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BZK Wijziging van de Paspoortwet i.v.m. het van rechtswege laten 

vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een 

uitreisverbod is opgelegd

34358 z.s.m. z.s.m. z..s.m. in TK Dit wetsvoorstel heeft spoed omdat het onderdeel is van het 

Actieprogramma aanpak jihadisme. De Tweede Kamer heeft in het 

debat over de aanslagen in Parijs op 18 november jl. zelf aangedrongen 

op een spoedige behandeling. De Minister van VenJ heeft toegezegd dat 

mogelijk te maken

BZK Wijziging van de Kieswet om het eenvoudiger te maken voor 

kiezers buiten Nederland om hun stem uit te brengen 

(permanent kiezersregister)

34384 20-2-2016 20-4-2016 1-7-2016 in TK I.v.m. Tweede Kamerverkiezingen 2017.

BZK Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en 

centrale stemopneming voor experimenten met een nieuw 

stembiljet in het stemlokaal

34288 20-2-2016 20-4-2016 1-7-2016 in TK I.v.m. mogelijk experiment herindelingsverkiezing 2016.

BZK Samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en 

Veghel

34296 20-2-2016 20-4-2016 15-9-2016 aanvaard Opdat voldoende tijd resteert voor de voorbereiding van de 

herindelingsverkiezing - die naar verwachting plaatsvindt in november 

2016 - dient de wet uiterlijk op 15 september 2016 in werking te treden.

WenR Wet doorstroming huurmarkt 2015 34373 20-2-2016 20-4-2016 1-7-2016 aanvaard Spoed is gewenst omdat met name verhuurders op de hoogte moeten 

zijn van de nieuwe huurregels per 1 juli 2016, met name het continueren 

van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Zij zullen rond 1 maart 

2016 de inkomensverklaring opvragen om een huurverhogingsvoorstel 

uiterlijk eind april 2016 te kunnen doen.

WenR Wijziging Burgerlijk Wetboek en Uitvoeringswet huurprijzen 

woonruimte (introductie energieprestatievergoeding)

34228 20-2-2016 20-4-2016 1-7-2016 in EK In verband met afspraken in het Energieakkoord.

WenR Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de 

Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (gegevensverstrekking 

Belastingdienst)

34374 20-2-2016 20-4-2016 1-7-2016 aanvaard Het kleine wetsvoorstel van technische aard verduidelijkt de tekst 

waaruit blijkt dat de inspecteur van de Belastingdienst op verzoek van 

de verhuurder een inkomensverklaring moet verstrekken. Nu de portal 

voor het verstrekken van die inkomensverklaringen voor het nieuwe 

huurrondejaar per 1 februari 2016 open gaat, is een snelle 

wetsprocedure noodzakelijk.

WenR Wijziging van de Huisvestingswet 2014 inzake de huisvesting van 

vergunninghouders

NNB 20-2-2016 20-4-2016 1-7-2016 NNB Spoedige afschaffing urgentiestatus vergunninghouders op basis van de 

Huisvestingswet is gewenst gezien de toename van het aantal mensen 

dat asiel aanvraagt in Nederland.

WenR Wijziging van de woningwet i.v.m. het tijdelijkuitbreiden van het 

werkgebied van toegelaten instellingen met het oog op het 

huisvesten van vergunninghouders

34403 20-2-2016 20-4-2016 1-7-2016 in TK Wetsvoorstel vloeit voort uit bestuursakkoord verhoogde asielinstroom 

en is noodzakelijk voor het snel kunnen realiseren van 

huisvestingsvoorzieningen voor vergunninghouders door corporaties in 

panden van derden

EZ Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen (novelle 

wetsvoorstel wijziging Mijnbouwwet i.v.m. richtlijn offshore 

veiligheid; Kamerstuk 34041)

34390 20-4-2016 20-6-2016 1-7-2016 in TK Het wetsvoorstel betreft een novelle op het wetsvoorstel tot 

implementatie van de Richtlijn offshore veiligheid. De 

implementatiedatum van de richtlijn is verstreken op 19 juli 2015. Met 

de novelle zal artikel 12 Wrr van toepassing worden verklaard.

EZ Wetsvoorstel Elektriciteits- en Gaswet 34199 (reeds aanvaard) 20-12-2015 1-1-2016 verworpen Spoedige behandeling door de Eerste Kamer is geboden in verband met 

de afspraken uit het Energieakkoord (met name ten aanzien van net op 

zee). Artikel 12 Wrr zal van toepassing worden verklaard.
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EZ Wet borging grondgebondenheid melkveehouderij 33979 z.s.m. z.s.m. 1-1-2016 aanvaard Deze wet heeft spoed omdat op verzoek van de EK de eerder opgestelde 

AMvB wordt vervangen door een wetsvoorstel dat de materie op 

wetsniveau regelt. De AMvB en daarmee ook deze wet moeten gaan 

gelden vanaf het kalenderjaar 2016. Artikel 12 Wrr zal van toepassing 

worden verklaard.

EZ Wijziging Aanbestedingswet 2012 (implementatie nieuwe 

richtlijnen)

34329 20-12-2015 10-04-2016 18-4-2016 in EK Spoedige behandeling is gewenst vanwege implementatietermijn 18-04-

2016. Omdat er geen sprake is van één-op-één-implementatie is artikel 

12 Wrr van toepassing verklaard.

EZ Wijziging Telecommunicatiewet ivm richtlijn EMC 34260 z.s.m. z.s.m. 19-4-2016 aanvaard Deze wet heeft spoed omdat het implementatie betreft van een 

Europese richtlijn. Deze moet uiterlijk 19 april 2016 zijn 

geïmplementeerd. In verband met de tijdige aanmelding van 

conformiteitsbeoordelingsinstanties is een halfjaar eerdere 

totstandkoming wenselijk. Deze wet is niet referendabel o.g.v. artikel 5, 

aanhef en onder e, Wrr.

EZ Wet uitvoering netneutraliteitsverordening 34379 z.s.m. z.s.m. 30-4-2016 in TK Het wetsvoorstel betreft implementatie van een EU-verordening die op 

30-4-2016 in werking treedt. Deze wet is niet referendabel o.g.v. artikel 

5, aanhef en onder e, Wrr.

EZ Voorstel Wet natuurbescherming 33348 (reeds aanvaard) 20-12-2015 1-7-2016 aanvaard De planning was dat het wetsvoorstel uiterlijk per 1-1-2015 in werking 

zou treden in verband met de uitvoering van het bestuursakkoord 

natuur en de daarin opgenomen overheveling van taken naar 

provincies. In het Regeerakkoord is hier ook naar verwezen. Inmiddels is 

de vertraging zodanig dat uitgegaan wordt van afronding behandeling in 

Eerste Kamer vóór het kerstreces 2015.

EZ Wet verhoging boetemaxima ACM 34190 20-12-2015 20-04-2016 1-7-2016 aanvaard Spoedige inwerkingtreding is nodig om z.s.m. de afschrikwekkendheid 

van de boetemaxima te verhogen. 

EZ Wijziging Telecommunicatiewet in verband met implementatie 

richtlijn kostenreductie breedband

NNB 20-04-2016 20-06-2016 1-7-2016 NNB Dit wetsvoorstel betreft implementatie van een EU-richtlijn die op 1-7-

2016 moet zijn geïmplementeerd. Deze wet is niet referendabel o.g.v. 

artikel 5, aanhef en onderdeel e, Wrr.

EZ Uitvoeringswet EU-verordening elektronische identiteiten en 

vertrouwensdiensten

34413 20-04-2016 20-06-2016 1-7-2016 in TK Dit wetsvoorstel betreft implementatie van een EU-verordening die op 1-

7-2016 in werking treedt. Deze wet is niet referendabel o.g.v. artikel 5, 

aanhef en onderdeel e, Wrr.

EZ Wijziging van de Handelsregisterwet 2007,het Burgerlijk 

Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse 

vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in 

het Handelsregister langs elektronische weg

34262 20-12-2015 20-04-2016 1-7-2016 aanvaard Spoedige inwerkingtreding is wenselijk om bezuinigingen bij de Kamer 

van Koophandel te kunnen realiseren. Bij het bedrijfsleven is ook 

draagvlak voor inwerkingtreding in/voor het boekjaar 2016.

EZ Wet productiebegrenzing melkveehouderij Nog niet 

bekend

20-04-2016 20-06-2016 1-7-2016 NNB Aangekondigd in brief aan Tweede Kamer 2-7-2015; spoedige 

totstandkoming gewenst aangezien deze datum ook als 

referentiemoment geldt en voortduren van overschrijding 

fosfaatplafond moet worden beperkt. Artikel 12 Wrr zal van toepassing 

worden verklaard.
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EZ Wetsvoorstel goedkeuring Overeenkomst betreffende een 

eengemaakt octrooigerecht

34411 20-04-2016 20-09-2016 1-10-2016 in TK Het wetsvoorstel betreft de goedkeuring van een verdrag dat naar 

verwachting in de tweede helft van 2016 in werking treedt. Voor 

Nederland als belangrijk octrooiland is het van groot belang dat vanaf 

het begin aan het nieuwe octrooigerecht kan worden meegedaan. 

Artikel 12 Wrr zal van toepassing worden verklaard.

EZ Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 i.v.m. de Overeenkomst 

betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening EU 

1257/2012

Nog niet 

bekend

20-04-2016 20-09-2016 1-10-2016 NNB Het wetsvoorstel betreft aanpassingen i.v.m. de goedkeuring van het 

verdrag m.b.t. de instelling van het Eengemaakt Octrooigerecht dat naar 

verwachting in de tweede helft van 2016 in werking treedt. Voor 

Nederland als belangrijk octrooiland is het van groot belang dat vanaf 

het begin aan het nieuwe octrooigerecht kan worden meegedaan. Deze 

wet is niet referendabel o.g.v. artikel 5, aanhef en onderdeel f, Wrr.

EZ Wijziging Mijnbouwwet Versterking veiligheidsbelang mijnbouw 

en regie opsporings- en winningsvergunningen

34348 20-06-2016 20-12-2016 1-1-2017 in TK Het wetsvoorstel heeft spoed omdat het strekt ter implementatie van 

toezeggingen aan de Tweede Kamer ter uitwerking van het OVV-rapport 

gaswinning in Groningen en beoogt de veiligheid van en regie op 

mijnbouwprojecten te verbeteren. Artikel 12 Wrr zal van toepassing 

worden verklaard.

Def Wijziging luchtvaartwetgeving (verlenging geldigheidsduur 

aanwijzing militaire luchtvaartterreinen)

34406 20-6-2016 11-10-2016 1-11-2016 in TK Deze wet heeft spoed wegens het verstrijken van een wettelijke termijn. 

Voor het vervangen van op de Luchtvaartwet berustende aanwijzingen 

van militaire luchtvaartterreinen door luchthavenbesluiten op basis van 

de Wet luchtvaart geldt een wettelijke overgangstermijn die eindigt op 1 

november 2016. Gebleken is dat die termijn te kort is om alle 

noodzakelijke luchthavenbesluiten tot stand te brengen. Verlenging van 

de termijn is noodzakelijk omdat de betrokken luchthavens anders niet 

meer mogen worden gebruikt. Art. 12 Wrr is van toepassing verklaard.

Fin Implementatie wet wijziging richtlijn transparantie 34232 z.s.m. (behandeling 

staat gepland week 

51)

z.s.m. 27-11-2015 aanvaard De implementatiedatum volgens de richtlijn verstrijkt op 27-11-2015.  

Het wetsvoorstel is niet referendabel. Het valt onder art 5, onderdeel e, 

Wrr. 

Fin Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 34036 (reeds aanvaard) 20-1-2016 1-4-2016 aanvaard Het is van belang dat marktpartijen snel zekerheid krijgen over de 

afschaffing van de VAR en de overgang naar de nieuwe werkwijze. Een 

deel van de marktpartijen zal zich naar verwachting pas gaan 

voorbereiden op de nieuwe werkwijze na aanvaarding van het 

wetsvoorstel door de Eerste Kamer.  Art. 12 Wrr is niet ingeroepen.

Fin Implementatie wijzigingen moeder-dochterrichtlijn 2015 34306 (reeds aanvaard) 20-12-2015 1-1-2016 aanvaard Om aan de Europese eisen te kunnen voldoen inzake de moeder-

dochterrichtlijn, moet de implementatie van de wijzigingen per 1 januari 

2016 in werking treden. 

Fin Wet uitvoering Common Reporting Standard 34276 (reeds aanvaard) 20-12-2015 1-1-2016 aanvaard Het gaat om de implementatie van de door de OESO ontwikkelde 

Common Reporting Standard waarbij Nederland heeft toegezegd om 

deze regelgeving per 1 januari 2016 in werking te laten treden. Deze 

regelgeving is voorts opgenomen in een EU richtlijn, en deze richtlijn 

moet eveneens per 1 januari 2016 in werking treden. Artikel 12 Wrr is 

wel ingeroepen.
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Fin Belastingplan 2016 34302 (reeds aanvaard) 20-12-2015 1-1-2016 aanvaard Het jaarlijkse wetgevingstraject waarmee de inkomstenkant van de 

begroting rond wordt gemaakt. Artikel 12 van de Wrr wel ingeroepen.

Fin Wet tot wijziging Belastingplan 2016 34360 18-12-2015 23-12-2015 1-1-2016 aanvaard

Fin Overige fiscale maatregelen 2016 34305 (reeds aanvaard) 20-12-2015 1-1-2016 aanvaard De maatregelen opgenomen in dit pakket moeten met ingang van 1 

januari 2016 in werking treden. Dit betreft veelal reparaties en 

technische wijzigingen waarbij inwerkingtreding in de loop van het 

belastingjaar niet wenselijk is en een jaar uitstel te lang is. Artikel 12 van 

de Wrr is ingeroepen.

Fin Wet Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke 

groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein)

34304 (reeds aanvaard) 20-12-2015 1-1-2016 aanvaard Dit wetsvoorstel is van belang voor het oplossen van de 

verzilveringsproblemen die zich bij de huidige premiekortingen, met 

name bij kleine bedrijven, voordoen en zorgt bovendien voor een betere 

uitvoerhaarheid. Het wetsvoorstel moet met ingang van een 

kalenderjaar in werking treden. 

Fin Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds 34303 (reeds aanvaard) 20-12-2015 1-1-2016 aanvaard Gelet op de doelgroep is snelle inwerkingtreding van belang. Artikel 12 

van de Wrr is niet ingeroepen.

Fin Wet uitwerking autobrief II 34391 1-4-2016 1-6-2016 1-1-2017 in EK Deze wet bevat de uitwerking van het fiscale beleid met betrekking tot 

de autobelastingen voor de periode 2017-2020. Teneinde de 

autobranche maar ook de Belastingdienst voldoende tijd te geven zich 

voor te bereiden op de wijzigingen dient het wetsvoorstel uiterlijk 1 juli 

2016 in het Staatsblad te staan. Artikel 12 van de Wrr is niet ingeroepen.

Fin Implementatiewet herziene richtlijn icbe's 34322 z.s.m. 20-02-2015 17-3-2016 aanvaard De implementatiedatum volgens de richtlijn verstrijkt op 17-03-2016. 

Het wetsvoorstel is niet referendabel. Het valt onder art 5, onderdeel e, 

Wrr.

Fin Wet implementatie richtlijn hypothecair krediet 34292 z.s.m. 20-02-2016 21-3-2016 aanvaard De implementatiedatum volgens de richtlijn verstrijkt op 21-03-2016. 

Het wetsvoorstel is niet referendabel. Het valt onder art 5, onderdeel e, 

Wrr.

Fin Implementatiewet richtlijn en verordening wettelijke controles 

jaarrekeningen

NNB 20-02-2016 20-04-2016 17-6-2016 NNB De implementatiedatum volgens de richtlijn verstrijkt op 17-06-2016. 

Het wetsvoorstel is niet referendabel. Het valt onder art 5, onderdeel e, 

Wrr.

Fin Wet richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 NNB 20-04-2016 20-06-2016 2-7-2016 NNB De implementatiedatum volgens de richtlijn verstrijkt op 02-07-2016. 

Het wetsvoorstel is niet referendabel. Het valt onder art 5, onderdeel e, 

Wrr.

Fin Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik NNB 20-04-2016 20-06-2016 3-7-2016 NNB De implementatiedatum volgens de richtlijn en verordening verstrijkt op 

03-07-2016. Het wetsvoorstel is niet referendabel. Het valt onder art 5, 

onderdeel e, Wrr.

Fin Implementatiewet toegang basisbetaalrekening NNB 20-04-2016 20-06-2016 1-9-2016 NNB De implementatiedeadline van de richtlijn verstrijkt op 18-09-2016.  Het 

wetsvoorstel is niet referendabel. Het valt onder art 5, onderdeel e, Wrr. 
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IenM Wetsvoorstel Omgevingswet 33962 (reeds aanvaard) 1-3-2016 1-1-2018 aanvaard Het wetsvoorstel is het fundament van de stelselherziening in het 

omgevingsrecht (Regeerakkoord) en als zodanig bepalend voor de 

verdere stappen in het traject. Voor een goede en gedegen uitwerking 

van de AMvB’s is het van belang dat de tekst van het wetsvoorstel, dat 

de kernbepalingen bevat, vaststaat. Bij brief van 1 oktober 2014 (TK 

2014-2015 33118 nr 17) heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu 

aangegeven dat omwille van de planning van de bijbehorende trajecten, 

die afhankelijk zijn van de (definitieve tekst van) het wetsvoorstel, een 

aanname is gemaakt van de tijd die beide Kamers nodig zullen hebben 

om het wetsvoorstel Omgevingswet te behandelen. In deze aanname 

wordt uitgegaan van behandeling EK in de tweede helft van 2015 en 

begin 2016. De ambitie van de regering om het nieuwe stelsel in 2018 in 

werking te laten treden, is mede op deze aanname gebaseerd. Voorlopig 

verslag EK is inmiddels uitgebracht.

IenM Wijziging Kernenergiewet (instelling Autoriteit Nucleaire 

Veiligheid en Stralingsbescherming

34219 20-2-2016 20-4-2016 1-7-2016 in EK Deze wet heeft spoed omdat, ook met het oog op 

internationaalrechtelijke eisen, van groot belang is dat de ANVS zo 

spoedig mogelijk een daadwerkelijk onafhankelijke status krijgt en zbo 

wordt. De overgangssituatie, waarin de ANVS opereert als ware het een 

zbo, moet zo kort mogelijk duren. 

Wet is referendabel. 

IenM Wet pleziervaartuigen 2016 34265 z.s.m. z.s.m. 18-1-2016 aanvaard Deze wet heeft spoed ivm implementatie van Richtlijn 2013/53/EU per 

18 januari 2016.  Zeer krappe implementatietermijn; is één op één 

implementatie. Deze wet is niet referendabel o.g.v. art. 5, aanhef en 

onder e, Wrr. 

IenM Wijziging van de Spoorwegwet ter implementatie van richtlijn 

2004/49/EG inzake de veiligheid op de communautaire 

spoorwegen en tot wijziging van

Richtlijn 95/18/EG van de Raad betreffende de verlening van 

vergunningen aan spoorwegondernemingen, en van Richtlijn 

2001/14/EG van de Raad inzake de

toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing 

van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur 

alsmede inzake

veiligheidscertificering (PbEG 2004, L 64), ter implementatie van 

richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad 

van de Europese Unie

van 17 juni 2008 betreffende de interoperabiliteit van het 

spoorwegsysteem in de Gemeenschap (PbEG 2008, L 191) en ter 

nadere implementatie van artikel 55, derde lid, laatste alinea, 

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)

NNB z.s.m. z.s.m. 1-8-2016 NNB Deze wet heeft spoed omdat een onderdeel van het wetsvoorstel is een 

verbeterde implementatie van de spoorwegveiligheidsrichtlijn en de 

interoprichtlijn. Voor het niet correct implementeren van beide 

richtlijnen lopen ingebrekestellingprocedures. Het is daarom essentieel 

dit wetsvoorstel zo spoedig mogelijk in werking te laten treden. De wet 

is niet referendabel ogv art.5, aanhef en onder e, van de Wrr.
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IenM Wet scheepsuitrusting 2016 34425 20-4-2016 20-6-2016 18-9-2016 in TK Dit wetsvoorstel dient ter implementatie van de EU-richtlijn 

scheepsuitrusting (2014/90). Deze richtlijn moet op 18 september 2016 

zijn geïmplementeerd in nationale regelgeving. Niet tijdige 

implementaJe kan leiden tot een inbreukprocedure. 

Het wetsvoorstel betreft 1-op-1 implementatie en is niet referendabel 

o.g.v. arJkel 5, aanhef en onder e, Wrr. 

IenM Wijziging Wet luchtvaart i.v.m. nieuw stelsel Schiphol 34098 z.s.m. 20-06-2016 1-11-2016 aanvaard Beoogde datum inwerkingtreding is 1-11-2016 (ingang nieuw 

gebruiksjaar Schiphol). Het is wenselijk het nieuwe stelsel in werking te 

laten treden aan het begin van het nieuwe gebruiksjaar van Schiphol op 

1-11-2016. Als het later wordt levert dit problemen op voor Schiphol en 

de ILT op het gebied van de handhaving van de grenswaarden omdat 

deze voor een heel gebruiksjaar gelden. De noodzakelijke wijziging van 

de onderhangende amvb (Luchthavenverkeerbesluit Schiphol) kan pas 

in de voorhang- en zienswijzeprocedure als wetsvoorstel door TK is 

aanvaard. Gelet op beoogde datum inwerkingtreding dient voorhang- 

en zienswijzeprocedure begin 2016 plaats te vinden. Aanvaarding door 

TK en indiening EK eind 2015  is daarom gewenst. Het wetsvoorstel 

stond op de lijst spoedeisende wetsvoorstellen van juni 2015, waarbij TK  

verzocht was dit wetsvoorstel voor 20-12-2015 af te doen. Plenaire 

behandeling TK staat gepland voor eind november 2015 

IenM Wijziging Wet luchtvaart ter uitvoering van verordening (EU)nr. 

376/2014 Melden voorvallen burgerluchtvaart (PbL122/2014)

Nog niet 

bekend

z.s.m. z.s.m. 15-11-2016 NNB Deze wet heeft spoed ivm implementatie (1 op 1 implementatie). 

Implementatiedatum (15-11-15) is reeds verstreken. De wet is niet 

referendabel  ogv art.5, aanhef en onder e, van de Wrr. 

IenM Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de evaluatie van 

Wet exploitatie luchthaven Schiphol

34197 20-6-2016 20-10-2016 1-1-2017 in TK Deze wet heeft spoed: de beoogde datum inwerkingtreding is 1-1-2017. 

Politiek gewicht en toezegging aan Tweede Kamer. 

OCW Wet invoering profielen vmbo en vernieuwing beroepsgerichte 

examenprogramma's

34184 (reeds aanvaard) 20-4-2016 1-8-2016 aanvaard In verband met voorbereidingen van de scholen op invoering van de 

nieuwe profielen in het vmbo per 1-8-2016 is afdoening door de Eerste 

Kamer uiterlijk vóór het meireces gewenst.

OCW Wetsvoorstel versterking bestuurskracht onderwijs 34251 20-2-2016 20-05-2016 1-8-2016 in EK Het wetsvoorstel bevat aanpassingen van de medezeggenschap en in de 

bestuursstructuur. Het is dringend gewenst om op dit thema 

maatregelen te nemen. In verband met de beoogde inwerkingtreding 

per 1-8-2016 is tijdige afdoening door beide Kamers gewenst.

OCW Wet verbetering enkele kwaliteitsaspecten MBO 34347 20-04-2016 20-06-2016 1-8-2016 in TK Aan de Tweede Kamer is toegezegd om het klachtrecht in het mbo 

wettelijk te verankerd ivm de uitkomsten uit de inspectierapporten in de 

periode 2008-2012. In het Actieplan Focus op vakmanschap 2011-2015 

en in meerdere TK-brieven is opgenomen dat de verwachting is dat het 

klachtrecht op 1 augustus 2016 in de wet is opgenomen. De Ombudslijn 

mbo is ingesteld als tijdelijk vangnet en tweedelijnsvoorziening voor 

klachten van studenten. Deze wordt nog 1 jaar verlengd tot 1 augustus 

2016. Noodzaak is dat het wetsvoorstel daarom ook per die datum in 

werking kan treden.
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OCW Invoering beroepsregister leraren NNB 20-06-2016 1-1-2017 NNB Afdoening voor het zomerreces door de Tweede Kamer is gewenst i.v.m. 

beoogde invoering per 1-1-2017.

OCW Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met modernisering 

van de regionale publieke omroep

NNB 20-06-2016 1-1-2017 NNB Per 1 januari 2017 wordt op het totale budget van de regionale 

omroepen een korting doorgevoerd van €17 miljoen. Om deze 

bezuiniging niet ten koste te laten gaan van de programmering van de 

regionale omroepen en ten behoeve van de benodigde bestuurlijke 

slagkracht is aanpassing van de bestuurs- en organisatiestructuur van de 

regionale omroepen per die datum noodzakelijk.

SZW Implementatie Handhavingsrichtlijn (2014/67/EG) 34408 20-02-2016 20-04-2016 18-6-2016 in TK Deze wet heeft spoed i.v.m. implementatietermijn. Zo nodig toepassing 

van art. 12 Wrr.

SZW Goedkeuringswet enkele ILO-verdragen op arboterrein (139, 

148 170, o.a. chemische stoffen)

NNB 20-2-2016 20-4-2016 1-7-2016 NNB Deze wet heeft spoed i.v.m. toezegging aan de Tweede Kamer.

SZW Wijziging Arbeidsomstandighedenwet i.v.m. de doorberekening 

toezichtskosten in de sector BRZO

NNB 20-02-2016 20-04-2016 1-7-2016 NNB Deze wet heeft spoed i.v.m. financiële gevolgen.

SZW Wet aanpassing instemmingsrecht ondernemingsraden bij 

pensioenregelingen

34378 20-02-2016 20-04-2016 1-7-2016 in TK In verband met toezegging aan de Tweede Kamer n.a.v. SER-advies (o.a. 

het dichten van een lacune bij het instemmingsrecht) is 

inwerkingtreding per 1 juli 2016 wenselijk. Zo nodig toepassing van art. 

12 Wrr. 

SZW Wet variabele pensioenuitkering 34344 20-02-2016 20-04-2016 1-7-2016 opgenomen 

in 34255

Deze wet heeft spoed i.v.m. toezegging aan de kamer (II 2014/15 32043, 

nr. 257). Art. 12 Wrr is van toepassing verklaard.

SZW Aanpassing wet aanscherping sanctiebeleid ivm nadere regeling 

bestuurlijke boeten sociale verzekeringswetten

NNB 20-02-2016 20-04-2016 1-7-2016 NNB Deze wet heeft spoed omdat aanpassing wenselijk is na uitspraak 

Centrale Raad van Beroep over Wet aanscherping sanctiebeleid. 

SZW Wet ketenaansprakelijkheid vervoersovereenkomst NNB 20-02-2016 20-04-2016 1-7-2016 NNB Snelle duidelijkheid toepassing ketenaansprakelijkheid op 

loonvorderingen in de transportsector (goederenvervoer over de weg) 

conform op 1 juli 2015 in werking getreden Wet aanpak 

schijnconstructies.

SZW Goedkeuringswet en Implementatiewet ratificatie 

Visserijverdrag

NNB 01-07-2016 20-10-2016 1-1-2017 NNB Deze wet heeft spoed i.v.m. toezegging aan de Tweede Kamer om dit 

verdrag binnenkort te ratificeren.

SZW Wet ouderparticipatiecreches 34256 01-07-2016 20-10-2016 1-1-2017 in TK Snelle duidelijkheid voor de ouders van de OPC’s is gewenst.

SZW Wijziging Arbowet (verzamel) bedrijfsgezondheidszorg en 

technische aanpassingen (art. 28a zzp-er; art. 30 schorsende 

werking)

NNB 01-07-2016 20-10-2016 1-1-2017 NNB Dit wetsvoorstel is tot stand gekomen n.a.v. het advies van de Sociaal 

Economische Raad over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg 

(“Betere zorg voor werkenden”). Het wetsvoorstel kan naar verwachting 

vóór het Kerstreces bij de Tweede Kamer worden ingediend. Na 

aanvaarding van het wetsvoorstel is spoedige inwerkingtreding 

gewenst.  

SZW Wijziging socialezekerheids- en andere wetgeving in verband 

met beëindiging van uitkeringen bij uitreis in verband met 

jihadisme

NNB 01-07-2016 20-10-2016 1-1-2017 NNB Deze wet heeft spoed i.v.m. toezegging aan de Tweede Kamer om met 

uitvoering actieprogramma te komen (II 2013/14 29754, nr. 253). Zo 

nodig toepassing art. 12 Wrr.

SZW Wijziging Waadi (gelijke arbeidsvoorwaarden payroll) NNB 01-07-2016 20-10-2016 1-1-2017 NNB Deze wet heeft spoed i.v.m toezegging aan de Tweede Kamer om snel 

duidelijkheid over geldende  arbeidsvoorwaarden te verschaffen (II 

2013/14 33818, nr. 43). 
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SZW Wet verbetering hybride markt WGA 34336 z.s.m. z.s.m. 1-1-2017 in EK Het is wenselijk dat het Wetsvoorstel verbetering hybride markt WGA zo 

spoedig mogelijk wordt aanvaard door Tweede en  Eerste Kamer in 

verband met een artikelonderdeel dat zo spoedig mogelijk na publicatie 

van deze wet in het Staatsblad in werking moet treden. In het 

inwerkingtredingsbesluit zal bij dit artikelonderdeel toepassing worden 

gegeven aan artikel 12 van de Wet raadgevend referendum. 

Inwerkingtreding van dit onderdeel is nodig om ongewenst overstappen 

tussen publieke verzekering en eigenrisicodragerschap in 2016 met een 

risico van destabilisering van de hybride WGA-markt te voorkomen. Zie 

ook de artikelsgewijze toelichting bij artikel X van het wetsvoorstel 

(Kamerstukken II 2015/16, 34336, 3).

SZW Wijziging Wet inburgering ivm participatieverklaring NNB 01-07-2016 20-10-2016 1-1-2017 NNB Deze wet heeft spoed, omdat zo snel mogelijk maatregelen moeten 

worden getroffen ten einde voor de verwachte vluchtelingeninstroom 

de inburgerings- en participatie-instrumenten te versterken.Zo nodig 

toepassing van art. 12 Wrr. 

SZW Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden i.v.m. regeling 

van topbeloningen

NNB 01-07-2016 20-10-2016 1-1-2017 NNB Aan de Tweede Kamer is toegezegd dat het wetsvoorstel spoedig wordt 

ingediend. Deze wijziging strekt ertoe dat de bevoegdheden van de 

ondernemingsraad worden uitgebreid. Er dient jaarlijks een gesprek 

tussen de bestuurder en de ondernemingsraad plaats te vinden over de 

ontwikkeling van de beloningsverhoudingen, inclusief die van het 

bestuur. Op deze manier wordt gestimuleerd dat er een gesprek tot 

stand komt binnen de onderneming over de gewenste 

beloningsverhoudingen. Na aanvaarding van het wetsvoorstel is 

spoedige inwerkingtreding gewenst.

SZW Wijziging van de WAV i.v.m. leges NNB 01-07-2016 20-10-2016 1-1-2017 NNB Beoogde financiële opbrengsten voor uitvoering door UWV.

SZW Wijziging Wet kinderopvang en peuterspeelzaalwerk ivm 

financiering peuterspeelzalen (Wet Harmonisatie PSZ- KO)

NNB 01-07-2016 20-10-2016 1-1-2018 NNB Dit wetsvoorstel vloeit voort uit het kabinetsplan “Een betere basis voor 

peuters”. Het wetsvoorstel kan naar verwachting begin 2016 bij de 

Tweede Kamer worden ingediend. Inwerkingtreding is gewenst m.i.v. 1 

januari 2018, maar publicaJe is per 1 januari 2017 gewenst.

SZW Wet Het Nieuwe Toezicht Kinderopvang NNB 01-07-2016 20-10-2016 1-1-2018 NNB Aan de Tweede Kamer is toegezegd dat de te herijken kwaliteitseisen in 

2015 en 2016 worden vertaald in wet- en regelgeving. Het wetsvoorstel 

kan naar verwachting begin 2016 bij de Tweede Kamer worden 

ingediend. Inwerkingtreding is gewenst m.i.v. 1 januari 2018, maar 

publicatie is per 1 januari 2017 gewenst.

VenJ Implementatie richtlijn 2012/29/EU minimumnormen 

slachtoffers

34236 z.s.m. z.s.m. 1-3-2016 in EK Ivm met de implementatiedatum in november 2015

VenJ Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen 

(USB) (VPS)

34086 20-02-2016 20-04-2016 1-7-2016 in TK Dit voorstel geeft uitvoering aan één van de aanbevelingen van de cie-

Hoekstra inzake Van U.

VenJ Wetsvoorstel digitale processtukken (VPS) 34090 20-02-2016 20-04-2016 1-7-2016 aanvaard Ivm de gelijktijdige invoering met de digitalisering gerechtelijke 

prodecure in het burgerlijk recht en het bestuursrecht
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VenJ Wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. de verhoging 

van de strafmaxima voor mensensmokkel

34345 z.s.m. z.s.m. z.s.m. in EK Dit wetsvoorstel heeft spoed i.v.m. adequate aanpak van 

mensensmokkel.

VenJ Wijziging van het het Wetboek van Strafvordering i.v.m. de 

eigen bijdrage veroordeelden aan de kosten strafvordering en 

slachtofferzorg

34067 20-2-2016 20-4-2016 1-7-2016 in EK Het voorstel heeft spoed met het oog op de financiële doelstelling in 

relatie tot een adequate invoeringstermijn.

VenJ Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet 33844 42420 20-4-2016 1-7-2016 in TK Dit voorstel heeft spoed i.v.m. de maatregelen van het penitentiair 

masterplan.

VenJ Wetsvoorstel bestrijding cybercrime (Computercriminaliteit III) 34372 z.s.m. z.s.m. z.s.m. in TK Dit wetsvoorstel heeft spoed omdat het onderdeel is van het 

Actieprogramma aanpak jihadisme. De Tweede Kamer heeft in het 

debat over de aanslagen in Parijs op 18 november jl. zelf aangedrongen 

op een spoedige behandeling. De Minister van VenJ heeft toegezegd dat 

mogelijk te maken.

VenJ Voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het 

Nederlanderschap i.v.m. het intrekken van het 

Nederlanderschap  in het belang van de nationale veiligheid

34356 z.s.m. z.s.m. z.s.m. in TK Dit wetsvoorstel heeft spoed omdat het onderdeel is van het 

Actieprogramma aanpak jihadisme. De Tweede Kamer heeft in het 

debat over de aanslagen in Parijs op 18 november jl. zelf aangedrongen 

op een spoedige behandeling. De Minister van VenJ heeft toegezegd dat 

mogelijk te maken.

VenJ Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding 34359 z.s.m. z.s.m. z.s.m. in TK Dit wetsvoorstel heeft spoed omdat het onderdeel is van het 

Actieprogramma aanpak jihadisme. De Tweede Kamer heeft in het 

debat over de aanslagen in Parijs op 18 november jl. zelf aangedrongen 

op een spoedige behandeling. De Minister van VenJ heeft toegezegd dat 

mogelijk te maken.

VenJ Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding 

van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel

34129 42420 42541 1-1-2017 in EK Teneinde voor 01-01-2017 de procedure van amvb’s, inclusief voorhang, 

te kunnen doorlopen en met ingang van 01-01-2017 de met het 

wetsvoorstel beoogde besparing te halen.

VenJ Wetsvoorstel vereenvoudiging  en digitalisering gerechtelijke 

procedure in het burgerlijk recht en het bestuursrecht (KEI-I)

34059 (reeds aanvaard) z.s.m. 1-5-2016 in EK Deze wet heeft spoed vanwege (voor de rechtspraak) oplopende kosten 

bij vertraging. Inwerkingtreding  geschiedt 6 maanden na plaatsing van 

de wetsvoorstellen KEI I, II en III (motie Oskam).

VenJ Wetsvoorstel digitalisering hoger beroep en cassatie (KEI-II) 34138 (reeds aanvaard) z.s.m. 1-5-2016 in EK Deze wet heeft spoed vanwege (voor de rechtspraak) oplopende kosten 

bij vertraging. Inwerkingtreding  geschiedt 6 maanden na plaatsing van 

de wetsvoorstellen KEI I, II en III (motie Oskam).

VenJ Wetsvoorstel aanpassing en invoering vereenvoudiging  en 

digitalisering van de gerechtelijke procedure in het burgerlijk 

recht en het bestuursrecht (KEI-III)

34212 z.s.m. z.s.m. 1-5-2016 in EK Deze wet heeft spoed vanwege (voor de rechtspraak) oplopende kosten 

bij vertraging. Inwerkingtreding  geschiedt 6 maanden na plaatsing van 

de wetsvoorstellen KEI I, II en III (motie Oskam).

VWS Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke 

ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet 

(inhoudelijke Veegwet)

34279 20-02-2016 20-4-2016 1-1-2016 in EK Het wetsvoorstel betreft o.a. inhoudelijke aanpassingen van het 

overgangsrecht Wlz welke deels moeten terugwerken tot 1 januari 2016. 

Art. 12 Wrr is van toepassing verklaard.

VWS Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van richtlijn 

2014/40, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van 

tabaks- en aanverwante producten

34234 20-12-2015 01-03-2016 20-5-2016 in EK De richtlijn moet 20-05-2016 geimplementeerd zijn.

VWS Uitvoering verdrag inzake rechten van personen met een 

handicap

33990 20-12-2015 20-06-2016 1-7-2016 aanvaard Is opgenomen in het regeerakkoord en geeft uitvoering aan 

internationale verplichtingen. Afhandeling zsm wenselijk. Niet 

referendabel: artikel 5, onder e, Wrr.

VWS Goedkeuring van het VN-Verdrag rechten personen handicap 33992 20-12-2015 20-06-2016 1-7-2016 aanvaard Is opgenomen in het regeerakkoord en geeft uitvoering aan 

internationale verplichtingen. Afhandeling zsm wenselijk. Niet 

referendabel: art.5, f, Wrr 
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VWS Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening 

gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen 

in verband met grensoverschrijdende zorg

34333 20-02-2016 20-04-2016 1-7-2016 in TK Verzekeraars moeten uiterlijk 1-7-2016 duidelijkheid hebben ivm 

wijziging polissen en ontwikkeling aanvullende producten; anders 

besparingsverlies.

VWS Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere i.v.m. de 

overgang van een aantal taken van ZiN naar het CAK 

(overheveling burgerregelingen)

34203 20-12-2015 20-04-2016 1-7-2016 aanvaard Personeel gaat over van het Zorginstituut Nederland naar het CAK. 

Sociaal plan is reeds door de vakbonden goedgekeurd. Het personeel 

dat het werk volgt, wordt binnenkort aangewezen en voorbereid op de 

overgang naar het CAK. 

VWS Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het 

opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

34233 20-12-2015 20-04-2016 1-7-2016 aanvaard Maatschappelijk bestaat grote behoefte aan het wettelijk regelen van 

een Zvw-pgb. Het voorstel maakt deel uit van Kwaliteit loont. Moet voor 

1-7-2016 ivm aanpassen polissen door zorgverzekeraars voor 2017.
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