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Overzicht van meest recente wetten waarin gebruik is gemaakt 
van tijdelijke delegatie of delegatie onder goedkeuring van wet, 
als bedoeld in de aanwijzingen 38 tot en met 41 van de 
Aanwijzingen voor de regelgeving.  
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 wet Artikel  Aanleiding/ 
noodzaak 

Goedkeuringsw
et/ 
Wet van gelijke 
strekking 

1 Wet van 15 
december 2011 tot 
wijziging van de 
Algemene wet 
inkomensafhankelijk
e regelingen en 
Overige fiscale 
maatregelen 2009 in 
verband met de 
dwangsomregeling 
van de Algemene 
wet bestuursrecht 
(Wet toepassing 
dwangsomregeling 
toeslagen) 

12, derde lid, van 
de Wet 
inkomensafhankel
ijke regelingen 

bij ministeriële regeling 
paragraaf 4.1.3.2 van de 
Algemene wet bestuursrecht 
voor een bij die regeling te 
bepalen periode geheel of 
gedeeltelijk buiten 
toepassing verklaren indien 
er sprake is van een ernstige 
verstoring in het 
uitvoeringsproces, die het 
naar zijn oordeel aannemelijk 
maakt dat door 
belanghebbenden, als direct 
gevolg van de ernstige 
storing, massaal een beroep 
wordt gedaan op de 
dwangsomregeling, bedoeld 
in deze paragraaf. 

Na het tot stand 
komen van deze 
ministeriële 
regeling wordt zo 
spoedig mogelijk 
maar uiterlijk 
binnen acht 
weken een 
voorstel van wet 
tot goedkeuring 
van de 
ministeriële 
regeling aan de 
Tweede Kamer 
der Staten-
Generaal 
gezonden. 

2 Wet van 29 
september 2011, 
houdende regels 
inzake de controle op 
diensten die 
betrekking hebben 
op strategische 
goederen (Wet 
strategische 
diensten) 

13 Wet 
strategische 
diensten 

Indien in deze wet geregelde 
of daarmee verband 
houdende onderwerpen in 
het belang van de uitvoering 
van bindende EU-
rechtshandelingen regeling of 
nadere regeling behoeven, 
kan deze geschieden bij 
algemene maatregel van 
bestuur. 

Na de plaatsing 
in het Staatsblad 
van een 
krachtens het 
eerste lid 
vastgestelde 
algemene 
maatregel van 
bestuur wordt 
een voorstel van 
wet tot regeling 
van het 
betrokken 
onderwerp zo 
spoedig mogelijk 
bij de Staten-
Generaal 
ingediend. 

3 Wet van 23 
december 2010 tot 
wijziging van de Wet 
op het financieel 
toezicht en enige 
andere wetten in 
verband met de 
introductie van en 
het toezicht op 
premiepensioeninstel
lingen (Wet 
introductie 
premiepensioeninstel
ingen) 

IV Bij ministeriële regeling 
kunnen, voor zover dit 
noodzakelijk is voor het 
herstel van onbedoelde 
gevolgen van deze wet en zo 
nodig in afwijking van deze 
wet, de Wet op het financieel 
toezicht, de Pensioenwet of 
de Wet verplichte 
beroepspensioenregeling, 
tijdelijke voorzieningen 
worden getroffen.  
 

Na de plaatsing 
in de 
Staatscourant 
van een 
krachtens het 
eerste lid 
vastgestelde 
ministeriële 
regeling wordt 
een voorstel van 
wet tot regeling 
van het 
betrokken 
onderwerp zo 
spoedig mogelijk 
bij de Staten-
Generaal 
ingediend. 

4 Wet van 17 mei 
2010 tot invoering 
van de regelgeving 
met betrekking tot 
de openbare 

19 tot en met 21  
Invoeringswet 
openbare 
lichamen Bonaire, 
Sint Eustatius en 

Artikel 19 1. De bijlage kan 
worden gewijzigd bij regeling 
van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties in 

Artikel 21 1. Na 
de 
inwerkingtreding 
van een 
krachtens artikel 
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lichamen Bonaire, 
Sint Eustatius en 
Saba (Invoeringswet 
openbare lichamen 
Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba) 

Saba overeenstemming met Onze 
Ministers wie het mede 
aangaat, die in werking 
treedt op dezelfde dag 
waarop deze wet in werking 
treedt, met dien verstande 
dat toevoeging aan of 
verwijdering uit de bijlage 
van regelingen die de status 
van wet of algemene 
maatregel van bestuur 
verkrijgen of zouden 
verkrijgen slechts geschiedt, 
indien het ontbreken of 
vóórkomen van die 
regelingen in de bijlage zal 
leiden tot onaanvaardbare 
gevolgen.  
 
Artikel 20 1. Regelingen als 
bedoeld in artikel 2, eerste 
lid, die de status van wet 
hebben verkregen, kunnen 
tot een jaar na het tijdstip 
van transitie bij regeling van 
Onze Minister wie het 
aangaat worden gewijzigd 
voor zover dit noodzakelijk is 
voor de toepassing van die 
regelingen of ter voorkoming 
van onaanvaardbare 
gevolgen.  
2. Regelingen als bedoeld in 
artikel 2, eerste lid, die de 
status van algemene 
maatregel van bestuur 
hebben verkregen, kunnen 
tot een jaar na het tijdstip 
van transitie bij regeling van 
Onze Minister wie het 
aangaat worden gewijzigd 
voor zover dit noodzakelijk is 
voor de toepassing van die 
regelingen of ter voorkoming 
van onaanvaardbare 
gevolgen. 
 
4. Bij regeling van Onze 
Minister wie het aangaat 
kunnen wetten tot een jaar 
na het tijdstip van transitie 
worden gewijzigd voor zover 
dit noodzakelijk is in verband 
met de verwijdering uit of 
toevoeging aan de bijlage 
van regelingen op grond van 
artikel 19 of in verband met 
wijziging van regelingen op 
grond van het eerste lid.  
 
5. Bij regeling van Onze 
Minister wie het aangaat 
kunnen algemene 

19 of artikel 20, 
eerste of vierde 
lid, vastgestelde 
ministeriële 
regeling wordt zo 
spoedig mogelijk 
een voorstel van 
wet tot 
goedkeuring van 
de ministeriële 
regeling bij de 
Staten-Generaal 
ingediend. 
 
2. Na de 
inwerkingtreding 
van een 
krachtens artikel 
20, tweede of 
vijfde lid, 
vastgestelde 
ministeriële 
regeling wordt zo 
spoedig mogelijk 
een algemene 
maatregel van 
bestuur tot 
goedkeuring van 
de ministeriële 
regeling 
vastgesteld. 
 
Artikel 22 
2. Indien een 
voorziening die 
bij ministeriële 
regeling is 
getroffen een 
structurele 
afwijking van de 
wet betreft, 
wordt zo spoedig 
mogelijk een 
wetsvoorstel 
ingediend dat 
ertoe strekt de 
wet zodanig te 
wijzigen dat de 
voorziening bij 
ministeriële 
regeling niet 
langer 
noodzakelijk is. 
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maatregelen van bestuur tot 
een jaar na het tijdstip van 
transitie worden gewijzigd 
voor zover dit noodzakelijk is 
in verband met de 
verwijdering uit of 
toevoeging aan de bijlage 
van regelingen op grond van 
artikel 19 of in verband met 
wijziging van regelingen op 
grond van het tweede lid 
 
Artikel 22 1. Bij regeling van 
Onze Minister wie het 
aangaat kunnen tot een jaar 
na het tijdstip van transitie 
met het oog op een goede 
invoering van de in artikel 2, 
eerste lid, bedoelde 
regelingen, die de status van 
wet of algemene maatregel 
van bestuur hebben 
verkregen, of ter voorkoming 
van onaanvaardbare 
gevolgen voorzieningen 
worden getroffen, waarbij zo 
nodig kan worden afgeweken 
van de desbetreffende wet of 
algemene maatregel van 
bestuur. 

5 Wet van 29 
december 2008 tot 
wijziging van de Wet 
structuur 
uitvoeringsorganisati
e werk en inkomen 
en enkele andere 
wetten in verband 
met de evaluatie van 
deze wet, de 
Kaderwet 
zelfstandige 
bestuursorganen en 
deregulering 

82a Wet structuur 
uitvoeringsorgani
satie werk en 
inkomen 

Artikel 82a Innovatie 1. Bij 
algemene maatregel van 
bestuur kan bij wijze van 
experiment, met het oog op 
het onderzoeken van 
mogelijkheden om deze wet, 
de Wet werk en bijstand, de 
Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers, de Wet 
inkomensvoorziening oudere 
en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen, de 
Werkloosheidswet, de Wet 
werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen, de Wet op 
de 
arbeidsongeschiktheidsverze
kering, de Wet 
arbeidsongeschiktheidsvoorzi
ening jonggehandicapten en 
de Toeslagenwet 
doeltreffender uit te voeren, 
worden afgeweken van het 
bepaalde bij of krachtens:  
a. de artikelen 9, 10, 30 en 
30a van deze wet;  
b. de artikelen 7, 8, 9, 10 en 
55 van de Wet werk en 
bijstand;  
 

3. Een algemene 
maatregel van 
bestuur als 
bedoeld in het 
eerste lid vervalt 
vijf jaar na de 
inwerkingtreding
, tenzij:  
a. in de 
algemene 
maatregel van 
bestuur is 
bepaald dat deze 
eerder vervalt;  
b. binnen deze 
vijf jaar een 
voorstel van wet 
is ingediend bij 
de Staten-
Generaal om het 
experiment om 
te zetten in een 
wettelijke 
regeling. 
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c. de artikelen 34 tot en met 
37 van de Wet 
inkomensvoorziening oudere 
en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers;  
d. de artikelen 34 tot en met 
37 van de Wet 
inkomensvoorziening oudere 
en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen;  
e. hoofdstuk VI van de 
Werkloosheidswet;  
f. paragraaf 4.2 en artikel 39 
van de Wet werk en inkomen 
naar arbeidsvermogen;  
g. hoofdstuk IIB van de Wet 
op de 
arbeidsongeschiktheidsverze
kering;  
h. hoofdstuk 2A van de Wet 
arbeidsongeschiktheidsvoorzi
ening jonggehandicapten;  
i. hoofdstuk 7 van de Wet 
financiering sociale 
verzekeringen. 

6 Wet van 29 
december 2008 tot 
regeling van een 
tegemoetkoming 
voor chronisch 
zieken en 
gehandicapten (Wet 
tegemoetkoming 
chronisch zieken en 
gehandicapten) 

2, derde n vierde 
lid, Wet 
tegemoetkoming 
chronisch 
gehandicapten 

3. De criteria, genoemd in 
het eerste lid, onder a tot en 
met c, kunnen indien dit met 
het oog op een betere 
werking van deze wet op 
korte termijn noodzakelijk 
wordt geacht, bij algemene 
maatregel van bestuur 
worden aangevuld.  
 

4. Na de 
plaatsing in het 
Staatsblad van 
een krachtens 
het derde lid 
vastgestelde 
algemene 
maatregel van 
bestuur wordt 
een voorstel van 
wet tot regeling 
van het 
betrokken 
onderwerp zo 
spoedig mogelijk 
bij de Staten-
Generaal 
ingediend. 

7 Wet van 30 oktober 
2007 tot wijziging 
van de Wet op het 
financieel toezicht ter 
implementatie van 
richtlijn markten 
voor financiële 
instrumenten (Wet 
implementatie 
richtlijn markten 
voor financiële 
instrumenten) 

IV . Bij ministeriële regeling 
kunnen, voorzover dit 
noodzakelijk is voor het 
herstel van onbedoelde 
gevolgen van deze wet en zo 
nodig in afwijking van deze 
wet, tijdelijke voorzieningen 
worden getroffen 

Na de plaatsing 
in de 
Staatscourant 
van een 
krachtens het 
eerste lid 
vastgestelde 
ministeriële 
regeling wordt 
een voorstel van 
wet tot regeling 
van het 
betrokken 
onderwerp zo 
spoedig mogelijk 
bij de Staten-
Generaal 
ingediend. 
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8 Wet van 5 maart 
2007, houdende 
wijziging van de 
Kadasterwet, de 
Organisatiewet 
Kadaster en enige 
andere wetten in 
verband met de 
aanwijzing van de 
kadastrale 
registratie, de 
kadastrale kaart en 
het geografisch 
bestand als 
basisregistraties en 
enkele andere 
wijzigingen (Wet 
basisregistraties 
kadaster en 
topografie) 

7g, eerste, 
tweede, vijfde en 
zesde lid, 
Kadasterwet 

Artikel 7g 1. Bij algemene 
maatregel van bestuur kan 
worden bepaald dat in de 
basisregistratie kadaster of 
basisregistratie topografie 
een ander bij die maatregel 
als authentiek aan te wijzen 
gegeven wordt opgenomen 
dan de gegevens, bedoeld in 
artikel 7f, tweede of derde 
lid, indien: 
a. de kenbaarheid van het 
betreffende gegeven van 
belang blijkt voor de 
uitoefening van een 
publiekrechtelijke taak door 
bestuursorganen, en 
b. er geen gewichtige 
redenen zijn die zich 
daartegen verzetten. 
2. Bij algemene maatregel 
van bestuur kan worden 
bepaald dat een daarbij 
aangewezen authentiek 
gegeven uit een andere 
basisregistratie dan bedoeld 
in artikel 1a, of een ander 
gegeven dan een authentiek 
gegeven, wordt opgenomen, 
respectievelijk wordt 
toegevoegd aan de in een 
registratie opgenomen 
gegevens, bedoeld in artikel 
48, 85, 92 of 98a, indien: 
a. de kenbaarheid van het 
gegeven van belang blijkt 
voor het rechtsverkeer of 
economisch verkeer, en 
b. er geen gewichtige 
redenen zijn die zich 
daartegen verzetten. 
5. In geval van spoed kan in 
afwijking van het eerste of 
tweede lid, voor de gevallen, 
bedoeld in die leden, bij 
regeling van Onze Minister 
een bij die regeling aan te 
wijzen gegeven in een 
registratie worden 
opgenomen 

6. Na de 
plaatsing in het 
Staatsblad of de 
Staatscourant 
van een 
krachtens het 
eerste of tweede 
lid vastgestelde 
algemene 
maatregel van 
bestuur 
respectievelijk 
van een 
krachtens het 
vijfde lid 
vastgestelde 
ministeriële 
regeling wordt 
een voorstel van 
wet tot regeling 
van het 
betrokken 
onderwerp zo 
spoedig mogelijk 
bij de Staten-
Generaal 
ingediend. 

9 Wet van 20 
november 2006, 
houdende invoering 
van de Wet op het 
financieel toezicht en 
aanpassing van 
overige wetten aan 
die wet 

176  Invoerings- 
en 
aanpassingswet 
Wet op het 
financieel 
toezicht. 

1. Bij ministeriële regeling 
kunnen, voorzover dit 
noodzakelijk is voor de 
invoering van de Wet op het 
financieel toezicht of van 
deze wet en zo nodig in 
afwijking van deze wet, 
tijdelijke voorzieningen 
worden getro ffen 

2. Na de 
plaatsing in de 
Staatscourant 
van een 
krachtens het 
eerste lid 
vastgestelde 
ministeriële 
regeling wordt 
een voorstel van 
wet tot regeling 
van het 
betrokken 
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onderwerp zo 
spoedig mogelijk 
bij de Staten-
Generaal 
ingediend. 

10 Beschikking van de 
Minister van Justitie 
van 14 februari 
2006, houdende 
plaatsing in het 
Staatsblad van de 
tekst van de 
Meststoffenwet, 
zoals deze luidt met 
ingang van 1 januari 
2006 

76 Meststoffenwet Artikel 76 1. De verschillende 
artikelen van deze wet, of 
onderdelen daarvan, komen 
te vervallen op een bij 
algemene maatregel van 
bestuur te bepalen tijdstip 
dat voor de verschillende 
artikelen of onderdelen 
daarvan verschillend kan 
worden bepaald 

3. Een algemene 
maatregel van 
bestuur als 
bedoeld in het 
eerste lid wordt 
aan 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 bij 
wet wordt 
geregeld. In dat 
geval wordt een 
daartoe 
strekkend 
voorstel van wet 
zo spoedig 
mogelijk 
ingediend. 


