, eerste en vijfde lid, 30, derde lid, 31, vierde lid, 35, 

eerste en tweede lid, 36, eerste lid, 36a, vijfde lid, 38, vierde 

lid, 41a, tweede lid, 41b, derde lid, 41c, tweede en derde lid, 

41d, 42, tweede lid, tweede volzin, 43, derde lid, 44, zesde lid, 

44a, tweede lid, 44c, eerste lid, aanhef en onderdelen b, c, f 

en g, en vierde lid, 45, eerste lid, tweede lid, onderdeel f, 

onder 2°, en zesde lid, 46, tweede lid, eerste volzin, 47, eerste 

lid, onderdeel f, en tweede, vierde en vijfde lid, 48, eerste, 

tweede, derde, vijfde, zesde en zevende lid, 49, zesde en 

zevende lid, 50, derde lid, 50a, eerste en tweede lid, 50b, 

derde lid, 50c, tweede lid, 53, vierde lid, onderdeel c, en vijfde 

lid, 54, eerste lid, 55a, tweede lid, 55b, derde lid, 56, 57, eerste 

lid, 58, tweede lid, 61, vierde lid, 61c, 61lb en 104a, tweede 

lid, van de Woningwet, artikel II, twaalfde lid, van de 

Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting, 

alsmede de artikelen 16, eerste lid, van de 

Arbeidsomstandighedenwet, 45 van de Comptabiliteitswet 

2001, 21, derde lid, van de Drinkwaterwet, 6.6, eerste lid, van 

de Waterwet, 1, tweede lid, van de Wet bevordering 

integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, 63 van 

de Wet inrichting landelijk gebied, 8.1a, derde lid, en 10.12, 

tweede lid, van de Wet luchtvaart, 5.16a, eerste en tweede lid, 

en 10.2, tweede lid, van de Wet milieubeheer, 1.3, tweede lid, 

van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 

Lichte voorhangprocedure (variant 

1). Zie artikel 61s Woningwet.

Kamerstuk 33966 nr. 151 Kamerstuk 33966 nr. K Kamerstuk 33966 nr. 155 Nee

2015/206 Besluit van 15 mei 2015, houdende wijziging van het Besluit 

begroting en verantwoording provincies en gemeenten in verband 

met het opnemen van kengetallen in de paragraaf 

weerstandsvermogen en risicobeheersing

Wijzigings-AMvB Artikel 190, eerste lid, van de Provinciewet en artikel 186, 

eerste lid, van de Gemeentewet

Nee

2015/202 Besluit van 22 mei 2015, houdende wijziging van het Tijdelijk besluit 

Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden en het Besluit 

bestuursorganen WNo en Wob in verband met wijziging van het 

tijdstip van expiratie van het Tijdelijk besluit Commissie advies- en 

verwijspunt klokkenluiden

Wijzigings-AMvB Artikel 89, eerste lid, van de Grondwet, artikel 125quinquies, 

eerste lid, onderdeel f van de Ambtenarenwet, artikel 50, 

eerste lid van de Politiewet 1993, artikel 12quater, eerste lid, 

onderdeel f van de Militaire ambtenarenwet 1931, artikel 2 

van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en 

artikel 1a, eerste lid, onderdeel d, van de Wet openbaarheid 

van bestuur

Nee

2015/162 Besluit van 10 april 2015, houdende wijziging van enige algemene 

maatregelen van bestuur in verband met de inwerkingtreding van de 

Huisvestingswet 2014 en van de Wet van 4 juni 2014 tot wijziging van 

de Woningwet in verband met het versterken van het 

handhavingsinstrumentarium (Stb. 249)

Wijzigings-AMvB artikelen 2, eerste lid, van de Wet kenbaarheid 

publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, 10, eerste 

lid, onderdeel a, van de Wet basisregistraties adressen en 

gebouwen, 5:68 van de Wet op het financieel toezicht, 11.1 en 

11.29 van de Wet milieubeheer, 1 van de Wet geluidhinder, 

2.1, derde lid, van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht en 73a van de Wet structuur 

uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Lichte voorhangprocedure (variant 

1). Artikel 21.6, vierde lid,  van de 

Wet Milieubeheer. Lichte 

nahangprocedure (variant 7). 

Artikel 21.6, vijfde lid, van de Wet 

Milieubeheer.

Voorhang: nee Nahang: nee Voorhang: nee Nahang: nee Voorhang: nee Nahang: nee

2015/144 Besluit van 1 april 2015, houdende regels ter uitvoering van de Wet 

raadgevend referendum (Besluit raadgevend referendum)

Nieuwe AMvB Artikelen 21b, vierde lid, 22, 24, tweede lid, 29, zevende lid, 

33, vierde lid, 34, tweede lid, 41, zevende lid, 45, vierde lid, 46, 

tweede lid, 47, tweede lid, 56, tweede lid, 59, 62, 69, 76, 

tweede lid, en 82, tweede lid, van de Wet raadgevend 

referendum en artikel 3, tweede lid, van de Tijdelijke 

experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming

Lichte voorhangprocedure (variant 

1). Zie artikel 3, derde lid, van de 

Tijdelijke experimentenwet 

stembiljetten en centrale 

stemopneming.

Kamerstuk 33934 nr. 11 Ja Er zijn geen opmerkingen 

ontvangen dus de 

voorhangprocedure heeft niet 

geleid tot wijziging van het 

besluit, aldus de toelichting.

2015/125 Besluit van 10 maart 2015, houdende wijziging van het Algemeen 

Rijksambtenarenreglement en het Reglement Dienst Buitenlandse 

Zaken, en tot intrekking van het Besluit overgangsrecht FLO-functies 

in verband met wijzigingen in de rechtspositie van substantieel 

bezwarende functies

Wijzigings-AMvB Artikel 125 van de Ambtenarenwet Nee

2015/124 Besluit van 4 maart 2015, houdende wijziging van het 

Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, het Bezoldigingsbesluit 1998 

BES, het Besluit rechtspositie korps politie BES, het Besluit vakantie 

en vrijstelling van dienst ambtenaren BES, het Rechtspositiebesluit 

politieke gezagdragers BES en het Pensioenbesluit politieke 

gezagdragers BES (formalisering arbeidsvoorwaardenovereenkomst 

CN 2013–2014)

Wijzigings-AMvB Artikelen 17, 43, eerste lid, en 81 van de Ambtenarenwet BES, 

21, tweede lid, van de Veiligheidswet BES, en de artikelen 56, 

eerste, tweede en zevende lid, en 78, eerste, tweede en 

zevende lid, van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint 

Eustatius en Saba

Nee

2015/119 Besluit van 4 februari 2015 tot wijziging van het Besluit 

decentralisatie- en integratie-uitkeringen in verband met het wijzigen 

van bestaande decentralisatie- en integratie-uitkeringen en het 

introduceren van nieuwe decentralisatie- en integratie-uitkeringen 

(2013)

Wijzigings-AMvB Artikel 13, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet Nee



2015/107 Besluit van 13 februari 2015, houdende regels omtrent de 

verstrekking van tijdelijke bijzondere uitkeringen aan de openbare 

lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor het verbeteren van de 

leefbaarheid, de re-integratie naar duurzaam betaald werk en het 

bevorderen van de maatschappelijke participatie (Tijdelijk Besluit 

bijzondere uitkeringen integrale projecten BES)

Nieuwe AMvB Artikel 92, derde lid, en artikel 95, van de Wet financiën 

openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Nee

2015/48 Besluit van 21 januari 2015, houdende wijziging van het Besluit 

begroting en verantwoording provincies en gemeenten en het 

Waterschapsbesluit in verband met het opnemen van informatie in 

de toelichting op de balans indien financiële derivaten worden 

gehanteerd en enkele andere wijzigingen

Wijzigings-AMvB Artikelen 190 van de Provinciewet, 186 van de Gemeentewet 

en 98a, eerste en tweede lid, van de Waterschapswet

Nee

2015/13 Besluit van 19 december 2014 tot wijziging van het Tijdelijk 

Experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming in 

verband met het vervoer van de stembescheiden en de zitting van 

het gemeentelijk stembureau bij het experiment met centrale 

stemopneming

Wijzigings-AMvB Artikel 3, tweede lid, aanhef en onderdeel c, van de Tijdelijke 

experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming

Lichte voorhangprocedure (variant 

1). Zie artikel 3, derde lid, van de 

Tijdelijke experimentenwet 

stembiljetten en centrale 

stemopneming

Kamerstuk 33573 nr. 9 Ja Vanuit de kamer zijn geen 

opmerkingen gekomen. De 

voorhangprocedure heeft dus 

niet geleid tot wijziging van het 

besluit, aldus de toelichting.



Staatsblad Opschrift AMvB Nieuwe of wijzigings-AMvB Grondslag Voor- of nahangprocedure aanwezig? AMvB daadwerkelijk voor- of 

nagehangen bij de Tweede Kamer?

AMvB daadwerkelijk voor- of 

nagehangen bij de Eerste Kamer?

Opmerkingen Tweede Kamer Opmerkingen Eerste Kamer Voor- of nahangprocedure vermeld in de 

Nota van Toelichting?

Overige Opmerkingen

2016/556 Besluit van 21 december 2016 tot wijziging van het Mijnbouwbesluit 

in verband met implementatie van richtlijn (EU) nr. 2013/30

Wijzigings-AMvB Artikelen 43, zesde lid, 45c, tweede lid, 45g, tweede lid, 45l, vierde lid, 45q, 

eerste lid, 49 en 130 van de Mijnbouwwet

Nee

2016/557 Besluit van 21 december 2016 tot wijziging van het Mijnbouwbesluit 

in verband met bepalingen over retributies en afsplitsing van 

winningsvergunningen en enkele andere bepalingen

Wijzigings-AMvB Artikelen 35, derde lid, 41, eerste lid, 133, tweede lid, 143, tiende lid, en 151 

van de Mijnbouwwet

Nee

2016/525 Besluit van 12 december 2016, houdende regels inzake 

radioapparaten ter implementatie van richtlijn 2014/53/EU (Besluit 

radioapparaten 2016)

Nieuwe AMvB Artikelen 10.1, derde lid, 10.8, tweede lid, 10.9, 10.10, 10.12, 10.13, tweede 

lid, 10.14, onder b, en 18.12 van de Telecommunicatiewet

Nee

2016/523 Besluit van 12 december 2016, houdende regels inzake 

elektromagnetische compatibiliteit van uitrusting ter implementatie 

van richtlijn 2014/30/EU (Besluit elektromagnetische compatibiliteit 

2016)

Nieuwe AMvB artikelen 10.1, derde lid, 10.8, eerste lid, 10.9, 10.10, 10.12 en artikel 10.13, 

tweede lid, van de Telecommunicatiewet

Nee

2016/524 Besluit van 12 december 2016, houdende regels inzake 

eindapparaten ter implementatie van richtlijn 2008/63/EG (Besluit 

eindapparaten)

Nieuwe AMvB Artikel 18.2, onder b, van de Telecommunicatiewet Nee

2016/526 Besluit van 13 december 2016, tot wijziging van het Besluit 

bestrijding bacterievuur 1983 in verband met aan te wijzen gebieden 

waarin de meidoorn een landschappelijk bepalende rol speelt

Wijzigings-AMvB Artikel 3, eerste lid, onder a, van de Plantenziektenwet Nee

2016/482 Besluit van 29 november 2016, tot wijziging van het Besluit 

elektronische deponering handelsregister in verband met een 

beperkte uitbreiding van de uitzonderingen op de verplichting tot 

elektronisch deponeren

Wijzigings-AMvB Artikel 19a van de Handelsregisterwet Nee

2016/416 Besluit van 27 oktober 2016 tot wijziging van het 

Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 in verband met het actualiseren van 

verwijzingen naar Europese regelgeving

Wijzigings-AMvB Artikel 2 van de Landbouwkwaliteitswet Nee

2016/411 Besluit van 27 oktober 2016 tot wijziging van het Besluit continuïteit 

openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten en van 

andere algemene maatregelen van bestuur in verband met de Wet 

versterking telecommunicatiebeleid

Wijzigings-AMvB Artikelen 126n, eerste lid, 126u, eerste lid, 126aa, tweede lid, 126cc, vierde 

lid en artikel 153, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, 11a.1, 

vierde lid, 11a.3, eerste en zesde lid, en 18.12 van de Telecommunicatiewet, 

28 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en 29, eerste 

en tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens

Nee

2016/383 Besluit van 11 oktober 2016, houdende regels ter uitvoering van de 

Wet natuurbescherming (Besluit natuurbescherming)

Nieuwe AMvB  Artikelen 1.3, vijfde lid, onderdelen a en b, 1.13, eerste en derde lid, 2.9, 

vijfde lid, 3.3, vijfde lid, onderdeel a, 3.4, 3.15, eerste lid, 3.20, vierde lid, 

3.21, eerste lid, onderdeel c, en onderdeel d, vierde en vijfde lid, 3.23, derde 

lid, 3.24, tweede en vierde lid, 3.26, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, 

3.28, vierde en zevende lid, 3.29, eerste lid, 3.30, tweede lid in samenhang 

met artikel 3.28, vierde en zevende lid, en vierde en negende lid, 3.36, 

onderdeel e, 3.38, eerste lid, 5.5, eerste lid, 7.6, derde lid, en 8.6 van de Wet 

natuurbescherming;

Artikelen 2, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke 

beperkingen onroerende zaken, 3, eerste lid, van de Plantenziektenwet, 1, 

tweede lid, van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het 

openbaar bestuur, 2.2, tweede lid, van de Wet dieren, 63 van de Wet 

inrichting landelijk gebied, 2, tweede lid, 8, vierde en vijfde lid, 9 eerste lid en 

13, eerste lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, 7, eerste en 

derde lid, van de Ontgrondingenwet, 257b en 257ba van het Wetboek van 

Strafvordering, 18, eerste lid, van de Wet politiegegevens, 2.1, eerste en 

tweede lid, onderdeel i, 2.22, derde lid, 2.27, eerste en derde lid, 2.31, 

eerste lid, onderdeel d, en tweede lid, onderdeel c, 2.33, tweede lid, 

onderdeel f, 3.10, eerste lid, onderdeel f, en 7.3, eerste lid, van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht, 5, tweede lid, aanhef en onder a, van 

de Archiefwet 1995, 2 van de Woningwet, 1, tweede lid, van de 

Natuurschoonwet 1928, 9d, eerste lid en 20c, eerste lid, van de 

Elektriciteitswet 1998, artikel 39d, eerste lid, van de Gaswet en artikel 141c, 

eerste lid, van de Mijnbouwwet

Lichte voorhangprocedure (variant 1). 

Zie artikel 8.5 van de Wet 

natuurbescherming

Kamerstuk 33348 nr. 177 Kamerstuk 33348 nr. 190 Ja

2016/315 Besluit van 25 augustus 2016, houdende wijziging van het 

Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de 

implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement 

en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 

2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en 

Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve 

samenwerking via het Informatiesysteem interne markt («de IMI-

verordening») (PbEU 2013, L 354)

Wijzigings-AMvB Artikelen 23a, zesde lid, en 23c, zesde lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 Nee

2016/242 Besluit van 24 juni 2016 tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in 

verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 

2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU (Besluit wijziging 

Aanbestedingsbesluit inzake aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 

2014/24/EU en 2014/25/EU)

Wijzigings-AMvB Artikelen 1.10, derde lid, 1.13, derde lid, 1.16, derde lid, 1.22, eerste lid, 

2.84, tweede lid, en 4.12, eerste en tweede lid, van de Aanbestedingswet 

2012

Lichte voorhangprocedure (variant 1). 

Zie artikel 1.10, vijfde lid, 1.13, vijfde lid, 

1.16, vijfde lid van de Aanbestedingswet

Kamerstuk 32440 nr. 91 Hand. EK 2015/16, verg. 30, item 7, 

p.2

Kamerstuk 32440 nr. 92 Nee

2016/183 Besluit van 4 mei 2016, houdende wijziging van het Besluit 

gegevensverwerving CBS in verband met verwerving van landbouw- 

en pensioengegevens, gegevensverwerving bij groepsmaatschappijen 

en enkele technische aanpassingen

Wijzigings-AMvB Artikel 33, tweede en derde lid, van de Wet op het Centraal bureau voor de 

statistiek

Nee

2016/149 Besluit van 14 april 2016, houdende regels in verband met de 

deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische 

weg (Besluit elektronische deponering handelsregister)

Nieuwe AMvB Artikel 19a van de Handelsregisterwet 2007 Nee

Analyse AMvB's Ministerie van EZ periode 1-1-2015 t/m 31-12-2016



2016/140 Besluit van 14 april 2016, houdende regels omtrent de eisen 

waaraan meetinstrumenten moeten voldoen voordat zij in de handel 

worden gebracht, in gebruik worden genomen of worden gebruikt, 

alsmede omtrent conformiteitsbeoordelingen van meetinstrumenten 

en verplichtingen van marktdeelnemers en tot wijziging van het 

Meeteenhedenbesluit 2006 (Besluit meetinstrumenten en 

marktdeelnemers)

Nieuwe AMVB Artikelen 5, 9, 26 en 36 van de Metrologiewet, artikel 3, eerste lid, van de 

Wet op de medische hulpmiddelen, en artikel 66, eerste lid, van de 

Geneesmiddelenwet

Nee

2016/118 Besluit van 23 maart 2016, houdende regels met betrekking tot de 

schadevergoeding bij niet-beschikbaarheid van het net op zee 

(Besluit schadevergoeding net op zee) 

Nieuwe AMvB Artikel 16f, vierde lid, van de Elektriciteitswet 1998 Lichte voorhangprocedure (variant 1). 

Zie artikel 16f, vijfde lid van de 

Elektriciteitswet 1998

Kamerstuk 34401 nr. 5 Kamerstuk 34401 nr. A Ja Vanuit de EK is de opmerking gekomen dat het 

ontwerpbesluit op het verkeerde moment daar is 

voorgehangen. Zie 34401 nr. B. De toelichting meldt 

dat de voorhang niet heeft geleid tot aanpassingen

2016/104 Besluit van 12 maart 2016, houdende wijziging van het Besluit 

dierlijke producten in verband met het voorzien in grondslagen voor 

het vaststellen van ministeriële regels over de levering van vlees en 

over de biologische productie van opfokhennen

Wijzigings-AMvB Artikelen 2.7, tweede lid, en 3.1, tweede lid, onderdeel k, van de Wet dieren Lichte voorhangprocedure (variant 1). 

Zie artikel 10.10 van de Wet dieren

Nee Nee Nee

2016/102 Besluit van 5 maart 2016, houdende voorschriften ter uitvoering van 

verordening (EU) nr. 1143/2014 (Besluit uitvoering Europese 

exotenverordening)

Nieuwe AMvB Artikelen 14, tweede en derde lid, en 18, eerste lid, van de Flora- en 

faunawet

Nee

2016/75 Besluit van 9 februari 2016, houdende wijziging van het Besluit 

vergunningen Natuurbeschermingswet 1998 in verband met 

vrijstelling van de vergunningplicht voor weiden van vee en gebruik 

van meststoffen

Wijzigings-AMvB Artikel 19da, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 Lichte nahangprocedure (variant 7). Zie 

artikel 19da, derde lid van de 

Natuurbeschermingswet 1998

Kamerstuk 32670 nr. 106 Kamerstuk 32670 nr. 108, p.4 Nee

2016/62 Besluit van 8 februari 2016, tot wijziging van het Besluit handhaving 

en overige zaken Wet dieren in verband met het toevoegen van een 

nieuwe boetenorm 

Wijzigings-AMvB Artikel 8.8, eerste lid, van de Wet dieren Nee

2016/56 Besluit van 4 februari 2016 tot wijziging van het Kaderbesluit 

nationale EZ-subsidies in verband met gewijzigde Europese 

steunkaders en enkele correcties

Wijzigings-AMvB Artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies Nee

2015/493 Besluit van 7 december 2015, houdende regels omtrent aangewezen 

instanties en interne instanties Metrologiewet (Besluit aangewezen 

instanties en interne instanties Metrologiewet)

Nieuwe AMvB Artikelen 5, 10 en 21a van de Metrologiewet Nee

2015/474 Besluit van 2 december 2015 tot wijziging van het Besluit van 30 juni 

1999, houdende bepaling van de gehalten waarop wordt 

gewaarborgd overeenkomstig het Verdrag inzake onderzoek en 

stempeling van edelmetalen werken (Stb. 1999, 289) (aanpassen 

gehalten edelmetalen aan het Verdrag)

Wijzigings-AMvB Artikel 24, eerste lid, van de Waarborgwet 1986 Nee

2015/467 Besluit van 23 november 2015, tot wijziging van de berekening van 

de rijksbijdrage voorbereidend beroepsonderwijs aan een agrarisch 

opleidingscentrum

Wijzigings-AMvB Artikel 2.2.1, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs Zware nahangprocedure (variant 4). Zie 

artikel 2.2.1, zesde lid van de Wet 

educatie en beroepsonderwijs

Kamerstuk 34284 nr. 5 Kamerstuk 34284 nr. A n.v.t. n.v.t. Nee

2015/468 Besluit van 23 november 2015, houdende vaststelling van de 

bepalingen van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet 

educatie en beroepsonderwijs die geheel of gedeeltelijk niet van 

toepassing zijn op het voorbereidend beroepsonderwijs in agrarische 

opleidingscentra (Besluit vbo-groen in een AOC 2016) 

Nieuwe AMvB Artikel 19 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.6a van de 

Wet educatie en beroepsonderwijs

Nee

2015/416 Besluit van 29 oktober 2015 tot wijziging van het Besluit gebruik 

meststoffen en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet

Wijzigings-AMvB Artikelen 6, eerste lid, 7, eerste lid, en 93 van Wet bodembescherming en de 

artikelen 4 en 34 van de Meststoffenwet

Lichte voorhangprocedure (variant 1). 

Zie artikel 92, eerste lid, van de Wet 

bodembescherming. Lichte 

nahangprocedure variant 7). Zie Artikel 

92, tweede lid, van de Wet 

bodembescherming

Voorhang: Kamerstuk 33037 nr. 154. 

Nahang: Kamerstuk 33037 nr. 164.

Voorhang: Hand. EK 2014/2015, 

verg. 35, item 8. p. 1 (griffienr. 

157321). Nahang: Hand. EK 

2015/2016, verg. 9, item 8, p 2 

(griffienr. 157321.01)

Voorhangprocedure: nee 

Nahangprocedure: Kamerstukken 33037 

Nr. 172

Ja zowel voor- als nahang zijn vermeld x

2015/404 Besluit van 29 oktober 2015 tot wijziging van het Postbesluit 2009 in 

verband met de modernisering en flexibilisering van de universele 

postdienstverlening

Wijzigings-AMvB Artikelen 16, zesde en zevende lid, en 17, eerste lid, van de Postwet 2009 Lichte voorhangprocedure (variant 1). 

Zie artikel 16, achtste lid en artikel 17, 

tweede lid van de Postwet

Kamerstuk 34024 nr. 24 Kamerstuk 34024 nr.  C Kamerstuk 34024 nr. 27 Kamerstuk 34024 nr. E Nee

2015/358 Besluit van 30 september 2015 tot wijziging van het Besluit houders 

van dieren houdende een verbod op het gebruik van pluimvee voor 

productie waarop ingrepen zijn toegepast die niet zijn toegestaan

Wijzigings-AMvB Artikel 2.3, tweede lid, van de Wet dieren Lichte voorhangprocedure (variant 1). 

Zie artikel 10.10 van de Wet Dieren

Kamerstuk 31389 nr. 143 Kamerstuk 31389 nr. 146 Ja Opmerkingen hebben niet tot wijziging geleid aldus de 

toelichting.

2015/344 Besluit van 26 september 2015, tot wijziging van het 

Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet ten behoeve van een 

verantwoorde groei van de melkveehouderij

Wijzigings-AMvB Artikel 21, vijfde lid, van de Meststoffenwet Zware voorhangprocedure (variant 5). 

Zie artikel 21, zesde lid, van de 

Meststoffenwet

Kamerstuk 33979 nr. 76 Kamerstuk 33979 nr. O n.v.t. n.v.t. Ja

2015/328 Besluit van 28 augustus 2015, houdende wijziging van het Besluit 

houders van dieren in verband met het verbod op deelname met 

zoogdieren behorende tot wilde diersoorten aan circussen en andere 

optredens en op vervoer van die dieren ten behoeve daarvan

Wijzigings-AMvB Artikelen 2.5, tweede lid, onderdeel a, en 2.16, eerste en tweede lid, 

onderdeel a, van de Wet dieren

Lichte voorhangprocedure (variant 1). 

Zie artikel 10.10 van de Wet Dieren

Kamerstuk 28286 nr. 775 Kamerstuk 28286 nr. K Kamerstukken 28286 nr. 781 en 797 Kamerstukken 28286 nr. L en M Ja Naar aanleiding van de voorhangprocedure zijn geen 

wijzigingen aangebracht aldus de toelichting.

2015/324 Besluit van 24 augustus 2015, houdende wijziging van het Besluit 

vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (vrijstelling 

windparken en hoogspanningsverbindingen op land)

Wijzigings-AMvB Artikel 75, eerste lid, van de Flora- en faunawet Lichte nahangprocedure (variant 7). Zie 

artikel 103 van de Flora- en faunawet

Kamerstuk 30196 nr. 357 Hand. EK 2015/16, verg. 1, Item 13, 

p3 (griffienr. 157844)

Ja x

2015/289 Besluit van 9 juli 2015, houdende wijziging van het Reglement voor 

de binnenvisserij 1985 ter bevordering van de duurzame visserij op 

het Ijsselmeer

Wijzigings-AMvB Artikel 16 van de Visserijwet 1963 Nee

2015/227 Besluit van 8 juni 2015, houdende grenswaarden voor 

toestemmingsbesluiten in het kader van de programmatische aanpak 

stikstof (Besluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof)

Nieuwe AMvB Artikel 19kh, zevende lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 Lichte voorhangprocedure (variant 1). 

Zie artikel 19kh, tiende lid, 

Natuurbeschermingswet 1998

Kamerstuk 33669 nr. 91 Kamerstuk 33669 nr. 93 Nee

2015/190 Besluit van 21 mei 2015, houdende regels over facturen en verbruiks- 

en indicatieve kostenoverzichten van energie in verband met de 

implementatie van richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-

efficiëntie (Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht 

energie)

Nieuwe AMvB Artikelen 4 en 5 van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie, 

de artikelen 95lb en 95lc van de Elektriciteitswet 1998, de artikelen 42b en 

42c van de Gaswet, artikel 8b van de Warmtewet en artikel 3 van de 

Kaderwet EZ-subsidies

Lichte voorhangprocedure (variant 1). 

Zie Artikel 34a van de Wet 

implementatie EU-richtlijnen energie-

efficiëntie

Kamerstuk 33913 nr. 7 Nee

2015/99 Besluit van 28 februari 2015, houdende het bij wege van experiment 

afwijken van de Elektriciteitswet 1998 voor decentrale opwekking 

van duurzame elektriciteit (Besluit experimenten decentrale 

duurzame elektriciteitsopwekking)

Nieuwe AMvB Artikel 7a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 Lichte voorhangprocedure (variant 1). 

Zie artikel 7a, vijfde lid, van de 

Elektriciteitswet 1998

Kamerstuk 31239 nr. 177 Hand. EK 2014/15, verg. 38, item 13, 

p1 (griffienr. 155454)

Kamerstuk 31239 nr. 178 Ja Voorhangprocedure heeft niet geleid tot wijziging van 

het besluit, aldus de toelichting.

2015/69 Besluit van 6 februari 2015, houdende wijziging van het Besluit 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de 

invoering van een alternatief voor het gewasbeschermingsplan

Wijzigings-AMvB Artikel 78 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden Nee



2015/68 Besluit van 6 februari 2015, tot wijziging van het Besluit universele 

dienstverlening en eindgebruikersbelangen in verband met onder 

meer het vervallen van de aanwijzing van de geschillencommissie 

nummergebruikers

Wijzigings-AMvB Artikelen 4.4., 7.8, 12.1 en 18.2 van de Telecommunicatiewet Nee

2015/47 Besluit van 27 januari 2015, houdende wijziging van het Besluit 

stimulering duurzame energieproductie

Wijzigings-AMvB Artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies Nee

2015/18 Besluit van 19 januari 2015, houdende uitbreiding van de toepassing 

van de Wet ruimtevaartactiviteiten op het beheren van ongeleide 

satellieten (Besluit ongeleide satellieten)

Nieuwe AMvB Artikel 2, tweede lid, onderdeel b, van de Wet ruimtevaartactiviteiten Nee



Staatsblad Opschrift AMvB Nieuwe of wijzigings-AMvB Grondslag Voor- of nahangprocedure aanwezig? AMvB daadwerkelijk voor- of 

nagehangen bij de Tweede Kamer?

AMvB daadwerkelijk voor- of 

nagehangen bij de Eerste Kamer?

Opmerkingen Tweede Kamer Opmerkingen Eerste Kamer Voor- of nahangprocedure vermeld in de 

Nota van Toelichting?

Overige Opmerkingen

2016/549 Besluit van 21 december 2016 tot wijziging van enige wetten en 

uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen

Wijzigings-AMvB Artikelen 3.20, 3.54, 3.68, 3.127, 5.16b, 9.2 en 10.8 van de Wet 

inkomstenbelasting 2001, de artikelen 13bis, 18a en 18e van 

de Wet op de loonbelasting 1964, de artikelen 12b, 13l, 15 en 

15ad van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de 

artikelen 11 en 29 van de Wet op de omzetbelasting 1968, de 

artikelen 2a, 71 en 71h van de Wet op de accijns, de artikelen 

45, 60a, 63, 67, 68, 69, 70 en 70a van de Wet belastingen op 

milieugrondslag en de artikelen 10a en 38 van de Algemene 

wet inzake rijksbelastingen

Lichte nahangprocedure (variant 7). Zie 

artikel 15, vijftiende lid, van de wet op de 

vennootschapsbelasting 1969. Lichte 

voorhangprocedure (variant 1). Zie artikel 

13l, elfde lid, van de Wet op de 

Vennootschapsbelasting 1969.

Voorhang: Kamerstuk 34323 nr. 16 

Nahang: Kamerstuk 34323 nr. 18

Voorhang: Kamerstuk 34323 nr. B Voorhang: Kamerstuk 34323 nr. D Voorhang: Ja Nahang: Ja

2016/506 Besluit van 6 december 2016 tot wijziging van het Besluit prudentiële 

regels Wft, het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en 

het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector ter uitvoering van de 

verordening centrale effectenbewaarinstellingen

Wijzigings-AMvB Artikelen 1:50a, 1:81, 3:28a, derde lid, en 4:27a, derde lid, van 

de Wet op het financieel toezicht

Nee

2016/508 Besluit van 9 december 2016, houdende toestemming als bedoeld in de 

artikelen 4, derde lid, en 9, aanhef en onderdeel c, van de Bankwet 1998 

in verband met de overdracht van publieke taken betreffende munten 

aan De Nederlandsche Bank N.V.

Nieuwe AMvB Artikelen 4, derde lid, en 9, aanhef en onderdeel c, van de 

Bankwet 1998

Nee

2016/507 Besluit van 8 december 2016 tot wijziging van het Besluit toezicht 

accountantsorganisaties en enige andere besluiten ter implementatie van 

richtlijn nr. 2014/56/EU van het Europees Parlement en de Raad van de 

Europese Unie van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG 

betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en 

geconsolideerde jaarrekeningen (PbEU 2014, L 158) en ter implementatie 

van verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de 

Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke 

controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar 

belang (PbEU 2014, L 158) (Implementatiebesluit wijzigingsrichtlijn en 

verordening wettelijke controles jaarrekeningen)

Wijzigings-AMvB Artikelen 8, 11, derde lid, 12e, derde lid, 18, derde lid, 18b, 

tweede lid, 19, vierde lid, 21, tweede lid, 21a, 22, 25a, vierde 

lid, 55, tweede lid, van de Wet toezicht 

accountantsorganisaties en artikel VI van de Implementatiewet 

wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles 

jaarrekeninge

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 4 van de Wet toezicht 

accountantsorganisaties

Nee Nee Nee

2016/457

Besluit van 15 november 2016 tot wijziging van het Besluit prudentiële 

regels Wft ter verkorting van de overgangsperiode voor de 

contracyclische kapitaalbuffer

Wijzigings-AMvB artikel 3:62a van de Wet op het financieel toezicht Nee

2016/430 Besluit van 27 oktober 2016 tot wijziging van het Besluit prudentiële 

regels Wft in verband met aanpassing van de solvabiliteitseisen voor 

verzekeraars met beperkte risico-omvang (Wijzigingsbesluit solvabiliteit 

verzekeraars met beperkte risico-omvang)

Wijzigings-AMvB Artikelen 3:53, derde lid, 3:55, tweede lid, 3:57, tweede lid, en 

3:67, vijfde lid, van de Wet op het financieel toezicht

Nee

2016/338 Besluit van 8 september 2016 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit 

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in 

verband met de overdracht van bevoegdheden in het kader van de Wet 

ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme aan de 

kansspelautoriteit

Wijzigings-AMvB Artikelen 24 en 31 van de Wet ter voorkoming van witwassen 

en financieren van terrorisme

Nee

2016/266 Besluit van 30 juni 2016 tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht 

financiële ondernemingen Wft, het Besluit markttoegang financiële 

ondernemingen Wft en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector in 

verband met de implementatie van richtlijn nr. 2014/17/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake 

kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor 

bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de 

Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 

1093/2010 (PbEU 2014, L 60)

Wijzigings-AMvB Artikelen 1:80, tweede lid, 1:81, eerste en tweede lid, 2:124b, 

tweede lid, 4:9, tweede lid, 4:15, tweede lid, aanhef en 

onderdeel b, 4:20, eerste lid en derde lid, aanhef en onderdeel 

b, 4:22, eerste lid, 4:25, eerste lid, 4:33, derde lid, 4:74b, 

tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 4:25, derde lid van de Wet op het 

financieel toezicht.

Nee, Aangezien sprake is van 

uitsluitend implementatie, is op grond 

van artikel 1:8 Awb de 

voorhangprocedure niet van 

toepassing.

Nee, Aangezien sprake is van 

uitsluitend implementatie, is op 

grond van artikel 1:8 Awb de 

voorhangprocedure niet van 

toepassing.

Ja

2016/247 Besluit van 23 juni 2016, houdende regels met betrekking tot wijziging 

van het Besluit uitvoering EU-verordeningen ter implementatie van 

verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de raad 

van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (Verordening 

marktmisbruik) en houdende intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het 

Europees Parlement en de Raad en Richtlijnen 2003/124, 2003/125/EG 

en 2004/72/EG van de Commissie

Wijzigings-AMvB Artikelen 1:25, derde lid, 1:79, eerste lid, onderdeel b, 1:80, 

eerste lid, onderdeel b, en 1:81 van de Wet op het financieel 

toezicht

Nee

2016/184 Besluit van 4 mei 2016, houdende regels tot wijziging van enige 

uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen en enige andere 

uitvoeringsbesluiten in verband met het van toepassing worden van 

Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de 

Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de 

Unie (PbEU 2013, L 269) (Besluit aanpassingen aan het Douanewetboek 

van de Unie)

Wijzigings-AMvB Artikel 30 van de Wet veiligheidsregio’s, de artikelen 3.1, 3.2, 

6.3 en 10.2 van de Wet dieren, de artikelen 78 en 111 van de 

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, de artikelen 1:4, 

1:19 en 12:1 van de Algemene douanewet, artikel 85 van de 

Wet op de accijns, de artikelen 9, 12 en 39 van de Wet op de 

omzetbelasting 1968, de artikelen 4 en 38 van de Wet op de 

verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken, artikel 12b van de 

Wet bodembescherming, artikel 31 van de Spoorwegwet, 

artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer en de artikelen 9 en 33 

van de Warenwet

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 92, eerste lid, van de Wet 

bodembescherming en artikel 21.6, vierde 

lid van de Wet milieubeheer. Lichte 

nahangprocedure (variant 7). Zie artikel 

92, tweede lid, van de Wet 

bodembescherming en artikel 21.6, vijfde 

lid, van de Wet milieubeheer.

Voorhang: Nee Nahang: Nee Nee Voorhang: Nee Nahang: Nee wellicht is hier ook sprake van uitsluitend 

implementatie; uitzondering 1:8 Awb. 

Toelichting maakt hier echter geen melding 

van.

x

2016/165 Besluit van 8 april 2016 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit 

loonbelasting 1965 en het besluit van 24 december 1986, houdende 

vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in 

artikel 5 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 5 

van de Ziektewet en artikel 5 van de Werkloosheidswet (Stb. 1986, 655) 

in verband met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Wijzigings-AMvB Artikelen 4 en 5a van de Wet op de loonbelasting 1964, artikel 

5 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 

5 van de Ziektewet en artikel 5 van de Werkloosheidswet

Nee

Analyse AMvB's Ministerie van Financiën periode 1-1-2015 t/m 31-12-2016



2016/98 Besluit van 18 februari 2016 tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht 

financiële ondernemingen Wft, het Besluit bestuurlijke boetes financiële 

sector en enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten 

(Wijzigingsbesluit financiële markten 2016)

Wijzigings-AMvB Artikelen 1:80, tweede lid, 1:81, 2:3.0d, derde lid, 2:3.0i, derde 

lid, 2:3.0m, derde lid, 2:3b, tweede lid, 2:3c, eerste lid, 2:5, 

tweede lid, 2:7, tweede lid, 2:10b, tweede lid, 2:10c, eerste lid, 

2:12, vierde lid, 2:17, tweede lid, 2:21, tweede lid, 2:26b, derde 

lid, 2:26e, tweede lid, 2:26f, tweede lid, 2:31, derde lid, 2:37, 

tweede lid, 2:41, tweede lid, 2:45, tweede lid, 2:49, tweede lid, 

2:51, tweede lid, 2:54b, derde lid, 2:54e, tweede lid, 2:54h, 

derde lid, 2:54j, tweede lid, 2:54m, tweede lid, 2:58, tweede 

lid, 2:63, tweede lid, 2:69d, vierde lid, 2:78, tweede lid, 2:83, 

tweede lid, 2:89, tweede lid, 2:94, tweede lid, 2:97, achtste lid, 

2:99, derde lid, 2:115, tweede lid, 2:120, tweede lid, 2:121, 

tweede lid, 3:5, vierde lid, 3:9, derde lid, 4:3, vierde lid, 4:9, 

4:10, derde lid, 4:25a, 4:37o, 4:37p van de Wet op het 

financieel toezicht en artikel 3:5 van de Wet financiële markten 

BES

Nee

2016/97 Besluit van 5 maart 2016, houdende regels tot wijziging van het Besluit 

Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële 

regels Wft, het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft en 

het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector ter implementatie van de 

gewijzigde richtlijn icbe’s (Implementatiebesluit wijziging richtlijn icbe’s)

Nieuwe AMvB Artikelen 2:3i, tweede lid, 3:53, derde lid, 4:62m, derde en 

vierde lid, 4:62o, vijfde lid, 4:62p, zesde lid, 4:62q, tweede lid, 

4:62r, vierde lid, 4:62v, tweede lid, 4:62w, vierde lid, van de 

Wet op het financieel toezicht

Nee

2016/40 Besluit van 20 januari 2016 tot wijziging van het Besluit melding 

zeggenschap in uitgevende instellingen Wft, het Besluit bestuurlijke 

boetes financiële sector en het Besluit openbare biedingen Wft ter 

implementatie van richtlijn nr. 2013/50/EU van het Europees Parlement 

en de Raad van 22 oktober 2013 tot wijziging van Richtlijn 2004/109/EG 

van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 

transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende 

instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde 

markt zijn toegelaten, Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement 

en de Raad betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden 

wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel 

worden toegelaten en Richtlijn 2007/14/EG van de Commissie tot 

vaststelling van concrete uitvoeringsvoorschriften van een aantal 

bepalingen van Richtlijn 2004/109/EG (PbEU 2013, L 294) 

(Implementatiebesluit wijziging richtlijn transparantie) (Stb. 2016, 40)

Wijzigings-AMvB Artikelen 1:80, tweede lid, 1:81, eerste lid, 5:38, vijfde lid, 

5:39, vierde lid, 5:44, en 5:76, tweede lid, van de Wet op het 

financieel toezicht

Zware nahangprocedure (variant 4). Zie 

artikel 5:82 van de Wet op het financieel 

toezicht

Nee Nee n.v.t. n.v.t. Nee wellicht is hier ook sprake van uitsluitend 

implementatie; uitzondering 1:8 Awb. 

Toelichting maakt hier echter geen melding 

van.

x

2015/546 Besluit van 23 december 2015, houdende identificatie- en 

rapportagevoorschriften voor rapporterende financiële instellingen met 

het oog op de automatische uitwisseling van inlichtingen op basis van de 

Common Reporting Standard (Uitvoeringsbesluit identificatie- en 

rapportagevoorschriften Common Reporting Standard)

Nieuwe AMvB Artikelen 10a, 10b en 10c van de Wet op de internationale 

bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en artikel 

8.133a van de Belastingwet BES

Nee

2015/544 Besluit van 23 december 2015 tot wijziging van enige 

uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen en toeslagen

Wijzigings-AMvB Artikelen 3.54, 3.127, 4.21, 4.25, 6.1, 7.6 en 10.8 van de Wet 

inkomstenbelasting 2001, de artikelen 18g, 33 en 34 van de 

Wet op de loonbelasting 1964, artikel 75 van de Successiewet 

1956, artikel 15 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, 

de artikelen 9 en 11 van de Wet op de omzetbelasting 1968, 

artikel 15 van de Wet op de belasting van personenauto’s en 

motorrijwielen 1992, de artikelen 23a en 71 van de Wet op de 

motorrijtuigenbelasting 1994, de artikelen 28, 29 en 32 van de 

Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken, de 

artikelen 44, 45, 60, 64, 70, 70a en 93 van de Wet belastingen 

op milieugrondslag, artikel 8:75 van de Algemene wet 

bestuursrecht, artikel 38 van de Algemene wet inzake 

rijksbelastingen, artikel 38a van de Algemene wet 

inkomensafhankelijke regelingen en artikel 11 van de Wet op 

de internationale bijstandsverlening bij de heffing van 

belastingen

Nee

2015/512 Besluit van 10 december 2015 tot wijziging van het Besluit prudentiële 

regels Wft, het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft en 

het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector ter vaststelling van 

nadere regels voor het toezicht op kredietunies (Besluit toezicht 

kredietunies)

Wijzigings-AMvB Artikelen 1:80, tweede lid, 2:54p, tweede lid, 3:10, tweede lid, 

3:17, tweede lid, 3:18, tweede en derde lid, 3:29, derde lid, 

3:53, derde lid, 3:57, tweede en zesde lid, 3:63, tweede lid, 

3:71, tweede lid, 3:72, vijfde lid, van de Wet op het financieel 

toezicht

Nee

2015/438 Besluit van 16 november 2015 tot wijziging van het Besluit uitvoering EU-

verordeningen financiële markten in verband met verordening (EU) nr. 

2015/760 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 

betreffende Europese langetermijnbeleggingsinstellingen (PbEU 2015, L 

123)

Wijzigings-AMvB Artikelen 1:25, derde lid, 1:79, eerste lid, onderdeel b, 1:80, 

eerste lid, onderdeel b, en 1:81 van de Wet op het financieel 

toezicht

Nee

2015/433 Besluit van 16 november 2015 tot wijziging van het Besluit prudentiële 

regels Wft, het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, 

beleggerscompensatie en depositogarantie Wft, het Besluit bestuurlijke 

boetes financiële sector en het Besluit uitvoering EU-verordeningen 

financiële markten, ter implementatie van richtlijn nr. 2014/59/EU van 

het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de 

totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van 

kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van 

Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 

2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 

2012/30/EU en 2013/36/EU en Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en 

(EU) nr. 648/2012, van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2014, L 

173, alsmede ter implementatie van gedelegeerde verordening (EU) nr. 

2015/63 van de Commissie van 21 oktober 2014 tot aanvulling van 

Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van wat de 

vooraf te betalen bijdragen aan afwikkelingsfinancieringsregelingen 

betreft (PbEU 2015, L 11) (Implementatiebesluit Europees kader voor 

herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen) (Stb. 

2015, 443)

Wijzigings-AMvB Artikelen 1:80, eerste lid, 1:81, eerste lid, 3:17, tweede lid, 

3:62a, vierde en zesde lid, 3:159t, tweede lid, 3:201a, 3A:37, 

3A:41, 3A:63, 3A:68, vijfde lid, 3A:71, derde lid, 3A:72, tweede 

lid, en 3A:74, vierde lid, van de Wet op het financieel toezicht 

en artikel VII van de Implementatiewet Europees kader voor 

herstel en afwikkeling van banken en 

beleggingsondernemingen

Zware voorhangprocedure (variant 6). Zie 

artikel 3:159t, derde lid van de Wet op het 

financieel toezicht

Kamerstuk 32545 nr. 35 n.v.t. n.v.t. Ja



2015/434 Besluit van 16 november 2015, houdende regels tot wijziging van het 

Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en 

depositogarantie Wft, het Besluit prudentiële regels Wft en het Besluit 

bestuurlijke boetes financiële sector in verband met de implementatie 

van richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 

april 2014 inzake de depositogarantiestelsels (herschikking) (PbEU 2014, 

L 173) (Implementatiebesluit depositogarantiestelsel) (Stb. 2015, 434)

Wijzigings-AMvB Artikelen 3:17, tweede lid, onderdeel d, 3:72, vijfde lid, 3:259, 

derde en vierde lid, 3:259a, vijfde lid, 3:263, vierde lid, 3:266, 

vijfde lid, 3:267, vijfde lid, en 3:266, vijfde lid, van de Wet op 

het financieel toezicht

Nee

2015/310 Besluit van 10 juli 2015, houdende regels met betrekking tot de 

uitvoering van hoofdstuk IIB van de Bankwet 1998 (Uitvoeringsbesluit 

Bankwet 1998)

Nieuwe AMvB Artikelen 9d, eerste lid, aanhef en onderdeel b, tweede, derde 

en vierde lid, en 9g, tweede lid, van de Bankwet 1998

Nee

2015/308 Besluit van 10 juli 2015 tot wijziging van het Besluit prudentiële regels 

Wft, het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft en enige 

andere besluiten op het terrein van de financiële markten ter 

implementatie van de richtlijn solvabiliteit II en de verordening 

solvabiliteit II (Implementatiebesluit richtlijn en verordening solvabiliteit 

II)

Wijzigings-AMvB Artikelen 1:24, derde lid, 1:79, eerste lid, onderdeel b, 1:80, 

eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, 1:81, 2:49, tweede lid, 

2:51, tweede lid, 2:53, eerste lid, 2:121, tweede lid, 3:17, 

tweede lid, 3:18, tweede en derde lid, 3:53, derde lid, 3:54, 

derde lid, 3:55, tweede lid, 3:55a, tweede lid, 3:57, tweede lid, 

3:59, tweede lid, 3:62, tweede lid, 3:67, vijfde lid, 3:68a, 

tweede lid, 3:72, vijfde en zevende lid, 3:73c, tweede lid, 

3:132, derde lid, 3:135, tweede lid, 3:136, tweede lid, 3:267h, 

tweede lid, 3:281a, derde lid, 3:281b, eerste lid, 3:288a, eerste 

en tweede lid, 3:288b, derde lid, 3:288e, tweede lid, en 3:288f, 

tweede lid van de Wet op het financieel toezicht

Nee

2015/295 Besluit van 7 juli 2015 tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht 

financiële ondernemingen Wft in verband met de invoering van regels 

met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een 

beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met 

betrekking tot die beleggingsverzekering

Wijzigings-AMvB Artikel 4:25, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 4:25, derde lid van de Wet op het 

financieel toezicht.

Kamerstuk 29507 nr. 126 Kamerstuk 29507 nr. 128 Nee

2015/302 Besluit van 10 juli 2015 tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op 

het gebied van belastingen en toeslagen

Wijzigings-AMvB Artikelen 3.20 en 9.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, de 

artikelen 4, 13bis, 18g en 31a van de Wet op de loonbelasting 

1964, artikel 23a van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 

1994 en artikel 38 van de Algemene wet inkomensafhankelijke 

regelingen

Nee

2015/250 Besluit van 16 juni 2015 tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht 

financiële ondernemingen Wft in verband met de implementatie van de 

richtlijn buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten

Wijzigings-AMvB Artikel 4:17, derde lid, van de Wet of het financieel toezicht Nee

2015/191 Besluit van 20 mei 2015, houdende nadere regels inzake de kosten van de 

beoordeling, bedoeld in artikel 33, vierde lid, van verordening (EU) nr. 

1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese 

Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het 

beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PbEU 2013, 

L 287) en tot wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2013 

(Besluit kosten uitgebreide beoordeling Wbft)

Nieuwe AMvB Artikel 13, achtste lid, en 17, tweede lid, van de Wet 

bekostiging financieel toezicht

Nee

2015/97 Besluit van 19 februari 2015 tot wijziging van het Besluit uitvoering EU-

verordeningen financiële markten in verband met de uitvoering en 

handhaving van verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees 

Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de 

effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale 

effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 

2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012 (PbEU 2014, L 257)

Wijzigings-AMvB Artikelen 1:24, derde lid, 1:25, derde lid, 1:50a, 1:79, eerste lid, 

onderdeel b, 1:80, eerste lid, onderdeel b, en 1:81 van de Wet 

op het financieel toezicht

Nee



Staatsblad Opschrift AMvB Nieuwe of 

wijzigings-AMvB

Grondslag Voor- of nahangprocedure aanwezig? AMvB daadwerkelijk voor- of 

nagehangen bij de Tweede Kamer?
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Kamer?
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Toelichting?

Overige Opmerkingen

2016/515 Besluit van 1 december 2016 tot wijziging van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit, het Arbeidstijdenbesluit en het 

Arbeidstijdenbesluit vervoer in verband met Richtlijn 2014/112/EU van de 

Raad van 19 december 2014 tot uitvoering van de Europese Overeenkomst 

betreffende de regeling van bepaalde aspecten van de organisatie van de 

arbeidstijd in de binnenvaart die is gesloten door de Europese 

Binnenvaartunie (EBU), de Europese Schippersorganisatie (ESO) en de 

Europese Federatie van Vervoerswerknemers (ETF) (PbEU 2014, L 367)

Wijzigings-AMvB Artikelen 4.3, tweede tot en met vierde lid, en 5:12, 

tweede lid, onderdeel b, van de Arbeidstijdenwet en 

artikel 16, tweede lid, onderdeel b, van de 

Arbeidsomstandighedenwet

Nee

2016/517 Besluit van 14 december 2016 tot wijziging van het Besluit zeevarenden 

handelsvaart en zeilvaart in verband met wijzigingen van het Internationale 

Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, 

diplomering en wachtdienst (STCW-Verdrag) vanwege de implementatie van 

de door de Maritieme Veiligheidscommissie van de Internationale 

Maritieme Organisatie aangenomen Internationale Veiligheidscode voor 

schepen die gassen of andere brandstoffen met een laag vlampunt 

gebruiken (IGF Code) en de Code voor schepen die in polaire wateren varen 

(Polar Code)

Wijzigings-AMvB Artikelen 18, derde lid, en 19, eerste lid, van de Wet 

zeevarenden

Nee

2016/505 Besluit van 5 december 2016 tot wijziging van het Schepenbesluit 2004 in 

verband met wijzigingen van de bijlage bij het Internationale Verdrag voor 

de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, (SOLAS-verdrag) vanwege de 

implementatie van de door de Maritieme Veiligheidscommissie van de 

Internationale Maritieme Organisatie aangenomen Internationale Code voor 

schepen die in polaire wateren varen (Polar-Code)

Wijzigings-AMvB Artikelen 3, 3a, 4, tweede lid, en 6, tweede lid, van de 

Schepenwet, en artikel 38, tweede lid, van het Statuut 

voor het Koninkrijk der Nederlanden

Nee

2016/492 Besluit van 6 december 2016 tot wijziging van het Waterbesluit (wijziging 

status van enkele rijkswaterkeringen, aanwijzing voormalige primaire 

waterkeringen ten behoeve van subsidiëring en een technische wijziging)

Wijzigings-AMvB Artikelen 3.1, eerste lid, en 7.24, vijfde lid, onderdeel c, 

van de Waterwet

Nee

2016/483 Besluit van 26 november 2016 tot wijziging van het Besluit luchtvaartuigen 

2008 in verband met wijziging in de geldigheidsduur van nationale 

onderhoudserkenningen en enkele technische aanpassingen

Wijzigings-AMvB Artikel 3.26, eerste lid, van de Wet luchtvaart Nee

2016/427 Besluit van 27 oktober 2016, houdende wijziging van het Reglement 

verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Warenwetbesluit motor- en 

bromfietshelmen in verband met het vaststellen van regels inzake de speed-

pedelec

Wijzigings-AMvB Artikel 2, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en 

artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Warenwet

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 2b van de Wegenverkeerswet 1994

Kamerstuk 29398 nr. 499 Kamerstuk 29398 nr. 508 Ja

2016/425 Besluit van 27 oktober 2016 tot wijziging van het Activiteitenbesluit 

milieubeheer en enkele andere besluiten met name in verband met 

reparaties van de vierde tranche wijziging en tot intrekking van het Besluit 

kleiduivenschieten milieubeheer

Wijzigings-AMvB Artikelen 5.3, eerste lid, 7.2, 8.40, 8.41, 8.42, 8.42a, 

9.2.2.1, 9.5.1 tot en met 9.5.3 van de Wet milieubeheer 

en de artikelen 1.1, derde lid, 2.1, eerste lid, onder i, en 

derde lid, 2.14, zesde lid, en 2.17 van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 21.6, vierde lid, van de Wet 

milieubeheer en artikel 7.4 van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht. 

Lichte nahangprocedure (variant 7). Zie 

artikel 21.6, vijfde lid, van de Wet 

milieubeheer.

Nahang: Kamerstuk 29383 nr. 275. 

Voorhang: Kamerstuk 29383 nr. 270.

Voorhang: Ja Nahang: Nee

2016/382 Besluit van 10 oktober 2016 tot wijziging van het Rijnvaartpolitiereglement 

1995 ter implementatie van de resoluties 2015-I en -II van de Centrale 

Commissie voor de Rijnvaart

Wijzigings-AMvB Artikelen 4, eerste lid, onderdelen a en b, en 19 van de 

Scheepvaartverkeerswet

Nee

2016/380 Besluit van 12 oktober 2016 tot wijziging van het Besluit brandstoffen 

luchtverontreiniging en het Activiteitenbesluit milieubeheer ten behoeve 

van nadere implementatie van de artikelen 3 en 4 van Richtlijn 98/70/EG 

van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 betreffende 

de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 

93/12/EEG van de Raad en technische wijzigingen (PbEG 1998, L 350) en in 

verband met technische aanpassingen

Wijzigings-AMvB Artikelen 9.2.2.1, 9.2.2.6a en 9.2.3.2 van de Wet 

milieubeheer

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 21.6, vierde lid, van de Wet 

milieubeheer. Lichte nahangprocedure 

variant 7). Zie artikel 21.6, vijfde lid, van 

de Wet milieubeheer.

Nahang: Kamerstuk 31209 nr. 203. 

Voorhang: Kamerstuk 31209 nr. 170

Voorhang: Ja Nahang: Ja

2016/381 Besluit van 12 oktober 2016 tot wijziging en aanvulling van het Besluit 

uitvoering Crisis- en herstelwet en tot aanvulling van bijlage II van de Crisis- 

en herstelwet (Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet veertiende tranche)

Wijzigings-AMvB Artikelen 1.2, 2.2 en 2.4 van de Crisis- en herstelwet Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 5.2a van de Crisis- en herstelwet

Kamerstuk 32127 nr. 217 IenM/BSK-2016/89392 Kamerstuk 32127 nr. 218 Ja

2016/345 Besluit van 20 september 2016 tot wijziging van het Waterbesluit in verband 

met actualisering van de aanwijzing van gebieden waar paragraaf 6 van 

hoofdstuk 6 van het Waterbesluit niet van toepassing is (aanpassingen 

kaarten 2017)

Wijzigings-AMvB Artikelen 6.6, eerste lid, en 6.7 van de Waterwet Nee

2016/337 Besluit van 14 september 2016 tot wijziging en aanvulling van het Besluit 

uitvoering Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet 

twaalfde tranche)

Wijzigings-AMvB Artikelen 2.2, 2.3, zevende lid, en 2.4 van de Crisis- en 

herstelwet

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 5.2a van de Crisis- en herstelwet

Kamerstuk 32127 nr. 213 IenM/BSK-2015/203019 Ja

Analyse AMvB's Ministerie van IenM periode 1-1-2015 t/m 31-12-2016



2016/325 Besluit van 23 augustus 2016, houdende wijziging van het Besluit 

opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren in verband 

met het schrappen van de maximum leeftijd voor noordzeeloodsen, 

wijziging van het Besluit spoorweginfrastructuur in verband met 

actualisering van verwijzingen, aanpassing van het 

Binnenvaartpolitiereglement in verband met het gebruik van spudpalen, de 

aanpassing van verkeerstekens, alsmede een technische wijziging en 

wijziging van het Scheepvaartreglement territoriale zee en het 

Scheepvaartreglement Westerschelde 1990 in verband met de aanpassing 

van de aanloopgebieden Rotterdam en Scheldemonden

Wijzigings-AMvB Artikel 5, eerste lid, van de Loodsenwet, artikel 4, eerste 

lid, onderdeel a, van de Scheepvaartverkeerswet en 

artikel 6 van de Spoorwegwet

Zware voorhangprocedure (variant 5). Zie 

artikel 52 van de Scheepvaartverkeerswet

Kamerstuk 31409 nr. 112 Kamerstuk 31409 nr. B n.v.t. n.v.t. Ja

2016/323 Besluit van 23 augustus 2016, houdende wijziging van het Besluit aanwijzing 

hoofdspoorwegen in verband met de wijziging van enkele aanwijzingen tot 

hoofdspoorweg

Wijzigings-AMvB Artikelen 2 en 124 van de Spoorwegwet Nee

2016/276 Besluit van 8 juli 2016 tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering 

Crisis- en herstelwet en van bijlage II bij de Crisis- en herstelwet (Besluit 

uitvoering Crisis- en herstelwet elfde tranche)

Wijzigings-AMvB De artikelen 1.2 en 2.4 van de Crisis- en herstelwet Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 5.2a van de Crisis- en herstelwet

Kamerstuk 32127 nr. 212 IENM/BSK-2015/66389 Ja

2016/280 Besluit van 4 juli 2016 tot wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit 

Schiphol in verband met het bieden van de mogelijkheid tot het vervroegen 

en verlengen van de nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures

Wijzigings-AMvB Artikel 8.15 van de Wet luchtvaart Lichte Voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 8.24 in samenhang met artikel 8.13 

en 8.14 van de Wet luchtvaart  

Kamerstuk 29665 nr. 217 Ja

2016/267 Besluit van 30 juni 2016, houdende wijziging van het Schepenbesluit 2004 in 

verband met een nieuwe bevoegdheidsverdeling met betrekking tot het 

beveiligingsniveau van zeeschepen en de bevoegdheidsverlening tot 

vaststelling van de daarmee verbonden aanvullende richtsnoeren en 

instructies

Wijzigings-AMvB Artikel 3 van Verordening (EG) Nr. 725/2004 van het 

Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 

betreffende de verbetering van de beveiliging van 

schepen en havenfaciliteiten (PbEU 2004, L 129) en 

artikel 9, vierde lid, van de Schepenwet

Nee

2016/252 Besluit van 22 juni 2016 tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en 

herstelwet, houdende een aanvulling en verduidelijking van de ten hoogste 

toegestane tijdsduur van de krachtens artikel 2.4 van de Crisis- en 

herstelwet bij wege van experiment toegestane afwijkingen (dertiende 

tranche)

Wijzigings-AMvB Artikel 2.4, eerste en derde lid, aanhef en onder b, van de 

Crisis- en herstelwet

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 5.2a van de Crisis- en herstelwet

Kamerstuk 32127 nr. 215 Kamerstuk 32127 nr. 216 Ja

2016/230 Besluit van 14 juni 2016 tot wijziging van het Waterbesluit in verband met 

normering van andere dan primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk en 

enige andere wijzigingen

Wijzigings-AMvB  Artikelen 2.4, 3.1, eerste tot en met derde lid, en 6.6 van 

de Waterwet

Nee

2016/231 Besluit van 13 juni 2016 tot wijziging van het Activiteitenbesluit 

milieubeheer in verband met de uitvoering van Verordening (EG) nr. 

1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 

betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels 

tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en 

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PbEU 2008, L353) en in 

verband met nieuw overgangsrecht voor bestaande gasturbines en 

gasmotoren

Wijzigings-AMvB Artikelen 61, vierde lid, en 62, tweede alinea, van 

Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 december 2008 

betreffende de indeling, etikettering en verpakking van 

stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de 

Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging 

van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PbEU 2008, L353) 

en de artikelen 8.40 en 8.42 van de Wet milieubeheer

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 21.6, vierde lid, van de Wet 

milieubeheer. Lichte nahangprocedure 

variant 7). Zie artikel 21.6, vijfde lid, van 

de Wet milieubeheer.

Voorhang: Kamerstuk 29383 nr. 273 

Nahang: Nee

Nahang: Nee Voorhang: Ja Nahang: Ja

2016/214 Besluit van 1 juni 2016, houdende regels met betrekking tot de productie en 

distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba 

(Besluit elektriciteit en drinkwater BES)

Nieuwe AMvB Artikelen 2.2, vijfde lid, 2.3, tweede lid, 3.2, vijfde lid, 3.5, 

vijfde lid, 3.13, eerste en tweede lid, 4.2, tweede lid, en 

6.13, tweede lid, van de Wet elektriciteit en drinkwater 

BES

Nee

2016/202 Besluit van 18 mei 2016 tot wijziging van het Besluit algemene regels 

ruimtelijke ordening (grote rivieren, elektriciteitsvoorzieningen, ecologische 

hoofdstructuur, IJsselmeergebied en enige technische wijzigingen)

Wijzigings-AMvB Artikel 4.3, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 4.3, vijfde lid, van de Wet 

ruimtelijke ordening. Lichte 

nahangprocedure (variant 7). Zie artikel 

10.9, van de Wet ruimtelijke ordening

Voorhang: Kamerstuk 29383 nr. 252 

Nahang: 29383, nr. 272

Voorhang: Ja Nahang: Nee

2016/120 Besluit van 16 maart 2016 tot wijziging van het Besluit burgerluchthavens 

en de Regeling Toezicht Luchtvaart in verband met aanvullende bepalingen 

voor de ruimtelijke indeling van beperkingengebieden in 

luchthavenbesluiten en ten aanzien van de aanwijzing van luchtvaartuigen 

die mogen opstijgen of landen van een terrein niet zijnde een luchthaven en 

enkele overige wijzigingen

Wijzigings-AMvB Bijlage 14, deel I, van het op 7 december 1944 te Chicago 

tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale 

burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109), de artikelen 8.44, 

vierde lid, 8.47, derde lid, 8a.50, eerste lid, 8a.51, eerste 

lid, van de Wet luchtvaart en artikel 17, derde lid, van de 

Luchtvaartwet

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

de artikelen 8.44, zesde lid, en 8.47, 

vierde lid, van de Wet luchtvaart

Kamerstuk 31936 nr. 222 Kamerstuk 31936 nr. 228 Ja

2016/112 Besluit van 9 maart 2016 tot wijziging van het Besluit 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met het niet toestaan 

van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw

Wijzigings-AMvB Artikelen 78 en 80a, eerste lid, van de Wet 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Nee

2016/99 Besluit van 19 februari 2016 tot wijziging van het Waterbesluit in verband 

met de implementatie van de kaderrichtlijn maritieme ruimtelijke planning

Wijzigings-AMvB Richtlijn nr. 2014/89/EU van het Europees Parlement en 

de Raad van 23 juli 2014 tot vaststelling van een kader 

voor maritieme ruimtelijke planning (PbEU 2014, L 257) 

en artikel 4.3 van de Waterwet

Nee

2016/44 Besluit van 22 januari 2016 tot wijziging van het Besluit opleidingen en 

bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren en het Besluit 

personenvervoer 2000 in verband met de wijziging van de citeertitel van de 

Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties

Wijzigings-AMvB Artikel 9 van de Scheepvaartverkeerswet en artikel 79, 

eerste lid, onderdelen e en f, van de Wet 

personenvervoer 2000

Zware voorhangprocedure (variant 5). Zie 

artikel 52 van de Scheepvaartverkeerswet

Nee Nee n.v.t. n.v.t. Nee

2015/498 Besluit van 3 december 2015 tot wijziging van de bijlagen I en II bij de 

Waterwet en van het Besluit van 2 maart 2015 tot wijziging van de bijlagen I 

en II van de Waterwet (Stb. 2015, 110) (aanpassingen Ruimte voor de Rivier 

2016)

Wijzigings-AMvB Artikelen 1.3, tweede lid, en 2.2, eerste lid, van de 

Waterwet

Lichte nahangprocedure (variant 7). Zie 

artikel 1.3, vierde lid, van de Waterwet

Kamerstuk 30080 nr. 79 Ja



2015/461 Besluit van 21 november 2015, houdende regels met betrekking tot de 

vergoeding minimumtoegangspakket en de toegang tot dienstvoorzieningen 

en de levering van diensten op het gebied van spoor en houdende wijziging 

van enkele algemene maatregelen van bestuur ter implementatie van 

richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 

november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 

2012, L 343/32) (Besluit implementatie richtlijn 2012/34/EU tot instelling 

van één Europese spoorwegruimte)

Nieuwe AMvB Richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de 

Raad van 21 november 2012 tot instelling van één 

Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32) en de 

artikelen 31, 61, 62, vierde lid, zesde lid, onderdelen a en 

d, en zevende lid, 67, eerste en tweede lid, 68, eerste lid, 

en 68a, tweede lid, van de Spoorwegwet

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 61, vierde lid, van de Spoorwegwet

Kamerstuk 33965 nr. 21 Kamerstuk 33965 nr. B Kamerstuk 33965 nr. 22 Kamerstuk 33965 nr. D Ja De voorhang heeft niet geleid tot 

aanpassingen aldus de toelichting

2015/462 Besluit van 21 november 2015 tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in 

verband met de intrekking van de mogelijkheid onder bepaalde 

voorwaarden toe te staan dat zware elektrische voertuigen bestemd voor 

goederenvervoer met rijbewijs B worden bestuurd

Wijzigings-AMvB Artikel 4, lid 4, onder b en d, van richtlijn 2006/126/EG 

van het Europees Parlement en de Raad van 20 

december 2006 betreffende het rijbewijs (PbEG L 403) en 

artikel 118, tweede lid, Wegenverkeerswet 1994

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 2b van de Wegenverkeerswet

Nee Nee Nee Wellicht sprake van uitsluitend 

implementatie?

2015/413 Besluit van 29 oktober 2015 tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht 

(wijziging bevoegd gezag voor BRZO en RIE-4)

Wijzigings-AMvB Artikel 2.4, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 7.4 van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht

Hand. TK 2014/15, verg. 106, item 16, p. 8 

(griffienr. 29383-243)

Nee

2015/414 Besluit van 29 oktober 2015, houdende wijziging van het Besluit BDU 

verkeer en vervoer in verband met de afschaffing van de plusregio’s

Wijzigings-AMvB Artikel 5, eerste en vierde lid, van de Wet BDU verkeer en 

vervoer

Nee

2015/393 Besluit van 15 oktober 2015 tot wijziging van het Rijnvaartpolitiereglement 

1995 ter implementatie van de resolutie 2014-II van de Centrale Commissie 

voor de Rijnvaart

Wijzigings-AMvB De op 17 oktober 1868 te Mannheim tot stand gekomen 

Herziene Rijnvaartakte, de resolutie van de Centrale 

Commissie voor de Rijnvaart van 4 december 2014 

(protocol 2014-II-14) en de artikelen 4, eerste lid, 

onderdeel a, en 19 van de Scheepvaartverkeerswet

Nee

2015/392 Besluit van 14 oktober 2015 tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in 

verband met enkele wijzigingen van technische aard betreffende het T-

rijbewijs en de afschaffing van het papieren theoriecertificaat

Wijzigings-AMvB artikelen 111, eerste lid, onderdeel b, en 118, tweede lid, 

Wegenverkeerswet 1994 en artikel V, tweede lid, van de 

Wet van 3 december 2014 tot wijziging van de 

Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht 

motorrijtuigen 1993 in verband met de invoering van de 

rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en 

motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs) (Stb. 

2015, 10)

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 2b van de Wegenverkeerswet 1994

Kamerstuk 29398 nr. 467 Ja

2015/395 Besluit van 14 oktober 2015, houdende wijziging van het Vaststellingsbesluit 

Binnenvaartpolitiereglement, het Binnenvaartpolitiereglement en enkele 

andere besluiten in verband met een actualisering en enkele andere 

aanpassingen

Wijzigings-AMvB Artikel 4, eerste, tweede en zevende lid, van de 

Scheepvaartverkeerswet

Zware voorhangprocedure (variant 5). Zie 

artikel 52 van de Scheepvaartverkeerswet

Kamerstuk 34112 nr. 1 Kamerstuk 34112 nr. A n.v.t. n.v.t. Ja

2015/394 Besluit van 15 oktober 2015 tot wijziging van het Besluit kwaliteitseisen en 

monitoring water 2009 en het Waterbesluit

Wijzigings-AMvB Artikelen 4.3 van de Waterwet en 5.1, eerste en derde 

lid, 5.2, eerste lid, 5.2b, derde en vierde lid, en 5.3, eerste 

en derde lid, van de Wet milieubeheer

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 21.6, vierde lid, van de Wet 

milieubeheer. Lichte nahangprocedure 

variant 7). Zie artikel 21.6, vijfde lid, van 

de Wet milieubeheer.

Voorhang: Kamerstuk 31752 nr. 7. Nahang: 

Kamerstuk 31752 nr. 10

Nahang:  Kamerstuk 31752 nr. B Voorhang: Kamerstuk 31752 

nr. 9

Voorhang: Ja Nahang: Ja

2015/389 Besluit van 15 oktober 2015 tot wijziging van het Luchthavenindelingbesluit 

Schiphol in verband met wijziging van het beperkingengebied en de regels 

met het oog op de vliegveiligheid

Wijzigings-AMvB Artikel 8.4 van de Wet luchtvaart Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 8.13 van de Wet luchtvaart

Kamerstuk 33807 nr. 1 Ja

2015/387 Besluit van 13 oktober 2015 tot wijziging van het Activiteitenbesluit 

milieubeheer (rendementseisen kolencentrales)

Wijzigings-AMvB richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de 

Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies 

(geïntegreerde preventie en bestrijding van 

verontreiniging) (herschikking) (PbEU 2010, L 334) en op 

artikel 8.40 van de Wet milieubeheer

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 21.6, vierde lid, van de Wet 

milieubeheer. Lichte nahangprocedure 

variant 7). Zie artikel 21.6, vijfde lid, van 

de Wet milieubeheer.

Voorhang: Kamerstuk 29383 nr. 231. 

Nahang: Kamerstuk 29383 nr. 249

Voorhang: Kamerstuk 29383 

nr. 234

Voorhang: Ja Nahang: Nee

2015/356 Besluit van 30 september 2015, houdende vaststelling van nieuwe regels 

voor bepaalde gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen 

ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 517/2014 van 16 april 2014 

betreffende gefluoreerde broeikasgassen en een aantal daarmee verband 

houdende verordeningen en ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 

1005/2009 van 16 september 2009 betreffende ozonlaagafbrekende stoffen 

(Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen)

Nieuwe AMvB Artikelen 8.40, eerste lid, 9.2.2.1, eerste lid, en 11a.2, 

eerste tot en met derde lid, van de Wet milieubeheer en 

de artikelen 257b en 257ba van het Wetboek van 

Strafvordering

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 21.6, vierde lid, van de Wet 

milieubeheer. Lichte nahangprocedure 

variant 7). Zie artikel 21.6, vijfde lid, van 

de Wet milieubeheer.

Voorhang: Kamerstuk 29383 nr. 226 

Nahang: Kamerstuk 29383 nr. 247

Voorhang: Kamerstuk 29383 

nr. 236

Voorhang: Ja Nahang: Nee

2015/337 Besluit van 18 september 2015 tot wijziging van het Activiteitenbesluit 

milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten 

(nieuwe activiteiten)

Wijzigings-AMvB Artikelen 8.40, 8.41, 8.42, 8.42a, 9.5.1 tot en met 9.5.3, 

10.2, tweede lid, en 10.32 van de Wet milieubeheer, de 

artikelen 1.1, derde lid, 2.1, eerste lid, onder i, 2.1, derde 

lid, 2.14, zesde lid, en 2.17 van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht, en de artikelen 6.2, eerste 

lid, onderdeel b, en tweede lid, onderdeel b, 6.6 en 6.7, 

van de Waterwet

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 21.6, vierde lid, van de Wet 

milieubeheer en artikel 7.4 van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht. 

Lichte nahangprocedure (variant 7). Zie 

artikel 21.6, vijfde lid, van de Wet 

milieubeheer.

Voorhang: Kamerstuk 29383 nr. 223. 

Nahang: Kamerstuk 29383 nr. 245

Voorhang: Kamerstuk 29383 

nr. 230

Voorhang: Ja Nahang: Ja De voorhangprocedure heeft niet 

geleid tot aanpassing van het 

ontwerpbesluit, aldus de 

toelichting.

2015/332 Besluit van 8 september 2015 tot wijziging van het Vuurwerkbesluit ter 

implementatie van richtlijn nr. 2013/29/EU van het Europees Parlement en 

de Raad van 12 juni 2013 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen 

van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische 

artikelen (herschikking) (PbEU L178) en uitvoeringsrichtlijn 2014/58/EU van 

16 april 2014 van de Commissie betreffende het opzetten van een 

traceerbaarheidssysteem voor pyrotechnische artikelen overeenkomstig 

Richtlijn 2007/23/EG (PbEU L115)

Wijzigings-AMvB Artikelen 9.2.1.4, 9.2.2.1, 9.2.2.4, tweede lid, en 9.2.3.2 

van de Wet Milieubeheer

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 21.6, vierde lid, van de Wet 

milieubeheer. Lichte nahangprocedure 

variant 7). Zie artikel 21.6, vijfde lid, van 

de Wet milieubeheer.

Op grond van artikel 1:8 van de Awb geen 

voorhangprocedure en op grond van artikel 

7a van de Bekendmakingswet geen 

nahangprocedure, aldus de toelichting.

Op grond van artikel 1:8 van de 

Awb geen voorhangprocedure en 

op grond van artikel 7a van de 

Bekendmakingswet geen 

nahangprocedure, aldus de 

toelichting.

Ja



2015/330 Besluit van 27 augustus 2015, houdende wijziging van het Drinkwaterbesluit 

ter implementatie van Richtlijn 2013/51/EURATOM van de Raad van 22 

oktober 2013 tot vaststelling van voorschriften voor de bescherming van de 

volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie 

bestemd water (PbEU 2013, L 296)

Wijzigings-AMvB Artikel 21, derde lid, aanhef en onderdelen a en e, aanhef 

en onder 4°, artikel 25, eerste lid, juncto 21, eerste lid en 

derde lid, aanhef en onderdelen a en e, aanhef en onder 

4°, en de artikelen 28, 29, tweede lid en 51 van de 

Drinkwaterwet

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 1, zevende lide, van de 

Drinkwaterwet.

Nee Nee Nee Wellicht sprake van uitsluitend 

implementatie (artikel 1:8 Awb).

2015/323 Besluit van 14 augustus 2015 tot aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- 

en herstelwet en van de bijlagen I en II bij de Crisis- en herstelwet (tiende 

tranche) en tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht

Wijzigings-AMvB Artikelen 1.2, 2.2 en 2.4 van de Crisis- en herstelwet en 

de artikelen 2.1, derde lid, 2.4, tweede en derde lid, 2.12, 

eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 5.2a van de Crisis- en herstelwet en 

artikel 7.4 van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht 

Kamerstuk 32127 nr. 204 Hand. EK 2014/15, verg 12, item 

11, p2 (griffienr. 156371)

Kamerstuk 32127 nr. 210 Ja

2015/321 Besluit van 21 augustus 2015 tot intrekking van vijf algemene maatregelen 

van bestuur in verband met de uitvoering van artikel 81 van verordening 

(EU) 168/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 

betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of 

driewielige voertuigen en vierwielers (PbEU 2013, L60) en in verband met de 

overheveling van voertuiggerelateerde milieuregelgeving naar 

voertuigregelgeving

Wijzigings-AMvB  Artikelen 9.5.1 en 9.5.6 van de Wet milieubeheer Nee

2015/303 Besluit van 19 juni 2015 tot wijziging van het Arbeidstijdenbesluit vervoer in 

verband met verordening (EU) nr. 165/2014

Wijzigings-AMvB Artikel 5:12, tweede lid, van de Arbeidstijdenwet en de 

artikelen 13 en 32b van de Warenwet

Nee

2015/272 Besluit van 25 juni 2015, houdende vaststelling van het Besluit risico's zware 

ongevallen 2015 en herziening van enkele andere besluiten in verband met 

de implementatie van Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en 

de Raad van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van 

zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, houdende 

wijziging en vervolgens intrekking van Richtlijn 96/82/EG van de Raad 

(Besluit risico’s zware ongevallen 2015)

Nieuwe AMvB Artikelen 8.40, 8.41, 8.42, 19.3, eerste lid, en 21.8 van de 

Wet milieubeheer, de artikelen 2.8 en 2.22, derde lid, van 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de 

artikelen 6, eerste lid, 7, eerste lid, 16, eerste, zevende, 

achtste en tiende lid, 27, vijfde lid, 28a, eerste en 

zevende lid, 33, tweede en derde lid, en 34, vierde, vijfde, 

zesde, zevende en negende lid, van de 

Arbeidsomstandighedenwet en de artikelen 31, vierde 

lid, 48, zesde lid, 49, eerste lid, en 61, tweede lid, van de 

Wet veiligheidsregio’s

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 7.4 van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht, artikel 80 van 

de Wet veiligheidsregio's en artikel 21.6, 

vierde lid, van de Wet milieubeheer. 

Lichte nahangprocedure variant 7). Zie 

artikel 21.6, vijfde lid, van de Wet 

milieubeheer.

Aangezien dit besluit uitsluitend strekt tot 

implementatie van een Europese richtlijn 

geldt op grond van artikel 1:8 van de Awb 

geen voorhangprocedure en op grond van 

artikel 7a van de Bekendmakingswet geen 

nahangprocedure, aldus de toelichting

Aangezien dit besluit uitsluitend 

strekt tot implementatie van een 

Europese richtlijn geldt op grond 

van artikel 1:8 van de Awb geen 

voorhangprocedure en op grond 

van artikel 7a van de 

Bekendmakingswet geen 

nahangprocedure, aldus de 

toelichting

Ja

2015/267 Besluit van 25 juni 2015 tot het vaststellen van regels over de veiligheid van 

bijzondere spoorwegen en tot wijziging van diverse andere besluiten in 

verband met een tweede tranche van uitvoeringsmaatregelen van het 

kabinetsstandpunt «Spoor in beweging», waaronder de vereenvoudiging van 

het vergunningenregime hoofdspoorwegen en de implementatie van een 

technische specificatie inzake interoperabiliteit (Besluit bijzondere 

spoorwegen)

Nieuwe AMvB Artikelen 1, eerste lid, 19, eerste lid, 27, derde lid, 32, 

derde lid, 35, 49, tweede en derde lid, 50, vierde lid, 51, 

vijfde lid, 65, eerste lid, 77, eerste lid, 87, eerste en 

tweede lid, en 94 van de Spoorwegwet, artikel 8 van de 

Winkeltijdenwet en artikel 105 van de Wet geluidhinder

Nee

2015/266 Besluit van 25 juni 2015, houdende regels met betrekking tot emissiearme 

huisvestingssystemen voor landbouwhuisdieren (Besluit emissiearme 

huisvesting)

Nieuwe AMvB artikel 8:40, eerste lid, van de Wet milieubeheer Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 21.6, vierde lid, van de Wet 

milieubeheer. Lichte nahangprocedure 

variant 7). Zie artikel 21.6, vijfde lid, van 

de Wet milieubeheer.

Voorhang: Kamerstuk 33037 nr. 132. 

Nahang: Kamerstuk 33037 nr. 156

Voorhang: Hand. EK 2014/15, 

verg. 2, item 10, p2 (griffienr. 

155893) nahang: Hand. EK 

2014/15 verg. 106, item 16, p.16 

(griffienr. 33037-156)

Voorhang: Ja Nahang: ja

2015/263 Besluit van 22 juni 2015 tot wijziging van het Besluit milieueffectrapportage 

in verband met de Wet windenergie op zee

Wijzigings-AMvB Artikel 7.2, eerste en vierde lid, van de Wet milieubeheer Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 21.6, vierde lid, van de Wet 

milieubeheer. Lichte nahangprocedure 

variant 7). Zie artikel 21.6, vijfde lid, van 

de Wet milieubeheer.

Voorhang: Kamerstuk 34058 nr. 10. 

Nahang: Nee

Nahang: Nee Voorhang: ja Nahang: Nee

2015/248 Besluit van 15 juni 2015 tot wijziging van het Besluit ontheffingverlening 

exceptionele transporten (ontwikkeling zelfrijdende auto)

Wijzigings-AMvB Artikel 149a, tweede lid, en artikel 149b, tweede lid, van 

de Wegenverkeerswet 1994

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 2b van de Wegenverkeerswet 1994

Kamerstuk 31305 nr. 212 Ja

2015/229 Besluit van 9 juni 2015, houdende herstel van wetstechnische gebreken 

alsmede andere wijzigingen van inhoudelijk ondergeschikte aard in een 

aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van infrastructuur 

en milieu

Wijzigings-AMvB Artikel 16 van de Prijzennoodwet, artikel 27, eerste lid, 

van de Vervoersnoodwet, artikel 22, eerste lid, van de 

Havennoodwet, de artikelen 4aa, eerste lid, onderdeel i, 

110a, 111, eerste lid, onderdeel b, 116, 122, 126, vijfde 

lid, en 151, eerste tot en met vierde lid, van de 

Wegenverkeerswet 1994, artikel 23, tweede lid, van de 

Binnenvaartwet, de artikelen 9.2.2.6a, 11A.2, zesde lid 

en 12.12, vierde lid, van de Wet milieubeheer, artikel 42, 

achtste lid, van de Wet lokaal spoor, artikel 2.22, derde 

lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, 

artikel 8, tweede lid, van de Wet voorkoming 

verontreiniging door schepen, artikel 49, eerste lid en 

tweede lid onder b, van de Mijnbouwwet en de artikelen 

6.5, aanhef en onder c, 6.6 en 6.7 van de Waterwet

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 21.6, vierde lid, van de Wet 

milieubeheer. Lichte nahangprocedure 

variant 7). Zie artikel 21.6, vijfde lid, van 

de Wet milieubeheer.

Voorhang: Kamerstuk 29383 nr. 233 

Nahang: Kamerstuk 29383 nr. 242

Voorhang: ja Nahang: Ja De voorhangprocedure heeft niet 

geleid tot aanpassing van het 

ontwerpbesluit, aldus de 

toelichting.

2015/199 Besluit van 22 mei 2015 tot wijziging van het Besluit bewijzen van 

bevoegdheid voor de luchtvaart en het Besluit vluchtuitvoering in verband 

met de wijziging van Verordening (EU) nr. 1178/2011 van de Europese 

Commissie bij Verordening (EU) nr. 2015/445 van de Europese Commissie 

van 17 maart 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1178/2011 en de 

invoering van enkele delegatiebepalingen om vergoedingen ter uitvoering 

van internationale verplichtingen te kunnen vaststellen

Wijzigings-AMvB Artikelen 2.2, derde lid, en 7.6 van de Wet luchtvaart Nee

2015/196 Besluit van 20 mei 2015 tot wijziging van het Besluit geluidhinder en het 

Activiteitenbesluit milieubeheer (toelaatbare geluidsbelasting van 

woonschepen bij gezoneerde industrieterreinen en inrichtingen)

Wijzigings-AMvB Artikelen 1 van de Wet geluidhinder en 8.40 van de Wet 

milieubeheer

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 21.6, vierde lid, van de Wet 

milieubeheer. Lichte nahangprocedure 

variant 7). Zie artikel 21.6, vijfde lid, van 

de Wet milieubeheer.

Voorhang: Kamerstuk  29383 nr. 227 

Nahang: 29383 nr. 241

Voorhang: Kamerstuk 29383 

nr. 232

Voorhang: ja Nahang: nee



2015/168 Besluit van 28 april 2015 tot wijziging van het Reglement rijbewijzen ter 

voldoening aan richtlijn nr. 2003/59/EG

Wijzigings-AMvB Artikel 151d, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 2b van de Wegenverkeerswet 1994

Kamerstuk 29398 nr. 449 Hand EK. 2014/15 verg. 21, item 

7, p2 (griffienr. 156832)

Nee

2015/163 Besluit van 23 april 2015 tot wijziging van het Besluit bewijzen van 

bevoegdheid voor de luchtvaart, het Besluit luchtvaartuigen 2008, het 

Besluit vluchtuitvoering en het Besluit burgerluchthavens (regels voor op 

afstand bestuurde luchtvaartuigen)

Wijzigings-AMvB Artikelen 1.2, tweede lid, 2.2, derde lid, 2.3, tweede en 

zesde lid, 2.4, tweede, derde en vierde lid, 3.13, tweede 

lid, 4.1, tweede en derde lid, 4.2, eerste en vijfde lid, 

8a.50, eerste lid, en 8a.51, eerste lid van de Wet 

luchtvaart

Nee

2015/153 Besluit van 13 april 2015 tot wijziging van het Waterbesluit in verband met 

de vereenvoudiging en uniformering van regels voor windparken op zee 

(algemene regels windparken op zee)

Wijzigings-AMvB Artikelen 6.5, 6.6 en 10.1 van de Waterwet Nee

2015/157 Besluit van 16 april 2015 tot wijziging van het Besluit capaciteitsverdeling 

hoofdspoorweginfrastructuur in verband met het bewerkstelligen van een 

efficiënte en maatschappelijk wenselijke verdeling van de capaciteit van de 

hoofdspoorweginfrastructuur en aanpassing aan nieuwe ontwikkelingen, 

alsmede in verband met de verlening van de concessie voor het hoofdrailnet 

2015–2025

Wijzigings-AMvB Artikel 61, eerste lid, van de Spoorwegwet Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 61, vierde lid, van de Spoorwegwet

Kamerstuk 29893 nr. 176 Kamerstuk 29893 nr. 183 Ja De opmerkingen hebben geleid tot 

aanpassing van het besluit aldus 

de toelichting.

2015/141 Besluit van 31 maart 2015 tot wijziging van het Reglement rijbewijzen, het 

Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009 en het 

Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de invoering van de 

rijbewijsplicht voor bestuurders van landbouw- en bosbouwtrekkers en 

motorrijtuigen met beperkte snelheid, en enkele wijzigingen van technische 

aard

Wijzigings-AMvB Artikelen 10, 110a, eerste lid, 110b, eerste lid, aanhef en 

onderdelen b en c, 111, eerste lid, aanhef en onderdelen 

a en b, 113, eerste lid, 116, eerste lid, 118, tweede lid, 

119, eerste lid, 120, eerste lid, 132, eerste lid, 132a, 

eerste lid, en 133, derde lid, van de Wegenverkeerswet 

1994, de artikelen 9, eerste, vierde en vijfde lid, 9a, 9b, 

10, eerste lid, 12a, derde lid, 12b, derde lid, 12c, tweede 

lid, 13, 21, eerste, tweede en derde lid, 22, eerste lid, en 

23, vierde lid, van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 

1993 en artikel 16, eerste lid, van de 

Arbeidsomstandighedenwet

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 2b van de Wegenverkeerswet 1994

Kamerstuk 29398 nr. 412 Kamerstuk 29398 nr. H Kamerstuk 29398 nr. 416 Kamerstuk 29398 nr. I Ja De voorhangprocedure heeft niet 

geleid tot aanpassing van het 

ontwerpbesluit, aldus de 

toelichting.

2015/131 Besluit van 5 maart 2015, houdende regels met betrekking tot de 

vergunningverlening, het toezicht daarop en de handhaving daarvan voor 

bepaalde categorieën grote inrichtingen op Bonaire, St. Eustatius en Saba 

(Besluit grote inrichtingen milieubeheer BES)

Wijzigings-AMvB Artikelen 1.2, derde lid, 5.1, tweede lid, 5.6, tweede lid, 

5.9, eerste lid, 5.14, vierde lid, 5.25, zesde lid, 7.1, eerste 

tot en met vierde lid, 8.6, eerste lid, en tweede lid, 

onderdeel a, en 11.24 van de Wet volkshuisvesting, 

ruimtelijke ordening en milieubeheer BES

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 5.41 van de Wet volkshuisvesting, 

ruimtelijke ordening en milieubeheer BES

Kamerstuk 32473 nr. 19 Ja De voorhangprocedure heeft niet 

geleid tot aanpassing van het 

ontwerpbesluit, aldus de 

toelichting.

2015/130 Besluit van 12 maart 2015 tot vaststelling van een luchthavenbesluit voor 

de luchthaven Lelystad (Luchthavenbesluit Lelystad)

Nieuwe AMvB Artikel 8.70, eerste lid, van de Wet luchtvaart Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 8.71 van de Wet luchtvaart.

Kamerstuk 31936 nr. 202 Kamerstuk 31936 nr. C Hand. TK 2013/14 verg. 102, 

item 74

Kamerstuk 31936 nr. D Ja

2015/120 Besluit van 9 maart 2015 tot wijziging van het Drinkwaterbesluit met het 

oog op verduidelijking van de certificeringsplicht voor legionella-

beheersmaatregelen en tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen in 

verband met de Wet taken meteorologie en seismologie

Wijzigings-AMvB Artikelen 21, derde lid, onder c en vierde lid, onder b en 

51 van de Drinkwaterwet

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 1, zevende lide, van de 

Drinkwaterwet.

Kamerstuk 27625 nr. 327 Hand EK 2014/15 verg. 1, item 

13 p3 (griffienr. 155844)

Ja De voorhangprocedure heeft niet 

geleid tot aanpassing van het 

ontwerpbesluit, aldus de 

toelichting.

2015/109 Besluit van 2 maart 2015 tot aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en 

herstelwet en van de bijlagen bij de Crisis- en herstelwet (negende tranche)

Wijzigings-AMvB Artikelen 1.2, 2.2 en 2.4 van de Crisis- en herstelwet Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 5.2a van de Crisis- en herstelwet

Kamerstuk 32127 nr. 197 en nr. 199 Kamerstuk 32127 nr. 201 Ja

2015/104 Besluit van 3 maart 2015, houdende aanwijzing hogesnelheidsnet en 

vaststelling van regels voor HSL-heffing 2015 (Besluit HSL-heffing 2015)

Wijzigings-AMvB Artikel 62, tweede en achtste lid, van de Spoorwegwet Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 62, elfde lid, van de Spoorwegwet

Kamerstuk 22026 nr. 466 Hand. EK 2014/15 verg. 5, item 

5, p2 (griffienr. 156092)

Ja De voorhangprocedure heeft niet 

geleid tot aanpassing van het 

ontwerpbesluit, aldus de 

toelichting.

2015/110 Besluit van 2 maart 2015, tot wijziging van de bijlagen I en II van de 

Waterwet (aanpassingen Ruimte voor de Rivier)

Wijzigings-AMvB Artikelen 1.3, tweede lid, en 2.2, eerste lid, van de 

Waterwet

Lichte nahangprocedure (variant 7). Zie 

artikel 1.3, vierde lid, van de Waterwet.

Kamerstuk 30080 nr. 74 Hand. EK 2014/15 verg. 25, item 

10 p1 (griffienr. 156952)

Ja

2015/96 Besluit van 11 februari 2015, houdende regels inzake de verstrekking van 

subsidies door de Minister van Infrastructuur en Milieu (Kaderbesluit 

subsidies I en M)

Nieuwe AMvB Artikelen 4, eerste en tweede lid, en 5 van de Kaderwet 

subsidies I en M

Nee



Staatsblad Opschrift AMvB Nieuwe of 

wijzigings-AMvB

Grondslag Voor- of nahangprocedure aanwezig? AMvB daadwerkelijk voor- of 

nagehangen bij de Tweede Kamer?

AMvB daadwerkelijk voor- of 

nagehangen bij de Eerste Kamer?

Opmerkingen Tweede Kamer Opmerkingen Eerste Kamer Voor- of nahangprocedure vermeld in 

de Nota van Toelichting?

Overige Opmerkingen

2016/488 Besluit van 1 december 2016, houdende wijziging van het Mediabesluit 2008 

in verband met wijziging van de verdeling van het totaalbudget voor de 

regionale publieke media-instellingen, alsmede wijziging van de 

ondertitelingsverplichting van de landelijke publieke mediadienst en van de 

commerciële media-instellingen

Wijzigings-AMvB Artikelen 2.123, eerste lid, 2.170, vijfde lid, en 3.25 

van de Mediawet 2008

Nee

2016/387 Besluit van 10 oktober 2016 tot wijziging van het Besluit specifieke 

uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011–2016

Wijzigings-AMvB Artikel 168a, eerste en derde lid, van de Wet op het 

primair onderwijs

Nee

2016/354 Besluit van 27 september 2016 tot vaststelling van het Algemeen besluit 

erkenning EU-beroepskwalificaties in verband met de implementatie van 

Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van de 

Europese Unie van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG 

betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 

1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het 

Informatiesysteem interne markt («de IMI-verordening») en de uitvoering 

van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/983 van de Commissie van 24 juni 

2015 betreffende de procedure voor de afgifte van de Europese beroepskaart 

en de toepassing van het waarschuwingsmechanisme overeenkomstig 

Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad alsmede tot 

wijziging van enkele besluiten (Algemeen besluit erkenning EU-

beroepskwalificaties)

Nieuwe AMvB Artikelen 30a, 30b, 31a, zevende lid, 31b, derde lid, 

en 31c, vijfde lid van de Algemene wet erkenning 

EU-beroepskwalificaties, artikel 20, vierde lid, van 

de Arbeidsomstandighedenwet, artikelen 1.50b, 

1.56b, tweede lid, en 2.8 van de Wet kinderopvang 

en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, artikel 4:9, 

derde lid, van de Wet op het financieel toezicht, 

artikel 71, tweede lid, van de Wet 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden, artikel 

69, vijfde lid, van de Kernenergiewet, en artikelen 

87a en 87b van de Gezondheids- en welzijnswet 

voor dieren

Nee

2016/346 Besluit van 19 september 2016 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 

2008 onder meer in verband met een andere bekostigingswijze van het 

wetenschappelijk onderzoek

Wijzigings-AMvB Artikelen 2.6, eerste lid, en 2.10a van de Wet op 

het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 2.6, zevende lid, van de Wet op het 

hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek.

Kamerstuk 31288 nr. 542 Hand. EK 2015/16, verg. 34, item 11, 

p2 (griffienr. 159329)

Kamerstuk 31288 nr. 546 Ja

2016/287 Besluit van 8 juli 2016, houdende bepalingen voor een experiment met cross-

over kwalificaties in het middelbaar beroepsonderwijs (Besluit experiment 

cross-over kwalificaties)

Nieuwe AMvB Artikel 11a.1, eerste lid, van de Wet educatie en 

beroepsonderwijs

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 11a.1, tweede lid, van de Wet 

educatie en beroepsonderwijs.

Kamerstuk 31524 nr. 273 Hand. EK 2015/16, verg. 16, item 7, 

p2 (griffienr. 158609)

Kamerstuk 31524, Nr. 274 Ja Het ontwerpbesluit is aangepast 

n.a.v. de voorhangprocedure, 

aldus de toelichting.

2016/274 Besluit van 6 juli 2016 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO BES in 

verband met herijking van de bekostiging van basisscholen in Caribisch 

Nederland

Wijzigings-AMvB Artikel 68, tweede lid, en artikel 164, derde lid, van 

de Wet primair onderwijs BES

Nee

2016/235 Besluit van 14 juni 2016, houdende wijziging van het Besluit bekostiging WPO 

en het Bekostigingsbesluit WVO in verband met het stellen van nadere 

voorwaarden aan de inrichting van orthopedagogisch-didactische centra in 

het primair onderwijs en het stellen van nadere voorwaarden aan het 

meetellen van onderwijstijd in het primair en voortgezet onderwijs

Wijzigings-AMvB Artikelen 15, derde lid, en 18a, lid 10a, van de Wet 

op het primair onderwijs en op artikel 6h, tweede 

lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs

Nee

2016/224 Besluit van 3 juni 2016 tot aanscherping van de generieke kwalificatie-eisen 

voor loopbaan en burgerschap in het mbo

Wijzigings-AMvB Artikel 7.2.4, vijfde lid, van de Wet educatie en 

beroepsonderwijs

Nee

2016/192 Besluit van 4 mei 2016 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in 

verband met het verplichte gebruik van het formulier ouderverklaring bij het 

vaststellen van het gewicht van leerlingen in het kader van de 

gewichtenregeling

Wijzigings-AMvB Artikelen 69, tweede lid, 120, derde lid, en 137, 

vierde lid, van de Wet op het primair onderwijs

Zware nahangprocedure (variant 4). Zie 

artikel 69, vierde lid, van de Wet op het 

primair onderwijs.

Kamerstuk 34300 VIII nr. 145 n.v.t. (nahangprocedure geldt niet 

voor de Eerste Kamer)

n.v.t. echter zie: Kamerstuk 

34300 VIII nr. 152

n.v.t. (nahangprocedure geldt 

niet voor de Eerste Kamer)

Ja Nahangprocedure geldt alleen 

voor de Tweede Kamer.

2016/174 Besluit van 22 april 2016 tot wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit 

WVO en het Eindexamenbesluit VO in verband met de invoering van 

profielen in het vmbo, alsmede modernisering van de beroepsgerichte 

examenprogramma’s in het voortgezet beroepsonderwijs

Wijzigings-AMvB Artikel 3 van de Wet College voor toetsen en 

examens, artikel 47, derde lid, van de Wet 

inburgering, de artikelen 10b, tiende lid, 10d, 

tiende en elfde lid, 22, eerste lid, 25a, vierde lid, 29, 

vierde en vijfde lid, 60, tweede, vijfde en zesde lid, 

72, derde lid, onderdelen f en g, 77, derde lid, 84, 

eerste lid, 103d, vijfde lid, en 118l, derde lid, 

onderdeel b, van de Wet op het voortgezet 

onderwijs en de artikelen 18, tiende lid, 29, tiende 

lid, 45, eerste lid, 72, vierde lid, en 116, tweede en 

vijfde lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES

Zware nahangprocedure (variant 4). Zie 

artikelen 10, elfde lid, 10b, elfde lid, 10d, 

elfde lid, 22, eerste lid, 29, vierde lid, en 

118, zevende lid, van de Wet op het 

voortgezet onderwijs.

Kamerstuk 31289 (Voortgezet 

Onderwijs) 30079 (VMBO) nr. 298

Kamerstuk 31289 (Voortgezet 

Onderwijs) 30079 (VMBO) nr. E

n.v.t. n.v.t. Ja

2016/155 Besluit van 8 april 2016, houdende regels voor archeologische opgravingen 

(Besluit Erfgoedwet archeologie)

Nieuwe AMvB Artikelen 5.1, tweede lid, en 5.5, van de Erfgoedwet Nee

2016/145 Besluit van 8 april 2016, houdende voorschriften voor diverse experimenten 

op het terrein van flexibilisering van het hoger onderwijs, in het bijzonder van 

het deeltijdse en duale onderwijs, met het oog op verbetering van de 

kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het hoger onderwijs (Besluit 

experimenten flexibel hoger onderwijs)

Nieuwe AMvB Artikelen 1.7a, eerste en tweede lid, van de Wet op 

het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek, 118t van de Wet op het voortgezet 

onderwijs en 205a van de Wet voortgezet 

onderwijs BES

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 1.7a, tweede lid, van de Wet op het 

hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek

Kamerstuk 31288 nr. 490 Hand. EK 2015/16 verg. 5, item 6, p2 

(griffienr. 158063)

Kamerstuk 31288 nr. 495 Ja

2016/146 Besluit van 11 april 2016, houdende voorschriften voor een experiment op 

het terrein van vraagfinanciering in het hoger onderwijs, in het bijzonder het 

deeltijdse en duale onderwijs, met het oog op verbetering van de kwaliteit, 

toegankelijkheid en doelmatigheid van het hoger onderwijs (Besluit 

experiment vraagfinanciering hoger onderwijs)

Nieuwe AMvB Artikelen 1.7a, eerste en tweede lid, van de Wet op 

het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 1.7a, tweede lid, van de Wet op het 

hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek

Kamerstuk 31288 nr. 491 Hand. EK 2015/16 verg. 5, item 6, p2 

(griffienr. 158062)

Kamerstuk 31288 nr. 495 Ja

2016/54 Besluit van 25 januari 2016 tot wijziging van onder meer het Examen- en 

kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met de invoering van 

keuzedelen

Wijzigings-AMvB Artikel 2.2.1, eerste lid, 7.2.3, eerste lid, 7.2.7, 

negende lid, en 7.4.3a, eerste en tweede lid, van de 

Wet educatie en beroepsonderwijs

Zware nahangprocedure (variant 4). Zie 

artikel 2.2.1, zesde lid, van de Wet 

educatie en beroepenonderwijs

Kamerstuk 34407 nr. 1 Kamerstuk 34407 nr. A n.v.t. echter zie: Kamerstuk 

34407 nr. 2

n.v.t. Ja

2016/57 Besluit van 22 januari 2016 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen 

onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel 

BES in verband met de uitbreiding van de inzet van vakdocenten in het 

primair onderwijs

Wijzigings-AMvB Artikel 3, eerste lid, onder b.1°, van de Wet op het 

primair onderwijs, artikel 3, eerste lid, onder b.1°, 

van de Wet op de expertisecentra en artikel 3, 

eerste lid, onder b.1°, van de Wet primair 

onderwijs BES

Nee

2016/32 Besluit van 21 december 2015 tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO in 

verband met aanpassing van de indicatoren voor de beoordeling van de 

leerresultaten

Wijzigings-AMvB Artikel 23a1, vierde lid, van de Wet op het 

voortgezet onderwijs

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 121, eerste lid, van de Wet op het 

voortgezet onderwijs.

Kamerstuk 31289 nr. 263 Hand. EK 2015/16 verg. 5, item 6, p2 

(griffienr. 158053)

Kamerstuk 31289 nr. 269 Ja Opmerkingen hebben niet geleid 

tot aanpassing van het besluit, 

aldus de toelichting.

Analyse AMvB's Ministerie van OCW periode 1-1-2015 t/m 31-12-2016



2016/27 Besluit van 17 december 2015 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO 

en het Bekostigingsbesluit WVO in verband met het vaststellen van de 

vereveningspercentages

Wijzigings-AMvB Artikel XIII, tweede lid, artikel XIV, tweede lid, 

artikel XV, tweede lid, en artikel XVI, tweede lid, 

van de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van 

enkele onderwijswetten in verband met een 

herziening van de organisatie en de financiering 

van de ondersteuning van leerlingen in het 

basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal 

onderwijs, voortgezet onderwijs en 

beroepsonderwijs 

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel XIII, derde lid, artikel XIV, derde lid, 

artikel XV, derde lid, artikel XVI, derde lid 

van de Wet van 11 oktober 2012 tot 

wijziging van enkele onderwijswetten in 

verband met een herziening van de 

organisatie en de financiering van de 

ondersteuning van leerlingen in het 

basisonderwijs, speciaal en voortgezet 

speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs 

en beroepsonderwijs.

Kamerstuk 31497 nr. 176 Hand. EK 2015/16 verg. 3, item 11, p1 

(griffienr. 157930)

Kamerstuk 31497 nr. 180 Nee

2016/3 Besluit van 23 december 2015, houdende bepalingen voor een experiment 

met het oog op verbetering van de toegankelijkheid en de doelmatigheid van 

het hoger onderwijs door invoering van promotieonderwijs (Besluit 

experiment promotieonderwijs)

Nieuwe AMvB Artikel 1.7a, eerste en tweede lid, van de Wet op 

het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 1.7a, tweede lid, van de Wet op het 

hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek

Kamerstuk 31288 nr. 416 Kamerstuk 33519 nr. J Kamerstuk 31288  Nr. 437 Kamerstuk 33519 nr. K Ja De opmerkingen hebben geleid 

tot wijziging van het besluit, aldus 

de toelichting

2015/515 Besluit van 9 december 2015 tot wijziging van het Besluit samenwerking VO-

BVE in verband met wijziging van het aantal uren dat kan worden gevolgd aan 

een andere school of instelling

Wijzigings-AMvB Artikel 25a, vierde lid, van de Wet op het 

voortgezet onderwijs

Nee

2015/443 Besluit van 9 november 2015, houdende vaststelling van regels omtrent 

experimenten met regelluwe scholen in het primair- en voortgezet onderwijs 

(Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO)

Nieuwe AMvB Artikel 176k van de Wet op het primair onderwijs, 

artikel 118t van de Wet op het voortgezet 

onderwijs en artikel 11a.1 van de Wet educatie en 

beroepsonderwijs

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 176k, achtste lid, van de Wet op het 

primair onderwijs en artikel 121, eerste lid, 

van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Kamerstuk 29546 nr. 22 Hand. EK 2014/15 verg. 32, item 14, 

p2 (griffienr. 157271)

Kamerstuk 29546 nr. 21 Ja De discussie over het 

ontwerpbesluit heeft eigenlijk al 

plaatsgevonden voordat het 

besluit was voorgehangen

2015/444 Besluit van 11 november 2015 tot wijziging van het Bekostigingsbesluit WPO 

en het Bekostigingsbesluit WEC in verband met het vaststellen van een 

percentage voor het deel van het onderwijs in het primair en speciaal 

onderwijs dat kan worden gegeven in de Engelse, Duitse of Franse taal

Wijzigings-AMvB Artikel 9, lid 13a, van Wet op het primair onderwijs 

en artikel 18, derde lid, van de Wet op de 

expertisecentra

Nee

2015/424 Besluit van 11 november 2015 tot wijziging van onder meer het 

Eindexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit 

beroepsopleidingen WEB in verband met de invoering van een aangepast 

rekenexamen bij ernstige rekenproblemen en enkele tijdelijke aanpassingen 

in de uitslagregeling van het centraal examen rekenen mede naar aanleiding 

van de adviescommissies Bosker en Steur

Wijzigings-AMvB Artikelen 29, vijfde lid, en 60, zesde lid, van de Wet 

op het voortgezet onderwijs, alsmede artikel 

7.4.3a, eerste lid, van de Wet educatie en 

beroepsonderwijs

Nee

2015/391 Besluit van 22 september 2015 tot wijziging van het Besluit specifieke 

uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011–2015

Wijzigings-AMvB Artikel 168a, eerste en derde lid, van de Wet op het 

primair onderwijs

Nee

2015/375 Besluit van 30 september 2015 houdende wijziging van het Mediabesluit 

2008 in verband met aanpassing van de evenementenlijst

Wijzigings-AMvB Artikelen 5.1, eerste lid, en 5.2 van de Mediawet 

2008

Nee

2015/357 Besluit van 23 september 2015 tot wijziging van het Besluit experimenten 

doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2022 vanwege de uitbreiding van 

het aantal experimenten met doorlopende leerlijnen en aanpassing van de 

studieduur en inrichting van die leerlijnen

Wijzigings-AMvB Artikel 11a.1., eerste, tweede, zesde en zevende lid, 

van de Wet educatie en beroepsonderwijs en op 

artikel 118t, eerste, tweede, zesde en zevende lid, 

van de Wet op het voortgezet onderwijs

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 11a.1, tweede lid, van de Wet 

educatie en beroepsonderwijs en artikel 

118t, achtste lid, van de Wet op het 

voortgezet onderwijs

Kamerstuk 30079 nr. 58 Hand. EK 2014/15 verg. 34, item 6, p1 

(griffienr. 157303)

Kamerstuk 30079 nr. 59 Nee

2015/340 Besluit van 24 augustus 2015 tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO, het 

Inrichtingsbesluit WVO BES, het Eindexamenbesluit VO, het 

Eindexamenbesluit VO BES, het Staatsexamenbesluit VO en het 

Staatsexamenbesluit VO BES in verband met opnemen van het vak Chinese 

taal en cultuur en vermelding van het judicium cum laude op het diploma

Wijzigings-AMvB Artikelen 11c, tweede lid, 13, zevende lid, 

onderdeel c, 15, eerste lid, 22, eerste lid, 29, vierde 

lid, en 60, vijfde lid, van de Wet op het voortgezet 

onderwijs en op de artikelen 39, zevende lid, 

onderdeel c, 41, 45, eerste lid, 72, vierde lid, en 

116, vijfde lid, van de Wet voortgezet onderwijs 

BES

Zware nahangprocedure (variant 4). Zie 

artikelen, 11c, derde lid, 15, tweede lid, 22, 

eerste lid, en 29, vierde lid, van de Wet op 

het voortgezet onderwijs.

Kamerstuk 31289 nr. 253 Kamerstuk 31289 nr. D n.v.t. n.v.t. Nee

2015/287 Besluit van 2 juli 2015 tot intrekking van het Rechtspositiebesluit WPO/WEC Wijzigings-AMvB Artikel 33, tweede lid, van de WPO, artikel 33, 

tweede lid, van de WEC en de artikelen XXIb en 

XXId van de Wet werk en zekerheid

Nee

2015/274 Besluit van 29 juni 2015 tot wijziging van het Tijdelijk besluit Saba 

Comprehensive School BES in verband met het invoeren van Engelstalig 

onderwijs aan de Gwendoline van Puttenschool op Sint Eustatius

Wijzigings-AMvB Artikel 117 van de Wet voortgezet onderwijs BES Nee

2015/273 Besluit van 24 juni 2015 tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO, het 

Bekostigingsbesluit WVO en het Formatiebesluit WVO en de intrekking van 

het Besluit RVC’s en regionaal zorgbudget in verband met de integratie van 

het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem 

van passend onderwijs

Wijzigings-AMvB Artikel 10g, vijfde lid, artikel 17a, elfde en 

zeventiende lid, artikel 17a1, vierde lid, artikel 

85b1, vijfde lid, 89a1, vierde lid, van de Wet op het 

voortgezet onderwijs

Nee

2015/268 Besluit van 19 mei 2015 tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO en het 

Inrichtingsbesluit WVO BES in verband met vakanties en andere dagen 

waarop geen onderwijs wordt verzorgd

Wijzigings-AMvB Artikel 6g1, derde lid, van de Wet op het voortgezet 

onderwijs en artikel 12b, derde lid, van de Wet 

voortgezet onderwijs BES

Zware nahangprocedure (variant 4). Zie 

artikelen, 6g1, vijfde lid, van de Wet op het 

voortgezet onderwijs.

Kamerstuk 31289 nr. 237 Kamerstuk 31289 nr. C n.v.t. n.v.t. Nee

2015/214 Besluit van 22 mei 2015 tot wijziging van onder meer het Uitvoeringsbesluit 

WEB inzake technische wijzigingen in verband met onder meer de overgang 

van de wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar 

de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven en tot 

vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 16 april 

2015 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs 

inzake overgang van de wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs 

bedrijfsleven naar de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs 

bedrijfsleven (Stb. 2015, 170)

Wijzigings-AMvB Artikelen 2.4.1 en 2.5.10 van de Wet educatie en 

beroepsonderwijs, artikel 10b5, tweede lid, van de 

Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 45, derde 

lid, van de Comptabiliteitswet 2001 en artikel VIII 

van de Wet van 16 april 2015 tot wijziging van 

onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs 

inzake overgang van de wettelijke taken van 

kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar 

de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs 

bedrijfsleven 

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 45, zesde lid, van de 

Comptabiliteitswet 2001

Nee Nee Nee

2015/180 Besluit van 15 mei 2015, houdende bepalingen voor een experiment met het 

oog op verbetering van de kwaliteit, toegankelijkheid en de doelmatigheid 

van het beroepsonderwijs door invoering van een beroepsopleiding in een 

combinatie van de beroepsopleidende leerweg en de beroepsbegeleidende 

leerweg (Besluit experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-

bbl)

Nieuwe AMvB Artikel 11a.1., eerste, tweede en zesde lid, van de 

Wet educatie en beroepsonderwijs

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 11a.1, tweede lid, van de Wet 

educatie en beroepsonderwijs.

Kamerstuk 31524 nr. 233 Kamerstuk 31524 nr. 235 Ja De opmerkingen hebben geleid 

tot aanpassing van het besluit, 

aldus de toelichting.



Staatsblad Opschrift AMvB Nieuwe of wijzigings-

AMvB

Grondslag Voor- of nahangprocedure aanwezig? AMvB daadwerkelijk voor- of nagehangen bij de 

Tweede Kamer?

AMvB daadwerkelijk voor- of nagehangen bij de 

Eerste Kamer?

Opmerkingen Tweede Kamer Opmerkingen Eerste Kamer Voor- of nahangprocedure vermeld in 

de Nota van Toelichting?

Overige Opmerkingen

2016/537 Besluit van 20 december 2016 tot wijziging van het Besluit uitvoering 

Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband 

met toevoeging van te publiceren statistische gegevens en enkele 

andere wijzigingen

Wijzigings-AMvB Artikelen 33, tweede lid, 45, derde lid, 45a, tweede lid, 48, vijfde lid, 

52a, zesde lid, 71, zevende lid, en 204, vierde lid van de Pensioenwet 

en de artikelen 42, tweede lid, 56, derde lid, 56a, tweede lid, 59, 

vijfde lid, 63a, zesde lid, 82, zevende lid, en 198, vierde lid van de 

Wet verplichte beroepspensioenregeling

Nee

2016/536 Besluit van 20 december 2016 tot wijziging van het Besluit SUWI en 

enkele andere AMvB’s van het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid in verband met de toegang tot het doelgroepregister, 

het opnemen van leerlingen uit het praktijkonderwijs in het 

doelgroepregister zonder voorafgaande beoordeling en kleine 

technische wijzigingen (Verzamelbesluit SZW 2017)

Wijzigings-AMvB artikelen 1a:4, vierde lid, van de Wet 

arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, 13, zevende 

lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, 66a, derde lid, van de 

Algemene Nabestaandenwet, 8a, derde lid, van de Toeslagenwet, 5, 

zesde lid, artikel 33, elfde lid, 73, vijfde en zevende lid, en 73a, derde 

lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, 

38b, eerste lid, onderdeel d, en derde lid, van de Wet financiering 

sociale verzekeringen,6, derde lid, van de Algemene Ouderdomswet, 

13, derde lid, van de Algemene nabestaandenwet, 6, derde lid, van 

de Algemene Kinderbijslagwet en 2.1.1, vierde en vijfde lid, van de 

Wet langdurige zorg

Nee

2016/495 Besluit van 6 december 2016 houdende wijziging van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met aanpassing van de 

bouwprocesbepalingen alsmede enkele kleine technische wijzigingen

Wijzigings-AMvB Artikelen 16, eerste en zevende lid, en 33, tweede lid, van de 

Arbeidsomstandighedenwet

Nee

2016/447 Besluit van 28 november 2016 tot uitvoering van de Wet 

arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 

(Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de 

Europese Unie)

Nieuwe AMvB Artikelen 6, derde lid, 10, zesde lid, en 15, derde, vierde en vijfde lid, 

van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de 

Europese Unie en 2a, tweede lid, van de Wet arbeid vreemdelingen

Nee

2016/480 Besluit van 30 november 2016, houdende wijziging van het Besluit 

uitvoering Wet arbeid vreemdelingen in verband met de instelling van 

een tijdelijke quotumregeling voor de Aziatische horeca

Wijzigings-AMvB Artikelen 5a en 22 van de Wet arbeid vreemdelingen Nee

2016/478 Besluit van 30 november 2016 tot aanpassing van het Besluit 

Participatiewet in verband met het toekennen van een voorschot op de 

uitkering in de jaren 2016 en 2017

Wijzigings-AMvB Artikel 69, derde lid, van de Participatiewet Nee

2016/443 Besluit van 14 november 2016, houdende verhoging met ingang van 

het berekeningsjaar 2017 van enige bedragen, genoemd in artikel 2, 

tweede lid, van de Wet op het kindgebonden budget

Wijzigings-AMvB Artikel 3, tweede lid, van de Wet op het kindgebonden budget Nee

2016/419 Besluit van 24 oktober 2016, tot wijziging van het Besluit minimumloon 

en minimumvakantiebijslag teneinde betalingsverplichtingen aan te 

wijzen ten aanzien waarvan de werknemer bevoegd is om schriftelijke 

volmacht te verlenen aan de werkgever om uit het uit te betalen 

minimumloon in zijn naam betalingen te verrichten voor huisvesting en 

zorgverzekering en voor enkele andere betalingsverplichtingen en 

enkele andere wijzigingen

Wijzigings-AMvB Artikelen 6, tweede lid, 7, derde lid, 8, derde lid, en 13, tweede lid, 

van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, en artikel 

631, derde lid, onderdelen c en d, van Boek 7 van het Burgerlijk 

Wetboek

Nee

2016/390 Besluit van 24 oktober 2016 tot wijziging van het Dagloonbesluit 

werknemersverzekeringen in verband met starters, stakingsdagen en 

104 weken wachttijd Wet WIA

Wijzigings-AMvB Artikelen 1b, zesde lid, van de Werkloosheidswet, 15, tweede lid, 

van de Ziektewet, 13, derde lid, van de Wet werk en inkomen naar 

arbeidsvermogen, 14, tweede lid, van de Wet op de 

arbeidsongeschiktheidsverzekering en 3:13, vierde lid, van de Wet 

arbeid en zorg

Nee

2016/393 Besluit van 13 oktober 2016 tot wijziging van het Besluit financieel 

toetsingskader pensioenfondsen in verband met toeslagendepots

Wijzigings-AMvB Artikel 137, derde lid, onderdeel c, van de Pensioenwet en artikel 

132, derde lid, onderdeel b, van de Wet verplichte 

beroepspensioenregeling

Nee

2016/371 Besluit van 5 oktober 2016 tot wijziging van het Besluit 

kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de 

toetsingsinkomens, de verhoging van de toeslagpercentages in de 

eerste kindtabel en de maximale toeslagpercentages in de tweede 

kindtabel, de verhoging van de vaste voet, de verhoging en indexering 

van de maximum uurprijzen en het gedurende zes kalendermaanden 

behouden van aanspraak op kinderopvangtoeslag bij werkloos worden 

in het berekeningsjaar 2017

Wijzigings-AMvB artikelen 1.6, zevende lid, 1.8, eerste lid en 1.9, eerste lid, van de 

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 3.11 van de Wet kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Kamerstuk 31322 nr. 302 Kamerstuk 31322 nr. 309 Ja De opmerkingen hebben niet 

geleid tot aanpassing van het 

besluit, aldus de toelichting

2016/355 Besluit van 5 oktober 2016 tot aanpassing van het Besluit 

Participatiewet in verband met wijzigingen van het verdeelmodel en 

vaststelling van een nieuw vangnet

Wijzigings-AMvB Artikel 69, derde lid, artikel 73, tweede lid, en artikel 74, zesde lid, 

van de Participatiewet

Nee

2016/347 Besluit van 28 september 2016, houdende wijziging van het Besluit 

uitvoering Wet arbeid vreemdelingen en het Vreemdelingenbesluit 

2000 in verband met het vervallen van de vergunningsplicht bij 

terbeschikkingstelling van vreemdelingen afkomstig uit derde landen 

bij tijdelijke arbeid in Nederland, de uitbreiding vrijstelling 

tewerkstellingsvergunning voor buitenlandse studenten bij een niet-

verplichte stage, de uitbreiding van de vrijstelling 

tewerkstellingsvergunningsplicht voor studenten die een opleiding 

volgen aan een Academie van Bouwkunst en het vervallen van de 

maximumtermijn voor de uitzondering op de 

tewerkstellingsvergunningsplicht voor docenten en onderzoekers aan 

instellingen van hoger onderwijs

Wijzigings-AMvB Artikelen 3, eerste lid, onderdeel c, en 4, tweede lid, onderdeel c, 

van de Wet arbeid vreemdelingen

Nee

Analyse AMvB's Ministerie van SZW periode 1-1-2015 t/m 31-12-2016



2016/342 Besluit van 19 september 2016, houdende wijziging van het 

Boetebesluit socialezekerheidswetten in verband met de mogelijkheid 

van een waarschuwing en een uitspraak van de Centrale Raad van 

Beroep

Wijzigings-AMvB Artikelen 14a, vierde en tiende lid, van de Toeslagenwet, 27a, vierde 

en tiende lid, van de Werkloosheidswet, 48, vierde en tiende lid, van 

de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, 2:69, 

vierde en tiende lid, en 3:40, vierde en tiende lid, van de Wet 

arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, 21, vierde 

en tiende lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, 

29a, vierde en tiende lid, van de Wet op de 

arbeidsongeschiktheidsverzekering, 91, vierde en tiende lid, van de 

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 45a, vierde en tiende 

lid, van de Ziektewet, 17a, vierde en negende lid, van de Algemene 

Kinderbijslagwet, 39, vierde en negende lid, van de Algemene 

nabestaandenwet, 17c, vierde en tiende lid, van de Algemene 

Ouderdomswet, 20a, vierde en negende lid, van de Wet 

inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

werkloze werknemers, 20a, vierde en negende lid, van de Wet 

inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandigen, 18a, vierde en negende lid, en 47g, vierde en 

negende lid, van de Participatiewet, 6b, vijfde en zevende lid, van de 

Remigratiewet

Nee

2016/340 Besluit van 19 september 2016 tot wijziging van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de herziening van een 

grenswaarde voor asbest, wijziging van het besluit van 5 juni 2014 tot 

wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de 

herziening van de grenswaarden voor asbest alsmede enkele 

technische wijzigingen (Stb. 2014, 217), in verband met het vervallen 

en aanpassen van enige onderdelen alsmede enkele technische 

wijzigingen van het Asbestverwijderingsbesluit 2005

Wijzigings-AMvB Artikel 16, eerste en zevende lid, van de Arbeidsomstandighedenwet Nee

2016/341 Besluit van 19 september 2016, houdende wijziging van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit en enige andere besluiten in verband 

met het aanbrengen van enige technische en juridische verbeteringen 

en enige andere kleine wijzigingen

Wijzigings-AMvB Artikelen 16, eerste, tweede, derde, zevende en tiende lid, 20, eerste 

en vierde lid, en 33, tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet 

en de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, en 7 van de Warenwet

Nee

2016/277 Besluit van 7 juli 2016 tot wijziging van het Besluit uitvoering 

Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband 

met wijziging van de regeling voor nettopensioen

Wijzigings-AMvB Artikel 117a, tweede lid, van de Pensioenwet en artikel 115a, 

tweede lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 117a, tweede lid, van de 

Pensioenwet en artikel 115a, tweede lid, 

van de Wet verplichte 

beroepspensioenregeling

Kamerstuk 32043 nr. 324 Hand. EK 2015/16 verg. 29, item 7, p2 (griffienr. 

157510.01)

Kamerstuk 32043 nr. 329 Ja

2016/278 Besluit van 7 juli 2016 tot wijziging van het Besluit uitvoering 

Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en enige 

andere besluiten in verband met de Wet verbeterde premieregeling

Wijzigings-AMvB Artikelen 44, derde lid, 44a, tweede lid, 52, zevende lid, 52a, zesde 

lid, 63a, negende lid, 63b, zesde lid, 102a, vierde lid, 151, zevende 

lid en 179, eerste lid, van de Pensioenwet en de artikelen 55, derde 

lid, 55a, tweede lid, 63, zevende lid, 63a, zesde lid, 75a, negende lid, 

75b, zesde lid, 109a, vierde lid, 146, zevende lid en 176, eerste lid, 

van de Wet verplichte beroepspensioenregeling

Nee

2016/250 Besluit van 20 juni 2016 tot wijziging van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen in verband met het stellen van 

regels voor de opleidingseisen waaraan een beroepskracht meertalige 

buitenschoolse opvang voldoet en het Besluit registers kinderopvang, 

buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in verband met een 

technische wijziging

Wijzigings-AMvB Artikelen 1.50, tweede lid, onderdeel i, en elfde lid, 1.56b, tiende lid 

en 2.6, elfde lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 3.11 van de Wet kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Kamerstuk 31322 nr. 289 Hand EK. 2015/16 verg. 22, item 22, p1 (griffienr. 

158894

Kamerstuk 31322 nr. 299 Ja

2016/229 Besluit van 15 juni 2016, houdende vaststelling van het 

Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 en wijziging van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit, het Warenwetbesluit liften 2016 en het 

Warenwetbesluit bestuurlijke boeten (Warenwetbesluit 

drukapparatuur 2016)

Nieuwe AMvB Artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 7, 7a, derde lid, 11, 12, 13, 14 

en 32b van de Warenwet, artikel 49 van de Mijnbouwwet, artikel 

8.40 van de Wet milieubeheer, en artikel 16, eerste, tweede en 

derde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 32b, tweede lid, van de Warenwet 

en artikel 21.6, vierde lid, van de Wet 

milieubeheer. Lichte nahangprocedure 

(variant 7). Zie artikel 21.6, vijfde lid, van 

de Wet milieubeheer.

Voorhang: Nee. Nahang: Nee Voorhang: Nee. Nahang: Nee Voorhang: Nee. Nahang: Nee Wellicht sprake van uitsluitend 

implementatie (1:8 Awb).

2016/223 Besluit van 8 juni 2016 tot wijziging van het Besluit Wfsv en het Besluit 

SUWI in verband met de gewijzigde premie-opbouw ten behoeve van 

de Werkhervattingskas en verbetering van de hybride markt WGA

Wijzigings-AMvB Artikelen 133l, tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar 

arbeidsvermogen, 38, zesde lid, 104, vijfde en zesde lid, 108, derde 

lid, en 117b, derde lid, onderdeel h, en zesde lid, van de Wet 

financiering sociale verzekeringen, en 30a, tiende lid, van de Wet 

structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Nee

2016/181 Besluit van 4 mei 2016 tot wijziging van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de vaststelling van 

regels met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de 

risico’s van elektromagnetische velden

Wijzigings-AMvB Artikelen 16, eerste, vierde, zesde en zevende lid, 30, derde lid, en 

33, tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet

Nee

2016/169 Besluit van 21 april 2016, houdende wijziging van het Besluit Wfsv en 

het Besluit SUWI in verband met het uitbreiden van de doelgroep en de 

beoordeling van arbeidsbeperkten

Wijzigings-AMvB Artikelen 38b, eerste lid, onderdelen d en e, en derde lid, 38d, 

negende lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen

Nee

2016/81 Besluit van 17 februari 2016, houdende vaststelling van het 

Warenwetbesluit liften 2016 en wijziging van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit, het Warenwetbesluit bestuurlijke 

boeten en het Warenwetbesluit machines (Warenwetbesluit liften 

2016)

Nieuwe AMvB Artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 7, 7a, derde lid, 11, 12, 13, 14 

en 32b van de Warenwet, artikel 49 van de Mijnbouwwet, de 

artikelen 2 en 120 van de Woningwet en artikel 16, eerste, tweede 

en derde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 32b, tweede lid, van de Warenwet 

en artikel 2, zesde lid, van de Woningwet

Nee Nee Nee Wellicht sprake van uitsluitend 

implementatie (1:8 Awb).

2016/79 Besluit van 17 februari 2016, houdende vaststelling van het 

Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm 2016 en wijziging 

van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten (Warenwetbesluit 

drukvaten van eenvoudige vorm 2016)

Nieuwe AMvB Artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 7, 7a, derde lid, 11, 12, 13, 14 

en 32b van de Warenwet

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 32b, tweede lid, van de Warenwet 

Nee Nee Nee Wellicht sprake van uitsluitend 

implementatie (1:8 Awb).

2016/78 Besluit van 17 februari 2016, houdende vaststelling van het 

Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016 en wijziging van het 

Warenwetbesluit bestuurlijke boeten (Warenwetbesluit explosieveilig 

materieel 2016)

Nieuwe AMvB Artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 7, 7a, derde lid, 11, 12, 13, 14 

en 32b van de Warenwet

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 32b, tweede lid, van de Warenwet 

Nee Nee Nee Wellicht sprake van uitsluitend 

implementatie (1:8 Awb).

2016/59 Besluit van 8 februari 2016 tot verhoging van het extra bedrag aan 

kinderbijslag, genoemd in artikel 7a, tweede lid, van de Algemene 

Kinderbijslagwet en van het basiskinderbijslagbedrag, genoemd in 

artikel 12, eerste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet

Nieuwe AMvB Artikel 13, vijfde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet Nee

2016/60 Besluit van 8 februari 2016, houdende wijziging van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met implementatie van 

Richtlijn 2013/30/EU

Wijzigings-AMvB Artikelen 6, eerste en derde lid, 16, eerste, tweede, derde, vierde, 

zevende, achtste, negende, tiende en elfde lid, en 33, derde lid, van 

de Arbeidsomstandighedenwet

Nee



2015/552 Besluit van 23 december 2015 tot wijziging van het Besluit uitvoering 

Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling, het Besluit 

financieel toetsingskader pensioenfondsen en het Besluit prudentiële 

regels Wft vanwege de Wet algemeen pensioenfonds

Wijzigings-AMvB Artikelen 25, derde lid, 112a, derde en negende lid, 143, tweede lid 

en 179, eerste lid, van de Pensioenwet en artikel 4a, negende lid, 57, 

vijfde lid, 146, zevende lid, en 171, eerste lid, van de Wet verplichte 

beroepspensioenregeling en artikel 3:53, derde lid, van de Wet op 

het financieel toezicht

Nee

2015/535 Besluit van 17 december 2015, houdende wijziging van het Besluit 

onderstand BES in verband met de bijzondere onderstand en de 

middelentoets en een technische wijziging in het Besluit uitbreiding en 

beperking kring verzekerden volksverzekeringen BES

Wijzigings-AMvB Artikelen 18.3, eerste en vierde lid, van de Invoeringswet openbare 

lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en 5, derde lid, van de Wet 

algemene ouderdomsverzekering BES

Zware voorhangprocedure (variant 5). Zie 

artikel  18.3, negende lid, van de 

invoeringswet openbare lichamen Bonair, 

Sint Eustatius en Saba

Kamerstuk 34327 nr. 1 Kamerstuk 34327 nr. A n.v.t. n.v.t. Nee

2015/536 Besluit van 17 december 2015, houdende nadere regels omtrent de 

weigering en terugvordering van kinderbijslag BES op grond van de 

Wet kinderbijslagvoorziening BES (Uitvoeringsbesluit 

kinderbijslagvoorziening BES)

Nieuwe AMvB Artikelen 16 en 21, tweede lid, van de Wet kinderbijslagvoorziening 

BES

Nee

2015/532 Besluit van 16 december 2015, houdende Aanpassing van het Besluit 

minimumloon en minimumvakantiebijslag, het Besluit uitvoering Wet 

arbeid vreemdelingen, het Arbeidsomstandighedenbesluit, het 

Arbeidstijdenbesluit en het Besluit allocatie arbeidskrachten door 

intermediairs in verband met het openbaar maken van 

inspectiegegevens

Wijzigings-AMvB Artikelen 18pa, derde lid, van de Wet minimumloon en 

minimumvakantiebijslag, 19g, derde lid, van de Wet arbeid 

vreemdelingen, 29b, derde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, 

8:8, derde lid, van de Arbeidstijdenwet en 15b, derde lid, van de Wet 

allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Nee

2015/533 Besluit van 15 december 2015 tot wijziging van het Dagloonbesluit 

werknemersverzekeringen en het Besluit extramurale 

vrijheidsbeneming en sociale zekerheid in verband met het recht op 

ziekengeld na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, het niet in 

acht nemen van de rechtens geldende opzegtermijn en enkele 

technische aanpassingen

Wijzigings-AMvB Artikelen 1b, zesde lid, 19, tiende lid, van de Werkloosheidswet, 15, 

tweede lid, van de Ziektewet, 13, derde lid, 58, derde lid van de Wet 

werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 14, tweede lid, van de Wet 

op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en 3:13, vierde lid, van de 

Wet arbeid en zorg

Nee

2015/495 Besluit van 7 december 2015, houdende vaststelling van de verhoging 

van enige bedragen, genoemd in artikel 2, tweede lid, van de Wet op 

het kindgebonden budget

Wijzigings-AMvB Artikel 3, tweede lid, van de Wet op het kindgebonden budget Nee

2015/469 Besluit van 2 december 2015 tot wijziging van het Besluit uitvoering 

Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband 

met aanpassing van de regels bij waardeoverdracht

Wijzigings-AMvB artikelen 71, zevende lid, en 72a, eerste lid, van de Pensioenwet en 

82, zevende lid, en 83a, eerste lid, van de Wet verplichte 

beroepspensioenregeling

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 72a van de Pensioenwet en artikel 

83a van de Wet verplichte 

beroepspensioenregeling

Kamerstuk 32043 nr. 252 Hand. EK 2014/15 verg. 38, item 11, p2 (griffienr. 

157510)

Kamerstuk 32043 nr. 261 Ja De opmerkingen hebben geleid tot 

wijziging van het besluit, aldus de 

toelichting.

2015/453 Besluit van 23 november 2015 tot wijziging van het Besluit 

Participatiewet in verband met enkele aanpassingen aan het 

verdeelmodel en de vangnetuitkering en enkele technische 

verbeteringen

Wijzigings-AMvB Artikelen 40, eerste lid, 69, derde lid, 73, tweede lid, en 74, zesde 

lid, van de Participatiewet

Nee

2015/408 Besluit van 29 oktober 2015 tot wijziging van het Besluit registers 

kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in 

verband met de wettelijke plicht van de houder tot aansluiting bij de 

geschillencommissie en de openbaarmaking van gegevens uit 

onherroepelijke handhavingsbesluiten

Wijzigings-AMvB Artikelen 1.45, vierde lid, 1.47, zesde lid, artikel 1.47a, derde lid, 

1.47b, tweede lid, 1.81, vierde lid, 2.2, derde lid, 2.4, zesde lid, 2.4a, 

derde lid, 2.4b, tweede lid, en 2.28a, vierde lid, van de Wet 

kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Nee

2015/374 Besluit van 9 oktober 2015 tot wijziging van artikel 3:5 van het 

Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten

Wijzigings-AMvB Artikelen 1b, tiende lid, en 47, tweede lid, van de Werkloosheidswet Nee

2015/355 Besluit van 8 oktober 2015 tot wijziging van het Besluit 

kinderopvangtoeslag in verband met het verhogen van de vaste voet in 

de eerste kindtabel, het verhogen van de toeslagpercentages in de 

eerste en tweede kindtabel, de indexatie van de toetsingsinkomens op 

grond waarvan de ouder aanspraak heeft op 23,8 procent dan wel 

minder dan 33,3 procent van de kosten van kinderopvang van het 

eerste kind, de vaststelling van de maximum uurprijzen voor 2016 en 

de vaststelling van de kinderopvangtabel 2016

Wijzigings-AMvB Artikelen 1.8, eerste lid en 1.9, eerste lid, van de Wet kinderopvang 

en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 3.11 van de Wet kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Kamerstuk 31322 nr. 278 Ja De voorhangprocedure heeft niet 

geleid tot wijzigingen, aldus de 

toelichting

2015/300 Besluit van 9 juli 2015 tot wijziging van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de implementatie van 

richtlijn 2014/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 

februari 2014 tot wijziging van de Richtlijnen 92/58/EEG, 92/85/EEG, 

94/33/EG en 98/24/EG van de Raad en Richtlijn 2004/37/EG van het 

Europees Parlement en de Raad teneinde deze aan te passen aan 

Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering 

en verpakking van stoffen en mengsels (PbEU 2014, L 65) en in verband 

met de doorwerking van de hiervoor genoemde verordening in het 

Arbeidsomstandighedenbesluit

Wijzigings-AMvB Artikelen 16 en 33, tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet Nee

2015/301 Besluit van 10 juli 2015, houdende aanpassing Besluit uitvoering Wet 

arbeid vreemdelingen in verband met de termijn van incidentele arbeid 

voor zakelijke besprekingen, ten aanzien van de uitbreiding van de 

uitzonderingen van de tewerkstellingsvergunningplicht voor leerlingen 

die niet rechtmatig in Nederland verblijven en ten aanzien van de 

aanpassing van de voorwaarden met betrekking tot de uitzondering op 

de tewerkstellingsvergunningplicht voor au pairs

Wijzigings-AMvB Artikelen 3, eerste lid, onder c, 4, tweede lid, onder c, en 19d, 

tweede lid, van de Wet arbeid vreemdelingen

Nee

2015/288 Besluit van 2 juli 2015, houdende wijziging van het Besluit inburgering 

in verband met het verhogen van het maximale leenbedrag voor 

inburgeringsplichtigen en het voorzien in de mogelijkheid van 

kwijtschelding van het leenbedrag van houders van een 

verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd voor verblijf als familie- 

of gezinslid bij een houder van een verblijfsvergunning asiel voor 

bepaalde of onbepaalde tijd of voor verblijf bij een houder van een EU-

verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen met een aantekening 

inzake internationale bescherming (verhoging leenbedrag en 

uitbreiding doelgroep kwijtschelding)

Wijzigings-AMvB Artikel 16, vierde lid, van de Wet inburgering Nee



2015/259 Besluit van 24 juni 2015 tot wijziging van het Besluit uitvoering 

Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband 

met de Wet pensioencommunicatie

Wijzigings-AMvB Artikelen 21, vierde lid, 38, tweede lid, 39, tweede lid, 40, derde lid, 

41, tweede lid, 42, derde lid, 43, tweede lid, 44, derde lid, 45, derde 

lid, 46, vijfde lid, 46a, vijfde lid, 48, vijfde lid, 49, vierde lid, 51, 

tiende lid, 71, zevende lid, 106, achtste lid, 151, zevende lid, en 204, 

vierde lid, van de Pensioenwet en de artikelen 48, derde lid, 49, 

tweede lid, 50, tweede lid, 51, derde lid, 52, tweede lid, 53, derde 

lid, 54, tweede lid, 55, derde lid, 56, derde lid, 57, vijfde lid, 57a, 

vijfde lid, 59, vijfde lid, 60, vierde lid, 62, tiende lid, 82, zevende lid, 

110c, achtste lid, 146, zevende lid, en 198, vierde lid, van de Wet 

verplichte beroepspensioenregeling

Nee

2015/253 Besluit van 17 juni 2015 tot wijziging van het Schattingsbesluit 

arbeidsongeschiktheidswetten in verband met het invoeren van een 

periodeloonvergelijking vanwege wijzigingen in de artikelen 44 van de 

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 58 van de Wet 

arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 3:48 van de Wet 

arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Wijzigings-AMvB Artikelen 18, achtste lid, van de Wet op de 

arbeidsongeschiktheidsverzekering, 2, zevende lid, van de Wet 

arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, 2:2, tweede lid, en 

3:1, achtste lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening 

jonggehandicapten

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 18, negende lid, van de Wet op de 

arbeidsongeschiktheidsverzekering en 

artikel 2, achtste lid, van de Wet 

arbeidsongeschiktheidsvoorziening 

jonggehandicapten

Kamerstuk 29544 nr. 590 Kamerstuk 29544 nr. 601 Ja Opmerkingen hebben geleid tot 

aanpassing van het 

ontwerpbesluit, aldus de 

toelichting

2015/242 Besluit van 18 juni 2015, houdende wijziging van enige algemene 

maatregelen van bestuur in verband met de Wet werk en zekerheid, 

het invoeren van een ontheffing in verband met de zorg voor een 

pasgeboren kind bij overlijden van de moeder, een wijziging van het 

Remigratiebesluit in verband met de berekenwijze van de jaarlijkse 

indexatie van de remigratie-uitkeringen, het vrijlaten van de afkoopsom 

klein pensioen voor verschillende uitkeringen in het Algemeen 

inkomensbesluit socialezekerheidswetten alsmede enkele technische 

wijzigingen in enkele besluiten

Wijzigings-AMvB Artikelen 12a van de Algemene Ouderdomswet, 10 van de 

Algemene nabestaandenwet, 10, zesde lid, van de Wet 

inkomensvoorziening oudere werklozen, 8, derde lid, van de Wet 

inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

werkloze werknemers, 8, vierde lid, van de Wet 

inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandigen, 54 van de Wet rechtspositie rechterlijke 

ambtenaren, 6, tweede lid, en 8a, derde lid, van de Toeslagenwet, 1, 

tiende lid, 24, negende lid, 26, vierde lid, en 47, tweede lid, van de 

Werkloosheidswet, 32, derde lid, 52, vierde lid, en 60, vijfde lid, van 

de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 16, tweede lid, van 

de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, 2:6, 2:33, eerste lid, 

en 2:39, zevende lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening 

jonggehandicapten, 30a, tiende lid, en 82a, eerste en tweede lid, van 

de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, 7, eerste 

lid, van de Remigratiewet, 30aa, derde lid, van de Ziektewet en 104, 

vijfde en zesde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 82a, zevende lid, van de Wet 

structuur uitvoeringsorganisatie werk en 

inkomen. Lichte nahangprocedure (variant 

7). Zie artikel 7, tweede lid, van de 

Remigratiewet

Voorhang: Nee Nahang: Nee Voorhang: Nee Nahang: Nee Voorhang: Nee Nahang: Nee

2015/236 Besluit van 15 juni 2015, houdende Wijziging van het Besluit 

uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen BES

Wijzigings-AMvB Artikel 5, derde en vierde lid, onderdeel b, van de Wet algemene 

ouderdomsverzekering BES

Nee

2015/203 Besluit van 22 mei 2015, houdende wijziging van de bedragen 

genoemd in de artikelen 63a, tweede lid, van de Wet werk en inkomen 

naar arbeidsvermogen, 65l, tweede lid, van de Wet op de 

arbeidsongeschiktheidsverzekering, 67i, tweede lid, van de Wet 

arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 3:75, tweede lid, 

van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Wijzigings-AMvB Artikelen 63a, vierde lid, van de Wet werk en inkomen naar 

arbeidsvermogen, 65l, vierde lid, van de Wet op de 

arbeidsongeschiktheidsverzekering, 67i, vierde lid, van de Wet 

arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 3:75, vierde lid, 

van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Nee

2015/195 Besluit van 20 mei 2015, houdende vaststelling van het Besluit 

taaltoets Participatiewet

Nieuwe AMvB Artikel 18b, twaalfde lid, van de Participatiewet Nee

2015/172 Besluit van 23 april 2015, houdende voorwaarden waaronder de 

transitievergoeding niet verschuldigd is (Besluit overgangsrecht 

transitievergoeding)

Nieuwe AMvB Artikel XXII, zevende lid, van de Wet werk en zekerheid Nee

2015/171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de 

voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden 

op de transitievergoeding (Besluit voorwaarden in mindering brengen 

kosten op transitievergoeding)

Nieuwe AMvB Artikel 673, zesde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek Nee

2015/167 Besluit van 16 april 2015 tot uitvoering van de Wet allocatie 

arbeidskrachten door intermediairs (Besluit allocatie arbeidskrachten 

door intermediairs)

Nieuwe AMVB Artikelen 8:3a, zevende lid, van de Arbeidstijdenwet, 16, vierde en 

zesde lid, en 34, vijfde en zevende lid, van de 

Arbeidsomstandighedenwet, 14b, vijfde lid, 19, tweede, derde, 

vierde en vijfde lid en 22, eerste en zevende lid, van de Wet allocatie 

arbeidskrachten door intermediairs

Nee

2015/155 Besluit van 14 april 2015 tot wijziging van enkele algemene 

maatregelen van bestuur in verband met de uitvoering van de Wet 

banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Wijzigings-AMvB Artikelen 34, achtste lid, 38d, negende en tiende lid, 38f, derde lid, 

en 38g, zesde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, 

artikel 10b, tweede lid, en 67, vijfde lid, van de Participatiewet, 

artikel 48, vierde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, artikel 48, 

vierde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, artikel 15, derde lid, van 

de Wet sociale werkvoorziening en artikel 73, zesde lid, van de Wet 

structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 10b, achtste lid, van de 

Participatiewet.

Nee Nee Nee Uit Kamerstuk 33981 nr. 5 blijkt 

dat de TK heeft verzocht om dit 

besluit. Niet blijkt dat men zich 

bewust van de 

voorhangprocedure.

2015/152 Besluit van 9 april 2015 tot wijziging van het Dagloonbesluit 

werknemersverzekeringen in verband met het wijzigen van de 

Werkloosheidswet door de Wet werk en zekerheid

Wijzigings-AMvB Artikelen 1b, zesde lid, van de Werkloosheidswet, 15, tweede lid, 

van de Ziektewet, 13, derde lid, 58, derde lid, van de Wet werk en 

inkomen naar arbeidsvermogen, 14, tweede lid, van de Wet op de 

arbeidsongeschiktheidsverzekering en 3:13, vierde lid, van de Wet 

arbeid en zorg

Nee

2015/44 Besluit van 29 januari 2015, houdende wijziging van enkele algemene 

maatregelen van bestuur in verband met het mogelijk maken om 

gebonden besluiten door of namens de Minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid te nemen en enkele technische aanpassingen in het 

Besluit Wfsv

Wijzigings-AMvB Artikelen 7, vijfde, zesde en achtste lid, van de Algemene 

Kinderbijslagwet, 29a, vijfde lid, en 66a, derde lid, van de Algemene 

nabestaandenwet, 78f van de Participatiewet, 3, eerste lid, onder c, 

van de Wet arbeid vreemdelingen, 2:1, eerste lid, van de 

Arbeidstijdenwet, 8, derde lid, van de Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, en 

28, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen

Nee

2015/43 Besluit van 28 januari 2015 tot wijziging van het Algemeen 

inkomensbesluit socialezekerheidswetten in verband met het 

introduceren van inkomensverrekening in de Werkloosheidswet

Wijzigings-AMvB Artikel 1b, tiende lid en 47, tweede lid van de Werkloosheidswet, 52, 

vierde lid, 60, vijfde lid, en 61, achtste lid van de Wet werk en 

inkomen naar arbeidsvermogen en 31, derde lid van de Ziektewet

Nee



2015/32 Besluit van 22 januari 2015, houdende wijziging van het 

Warenwetbesluit drukapparatuur in verband met de implementatie 

van artikel 13 van Richtlijn 2014/68/EU betreffende de harmonisatie 

van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt brengen 

van drukapparatuur (PbEU 2014, L 189)

Wijzigings-AMvB Artikelen 7 en 13 van de Warenwet Nee

2015/30 Besluit van 28 januari 2015 tot vaststelling van een algemene 

maatregel van bestuur betreffende een inkomensondersteuning aan 

personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene 

Ouderdomswet (Besluit inkomensondersteuning AOW-ers)

Nieuwe AMvB Artikel 33a, vijfde lid, van de Algemene Ouderdomswet Nee



Staatsblad Opschrift AMvB Nieuwe of 

wijzigings-AMvB

Grondslag Voor- of nahangprocedure aanwezig? AMvB daadwerkelijk voor- of 

nagehangen bij de Tweede Kamer?

AMvB daadwerkelijk voor- of 

nagehangen bij de Eerste Kamer?

Opmerkingen Tweede 

Kamer

Opmerkingen Eerste 

Kamer

Voor- of nahangprocedure vermeld in 

de Nota van Toelichting?

Overige Opmerkingen

2016/560 Besluit van 22 december 2016 tot wijziging van het Besluit tarieven 

ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders in verband met de aan de 

gerechtsdeurwaarder opgedragen handelingen op grond van de 

Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op 

bankrekeningen

Wijzigings-AMvB Artikel 11 van de Uitvoeringswet verordening 

Europees bevel tot conservatoir beslag op 

bankrekeningen en artikel 2, tweede lid, van de 

Gerechtsdeurwaarderswet

Nee

2016/559 Besluit van 22 december 2016 tot wijziging van het Besluit van 23 

december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud 

van het jaarverslag (Stb. 2004, 747) ter uitvoering van richtlijn 2014/95/EU 

van het Europees Parlement en van de Raad van 22 oktober 2014 tot 

wijziging van richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van 

niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde 

grote ondernemingen en groepen (PbEU 2014, L 330) (Besluit 

bekendmaking diversiteitsbeleid)

Wijzigings-AMvB Artikel 391 lid 5 van Boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 391, zesde lid, van Boek 2 BW

Kamerstuk 34383 nr. 6 Nee

2016/540 Besluit van 15 december 2016 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 

2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving 

verkeersvoorschriften en het Besluit OM-afdoening in verband met onder 

meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

Wijzigings-AMvB Artikel 2, vijfde lid van de Wet 

administratiefrechtelijke handhaving 

verkeersvoorschriften en de artikelen 257b en 257ba 

van het Wetboek van Strafvordering

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 2, vijfde lid, van de Wet 

administratiefrechtelijke handhaving 

verkeersvoorschriften

Kamerstuk 29398 nr. 531 Kamerstuk 29398 nr. 541 Nee

2016/529 Besluit van 14 december 2016, houdende regels over de voorlopige 

onderzoeken en de vervolgonderzoeken die ter vaststelling van het gebruik 

van alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer kunnen worden 

ingezet en aanwijzing van de drugs waarvoor grenswaarden gelden en 

aanwijzing van de grenswaarden voor enkelvoudig en gecombineerd gebruik 

van drugs en van drugs en alcohol of geneesmiddelen (Besluit alcohol, drugs 

en geneesmiddelen in het verkeer)

Nieuwe AMvB Artikel 8, vijfde lid, en artikel 163, tiende lid, van de 

Wegenverkeerswet 1994, artikel 28a, elfde lid, van 

de Scheepvaartverkeerswet, artikel 89, tiende lid, 

van de Spoorwegwet, artikel 48, tiende lid, van de 

Wet lokaal spoor en artikel 11.6, tiende lid, van de 

Wet luchtvaart

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 2b van de Wegenverkeerswet 1994

Kamerstuk 29398 nr. 446 Kamerstuk 29398 nr. J Nee

2016/511 Besluit van 12 december 2016, houdende wijziging van het Besluit justitiële 

en strafvorderlijke gegevens en het Besluit politiegegevens in verband met 

de verstrekking van gegevens ten behoeve van de toepassing van de 

Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

Wijzigings-AMvB Artikel 13, eerste lid, van de Wet justitiële en 

strafvorderlijke gegevens en artikel 18, eerste lid, 

van de Wet politiegegevens

Nee

2016/512 Besluit van 12 december 2016 tot wijziging van het Besluit bestuurlijke 

boete overlast in de openbare ruimte in verband met actualisering van de 

boetebedragen

Wijzigings-AMvB Artikel 154b, zesde lid, van de Gemeentewet Nee

2016/510 Besluit van 12 december 2016 tot wijziging van het Besluit van 25 juni 2013 

houdende uitvoering van de Wet toezicht en geschillenbeslechting 

collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

Wijzigings-AMvB Artikel 1, onderdeel c en j, artikel 2h, vierde lid, en 

artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van de Wet toezicht 

en geschillenbeslechting collectieve 

beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

Nee

2016/504 Besluit van 9 december 2016, houdende wijziging van het Besluit beheer 

politie in verband met de wijziging van de inrichting van de politie

Wijzigings-AMvB Artikelen 25, eerste lid, onder b en c, en 30, eerste 

lid, van de Politiewet 2012

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 30, eerste lid, van de Politiewet 

2012

Kamerstuk 29628 nr. 660 Hand. EK 2015/16 verg. 2, item 12, p3 

(griffienr. 159802)

Ja

2016/501 Besluit van 9 december 2016 tot wijziging van onder meer het Besluit 

rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met een herziening van de 

opleiding van rechters en officieren van justitie

Wijzigings-AMvB Artikelen 5d, tweede lid, 5e, 5f, vierde lid, 5g, derde 

lid, 7, derde lid, 19a, 19b, 45, derde lid, en 54 van de 

Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en artikel 

145, tweede lid, van de Wet op de rechterlijke 

organisatie

Nee

2016/502 Besluit van 9 december 2016 betreffende de opleiding van rechters en 

officieren van justitie (Besluit opleiding rechters en officieren van justitie)

Nieuwe AMvB Artikelen 5d, tweede lid, 5f, vierde lid en 54 van de 

Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en artikel 

145, tweede lid, van de Wet op de rechterlijke 

organisatie

Nee

2016/489 Besluit van 2 december 2016 tot wijziging van het Besluit bezoldiging politie 

en enkele andere rechtspositionele besluiten ter formalisering en uitvoering 

van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Politie 2015–2017 inzake 

de beroepsincidentenregeling, het maximum aantal overuren, de 

vertrekstimuleringspremie en het buitengewoon verlof, de tijdelijke 

inzetwijziging, de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering en enkele andere 

onderwerpen

Wijzigings-AMvB Artikel 47, eerste lid, van de Politiewet 2012 Nee

2016/470 Besluit van 15 november 2016 tot wijziging van het Rijksbesluit 

uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht in verband met de 

wijziging van artikel 59 Wetboek van Militair Strafrecht en enkele andere 

bepalingen

Wijzigings-AMvB Geen Nee De grondslag van deze amvb is ten 

onrechte niet genoemd.

2016/450 Besluit van 18 november 2016, houdende regels over de uitvoering van de 

onderzoeken die ter vaststelling van het gebruik van geweldbevorderende 

middelen bij geweldplegers kunnen worden ingezet, alsmede de aanwijzing 

van de geweldsmisdrijven waarvoor die onderzoeken kunnen worden 

ingezet en de aanwijzing van andere middelen dan alcohol die gewelddadig 

gedrag kunnen bevorderen en de grenswaarden voor die middelen en 

alcohol (Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers)

Nieuwe AMvB Artikelen 55d, eerste en vierde lid, en 55e, vijfde lid, 

van het Wetboek van Strafvordering

Nee

2016/434 Besluit van 15 november 2016 tot wijziging van het Besluit rechtspositie 

rechterlijke ambtenaren en enige andere besluiten in verband met onder 

meer de formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector 

Rechterlijke Macht 2015–2016

Wijzigings-AMvB Artikelen 86, achtste lid, 145, tweede lid, van de Wet 

op de rechterlijke organisatie en de artikelen 7, 

derde lid, 9, tweede lid, 19a, 19b en 54 van de Wet 

rechtspositie rechterlijke ambtenaren

Nee

Analyse AMvB's Ministerie van VenJ periode 1-1-2015 t/m 31-12-2016



2016/447 Besluit van 23 november 2016 ter uitvoering van de bijlage van Richtlijn 

2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 

betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten 

en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken 

voor het online gebruik ervan op de interne markt (Pb. 2014, L 84, 92) 

(Besluit transparantieverslag richtlijn collectief beheer)

Nieuwe AMvB Artikel 2q van de Wet toezicht en 

geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties

Nee

2016/408 Besluit van 13 oktober 2016 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 

2000 en enige andere besluiten in verband met de implementatie van 

Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 

2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen 

van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een 

onderneming (PbEU 2014, L 157), Richtlijn 2014/36/EU van het Europees 

Parlement en Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor 

toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op 

tewerkstelling als seizoenarbeider (PbEU 2014, L 94) en Richtlijn 

2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op 

gezinshereniging (PbEU 2003, L 251)

Wijzigings-AMvB Artikelen 2a, tweede lid, 3, tweede lid, 14, derde en 

vierde lid, 16, tweede lid, 17, eerste lid, onder g, en 

112 van de Vreemdelingenwet 2000, artikel 3, derde 

lid, van de Wet inburgering, de artikelen 3, eerste lid, 

onder c, en 4, tweede lid, onder c, van de Wet arbeid 

vreemdelingen en artikel 32d, tweede lid, Wet 

structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 17, tweede lid, van de 

Vreemdelingenwet 2000

Nee Nee Nee Wellicht sprake van uitsluitend 

implementatie (1:8 Awb).

2016/407 Besluit van 24 oktober 2016 tot wijziging van het Besluit justitiële en 

strafvorderlijke gegevens in verband met de regeling kostenverhaal van 

rechtsbijstand op draagkrachtige veroordeelden

Wijzigings-AMvB Artikel 13, eerste lid, van de Wet justitiële en 

strafvorderlijke gegevens en artikel 43, vierde lid, 

van de Wet op de rechtsbijstand

Nee

2016/391 Besluit van 25 oktober 2016 tot wijziging van het Besluit tarieven 

ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders in verband met de aanpassing van 

de indexeringsbepaling, alsmede tot wijziging van het Besluit vergoeding 

bewindvoerder schuldsanering, het Besluit verklaring derdenbeslag en het 

Besluit op het notarisambt, in verband met herstel van enkele gebreken

Wijzigings-AMvB Artikel 2, tweede lid, van de 

Gerechtsdeurwaarderswet, de artikelen 434a, 475, 

tweede lid, en 476b, eerste lid, van het Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering, artikel 320, zesde lid, 

van de Faillissementswet, artikel 48d, eerste lid, van 

de Wet Justitie-subsidies, en artikel 103, vijfde lid, 

van de Wet op het notarisambt

Nee

2016/359 Besluit van 6 oktober 2016, houdende regels betreffende het gebruik van 

elektronische stukken (Besluit digitale stukken Strafvordering)

Nieuwe AmvB Artikelen 12, vierde lid, 32, vijfde lid, 36a, 36f, derde 

lid, 51a, vierde en vijfde lid, artikel 51b, zesde lid, 

138f, 149a, vierde lid, 163, derde lid, 257e, vierde 

lid, 410, eerste lid, 450, vierde lid, 552a, zesde lid, 

552ab tweede lid, 552b, tweede lid, en artikel 153, 

tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, 

artikel 49 van de Wet op de economische delicten en 

artikel 11 van de Wet op de rechterlijke organisatie

Nee

2016/324 Besluit van 25 augustus 2016 tot wijziging van het Besluit bedragen 

aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Wijzigings-AMvB Artikel 22 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering 

motorrijtuigen

Nee

2016/310 Besluit van 24 augustus 2016, houdende regels voor de rechten, de 

ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten 

(Besluit slachtoffers van strafbare feiten)

Nieuwe AMvB Artikelen 51aa, derde lid, 51ab, tweede lid en 51h, 

vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering

Nee

2016/311 Besluit van 23 augustus 2016, houdende eisen opleiding ter voorbereiding 

op het beroep van gerechtsdeurwaarder, alsmede regeling van het 

maximum aantal kandidaat-gerechtsdeurwaarders dat ten behoeve van zijn 

stage onder verantwoordelijkheid van één gerechtsdeurwaarder werkzaam 

kan zijn (Besluit opleiding en stage gerechtsdeurwaardersambt)

Nieuwe AMvB Artikelen 25a en 25b, derde lid, van de 

Gerechtsdeurwaarderswet

Nee

2016/312 Besluit van 23 augustus 2016, houdende de aanwijzing van de Raad voor de 

rechtspraak als het orgaan waaraan de gegevens worden doorgegeven ten 

behoeve van het register als bedoeld in artikel 294a, eerste lid, 

Faillissementswet

Nieuwe AMvB Artikel 294, vierde lid, van de Faillissementswet Nee

2016/292 Besluit van 13 juli 2016, houdende regels betreffende de digitale rechtsgang 

in het burgerlijk en bestuursrecht (Besluit digitalisering burgerlijk 

procesrecht en bestuursprocesrecht)

Nieuwe AMvB Artikelen 30c, derde lid, 30f, 30n, achtste lid, van het 

Wetboek van Rechtsvordering, artikelen 8:36b, 

tweede lid, 8:36d, tweede lid en 8:36f van de 

Algemene wet bestuursrecht en artikel 24, tweede 

lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens

Nee

2016/293 Besluit van 13 juli 2016, houdende aanpassing van algemene maatregelen 

van bestuur in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet 

bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het 

procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het 

procesrecht in hoger beroep en cassatie (Aanpassingsbesluit 

vereenvoudiging en digitalisering procesrecht)

Wijzigings-AMvB Artikelen 30f en 434a van het Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering, 8:36f, eerste lid, van de 

Algemene wet bestuursrecht, 116 van Boek 1 van 

het Burgerlijk Wetboek, 231 en 841 van Boek 8 van 

het Burgerlijk Wetboek, 294, tweede lid, van de 

Faillissementswet, 16 van de Uitvoeringswet 

grondkamers, 14 van de Wet bijzondere opnemingen 

in psychiatrische ziekenhuizen, 11 van de Wet op de 

rechterlijke organisatie, 37, vijfde lid, en 41, eerste 

lid, van de Wet op de rechtsbijstand en 5:80b, vijfde 

lid, van de Wet op het financieel toezicht

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 72 van de Wet bijzondere 

opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Nee Nee Nee

2016/294 Besluit van 13 juli 2016, houdende aanpassing van het Besluit termijnen 

Rijkswet cassatierechtspraak voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en voor 

Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met de invoering van de Wet tot 

wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene 

wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het 

procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het 

procesrecht in hoger beroep en cassatie (Aanpassingsrijksbesluit 

vereenvoudiging en digitalisering procesrecht)

Wijzigings-AMvB Artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet 

cassatierechtspraak voor Aruba, Curaçao, Sint 

Maarten en voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Nee



2016/286 Besluit van 6 juli 2016, houdende wijziging van het Besluit algemene 

rechtspositie politie in verband met de aanspraak op vakantieverlof, in het 

bijzonder de samenloop met verlof wegens ziekte

Wijzigings-AMvB Artikel 47, eerste lid, van de Politiewet 2012 Nee

2016/239 Besluit van 21 juni 2016 tot wijziging van het Besluit algemene rechtspositie 

politie en enkele andere rechtspositionele regelingen ter formalisering van 

de Uitvoeringsafspraak sector Politie van 5 juni 2015

Wijzigings-AMvB Artikel 47, eerste lid, van de Politiewet 2012 Nee

2016/238 Besluit van 20 juni 2016 tot wijziging van het Besluit brandweer BES in 

verband met een aanpassing van de functies bij de brandweer, het 

uitsluiten van een aantal functies van het examenvereiste, aanpassing van 

de regels omtrent het geneeskundig onderzoek en enkele technische 

aanpassingen

Wijzigings-AMvB Artikelen 33, derde, vierde en vijfde lid, en 80, vierde 

lid, van de Veiligheidswet BES

Nee

2016/171 Besluit van 4 mei 2016, houdende wijziging van het Besluit 

identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden en het Besluit 

toepassing maatregelen in het belang van het onderzoek in verband met de 

implementatie van het Kaderbesluit 2009/905/JBZ van de Raad van de 

Europese Unie over de accreditatie van aanbieders van forensische diensten 

die laboratoriumactiviteiten verrichten (PbEU 2009, L 322) en in verband 

met enige andere onderwerpen

Wijzigings-AMvB Artikelen 27b, vierde lid, 55c, vijfde lid, en 61a, 

derde lid, van het Wetboek van Strafvordering

Nee

2016/105 Besluit van 14 maart 2016, houdende uitvoering van artikel 2 van de 

Uitvoeringswet restmechanismen straftribunalen

Wijzigings-AMvB Artikel 2 van de Uitvoeringswet restmechanismen 

straftribunalen

Nee

2016/100 Besluit van 8 maart 2016, houdende regels inzake de informatieverschaffing 

bij en ten behoeve van rampenbestrijding en crisisbeheersing, inzake de 

bedrijfsbrandweerplicht van inrichtingen, alsmede inzake 

rampbestrijdingsplannen voor inrichtingen en luchtvaartterreinen in de 

openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Nieuwe AMvB Artikelen 40, 45, 49, 50 en 57 van de Veiligheidswet 

BES

Nee

2016/87 Besluit van 17 februari 2016 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 

2000, houdende de invoering van bijzondere procedurele bepalingen die 

kunnen worden toegepast in situaties waarin sprake is van een aanzienlijke 

toename van het aantal asielaanvragen en enkele andere wijzigingen

Wijzigings-AMvB Artikel 37, eerste lid, van de Vw 2000 Nee

2016/86 Besluit van 17 februari 2016 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 

2000 in verband met de uitbreiding van het zoekjaar voor vreemdelingen 

die zijn afgestudeerd of wetenschappelijk onderzoek hebben verricht en in 

verband met enkele andere wijzigingen en het herstel van enkele technische 

omissies en van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen in verband 

met voornoemd zoekjaar

Wijzigings-AMvB Artikelen 14, derde en vierde lid, 37, eerste lid, 

onder b, 50, eerste lid, 52, eerste lid, 54, eerste lid, 

66b, tweede lid, en 112 van de Vreemdelingenwet 

2000 en de artikelen 3 en 4, tweede lid, onder c, van 

de Wet arbeid vreemdelingen

Nee

2016/35 Besluit van 12 januari 2016, houdende regeling van enkele onderwerpen 

met betrekking tot de tenuitvoerlegging van beslissingen van de 

tuchtrechter voor de advocatuur (Besluit tenuitvoerlegging 

tuchtrechtspraak advocatuur)

Nieuwe AMvB Artikelen 48, zesde lid, en 48ab, tweede lid, van de 

Advocatenwet

Nee

2015/500 Besluit van 2 december 2015 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 

2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving 

verkeersvoorschriften en het Besluit OM-afdoening in verband met onder 

meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

Wijzigings-AMvB Artikel 2, vijfde lid van de Wet 

administratiefrechtelijke handhaving 

verkeersvoorschriften en de artikelen 257b en 257ba 

van het Wetboek van Strafvordering

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 2, vijfde lid, van de Wet 

administratiefrechtelijke handhaving 

verkeersvoorschriften

Kamerstuk 29398 nr. 475 Hand. EK 2015/16 verg. 3, item 11, p1 

(griffienr. 157948)

Nee

2015/470 Besluit van 26 november 2015, houdende wijziging van het Besluit 

Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met de nadere implementatie 

van richtlijn 2004/49/EG en richtlijn 2009/18/EG

Wijzigings-AMvB Artikelen 28, eerste lid, en 96, eerste lid, van de 

Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid

Nee

2015/441 Besluit van 9 november 2015 tot intrekking van het Besluit van 1 juni 2010 

tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het 

jaarverslag van banken (Stb. 2010, 215)

Wijzigings-AMvB Artikel 391 lid 5 van boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 391, zesde lid, van Boek 2 BW

Kamerstuk 32013 nr. 105 Ja

2015/439 Besluit rapportage van betalingen aan overheden Nieuwe AMvB Artikel 392a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 

en artikel 5:25w, tweede lid, van de Wet op het 

financieel toezicht

Nee

2015/420 Besluit van 10 november 2015 tot wijziging van de bedragen van de 

categorieën, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van 

Strafrecht

Wijzigings-AMvB Artikel 23, negende lid, van het Wetboek van 

Strafrecht

Nee

2015/381 Besluit van 15 oktober 2015, houdende wijziging van het Besluit 

veiligheidsregio’s, ter vereenvoudiging, actualisering en verbetering van dat 

besluit, alsmede ter aanpassing van de verdeelformule van de brede 

doeluitkering rampenbestrijding

Wijzigings-AMvB Artikelen 18, eerste lid, en 31, vierde lid, van de Wet 

veiligheidsregio’s

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 80 van de Wet veiligheidsregio's

Kamerstuk 29517 nr. 100 Ja

2015/380 Besluit van 15 oktober 2015, houdende wijziging van het Besluit personeel 

veiligheidsregio’s ter vereenvoudiging, actualisering en verbetering van dat 

besluit

Wijzigings-AMvB Artikel 18 van de Wet veiligheidsregio’s Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 80 van de Wet veiligheidsregio's

Kamerstuk 29517 nr. 100 Ja

2015/350 Besluit van 13 oktober 2015 tot wijziging van het Besluit actuele waarde, 

het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen, het Besluit modellen 

jaarrekening en enkele andere besluiten ter uitvoering van Richtlijn 

2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 

betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële 

overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, 

tot wijziging van richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de 

Raad en tot intrekking van richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de 

Raad (PbEU 2013, L 182)

Wijzigings-AMvB Artikel 363 lid 6, 384 lid 4, 391 lid 5, 396 lid 6, 398 

lid 4 en 442 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek, artikel 1:10, 1:11, 3:5, vierde lid, 3:72, 

vijfde lid, 3:74a, 4:17, derde lid, 4:37o, zesde lid, 

4:37p, eerste lid, 4:37u, eerste lid, 4:48, tweede lid, 

4:51, vijfde lid, 4:52, derde lid, 4:61, eerste lid, 4:85, 

derde lid, en 5:25w van de Wet op het financieel 

toezicht, artikel 19a, zevende lid, van de Wet overige 

OCW-subsidies, artikel 2, tweede lid, onderdeel h, 

van de Wet toezicht en geschillenbeslechting 

collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige 

rechten, artikel 74, vijfde lid, van de Wet 

veiligheidsregio’s, artikel 45a, eerste lid, van de 

Pensioenwet en artikel 56a, eerste lid, van de Wet 

verplichte beroepspensioenregeling

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 391, zesde lid, van Boek 2 BW

Nee Nee Nee Wellicht sprake van uitsluitend 

implementatie (1:8 Awb).



2015/333 Besluit van 9 september 2015 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 

2000 in verband met de herschikking en beperkte uitbreiding van de 

vrijstellingen van de visumplicht voor de toegang en het verblijf van langere 

duur

Wijzigings-AMvB Artikel 17, eerste lid, onder g, van de 

Vreemdelingenwet 2000

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 17, tweede lid, van de 

Vreemdelingenwet 2000

Kamerstuk 19637 nr. 1950 Hand. EK 2014/15 verg. 21, item 7, p2 

(griffienr. 156743)

Ja

2015/329 Besluit van 2 september 2015, houdende wijziging van het Besluit 

rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met het verrichten van 

werkzaamheden op zaterdagen, zondagen en feestdagen en vaststelling van 

de datum van inwerkingtreding van de Wet van 24 juni 2015 tot wijziging 

van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met het 

verrichten van werkzaamheden op zondagen en feestdagen (Stb. 2015, 270)

Wijzigings-AMvB Artikel 19b van de Wet rechtspositie rechterlijke 

ambtenaren en artikel II van de Wet van 24 juni 

2015 tot wijziging van de Wet rechtspositie 

rechterlijke ambtenaren in verband met het 

verrichten van werkzaamheden op zondagen en 

feestdagen

Nee

2015/325 Besluit van 14 augustus 2015 tot wijziging van het Besluit vergoedingen 

Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming in verband met een 

tweetal technische aanpassingen naar aanleiding van de Instellingswet Raad 

voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming 2015

Wijzigings-AMvB Artikel 8 van de Instellingswet Raad voor 

strafrechtstoepassing en jeugdbescherming 2015

Nee

2015/318 Besluit van 14 augustus 2015, houdende wijziging van het Besluit algemene 

rechtspositie politie, het Besluit bezoldiging politie en enige andere 

besluiten en intrekking van het Besluit suppletieregeling gedeeltelijk 

arbeidsongeschikten sector politie en de Regeling compensatie 

inkomensgevolgen WIA in verband met de Wet werk en inkomen naar 

arbeidsvermogen

Wijzigings-AMvB Artikel 47, eerste lid, van de Politiewet 2012 en 

artikel 10, vijfde lid, van de Wet op het LSOP en het 

politieonderwijs

Nee

2015/294 Besluit van 10 juli 2015, houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 

2000 en het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in verband met de 

implementatie van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de 

Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de 

toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PbEU 2013, L 

180) en Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 

26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om 

internationale bescherming (PbEU 2013, L 180)

Wijzigings-AMvB Artikelen 3, achtste lid, 14, derde lid, 30, derde lid, 

30a, derde lid, 30b, tweede lid, 30c, vierde lid, 31, 

zevende lid, 37, eerste lid, 60 en 66, eerste lid, van 

de Vreemdelingenwet 2000 en artikel 37, vijfde lid, 

van de Wet op de rechtsbijstand

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 49 van de Wet op de rechtsbijstand

Nee Nee Nee Wellicht sprake van uitsluitend 

implementatie (1:8 Awb).

2015/223 Besluit van 8 juni 2015, houdende regels over het beheer van de politie 

(Besluit beheer politie)

Nieuwe AMvB Artikel 30, eerste lid, van de Politiewet 2012, artikel 

18, eerste lid, van de Wet politiegegevens en artikel 

9, eerste lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke 

gegevens

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 30, eerste lid, van de Politiewet 

2012

Kamerstuk 29628 nr. 448 Kamerstuk 29628 nr. 502 en 

512

Ja De opmerkingen hebben niet 

geleid tot wijziging van het 

ontwerpbesluit, aldus de 

toelichting

2015/222 Besluit van 8 juni 2015, houdende regels over het financieel beheer van de 

politie (Besluit financieel beheer politie)

Nieuwe AMvB Artikel 30, tweede lid, van de Politiewet 2012 Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 30, tweede lid, van de Politiewet 

2012

Kamerstuk 29628 nr. 448 Hand. EK 2014/15 verg. 9, item 10 p2 

(griffienr. 156260)

Kamerstuk 29628 nr. 502 en 

512

Ja De opmerkingen hebben niet 

geleid tot wijziging van het 

ontwerpbesluit, aldus de 

toelichting

2015/221 Besluit van 5 juni 2015 tot wijziging van het Besluit boedelregister in 

verband met Artikel 2 van de Uitvoeringswet Verordening Erfrecht

Wijzigings-AMvB Artikel 186 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek Nee

2015/186 Besluit van 20 mei 2015 tot wijziging van het Besluit kwaliteitseisen 

curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren in verband met de 

aanpassing van de verklaring van de accountant voor kleine curatoren en 

bewindvoerders

Wijzigings-AMvB Artikelen 383, achtste lid, 435, achtste lid, en 452, 

achtste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

Nee

2015/182 Besluit van 15 mei 2015 tot wijziging van het Besluit internationale 

verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht in verband met de 

implementatie van de rechtsmachtbepalingen van enkele verdragen 

alsmede enkele andere wijzigingen

Wijzigings-AMvB Artikel 6 van het Wetboek van Strafrecht Nee

2015/183 Besluit van 15 mei 2015, houdende vaststelling van de zetel en de 

organisatie van de raad voor de kinderbescherming (Organisatiebesluit raad 

voor de kinderbescherming 2015)

Nieuwe AMvB Artikel 238, vijfde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk 

Wetboek

Nee

2015/176 Besluit van 4 mei 2015 tot vaststelling van enkele randvoorwaarden voor de 

elektronische dienstverlening door de burgerlijke stand (Besluit 

elektronische dienstverlening burgerlijke stand)

Nieuwe AMvB Artikelen 18, vijfde lid, 18b, tweede lid, 19e, achtste 

lid, 19h, derde lid, en 23b, zesde lid, van Boek 1 van 

het Burgerlijk Wetboek

Nee

2015/138 Besluit van 1 april 2015, houdende regels omtrent de aan bijzondere 

rechters toekomende vergoedingen BES

Nieuwe AMvB Artikel 12, zevende lid, van de Wet administratieve 

rechtspraak BES

Nee

2015/38 Besluit van 28 januari 2015 tot wijziging van het Besluit van 25 juni 2013 

houdende uitvoering van de Wet toezicht en geschillenbeslechting 

collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

Wijzigings-AMvB Artikel 2, tweede lid, onderdeel h, van de Wet 

toezicht en geschillenbeslechting collectieve 

beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

Nee

2015/35 Besluit van 29 januari 2015, houdende wijziging van het Besluit eigen 

bijdrage rechtsbijstand, het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en het 

Besluit toevoeging mediation in verband met het treffen van enige 

maatregelen inzake de gesubsidieerde rechtsbijstand

Wijzigings-AMvB Artikelen 34a, vierde lid, 35, tweede lid, en 37, vijfde 

lid, van de Wet op de rechtsbijstand

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 49 van de Wet op de rechtsbijstand

Kamerstuk 31753 nr. 82 Kamerstuk 33750 nr. R Kamerstuk 31753 nr. 86 Kamerstuk 33750 nr. Z Ja



Staatsblad Opschrift AMvB Nieuwe of 

wijzigings-AMvB

Grondslag Voor- of nahangprocedure aanwezig? AMvB daadwerkelijk voor- of 

nagehangen bij de Tweede Kamer?

AMvB daadwerkelijk voor- of 

nagehangen bij de Eerste Kamer?

Opmerkingen Tweede Kamer Opmerkingen Eerste 

Kamer

Voor- of nahangprocedure 

vermeld in de Nota van 

Toelichting?

Overige Opmerkingen

2016/527 Besluit van 12 december 2016, houdende een wijziging van het Besluit 

langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 tot aanpassing van de 

bijdragesystematiek inzake de uitkeringen uit het Artikel 2-Fonds van de 

Conference on Jewish Material Claims Against Germany, het beperken van 

de toepassing van de lage intramurale eigen bijdrage bij de eerste zes 

maanden van verblijf, de toepassing van het minimumbedrag aan eigen 

bijdrage bij het modulair pakket thuis bij beperkt zorggebruik en het 

verlagen of niet opleggen van de bijdrage voor maatschappelijke 

ondersteuning

Wijzigings-AMvB Artikelen 3.3.3, achtste lid, onderdeel d, 3.2.5, tweede lid, van 

de Wet langdurige zorg en artikel 2.1.4, vierde lid, van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning 2015

Zware voorhangprocedure (variant 6). Zie 

artikel 2.1.4, vijfde lid, van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning 2015

Nee Nee n.v.t. n.v.t. Nee De voorhangprocedure geldt alleen 

indien de AMvB betrekking heeft op het 

vermogen, bedoeld in artikel 2.1.4, 

vierde lid, van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning. Naar mijn mening is hier 

wel sprake van

2016/514 Besluit van 9 december 2016, houdende vaststelling van het tijdstip tot 

wanneer de verzekerde met een modulair pakket thuis geen recht heeft op 

het schoonhouden van de woonruimte op grond van de Wet langdurige 

zorg

Nieuwe AMvB Artikelen 11.1.9, eerste lid, van de Wet langdurige zorg en 8.6a 

van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Nee

2016/494 Besluit van 6 december 2016, houdende wijziging van het Besluit Wfsv in 

verband met het betalen van de beheerskosten van de SVB uit het Fonds 

langdurige zorg

Wijzigings-AMvB Artikel 91, eerste lid, van de Wet financiering sociale 

verzekeringen en artikel 2, tweede lid, van de Wet 

marktordening gezondheidszorg

Nee

2016/484 Besluit van 29 november 2016, houdende wijziging van het Besluit 

zorgverzekering in verband met het Zvw-pgb

Wijzigings-AMvB Artikel 13a, vijfde en zesde lid, van de Zorgverzekeringswet Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 124 van de Zorgverzekeringswet

Kamerstuk 34233 nr. 68 Kamerstuk 34233 nr. 70 Ja

2016/469 Besluit van 26 november 2016 houdende wijziging van het Besluit 

percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met 

gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2017

Wijzigings-AMvB Artikel 2, derde lid, van de Wet op de zorgtoeslag Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 2, achtste lid, van de Wet op de 

zorgtoeslag.

Kamerstuk 34550 XVI nr. 5 Kamerstuk 34550 XVI nr. 17 Ja

2016/442 Besluit van 24 oktober 2016, houdende wijziging van het Registratiebesluit 

BIG en enkele andere besluiten in verband met wijziging van Europese 

regelgeving betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

Wijzigings-AMvB Artikel 5, tweede en vierde lid, 36a, 41, vijfde lid, 42, eerste lid, 

onder a, en 45, derde lid, van de Wet op de beroepen in de 

individuele gezondheidszorg

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 36a, zevende lid, van de Wet op de 

beroepen in de individuele 

gezondheidszorg

Nee Nee Nee

2016/418 Besluit van 25 oktober 2016, houdende tijdelijke regels voor een 

experiment in het kader van een integraal budget op grond van de Wet 

langdurige zorg (Besluit experiment integraal pgb 2016)

Wijzigings-AMvB Artikelen 10.1.2 van de Wet langdurige zorg en 2, tweede lid, 

van de Wet marktordening gezondheidszorg

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 10.1.1, derde lid, van de Wet 

langdurige zorg

Kamerstuk 25657 nr. 246 Ja

2016/377 Besluit van 10 oktober 2016, houdende wijziging van het Besluit 

zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2017

Wijzigings-AMvB artikelen 11, derde en vierde lid, van de Zorgverzekeringswet Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 124 van de Zorgverzekeringswet

Kamerstuk 29689 nr. 712 Hand. EK 2015/16 verg. 32, item 6, p. 2 

(griffienr. 159267)

Kamerstuk 29689 nr. 760 Ja

2016/357 Besluit van 27 september 2016, houdende wijziging van het Eisenbesluit 

lichaamsmateriaal 2006 in verband met de implementatie van de 

richtlijnen 2015/565/EU en 2015/566/EU over de codering en import van 

weefsels en cellen

Wijzigings-AMvB Artikel 8 van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 8, vierde lid, van de Wet veiligheid 

en kwaliteit lichaamsmateriaal.

Nee, Aangezien sprake is van 

uitsluitend implementatie, is op grond 

van artikel 1:8 Awb de 

voorhangprocedure niet van 

toepassing.

Nee, Aangezien sprake is van uitsluitend 

implementatie, is op grond van artikel 1:8 

Awb de voorhangprocedure niet van 

toepassing.

Ja

2017/349 Besluit van 19 september 2016, houdende wijziging van een aantal 

algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te 

herstellen

Wijzigings-AMvB Artikel 44b van de Drank- en Horecawet, de artikelen 9a, 

eerste lid, en 11c, tweede lid, van de Tabakswet, artikel 3, 

eerste lid, van de Wet op de medische hulpmiddelen, de 

artikelen 4, eerste lid, 5, eerste lid, onder a, 6, onder a, 8, 

eerste lid, onder a, b en c, 12, 13, 14, en 16, tweede lid, van de 

Warenwet, artikel 11 van de Wet buitengewoon pensioen 

zeelieden-oorlogsslachtoffers, de artikelen 12 en 13 van de 

Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, artikel 8.2.1, vierde 

lid, van de Jeugdwet, de artikelen 2, tweede lid, en 56a van de 

Wet marktordening gezondheidszorg, artikel 18.4.1, eerste lid, 

van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint 

Eustatius en Saba, artikel 91, eerste lid, van de Wet 

financiering sociale verzekeringen, de artikelen 11, derde en 

vierde lid, en 21, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet, 

artikel 5, eerste lid, van de Wet toelating zorginstellingen, de 

artikelen 2 en 15 van de Wet gebruik burgerservicenummer in 

de zorg, de artikelen 15, eerste lid, en 18, derde lid, van de 

Wet op de orgaandonatie, de artikelen 11, tweede lid, 22, 24, 

25, 26 en 27 van de Wet op de beroepen in de individuele 

gezondheidszorg, artikel 8 van de Wet veiligheid en kwaliteit 

lichaamsmateriaal, de artikelen 3.1.1, tweede lid, en 12.4.8 

van de Wet langdurige zorg

Liche voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 10, vijfde lid, van de Wet op de 

orgaandonatie en artikel 124 van de 

Zorgverzekeringswet

Kamerstuk 34191 nr. 12 Hand. EK 2015/16 verg. 18, item 10 p. 2 

(griffienr. 158709)

Kamerstuk 34191 nr. 16 Ja

2016/328 Besluit van 2 september 2016, houdende wijziging van het Besluit 

zorgverzekering in verband met de vereveningsbijdrage over het jaar 2017

Wijzigings-AMvB Artikel 32, tweede lid en artikel 34, derde lid, van de 

Zorgverzekeringswet

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 124 van de Zorgverzekeringswet

Kamerstuk 29689 nr. 715 Hand. EK 2015/16 verg. 33, item 15, p. 2 

(griffienr. 159296)

Kamerstuk 29689 nr. 761 Ja De opmerkingen hebben niet geleid tot 

wijzigingen, aldus de toelichting

2016/308 Besluit van 23 augustus 2016, houdende aanpassing van het Besluit 

publieke gezondheid vanwege een meldingsplicht voor tularemie en 

zikavirusinfectie

Wijzigings-AMvB artikel 19 van de Wet publieke gezondheid Nee

2016/300 Besluit van 7 juli 2016, houdende wijziging van het Besluit uitbreiding en 

beperking werkingssfeer WMG in verband met de tarief- en 

prestatieregulering van ergotherapie en de subsidie voor zorg aan 

anonieme verzekerden of bedreigde cliënten

Wijzigings-AMvB Artikel 2, tweede lid, van de Wet marktordening 

gezondheidszorg

Nee

2016/284 Besluit van 7 juli 2016, houdende wijziging van het Warenwetbesluit 

bestuurlijke boeten in verband met het stellen van regels over de 

omzetgerelateerde boete

Wijzigings-AMvB Artikel 32b, eerste lid, van de Warenwet Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 32b, tweede lid, van de Warenwet

Kamerstuk 33775 nr. 20 Hand. EK 2015/16 verg. 13, item 11, p. 2 

(griffienr. 158415)

Kamerstuk 33775 nr. 21 Ja Naar aanleiding van de 

voorhangprocedure is het 

ontwerpbesluit aangepast, aldus de 

toelichting

2016/244 Besluit van 20 juni 2016, houdende regels voor elektrisch materiaal 

(Warenwetbesluit elektrisch materiaal)

Nieuwe AMvB Artikelen 4, eerste lid, 8, eerste lid, onder c, 9, onder b, 11, 13, 

14, en 32b, eerste lid, van de Warenwet

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 32b, tweede lid, van de Warenwet

Nee Nee Nee Wellicht sprake van uitsluitend 

implementatie (1:8 Awb).

Analyse AMvB's Ministerie van VWS periode 1-1-2015 t/m 31-12-2016



2016/217 Besluit van 10 mei 2016 tot wijziging van het Besluit gastoestellen en het 

Warenwetbesluit bestuurlijke boeten in verband met de veranderende 

samenstelling van gas in Nederland, alsmede technische wijziging van enige 

andere besluiten

Wijzigings-AMvB Artikel 4, eerste lid, artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en artikel 

32b, tweede lid, van de Warenwet

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 32b, tweede lid, van de Warenwet

Nee Nee Nee Wellicht sprake van uitsluitend 

implementatie (1:8 Awb). De grondslag 

(art. 32b, tweede lid) is raar. Dit is de 

bepaling van de voorhangprocedure. Art. 

32b, eerste lid, kan wel als grondslag 

dienen. Hier ben ik vanuit gegaan

2016/191 Besluit van 4 mei 2016, houdende wijziging van het Besluit Jeugdwet 

vanwege het op nihil stellen van de ouderbijdrage voor jeugdhulp

Wijzigings-AMvB Artikel 8.2.1, vierde lid, onderdeel a, van de Jeugdwet Nee

2016/190 Besluit van 4 mei 2016 houdende wijziging van het Besluit periodieke 

registratie Wet BIG tot verruiming van de eerste periode van periodieke 

registratie voor artsen

Wijzigings-AMvB Artikel 8, eerste en tweede lid van de Wet op de beroepen in 

de individuele gezondheidszorg

Nee

2016/177 Besluit van 4 mei 2016, houdende wijziging van het Tabaks- en 

rookwarenbesluit in verband met het verbieden van merkextensie tussen 

tabaksproducten en elektronische sigaretten en navulverpakkingen

Wijzigings-AMvB Artikel 5a, derde lid, van de Tabaks- en rookwarenwet Nee

2016/176 Besluit van 4 mei 2016, houdende wijziging van het Besluit uitvoering 

Tabakswet en de bijlage bij de Tabaks- en rookwarenwet in verband met de 

implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de 

presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten

Wijzigings-AMvB Artikelen 2, 3b, 9a, 11b, tweede lid, en 11c van de Tabaks- en 

rookwarenwet en de artikelen 3, 6, onder a en d, 8, eerste lid, 

14, 19, vierde lid, en 20, vijfde en zesde lid, van de Warenwet

Lichte nahangprocedure (variant 7). Zie 

artikel 11c, derde lid, van de Tabaks- en 

rookwarenwet. Lichte voorhangprocedure 

(variant 1). Zie artikel 12 van de Tabaks- 

en rookwarenwet

Voorhang: nee, Aangezien sprake is 

van uitsluitend implementatie, is op 

grond van artikel 1:8 Awb de 

voorhangprocedure niet van 

toepassing. Nahang: Kamerstuk 32011 

nr. 51

Voorhang: nee, Aangezien sprake is van 

uitsluitend implementatie, is op grond 

van artikel 1:8 Awb de 

voorhangprocedure niet van toepassing. 

Nahang: Hand. EK 2015/16 verg 32, item 

6, p. 2 (griffienr. 159270)

Voorhang: n.v.t. Voorhang: n.v.t. Voorhang: Ja Nahang: Ja Er is geen gebruik gemaakt van de 

uitzondering uit artikel 7a van de 

bekendmakingswet. De 

nahangprocedure is wel opgevolgd.

2016/170 Besluit van 21 maart 2016, houdende vervanging van de bijlage bij het 

Besluit hersendoodprotocol

Wijzigings-AMvB Artikel 15, eerste lid, van de Wet op de orgaandonatie Lichte vahangprocedure (variant 7). Zie 

artikel 15, derde lid, van de Wet op de 

orgaandonatie

Kamerstuk 28140 nr. 93 Hand. EK 2015/16 verg. 31, item 6, p. 2 

(griffienr. 159238)

Nee

2016/161 Besluit van 31 maart 2016, houdende regels inzake voor zuigelingen en 

peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de 

dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor 

gewichtsbeheersing (Warenwetbesluit bijzondere voeding 2016)

Nieuwe AMvB Artikelen 13 en 14 van de Warenwet Nee

2016/151 Besluit van 16 maart 2016, houdende vaststelling van bepalingen omtrent 

de kwaliteitsvoorschriften met het oog op het bevorderen van de 

veiligheid, het pedagogisch klimaat en het voorkomen van een ernstige 

bedreiging voor de ontwikkeling van de minderjarigen in jeugdverblijven 

(Besluit op de jeugdverblijven)

Nieuwe AMvB Artikel 5 van de Wet op de jeugdverblijven Nee

2016/141 Besluit van 31 maart 2016, houdende wijziging van het Besluit 

donorregister

Wijzigings-AMvB Artikel 10, vierde lid, van de Wet op de orgaandonatie Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 10, vijfde lid, van de Wet op de 

orgaandonatie

Kamerstuk 28140 nr. 91 Hand. EK 2015/16 ver. 15, item 26, p. 2 

(griffienr. 158473)

Ja

2016/134 Besluit van 14 maart 2016, houdende wijziging van het Warenwetbesluit 

attractie- en speeltoestellen inzake het uitvoeren van aanbevelingen uit de 

evaluatie en rapportages over het besluit

Wijzigings-AMvB Artikelen 4 eerste lid, 5, tweede lid, en 14 van de Warenwet Nee

2016/110 Besluit van 12 maart 2016, houdende wijziging van het Besluit modellen 

artikel 9, tweede lid, Wet op de lijkbezorging, in verband met de 

aanpassing van het model voor een beredeneerd verslag van de 

behandelend arts

Wijzigings-AMvB Artikel 9, tweede lid, van de Wet op de lijkbezorging Nee

2016/61 Besluit van 3 februari 2016, houdende wijziging van enkele 

Warenwetbesluiten in verband met de wijziging van de Warenwet (Stb. 

2015, 235), de uitvoering van verordening (EU) nr. 1379/2013, de 

aanpassing van de aanduiding van kaas en enkele technische wijzigingen

Wijzigings-AMvB Artikelen 4, 5, 6, 7a, eerste lid, 8, eerste lid, 13, en 32b, eerste 

lid, van de Warenwet

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 32b, tweede lid, van de Warenwet

Nee Nee Nee Wellicht sprake van uitsluitend 

implementatie (1:8 Awb).

2015/520 Besluit van 10 december 2015, houdende een wijziging van het Besluit 

langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 met betrekking tot 

het wijzigen van de bijdragesystematiek voor het modulair pakket thuis en 

enkele technische wijzigingen

Wijzigings-AMvB Artikel 3.2.5, tweede lid, van de Wet langdurige zorg en artikel 

2.1.4, vierde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 

2015

Zware voorhangprocedure (variant 6). Zie 

artikel 2.1.4, vijfde lid, van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning 2015

Nee Nee n.v.t. n.v.t. Nee De voorhangprocedure geldt alleen 

indien de AMvB betrekking heeft op het 

vermogen, bedoeld in artikel 2.1.4, 

vierde lid, van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning. Naar mijn mening is hier 

wel sprake van.

2015/472 Besluit van 1 december 2015, houdende wijziging van het Besluit 

percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met 

gewijzigde percentages voor het berekeningsjaar 2016

Wijzigings-AMvB Artikel 2, derde lid, van de Wet op de zorgtoeslag Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 2, achtste lid, van de Wet op de 

zorgtoeslag.

Kamerstuk 34300 XVI nr. 5 Hand. EK 2015/16 verg. 1, item 13, p. 3 

(griffienr. 157881)

Kamerstuk 34300 XVI nr. 9 Ja Opmerkingen hebben niet geleid tot 

wijziging van het besluit, aldus de 

toelichting.

2015/459 Besluit van 24 november 2015, houdende wijziging van het Besluit 

zorgverzekering BES

Wijzigings-AMvB Artikel 18.4.1 van de Invoeringswet openbare lichamen 

Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Zware voorhangprocedure (variant 5). Zie 

artikel 18.4.14 van de Invoeringswet 

openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius 

en Saba

Kamerstuk 32487 nr. 2 Kamerstuk 32487 nr. B n.v.t. n.v.t. Nee

2015/458 Besluit van 24 november 2015, houdende wijziging van het Besluit 

zorgverzekering in verband met de vereveningsbijdrage over het jaar 2016

Wijzigings-AMvB Artikel 32, tweede lid en artikel 34, derde lid, van de 

Zorgverzekeringswet

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 124 van de Zorgverzekeringswet

Kamerstuk 29689 nr. 616 Hand. EK 2014/15 verg. 36, item 11, p. 2 

(griffienr. 157394)

Kamerstuk 29689 nr. 645 Ja Opmerkingen hebben niet geleid tot 

wijziging van het besluit, aldus de 

toelichting.

2015/448 Besluit van 17 november 2015, houdende wijziging van het Besluit 

langdurige zorg en het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer 

WMG

Wijzigings-AMvB Artikelen 3.1.1, tweede lid, 3.3.3, eerste en zesde lid, 3.3.5, 

vierde lid, en 4.2.4, vierde lid, van de Wet langdurige zorg en 

artikel 2, tweede lid, van de Wet marktordening 

gezondheidszorg

Nee

2015/447 Besluit van 13 november 2015, houdende vaststelling van nadere regels ter 

uitvoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg 

(Uitvoeringsbesluit Wkkgz)

Nieuwe AMvB Artikelen 1, derde lid, 4, tweede en derde lid, 5, 8, derde lid, 9, 

vierde lid, 13, vijfde lid, en 25, tweede lid, van de Wet 

kwaliteit, klachten en geschillen zorg, artikel 7, tweede lid, van 

de Tabakswet, artikel 15, eerste lid, van de Wet gebruik 

burgerservicenummer in de zorg en artikel 3, eerste lid, van de 

Wet op de medische hulpmiddelen

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 12 van de Tabakswet en artikel 17b 

van de Wet gebruik burgerservicenummer 

in de zorg

Kamerstuk 32402 nr. 67 - Geen 

officiele voorhangprocedure

Kamerstuk 32402 nr. 69 Kamerstuk 32402 nr. I - Geen 

officiele voorhangprocedure

Nee Regering lijkt zich niet te realiseren dat er 

een voorhangprocedure geldt. Zie ook de 

opmerking hierover in Kamerstuk 32402 

nr. 67.  Dit is toch wel meegerekend als 

nageleefde voorhangprocedure.

2015/446 Besluit van 11 november 2015, houdende wijziging van het Besluit 

uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG en het Besluit 

beschikbaarheidbijdrage WMG in verband met acuut ambulancevervoer 

per ambulancehelikopter voor de Friese Waddeneilanden en medische 

vervolgopleidingen

Wijzigings-AMvB Artikelen 2, eerste lid, en 56a, eerste lid, van de Wet 

marktordening gezondheidszorg

Nee



2015/429 Besluit van 9 november 2015, houdende wijziging van lijst I, behorende bij 

de Opiumwet, in verband met plaatsing op deze lijst van de middelen 25B-

NBOMe, 25C-NBOMe, JWH-018, AM-2201 en methylon

Wijzigings-AMvB Artikel 3a, eerste lid, van de Opiumwet Zware voorhangprocedure (variant 5). Zie 

artikel 3a, vierde lid, van de Opiumwet

Kamerstuk 34250 nr. 1 Kamerstuk 34250 nr. A n.v.t. n.v.t. Ja

2015/398 Besluit van 14 oktober 2015, houdende samenvoeging van de algemene 

maatregelen van bestuur op basis van de Tabakswet tot één besluit (Besluit 

uitvoering Tabakswet)

Nieuwe AMvB Artikelen 2, eerste en tweede lid, 3d, 7, eerste en tweede lid, 

9, vierde lid en 10, eerste en tweede lid, van de Tabakswet

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 12 van de Tabakswet

Kamerstuk 32001 nr. 35 Hand. EK 2014/15 verg. 35, item 8, p. 1 

(griffienr. 157357)

Nee

2016/335 Besluit van 8 september 2015, houdende wijziging van het Besluit 

zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2016

Wijzigings-AMvB Artikelen 11, derde en vierde lid, van de Zorgverzekeringswet 

en 2, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 124 van de Zorgverzekeringswet

Kamerstuk 29689 nr. 614 Kamerstuk 29689 nr. 642 Ja Naar aanleiding van de 

voorhangprocedure is het 

ontwerpbesluit aangepast, aldus de 

toelichting.

2015/331 Besluit van 24 augustus 2015, houdende wijziging van het Besluit 

Geneesmiddelenwet, het Besluit medische hulpmiddelen en het 

Registratiebesluit BIG in verband met een uitbreiding van het gebruik van 

het BIG-registratienummer voor het register met financiële betrekkingen 

tussen beroepsbeoefenaren en ondernemingen

Wijzigings-AMvB Artikel 24, tweede lid, van de Wet bescherming 

persoonsgegevens

Nee

2015/252 Besluit van 18 juni 2015, houdende vervanging bijlage Tabakswet Wijzigings-AMvB Artikel 11c, tweede lid, van de Tabakswet Zware nahangprocedure (variant 4). Zie 

artikel 11c, derde lid, van de Tabaks- en 

rookwarenwet

Kamerstuk 32011 nr. 45 Hand. EK 2014/15 verg. 39, item 10, p. 4 

(griffienr. 157598)

n.v.t. n.v.t. Nee

2015/237 Besluit van 4 juni 2015, houdende wijziging van lijst I, behorende bij de 

Opiumwet, in verband met plaatsing op deze lijst van de middelen 25I- 

NBOMe, 4,4’-DMAR, 5-IT, AH-7921, MDPV, methoxetamine en MT-45

Wijzigings-AMvB Artikel 3a, eerste lid, van de Opiumwet Zware voorhangprocedure (variant 5). Zie 

artikel 3a, vierde lid, van de Opiumwet

Kamerstuk 34180 nr. 1 Kamerstuk 34180 nr. A n.v.t. n.v.t. Ja

2015/224 Besluit van 4 juni 2015, houdende wijziging van het Warenwetbesluit 

Bereiding en behandeling van levensmiddelen, het Warenwetbesluit 

bestuurlijke boeten en het Warenwetbesluit Verpakte waters in verband 

met richtlijn 2013/51/Euratom

Wijzigings-AMvB Artikel 13 van de Warenwet Nee

2015//139 Besluit van 25 maart 2015, houdende wijziging van het Besluit 

beschikbaarheidbijdrage WMG en van het Besluit uitbreiding en beperking 

werkingssfeer WMG in verband met het verlenen van een 

beschikbaarheidbijdrage voor gespecialiseerde en derdelijns 

psychotraumazorg en de toepassing van de tarief- en prestatieregulering 

op ziekenvervoer van kinderen anders dan via een ambulance

Wijzigings-AMvB Artikel 2, eerste en tweede lid, en artikel 56a, eerste lid, van 

de Wet marktordening gezondheidszorg

Nee

2015/126 Besluit van 5 maart 2015, houdende wijziging van het besluit functionele 

zelfstandigheid inzake de opleiding tot ambulanceverpleegkundige

Wijzigings-AMvB Artikel 39 van de Wet op de beroepen in de individuele 

gezondheidszorg

Nee

2015/39 Besluit van 20 januari 2015, houdende wijziging van het Warenwetbesluit 

honing in verband met richtlijn 2014/63/EU

Wijzigings-AMvB Artikel 8, eerste lid, onder c, en 13, onder a, van de Warenwet Nee

2015/34 Besluit van 20 januari 2015, houdende wijziging van het Besluit 

zorgverzekering in verband met de vereveningsbijdrage voor het 

kalenderjaar 2015

Wijzigings-AMvB Artikel 32, tweede en derde lid, en artikel 34, derde lid, van de 

Zorgverzekeringswet

Lichte voorhangprocedure (variant 1). Zie 

artikel 124 van de Zorgverzekeringswet

Kamerstuk 29689 nr. 543 Hand. EK 2014/15 verg. 2, item 10, p. 2 

(griffienr. 155891)

Ja De voorhangprocedure heeft niet tot 

wijziging van het ontwerpbesluit geleid, 

aldus de toelichting.


