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Nummer Wetsvoorstel Com-

missie 

Voorgesteld 

door 

Gesteund door 

34473 

(R2069) 

Goedkeuring van het voornemen tot op-

zegging van de Organisatie van de 

Verenigde Naties voor Industriële Ontwik-

keling 

De plenaire behandeling van het voorstel 

door de Eerste Kamer is aangevangen op 

19 december 2016. De behandeling is 

door de Kamer aangehouden. 

BDO   

30.874 

(R1818) 

Initiatiefvoorstel-Van der Staaij Twee der-

den meerderheid van stemmen voor 

goedkeuring EU-verdragen 

De plenaire behandeling op 24 januari 

2017 aangehouden (aangenomen motie-

Duthler c.s. over het aanhouden van het 

wetsvoorstel totdat de staatscommissie 

Bezinning Parlementair Stelsel haar on-

derzoek heeft afgerond) 

BiZa/AZ   

26.998 Novelle en Initiatiefvoorstel-M. Vos wijzi-

ging Wet milieubeheer (duurzaam gepro-

duceerd hout) 

De plenaire behandeling door de Eerste 

Kamer is begonnen op 23 april 2002 en na 

de eerste termijn van de Kamer en de 

beantwoording door de initiatiefneemster 

en de regering geschorst. De voortzetting 

van de plenaire behandeling vond plaats 

op 9 juli 2002. De plenaire behandeling is 

na de tweede termijn op verzoek van de 

initiatiefneemster geschorst. De voortzet-

ting vindt plaats als de tweede novelle 

duurzaam geproduceerd hout (28.631) 

voor behandeling door de Kamer gereed 

is. 

IMRO   

23.982 Initiatiefvoorstel-M. Vos inzake duurzaam 

geproduceerd hout 

zie boven bij 26.998 

IMRO   

34067 Eigen bijdrage van veroordeelden aan de 

kosten van de strafvordering en de slacht-

offerzorg (spoedeisend) 

Plenaire behandeling op 4 oktober 2016 

geschorst. De commissie heeft de nadere 

procedure op 21 maart 2017 in afwachting 

van de uitkomst van de procedure om-

trent het controversieel verklaren van 

wetsvoorstellen door de Kamer  aange-

houden. 

V&J CU  

32884 Initiatiefvoorstel-Van Dam tot herstel van V&J   

https://redactie.eerstekamer.nl/begrip/nadere_procedure_vergadering
https://redactie.eerstekamer.nl/begrip/nadere_procedure_vergadering


 

 

het overgangsrecht in het Initiatiefvoor-

stel-Van Dam stilzwijgende verlenging 

Op verzoek van de indiener is dit voorstel 

op 29 november 2011 van de plenaire 

agenda afgevoerd en is de behandeling tot 

een nader te bepalen tijdstip aangehou-

den. 

32398 Wet forensische zorg 

De plenaire behandeling op 1 april 2014 

op verzoek van de staatssecretaris van 

Veiligheid en Justitie geschorst. 

Gezamenlijke behandeling met  wetsvoor-

stel Verplichte ggz (32.399) en Zorg en 

dwang (31.996) en Verplichte ggz 

V&J   

32211 Wet regulering prostitutie en bestrijding 

misstanden seksbranche 

De stemming over het wetsvoorstel is 

aangehouden in afwachting van de novelle 

33885. 

V&J 

BiZa/AZ 

  

33.168 Wet vergroten investeringsmogelijkheden 

in medisch-specialistische zorg   

De Eerste Kamer heeft op 9 december 

2014 de plenaire behandeling  aangehou-

den op verzoek van de minister van VWS 

in afwachting van de door haar aan de 

Raad van State te vragen voorlichting 

over de implicaties van het amendement 

Bruins Slot bij artikel 18 van de Wet toela-

ting zorginstellingen. 

VWS   

 

 

 

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20140701/gewijzigd_amendement_van_het_lid
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20140701/gewijzigd_amendement_van_het_lid


 

 

Wetsvoorstellen in schriftelijke voorbereiding B-lijst  

5 april 2017 

 

Nummer Wetsvoorstel Com-

missie 

Voorgesteld 

door 

Gesteund door 

34669 Regeling inwerkingtreding van de goed-

keuring Associatieovereenkomst tussen de 

Europese Unie en de Europese Gemeen-

schap voor Atoomenergie met Oekraïne 

schriftelijke voorbereiding 

BDO PVV  

34506 Initiatiefvoorstel-Van Laar Wet zorgplicht 

kinderarbeid 

schriftelijke voorbereiding 

BDO   

34635 Reactietermijn voor verzoeken ter con-

trole of bepaalde personen zijn uitgeslo-

ten van het (passief) kiesrecht bij ver-

kiezingen voor het Europees Parlement  

staat op termijnbrief 

BiZa/AZ   

34633 Verlenging werkingsduur Tijdelijke ex-

perimentenwet stembiljetten en centrale 

stemopneming  

staat op termijnbrief 

BiZa/AZ   

34.588 Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdien-

sten 20.. 

schriftelijke voorbereiding 

BiZa/AZ   

34.568 Vereenvoudiging van het verdeelmodel 

van het provinciefonds 

schriftelijke voorbereiding 

BiZa/AZ   

34.479 Wet verbetering functioneren verenigingen 

van eigenaars 

schriftelijke voorbereiding 

BiZa/AZ   

34.453 Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

schriftelijke voorbereiding 

BiZa/AZ PVV  

34.377 Afschaffing van de mogelijkheid voor poli-

tieke groeperingen om lijstencombinaties 

te vormen 

schriftelijke voorbereiding 

BiZa/AZ   

34.349 Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedek-

kende kleding  (spoedeisend) 

schriftelijke voorbereiding 

BiZa/AZ   

33.328 Initiatiefvoorstel-Voortman en Van Wey-

enberg Wet open overheid 

schriftelijke voorbereiding.  

Procedure aangehouden op 20 december 

2016  totdat ook het tweede deel van de 

impactanalyse met betrekking tot andere 

bestuursorganen, waaronder gemeenten 

en provincies, en de semipublieke sec-

tor beschikbaar is.  

BiZa/AZ   

34.532 Invoering stelsel fosfaatrechten  EZ   



 

 

(spoedeisend) 

schriftelijke voorbereiding 

34.295  Wet grondgebonden groei melkveehoude-

rij 

schriftelijke voorbereiding 

EZ   

33852 

(R2023) 

Verlenging naturalisatietermijn van vijf 

naar zeven jaar 

schriftelijke voorbereiding 

I&A/JBZ CU  

34589 

(R2077) 

Goedkeuring Overeenkomst van Parijs 

betreffende klimaatverandering 

schriftelijke voorbereiding 

IMRO PVV  

34523 Wet maatregelen huurwoningmarkt Ca-

ribisch Nederland  

staat op termijnbrief 

KOREL 

BiZa/AZ 

  

34512 Wet samen sterker door vereenvoudiging 

samenwerkingsschool 

schriftelijke voorbereiding. 

Op 24 januari 2017 heeft de commissie 

besloten de Afdeling advisering van de 

Raad van State te verzoeken om voorlich-

ting inzake dit wetsvoorstel. 

Op 24 januari 2017 heeft de commissie 

besloten de procedure van het wetsvoor-

stel aan te houden. (spoedeisend) 

OCW SGP, CU CDA 

34355 Bevordering internationalisering hoger 

onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 

schriftelijke voorbereiding 

OCW   

34331 Aanpassingswet studiefinanciering BES 

De commissies hebben op 24 januari 2017 

besloten de behandeling van het wets-

voorstel aan te houden. 

OCW + 

KOREL 

  

34.597 Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang 

schriftelijke voorbereiding 

SZW   

34.596 Wet harmonisatie kinderopvang en peu-

terspeelzaalwerk 

schriftelijke voorbereiding 

SZW   

34.584 Toevoeging van het onderdeel participa-

tieverklaring aan het inburgeringsexamen 

en de wettelijke vastlegging van de maat-

schappelijke begeleiding  

(spoedeisend) 

schriftelijke voorbereiding 

SZW   

34.489 Goedkeuring van wijzigingen van het Ver-

drag en het Administratief Akkoord met 

Marokko over sociale zekerheid 

schriftelijke voorbereiding 

SZW   

34.325 Initiatiefvoorstel-Karabulut Wet verdrin-

gingstoets 

schriftelijke voorbereiding 

SZW   

34471 Modernisering speelcasinoregime V&J   



 

 

schriftelijke voorbereiding 

34388 Wet gegevensverwerking en meldplicht 

cybersecurity 

schriftelijke voorbereiding 

V&J   

34372 Computercriminaliteit III (spoedeisend) 

schriftelijke voorbereiding 

V&J   

34218 Wet continuïteit ondernemingen I 

schriftelijke voorbereiding 

V&J   

34165 Initiatiefvoorstel-Bergkamp Wet gesloten 

coffeeshopketen 

schriftelijke voorbereiding 

V&J SGP, CDA CU 

34091 Initiatiefvoorstel-Segers, Volp en Kooiman 

Wet strafbaarstelling misbruik prosti-

tué(e)s die slachtoffer zijn van mensen-

handel 

schriftelijke voorbereiding 

V&J   

33996 Organiseren van kansspelen op afstand 

schriftelijke voorbereiding 

V&J   

33885 Novelle Wet regulering prostitutie en be-

strijding misstanden seksbranche 

schriftelijke voorbereiding 

V&J 

BiZa/AZ 

  

33542 Vastleggen en bewaren kentekengegevens 

door politie 

schriftelijke voorbereiding 

V&J   

33316 Enkelvoudige behandeling van het hoger 

beroep in kantonzaken 

schriftelijke voorbereiding 

V&J   

31461 Initiatiefvoorstel-Jasper van Dijk en Van 

Toorenburg Doorverkoop toegangskaarten 

schriftelijke voorbereiding 

V&J 

EZ 

  

34.522 Initiatiefvoorstel-Leijten, Bruins Slot en 

Bouwmeester Verbod op winstuitkering 

door zorgverzekeraars 

schriftelijke voorbereiding 

VWS   

33.980 Verbeteren van toezicht, opsporing, nale-

ving en handhaving in de zorg 

schriftelijke voorbereiding 

VWS   

33.506 Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra over het 

opnemen van een actief donorregistratie-

systeem 

schriftelijke voorbereiding 

VWS SGP  

32.399 Wet verplichte geestelijke gezondheids-

zorg 

schriftelijke voorbereiding 

VWS 

V&J 

  

31.996 Wet zorg en dwang psychogeriatrische en 

verstandelijk gehandicapte cliënten 

schriftelijke voorbereiding 

VWS 

V&J 

  

 


