
Stand van zaken wetgeving (ook) van toepassing in Caribisch 

Nederland 

Wetsvoorstel Behandeling in de TK 

 

EK  

commissie(

s) 

Behandeling 

in de EK 

Mariene geo-

engineering (34.743)  

ingediend op  14 juni 2017 / 

commissie voor ruimtelijke 

ordening /  procedure op 5 juli 

2017 

IMRO  

Goedkeuring Verdrag 

inzake de voorkoming 

van verontreiniging 

van de zee ten gevolge 

van het storten van 

afval en andere stoffen 

 (34.742 (R2091))  

ingediend op 14 juni 2017 / 

commissie voor infrastructuur en 

Milieu / procedure op 5 juli 2017 

IMRO  

Pseudonimiseren 

persoonsgebonden 

nummer van een 

onderwijsdeelnemer 

(34.741)  

ingediend op 13 juni 2017 / 

commissie voor OCW / inbreng 

verslag tot 6 september 2017 

OCW   

Wet accreditatie op 

maat (34.735)  

ingediend op 7 juni 2017 / 

commissie voor OCW / inbreng 

voor het verslag tot 7 september 

2017 

OCW   

Rijkswet consulaire 

bescherming EU-

burgers (34.733 

(R2090))  

ingediend op 6 juni 2017 / 

commissie voor BuZa, 

volgcommissie voor Europese 

Zaken / inbreng voor het verslag 

tot 7 juli 2017 

BDO   

Wijziging 

begrotingsstaten 

Koninkrijksrelaties en 

BES-fonds 2017 

(voorjaarsnota) 

(34.730 IV)  

ingediend op 1 juni 2017 / 

commissie voor 

Koninkrijksrelaties /op 6 juli 2017 

zonder stemming aangenomen 

KOREL Tenzij een van 

de leden 

uiterlijk 12 

september 

2017 kenbaar 

maakt 

schriftelijke 

voorbereiding 

te wensen, zal 

de commissie 

blanco 

eindverslag 

uitbrengen en 
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zal het 

voorstel op 26 

september 

2017 als 

hamerstuk 

worden 

afgedaan. 

Slotwet 

Koninkrijksrelaties en 

het BES-fonds 2016 

(34.725 IV)  

ingediend op 17 mei 2017 / 

commissie voor 

Koninkrijksrelaties / op 6 juli 

2017 zonder stemming 

aangenomen 

KOREL Tenzij een van 

de leden 

uiterlijk 12 

september 

2017 kenbaar 

maakt 

schriftelijke 

voorbereiding 

te wensen, zal 

de commissie 

blanco 

eindverslag 

uitbrengen en 

zal het 

voorstel op 26 

september 

2017 als 

hamerstuk 

worden 

afgedaan. 

Implementatie van het 

Verdrag van Nairobi 

inzake wrakopruiming 

(34.710)  

ingediend op 31 maart 2017 / 

commissie voor Infrastructuur en 

Milieu en de volgcommissies 

Veiligheid en Justitie en voor 

Koninkrijksrelaties / verslag 

uitgebracht op 11 mei 2017 

IMRO 

 

 

Verandering in de 

Grondwet, strekkende 

tot het opnemen van 

een constitutionele 

basis voor Caribische 

openbare lichamen en 

het regelen van een 

kiescollege voor de 

Eerste Kamer (34.702)  

ingediend op 23 maart 2017 / 

commissie voor Binnenlandse 

Zaken / nota naar aanleiding van 

het verslag ontvangen op 19 juni 

2017 / gereed voor plenaire 

behandeling 

BiZa /AZ 

KOREL 

 

Samenwerkingscollege 

en unieke 

beroepsopleidingen 

(34.691)  

ingediend op 13 maart 2017 / 

commissie voor OCW, 

volgcommissie EZ / verslag 

uitgebracht op 10 mei 2017 

OCW   
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Aanwijzing 

luchtvaartterreinen 

voor landing van 

risicovluchten (34.684)  

ingediend op 20 februari 2017 / 

commissie voor Veiligheid en 

Justitie / verslag uitgebracht op 7 

april 2017 

V&J   

Wet invoering 

associate degree-

opleiding (34.678)  

ingediend op 13 februari 2017 / 

op 4 juli 2017 met algemene 

stemmen aangenomen 

OCW  procedure op 

11 juli 2017 

Mogelijk maken van 

medicamenteuze 

zwangerschapsafbreki

ng bij huisarts 

(34.673)  

ingediend op 1 februari 2017 / 

commissie Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, volgcommissie 

voor V&J / Dit wetsvoorstel is 

opgenomen in de lijst van 

controversiële onderwerpen van 

de Tweede Kamer van 6 april 

2017 (TK 34.707, 1) 

VWS   

Modernisering van de 

bepalingen over 

voorzieningenplanning 

(34.642)  

ingediend op 22 december 2016 / 

commissie voor OCW en 

volgcommissie voor EZ / 9 

februari 2017 verslag uitgebracht  

OCW   

Initiatiefvoorstel van 

Rijkswet-Sjoerdsma en 

Marcouch opzegging 

hoofdstuk I Verdrag 

beperking van gevallen 

van meervoudige 

nationaliteit en 

militaire verplichtingen 

(34.632 (R2080))  

ingediend op 16 december 2016 / 

commissie voor V&J /  

V&J   

Wet op de inlichtingen- 

en veiligheidsdiensten 

20.. (34.588)  

ingediend op 1 november 2016 / 

 op 14 februari 2017 

aangenomen. PvdA, Van Vliet, 

50PLUS, Houwers, Monasch, VVD, 

SGP, ChristenUnie, CDA, Groep 

Bontes/Van Klaveren en PVV 

stemden voor. 

BiZa/AZ  plenaire 

behandeling 

op 11 juli 

2017 

Initiatiefvoorstel-

Klaver, Kuiken, 

Roemer, Van 

Veldhoven en Dik-

Faber Klimaatwet 

(34.534)  

ingediend op 12 september 2016 

/ commissie voor Infrastructuur 

en Milieu / gereed voor plenaire 

behandeling / procedure 29 maart 

2017 ivm groslijst controversieel 

verklaren / opgenomen in de lijst 

van controversiële onderwerpen 

van de Tweede Kamer van 6 april 

2017 (TK 34.707, 1) 

IMRO  
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Verklaring dat er 

grond bestaat een 

voorstel in overweging 

te nemen tot 

verandering van de 

Grondwet, strekkende 

tot het opnemen van 

een bepaling over het 

recht op een eerlijk 

proces (34.517)  

ingediend op 8 juli 2016 / op 30 

mei 2017 aangenomen. PVV 

stemde tegen. 

 

BiZa/AZ  voorlopig 

verslag in 

bewerking 

 

Verklaring dat er 

grond bestaat een 

voorstel in overweging 

te nemen tot 

verandering van de 

Grondwet, strekkende 

tot het opnemen van 

een algemene bepaling 

(34.516)  

ingediend op 8 juli 2016 

/ commissie voor Binnenlandse 

Zaken /  Op 22 december 2016 

aangenomen door de Tweede 

Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, 

D66, Van Vliet, 50PLUS, 

Klein, Groep Kuzu/Öztürk, 

Houwers, Monasch, VVD, Groep 

Bontes/Van Klaveren en PVV 

stemden voor. 

BiZa/AZ  voorbereidend 

onderzoek op 

11 juli 2017 

Wet samen sterker 

door vereenvoudiging 

samenwerkingsschool 

(34.512)  

ingediend op 1 juli 2016 / 

commissie voor OCW / op 22 

december 2016 aangenomen door 

de Tweede Kamer. SP, PvdA, 

GroenLinks, D66, Van Vliet, 

50PLUS, Klein, Groep 

Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, 

VVD, Groep Bontes/Van Klaveren 

en PVV stemden voor. 

OCW  plenaire 

behandeling 

op 11 juli 

2017 

Goedkeuring 

voornemen tot 

opzegging van het 

Statuut van de 

Organisatie van de 

Verenigde Naties voor 

Industriële 

Ontwikkeling (34.473 

(R2069))  

ingediend op 11 mei 2016  / op 

17 november 2016 

aangenomen. SP, PvdD, PvdA, 

GroenLinks, D66, Van Vliet, 

50PLUS, Klein, Groep 

Kuzu/Öztürk, Houwers, 

 VVD, SGP, ChristenUnie, CDA, Gr

oep Bontes/Van Klaveren en de 

PVV stemden voor. 

BDO  De plenaire 

behandeling is 

op 19 

december 

2016 

aangehouden. 

Initiatiefvoorstel-

Verhoeven om 

bijzondere bepalingen 

over 

majesteitsschennis en 

de belediging van 

bevriende 

staatshoofden te doen 

ingediend op 22 april 2016 / 

commissie voor Veiligheid en 

Justitie, volgcommissie 

Commissie voor de Rijksuitgaven 

/ verslag uitgebracht op 17 

oktober 2016 / gereed voor 

plenaire behandeling / 

Opgenomen in de lijst van 

controversiële onderwerpen van 

V&J   
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vervallen (34.456)  de Tweede Kamer van 6 april 

2017 (TK 34.707, 1) 

 

Initiatiefvoorstel-Van 

Klaveren Wet 

raadplegend 

referendum 

Nederlands EU-

lidmaatschap (34.423)  

ingediend op 4 maart 2016 / 

commissie voor Binnenlandse 

Zaken / verslag uitgebracht op 20 

september 2016 

BiZa/AZ   

Initiatiefvoorstel-Van 

Nispen ter invoering 

van regels over de 

kwalificatie van 

docenten en het 

vaststellen van een 

minimum aantal uren 

voor wat betreft het 

bewegingsonderwijs 

(34.420)  

ingediend op 25 februari 2016 

/ commissie voor Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap / wordt in 

procedure genomen na publicatie 

van het nader rapport 

OCW   

Initiatiefvoorstel-Van 

Veldhoven Rijkswet 

afkondigings- en 

kennisgevingsformulier

en (34.380 (R2067))  

ingediend op 8 januari 2016 / 

commissie voor Veiligheid en 

Justitie, volgcommissie voor BiZa 

/ voor advies naar Raad van State 

gezonden 

V&J   

Aanpassingswet 

studiefinanciering BES 

(34.331)  

ingediend op 29 oktober 2015 / 

commissie voor Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap / Op 21 

december 2016 met algemene 

stemmen aangenomen. 

OCW 

KOREL 

Op 24 januari 

2017 

behandeling 

aangehouden.

  

 

Het lid 

Ganzevoort 

(GroenLinks) 

vraagt 

aandacht voor 

de in de brief 

aangekondigd

e overheveling 

van de BES-

gerelateerde 

onderwerpen 

van het 

voorliggende 

voorstel naar 

het 

x-dest:9370000i1.sns%3e1-z:vk3gf8okc9z2
x-dest:9370000i1.sns%3e1-z:vk23jertb9zb
x-dest:9370000i1.sns%3e1-z:vk23jertb9zb
x-dest:9370000i1.sns%3e1-z:vk23jertb9zb
x-dest:9370000i1.sns%3e1-z:vk23jertb9zb
x-dest:9370000i1.sns%3e1-z:vk23jertb9zb
x-dest:9370000i1.sns%3e1-z:vk23jertb9zb
x-dest:9370000i1.sns%3e1-z:vju9ih5r9ax8
x-dest:9370000i1.sns%3e1-z:vk1vkurm2wy3
x-dest:9370000i1.sns%3e1-z:vk1vkurm2wy3
x-dest:9370000i1.sns%3e1-z:vk1vkurm2wy3
x-dest:9370000i1.sns%3e1-z:vk1vkurm2wy3
x-dest:9370000i1.sns%3e1-z:vk1vkurm2wy3
x-dest:9370000i1.sns%3e1-z:vk1vkurm2wy3
x-dest:9370000i1.sns%3e1-z:vk1vkurm2wy3
x-dest:9370000i1.sns%3e1-z:vk1vkurm2wy3
x-dest:9370000i1.sns%3e1-z:vk1vkurm2wy3
x-dest:9370000i1.sns%3e1-z:vk1vkurm2wy3
http://www.eerstekamer.nl/commissies/ocw_2
x-dest:9370000i1.sns%3e1-z:vk0jm96x6tve
x-dest:9370000i1.sns%3e1-z:vk0jm96x6tve
x-dest:9370000i1.sns%3e1-z:vk0jm96x6tve
x-dest:9370000i1.sns%3e1-z:vk0jm96x6tve
x-dest:9370000i1.sns%3e1-z:vk0jm96x6tve
x-dest:9370000i1.sns%3e1-z:viq1abpqiwn5
x-dest:9370000i1.sns%3e1-z:vjyoilsguxzj
x-dest:9370000i1.sns%3e1-z:vjyoilsguxzj
x-dest:9370000i1.sns%3e1-z:vjyoilsguxzj
http://www.eerstekamer.nl/commissies/ocw_2
x-dest:9370000i1.sns%3e1-z:vij8aupiewyj


wetsvoorstel 

Wijziging van 

enkele 

onderwijswett

en om deze 

meer te laten 

aansluiten bij 

de Awb 

(34607). 

Initiatiefvoorstel-Klein 

Elektronisch inleveren 

van kandidatenlijsten 

of daarmee 

samenhangende 

bescheiden (34.258)  

ingediend op 20 juli 2015 / 

commissie voor Binnenlandse 

zaken / 28 april 2017 nota naar 

aanleiding van het verslag 

ontvangen / De commissie besluit 

om het Presidium voor te stellen 

de Kamer een regeling te laten 

treffen voor het afvoeren van de 

stand van werkzaamheden van 

initiatiefwetsvoorstellen waarvan 

de initiatiefnemer geen lid van de 

Kamer meer is en ook de fractie 

waarvan de initiatiefnemer deel 

uitmaakte niet meer in de Kamer 

is vertegenwoordigd.  

BiZa/AZ   

Goedkeuring Protocol 

nr. 16 bij het Verdrag 

tot bescherming van 

de rechten van de 

mens en de 

fundamentele 

vrijheden (34.235 

(R2053))  

ingediend op 24 juli 2015 / op 16 

mei 2017 aangenomen door de 

Tweede Kamer. SP, PvdA, 

GroenLinks, PvdD, DENK, D66 en 

CDA stemden voor. 

V&J  voorlopig 

verslag is in 

bewerking 

Initiatiefvoorstel-

Schouw Wet 

democratisering 

gemeenschappelijke 

regelingen (34.177)  

ingediend op 16 maart 2015 / 

commissie voor Binnenlandse 

Zaken / in afwachting van het 

advies van de Raad van State 

BiZa/AZ   

Initiatiefvoorstel-

Segers, Volp en 

Kooiman Wet 

strafbaarstelling 

misbruik prostitué(e)s 

die slachtoffer zijn van 

mensenhandel 

(34.091)  

ingediend op 25 november 2014 / 

op 31 mei 2016 aangenomen. SP, 

PvdD, PvdA, GroenLinks, Klein, 

Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, 

SGP, ChristenUnie en CDA 

stemden voor.  

V&J  voorlopig 

verslag 

uitgebracht op 

25 oktober 

2016 

 

Initiatiefvoorstel- ingediend op 1 oktober 2014 / KOREL  
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Fritsma en De Graaf 

terugzending criminele 

Nederlanders 

afkomstig uit Aruba, 

Curaçao en Sint 

Maarten (34.044)  

commissie voor Binnenlandse 

Zaken en de volgcommissie voor 

Veiligheid en Justitie / 15 februari 

2016 verslag uitgebracht / 

opgenomen in de lijst van 

controversiële onderwerpen van 

de Tweede Kamer van 6 april 

2017 (TK 34.707, 1). 

 

Invoering 

onafhankelijke 

bindende toets 

voorafgaand aan op 

het achterhalen van 

bronnen van 

journalisten gerichte 

inzet van bijzondere 

bevoegdheden 

(34.027)  

ingediend op 15 september 2014 

/ commissie voor BZK/AZ / 

verslag uitgebracht op 3 

november 2014 / opgenomen in 

de lijst van controversiële 

onderwerpen van de Tweede 

Kamer van 6 april 2017 (TK 

34.707, 1). 

 

BiZa/AZ   

Verlenging 

naturalisatietermijn 

van vijf naar zeven 

jaar (33.852 (R2023))  

ingediend op 21 januari 2014 / op 

28 juni 2016 aangenomen. PvdA, 

Van Vliet, 50PLUS, Houwers, 

VVD, SGP, CDA, Groep 

Bontes/Van Klaveren en PVV 

stemden voor.  

I&A/JBZ plenaire 

behandeling 

op 26 

september 

2017 

Leerlingvolgsysteem 

en diagnostische 

tussentijdse toets 

voortgezet onderwijs 

(33.661)  

ingediend op 17 juni 2013 / 

commissie voor OCW en 

volgcommissie voor EZ / verslag 

op 10 september 2013 

uitgebracht / opgenomen in de 

lijst van controversiële 

onderwerpen van de Tweede 

Kamer van 6 april 2017 (TK 

34.707, 1). 

OCW   

Initiatiefvoorstel-

Voortman en Van 

Weyenberg Wet open 

overheid (33.328)  

ingediend op 5 juli 2012 / 

commissie Binnenlandse Zaken / 

Op 19 april 2016 

aangenomen. SP, PvdD, PvdA, 

GroenLinks, D66, 50PLUS, Van 

Vliet, Houwers, Groep 

Kuzu/Öztürk, Klein, ChristenUnie, 

Groep Bontes/Van Klaveren en 

PVV stemden voor. 

BiZa/AZ  voorbereidend 

onderzoek 26 

september 

2017 

Tweede goedkeurings- 

en reparatiewet BES 

(33.315)  

ingediend op 22 juni 2012 / 

commissie voor BiZa en 

volgcommissie voor 

KOREL  
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Koninkrijksrelaties / op 4 oktober 

2012 verslag uitgebracht 

Versterking positie 

leraren (32.396) 

ingediend 28 mei 2010  / 

commissie voor Onderwijs / nota 

n.a.v. het nader verslag 

ontvangen op 10 oktober 2011 / 

Aangehouden in afwachting van 

nadere informatie (inzake 

Professioneel statuut) / de 

bewindspersoon verzocht de 

Kamer te informeren over de 

stand van zaken 

OCW   

Aanpassing 

prijsbijstelling MI-

bekostiging (30.246)  

ingediend op 14 september 2005 

/ commissie voor Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap / gereed 

voor plenaire behandeling / de 

bewindspersoon op  30 maart 

2017   verzocht de Kamer te 

informeren over de stand van 

zaken 

OCW   
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