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Nr. 109  BRIEF VAN DE MINISTER-PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE 
ZAKEN 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 17 januari 2022 

Hierbij treft u aan het overzicht van de wetsvoorstellen die, mede in het 
licht van het coalitieakkoord, zullen worden ingetrokken volgens de 
reguliere procedures. 

Justitie en Veiligheid 

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Faillissementswet en enige 
andere wetten in verband met de bevoorrechting van vorderingen, het 
verbinden van een bijzonder verhaalsrecht aan bepaalde vorderingen en 
de invoering van de mogelijkheid van een vereenvoudigde afwikkeling 
van faillissement (Kamerstukken 22 942) 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

a) Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de 
expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de 
methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële 
voorzieningen (Kamerstuk 30 246) 

b) Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de experti-
secentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en 
beroepsonderwijs, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met de 
versterking van de positie van personeel dat is belast met het geven 
van onderwijs (Kamerstuk 32 396) 

Economische Zaken en Klimaat 

Tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM 
bij de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet 
informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19) (Kamerstuk 35 479) 
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Voor de goede orde zij voorts vermeld dat het kabinet voornemens is het 
volgende wetsvoorstel aan te houden. 

Economische Zaken en Klimaat 

Regels ter bevordering van de totstandkoming en realisatie van 
maatschappelijke initiatieven gericht op duurzame ontwikkeling door na 
een daartoe strekkend verzoek deze initiatieven in regelgeving op te 
nemen (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven) (Kamerstuk 35 247) 

De Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken,
M. Rutte
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