
Standen van zaken wetsvoorstellen Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

per 12 mei 2017 

 

Groen gemarkeerde wetsvoorstellen zijn geagendeerd voor plenaire behandeling en/of stemming. 

 

Geel gemarkeerde wetsvoorstellen staan op de lijsten van spoedeisende wetsvoorstellen van 14 juni 2016 

(EK 34.300 VI, T). 

 

(Initiatief)wetsvoorstellen die langer dan een jaar geen stappen in het wetgevingsproces kennen zijn niet 

in dit overzicht opgenomen.  

 

WETSVOORSTELLEN AANHANGIG IN DE EERSTE KAMER: 

 

Nummer Titel Stand van zaken 

34664 Wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsra-

den en Titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek 

in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 

2015/1794 van het Europees Parlement en de Raad van 

6 oktober 2015 tot wijziging van de Richtlijnen 

2008/94/EG, 2009/38/EG en 2002/14/EG van het Eu-

ropees Parlement en de Richtlijnen 98/59/EG en 

2001/23/EG van de Raad wat zeevarenden betreft 

(PbEU 2015, L 263) 

Tenzij een van de leden uiterlijk 16 

mei 2017 kenbaar maakt schriftelijke 

voorbereiding te wensen, zal de com-

missie blanco eindverslag uitbrengen 

en zal het voorstel op 23 mei 2017 als 

hamerstuk worden afgedaan. 

34571 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband 

met het vastleggen van het recht op de alleenstaan-

dennorm en de inkomensondersteuning voor verzets-

deelnemers en oorlogsgetroffenen woonachtig in niet-

verdragslanden en van overgangsrecht voor de inko-

mensondersteuning 

Hamerstuk 16 mei 2017 

 

34596 Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband 

met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking 

tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisa-

tie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 

Nadere procedure 16 mei 2017 

 

 

 

34597 Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen in verband met de herijking en har-

monisatie van enige kwaliteitseisen voor kindercentra 

en peuterspeelzalen, de innovatie van die kwaliteitsei-

sen en het aanpassen van enige eisen aan de kwaliteit 

van voorschoolse educatie (Wet innovatie en kwali-

teit kinderopvang) 

Nadere procedure 16 mei 2017 

 

34584 Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere 

wetten in verband met het toevoegen van het onder-

deel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen 

en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke 

begeleiding 

Memorie van antwoord ontvangen op 

8 mei 2017, nadere procedure op 16 

mei 2017.  

34325 Voorstel van wet van het lid Karabulut tot wijziging van 

de Participatiewet en enkele andere wetten in verband 

met de invoering van een ve34640rdringingstoets (Wet 

Voorlopig verslag 4 april 2017, wacht 

op memorie van antwoord. 

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20160614/brief_van_de_minister_van_v_j_over/info
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34664_wijziging_wet_op_de_europese
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34571_wijziging_van_de_algemene
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34571/kst-785734?resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34571/kst-785734?resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34571/kst-785734?resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34571/kst-785734?resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34571/kst-785734?resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34571/kst-785734?resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34489_goedkeuring_van_wijzigingenhttps:/www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34325_initiatiefvoorstel_karabulut


 

 

 

 

 

verdringingstoets) 

34590 Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen en de 

Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implemen-

tatie van Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parle-

ment en de 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) 

Procedure 23 mei 2017 

 

 

WETSVOORSTELLEN AANHANGIG IN DE TWEEDE KAMER: 

 

Nummer Titel Stand van zaken 

34617 Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere 

wetten in verband met de uitbreiding van het kraam-

verlof teneinde de band tussen de partner en het kind 

te versterken 

Door Tweede Kamer op 18 april 

2017 controversieel verklaard 

34606 Voorstel van wet van het lid Krol tot wijziging van de 

Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenre-

geling in verband met het invoeren van een maatregel 

tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet 

waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtin-

gen moeten berekenen (Wet aanpassing disconte-

ringsvoet) 

Inbrengdatum voor het verslag  

12-05-2017 

34699 Voorstel van wet houdende maatregelen met betrek-

king tot de transitievergoeding bij ontslag wegens 

bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige 

arbeidsongeschiktheid 

Door Tweede Kamer op 18 april 

2017 controversieel verklaard 

34494 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in 

verband met de bevoegdheden van de ondernemings-

raad inzake de beloningen van bestuurders 

Door Tweede Kamer op 6 april 

2017 controversieel verklaard 

34450 Voorstel van wet van de leden Schouten en Pieter 

Heerma tot wijziging van de Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening (Wet inwerkingtreding breed 

wettelijk moratorium) 

In afwachting van advies Raad van 

State en de reactie van de initiatief-

nemers daarop 

 

33922 Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de 

Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wet-

boek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te 

bevorderen 

Datum procedurevergadering nog 

niet bekend  

 

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34590_implementatie_richtlijn
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34617_wijziging_van_de_wet_arbeid
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34606_initiatiefvoorstel_krol_wet
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34699_voorstel_van_wet_houdende
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34494_uitbreiding_bevoegdheden
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34450_initiatiefvoorstel_schouten
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33922_initiatiefvoorstel_yucel

