Overzicht regelingen 2019
2018

!

Q1 2019

Q2 2019

Q3 2019

Sector

Commissie

Interessant

Al aanhangige wetgeving in voorbereiding

Sociaal

Volksgezondheid, Welzijn en
Sport

•
•
•
•

Maatschappelijke diensttijd
Meer ruimte bekostiging zorg
Drank en Horeca Wet
Preventieakkoord

• Wijziging van de Wet BIG ivm opnemen van klinisch technoloog in de lijst van registerberoepen
• Wijzigingen van de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet op de beroepen in de individuele
gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris
• Wet abonnementstarief WMO 2015
• Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en
vertrouwenswerk jeugd
• Regels over de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen (Wet medische hulpmiddelen)
• Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en enige andere wetten in
verband met het controleren van de verzekeringsplicht en het regelen van de verwerking van
gepseudonimiseerde persoonsgegevens
• Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter
verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het
inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt
• Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden
op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)
• Initiatiefvoorstel-Ziengs Wet regulering mengformules

• Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van
de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg
• Uitwerking Preventieakkoord

• Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en
prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg
• Wetgeving vernieuwd kruidenbesluit
• Basispakket Zvw 2020
• Aanvullende geneeskundige zorg onderbrengen in de Zvw
• Ruwe lijnen van de toekomstige ordening ambulancezorg
• Integraal pakket aan maatregelen ter borging van de betaalbaarheid en toegankelijkheid van dure geneesmiddelen
• Eerste concept-ontwerp Maatschappelijke diensttijd

•
•
•
•

Experiment meer ruimte in de bekostiging in de zorg
Wetsvoorstel voor waarschuwingsregister
Wijzigingsvoorstel Donorgegevens kunstmatige bevruchting
Regeling Versnelde Toegang geneesmiddelen

•
•
•
•

Zzp-maatregelen
Inburgering
Vereenvoudiging Wajong
Gelijkstelling
arbeidsvoorwaarden
Payrolling

• Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg. Adviesrecht voor maatschappelijk verantwoord
beleggingsbeleid en goedkeuringsrecht voor uitsluitingenbeleid aan verantwoordingsorgaan en
belanghebbendenorgaan bij pensioenfondsen
• Initiatiefvoorstel-Smeulders. Voorkomen van pensioenkortingen op de korte termijn
• Wet arbeidsmarkt in balans
• Initiatiefvoorstel-Raemakers. Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet
kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma
• Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget
• Initiatiefvoorstel-Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent. Gelijkstelling arbeidsvoorwaarden
payrollwerknemers en werknemers in loondienst
• Initiatiefvoorstel-Van Rooijen. Verlenging periode dekkingstekort pensioenfondsen

•
•
•
•

• Wijziging Pensioenwet en Wet verevening pensioenrechten bij scheiding n.a.v. evaluatie wetverevening pensioenen bij
scheiding
• Beleidsagenda Eerlijk, Gezond en Veilig Werk
• Wetsvoorstel ter implementatie ter uitvoering van het Visserijverdrag
• Voorstel doorontwikkeling in-één-oogopslag
• AMvB Kinderopvangtoeslag 2020 (voorhang aan de TK en EK)
• Wetsvoorstel nieuwe systeem Wet banenafspraak
• Verzamelwet SZW 2020

•
•
•
•

Implementatiewet detacheringsrichtlijn
Wetgeving zzp-maatregelen
Verzamelwet pensioenen
Wetsvoorstel inburgering

•
•
•
•

Wet digitale overheid
Wet open overheid
Maatregelen middenhuur
Modernisering elektronisch
bestuurlijk verkeer

• Wet Digitale Overheid
• Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie
van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo)
• Wijziging van de Wet Basisregistratie Ondergrond
• Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van
ambtenaren (Aanpassingswet Wnra)
• Wet maatregelen middenhuur
• Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een
publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten
• Initiatiefvoorstel-Wilders en De Graaf betreffende het verbod van bepaalde islamitische uitingen
• Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor
werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties
• Invoeringswet Omgevingswet
• Initiatiefvoorstel-Nijboer, Beckerman en Smeulders Wet voldoende betaalbare woningen
• Goedkeuring Briefwisseling (1960) en Notawisseling (1981) met betrekking tot een verdrag met de
Verenigde Staten van Amerika over beveiliging van gerubriceerde gegevens
• Initiatiefvoorstel-Van Raak Wet sociale zekerheid politieke ambtsdragers 2018

• Aanbieding aanvullingswet (Omgevingswet) Grondeigendom
• Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer
• Voorhang Besluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting inzake het vereenvoudigen
van de markttoets

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorhang invoeringsbesluit Omgevingswet
Nota van wijziging wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom (financiële bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen)
Wet elektronische publicaties
Wet versterking decentrale rekenkamers
Wijziging Wet BRP (verzamelwet)
Wet harmonisering van het partnerpensioen en het wezenpensioen Appa
Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders in verband met de uitbreiding van het benadelingsverbod
Wet verbeteren huurbescherming huurders ligplaatsen
Wijziging Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
Voorhang Wijziging van het Bouwbesluit 2012 in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor
werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties
• Voorhang Verzamelbesluit wijziging Bouwbesluit
• Voorhang Wijziging Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Kustpact)

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• 16 nieuwe regelingen
• 9 aanhangige
wetsvoorstellen

Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
• 15 nieuwe regelingen
• 7 aanhangige
wetsvoorstellen

Bestuur

Binnenlandse Zaken
• 27 nieuwe regelingen
• 12 aanhangige
wetsvoorstellen

Koninkrijksrelaties
• 2 aanhangige
wetsvoorstellen
Justitie en Veiligheid
• 58 nieuwe regelingen
• 21 aanhangige
wetsvoorstellen

•
•
•
•

Wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal
Aanbieden Wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal
Landelijke nota gezondheidsbeleid
Aanbieding wetsvoorstel Drank en Horeca Wet

• Voorstel waarmee zonnepanelen standaard buiten de ozb gehouden worden en onderzoek hoe vormen van
verduurzaming in de toekomst niet ontmoedigd worden door middel van hogere lokale lasten (uitvoering motie
Lodders 35029, nr. 20)
• Wijziging Kieswet aanpassing tijdelijke vervangingsregeling zwangerschap en bevalling of ziekte
• Wet toeristische verhuur woonruimte
• Voorhang Wijziging van het Bouwbesluit 2012 in verband met de implementatie van de herziene EPBD-richtlijn

•
•
•
•
•
•
•
•

Wijziging Besluit omgevingsrecht (Bor)
Wijziging Gemeentewet en andere wetten i.v.m. bevordering integriteit lokaal bestuur
Wet versterking legitimiteit gemeenschappelijke regelingen
Wijziging Wet hergebruik van overheidsinformatie
Uitvoeringswet Verordening Europees Burgerinitiatief
Wijziging Wet BRP i.v.m. landelijke aanpak adreskwaliteit
Wijziging Financiële verhoudingswet i.v.m. herijking financiële verhoudingen en uitkeringsstelsel
Wijziging Wet op de lijkbezorging i.v.m. aanbevelingen Taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie

•
•
•
•

•
•
•
•

Wetsvoorstel herziening regeling personenvennootschappen
Wijziging Politiewet 2012 i.v.m. de evaluatie van deze wet
Crisisomstandighedenwet
Wijziging Wet rechtspositie rechterlijke organisatie i.v.m. aanpassing overeenstemmingsvereiste
artikel 51 Wrra
Wijziging Advocatenwet i.v.m. verwerken bijzondere persoonsgegevens
Wetsvoorstel aanscherping maatregelen rijden onder invloed van alcohol
Wetsvoorstel tot vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafvordering
Wetsvoorstel herziening Gratiewet en penitentiaire wetgeving
Wetsvoorstel wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. strafverzwaring belediging

• Kadasterwet BES
• Rijkswet Koninkrijksgeschillen

• Staatloosheid
• Wetsvoorstel
detentiefasering
en voorwaardelijke
invrijheidstelling
• Wet regulering sekswerk
• Experiment coffeeshopketen
• Initiatief strafbaarstelling
seksuele intimidatie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Internationaal

AMvB i.v.m. Brexit (bij geen Brexit-deal)
Wetsvoorstel gezamenlijke huishouding en zorgbehoefte
Aanbieding wijzigingsbesluit toeslag alleenstaande AOV-gerechtigden BES
Aanbieding wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong n.a.v. beleidsdoorlichting

Q4 2019

Uitvoeringswet Rotterdam rules
Wetsvoorstel strafbaarstelling binnenbrengen verboden voorwerpen in justitiële instellingen
Wetsvoorstel actuele delictsvormen
Verbetering Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid
Wetsvoorstellen aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten
Initiatiefvoorstel-Kuiken, Van Toorenburg, Van Oosten, Van der Graaf en Van der Staaij Wet
bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties
Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de
strafbaarstelling van enkele actuele delictsvormen
Wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet ambulancezorg in
verband met de wettelijke regeling van meldkamers (Wijzigingswet meldkamers)
Wetsvoorstel Bevordering van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders
Wetsvoorstel Verbetering werking Schadefonds Geweldsmisdrijven en uitbreiding taakuitoefening
tot Caribisch Nederland
Wet experiment gesloten coffeeshopketen
Goedkeuring van het Verdrag inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van
goederen geheel of gedeeltelijk over zee
Wetsvoorstel Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens
Initiatiefvoorstel-Van der Staaij Afschaffing voorwaardelijke invrijheidstelling en aanpassing
voorwaardelijke veroordeling
Wetsvoorstel Aanpassing regeling bijzondere opsporingsbevoegdheden
Wetsvoorstel Wet omzetting aandelen aan toonder
Initiatiefvoorstel-Asscher en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in
verband met het strafbaar stellen van seksuele intimidatie
Wetsvoorstel Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige
misdrijven
Initiatiefvoorstel-Markuszower Wet hoge minimumstraffen
Wijziging wet foetaal weefsel i.v.m. opsporing en vervolging ernstige zedenmisdrijven (+VWS)
Wijziging wet schadefonds geweldsmisdrijven i.v.m rechtspersoonlijkheid, vervallen subrogatie en
toepassing BES

•
•
•
•
•
•
•

Wetsvoorstel experimentenwet rechtspleging
Wet vaststellingsprocedure staatloosheid
Besluit evidente staatloosheid
Besluit tot aanpassing van de regels over de oplegging en de duur van het inreisverbod
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met aanpassing van de geldigheidsduur van de
verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd
Wet aanpassing wettelijke basis verblijf in beroep
Wetsvoorstel Wijziging Politiewet 2012 i.v.m. verruiming screening
Wetsvoorstel detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling
Implementatie richtlijn 2016/800/EU procedurele rechten minderjarige verdachten
Rijksreparatiewet Justitie en Veiligheid
Wetsvoorstel strafbaarstelling verblijf terroristisch gebied
Brief met informele voorhang van het besluit commissie weigerende observandi

Wetsvoorstel aanpassing 2:20 BW t.b.v. ontbinding rechtspersonen vanwege gedrag in strijd met democratische rechtsstaat
Wetsvoorstel tegengaan huwelijkse gevangenschap
Wetsvoorstel wegneming notariskosten bij huwelijk in gemeenschap van goederen
Wetsvoorstel adviesrecht gemeenten schuldenbewind
Wetsvoorstel bedenktijd voor beursvennootschappen
Wetsvoorstel transparantie geldstromen naar maatschappelijke organisaties
Wetsvoorstel herziening beslag en executierecht
Wetsvoorstel modernisering bewijsrecht
Wetsvoorstel wet homologatie onderhands akkoord
Wetsvoorstel opheffing verpandingsverbod
Wetsvoorstel modernisering toezicht CBO’s auteursrecht
Wijziging Wet Bibob
Wetsvoorstel Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb
Invoeringswet USB
Reparatiewet Wet forensische zorg
Wijziging Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens i.v.m. het kunnen weigeren van een VOG op basis van politiegegevens
Wetsvoorstel herimplementatie kaderbesluit Europees aanhoudingsbevel
Wetsvoorstel implementatie bestrijding EU-fraude

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wetsvoorstel aanpassing overgang onderneming in faillissement
Modernisering nationaliteitsrecht (regeringsvoorstel)
Modernisering nationaliteitsrecht (aanpassing amvb’s in verband met regeringsvoorstel)
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de geautomatiseerde verstrekking en verwerking van
gegevens uit het NVIS aan en door het NVIK
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 - Veegwet Terugkeerrichtlijn
Wetsvoorstel over regels over zoekmiddelen bij urgente persoonsvermissingen waarbij geen sprake is van een
verdenking van een strafbaar feit
Wijziging Gemeentewet i.v.m. introductie bevoegdheid burgemeester om een woning, lokaal of erf tijdelijk te
sluiten na een beschieting of wapenvondst
Wet regulering sekswerk
Modernisering Benelux politiesamenwerkingsverdrag
Wetsvoorstel uitbreiding slachtofferrechten
Uitvoeringswet Europees openbaar ministerie
Wetsvoorstel wijziging Awb en enkele andere wetten i.v.m. het nieuwe omgevingsrecht en het nieuwe
nadeelcompensatierecht
Harmonisatie rechtspositie jeugdigen in gesloten jeugdinstellingen
Wijziging Gratiewet en wijziging penitentiaire wetgeving
Innovatiewet Strafvordering
Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet dieren en het Wetboek van Strafrecht i.v.m. o.a. de invoering van het
dierenhoudverbod als zelfstandige maatregel
Wetsvoorstel wijziging Wet DNAV (minderjarigen)
Wetsvoorstel wijziging Wetboek van Strafrecht i.v.m. aanpak heling
Wetsvoorstel WIM i.v.m. de wijziging van artikel 8 van het Statuut van het internationaal strafhof

•
•
•
•
•

Buitenlandse Zaken
Algemene commissie voor
Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking
Europese Zaken

• Brexit

• Wijzigingen van enige wetten en het treffen van voorzieningen in verband met de terugtrekking van
het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Verzamelwet Brexit)

• Afschaffing lerarenregister
• Geen buitensluiting
leerlingen bij niet voldoen
vrijwillige geldelijke bijdrage
• Meer ruimte nieuwe scholen
• Maximeren collegegeld bij
tweede studie

• Wetsvoorstel Actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs
• Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in
het onderwijs
• Initiatiefvoorstel-Kwint en Westerveld om te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige
geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten
• Wet meer ruimte voor nieuwe scholen
• Wijziging van de Mediawet 2008 met onder meer aanscherping procedure voor instemming van de
minister met gewijzigd aanbodkanaal, de positie van de Ster en de benoeming van de raden van
toezicht en besturen van in de Mediawet geregelde organisaties

• Wetsvoorstel om uitvoering te geven aan de motie van de leden Westerveld en Van Meenen om het collegegeld te
maximeren bij een tweede studie*
• Initiatiefvoorstel Bisschop en Kwint afschaffing lerarenregister

• Vaste beloning bankiers
• CO2-minimumprijs
elektriciteit
• Luchtvaartbelasting
(vliegtax)
• Bronbelasting op rente en
royalty's
• Btw-richtlijn e-commerce

• Wet implementatie prospectusverordening
• Wet fiscale arbitrage
• Wetsvoorstel Gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het
depositogarantiestelsel
• Wet spoedreparatie fiscale eenheid
• Initiatiefvoorstel-Snels, Tony van Dijck, Leijten, Nijboer, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan over de
definitie van “vaste beloning” in de Wet op het financieel toezicht en toezicht van de minister op de
beloning van bankiers

• Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het gebruik van het burgerservicenummer bij de
uitvoering van het DGS
• Wetsvoorstel CO2-minimumprijs elektriciteit
• Wetsvoorstel belasting op luchtvaart
• Wet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Wetsvoorstel Kamer van Koophandel BES en Handelsregister BES
Wetsvoorstel Franchise
Wetsvoorstel Machtigingswet oprichting Invest-NL
Wijziging Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking
Besluit houdende verlenging van de bepalingen over markt en overheid in de Mededingingswet
Initiatiefvoorstel-Ellemeet en Van der Staaij. Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband
met het schrappen van de verplichte aanbesteding binnen het sociaal domein
• Wijziging van de wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee)
• Regels omtrent het waarborgen van edelmetalen (Waarborgwet 20..)

•
•
•
•
•

• Initiatiefvoorstel-Futselaar, Bromet en Moorlag houdende regels voor de regulering van aantallen
landbouwhuisdieren en aantallen veehouderijlocaties in veedichte gebieden (Interimwet veedichte
gebieden)
• Regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten
(Plantgezondheidswet)
• Wijziging van de wet verbod pelsdierhouderij
• Aanvullingswet natuur Omgevingswet
• Initiatiefvoorstel-Thieme verbod onverdoofd ritueel slachten

•
•
•
•
•
•
•

AMvB Plantgezondheid
AMvB II 6e actieprogramma mest
Wijziging Wet dieren i.v.m. verbetering handhaving (dierenwelzijn) (WJZ)
Verzamelbesluit dieren (WJZ)
Besluit tot uitvoering van Verordening 2017/625 (WJZ)
Wijziging van twee amvb's i.v.m. verbetering I&R-hond (WJZ)
Aanpassing Visserijwet 1963 i.v.m. opnemen grondslag voor digitale vangstregistratie

• Wijziging Luchthavenbesluit Lelystad Airport
• Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van artikel 83bis van het op 7 december 1944 te
Chicago tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109)
• Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES en
de Wet bestrijding maritieme ongevallen in verband met de schrapping van de beperking van
aansprakelijkheid voor vorderingen inzake wrakopruiming
• Wijziging van de Wet luchtvaart (Omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot
publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan)
• Aanvullingswet geluid Omgevingswet
• Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Verordening (EU) nr. 376/2014 van het
Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 inzake het melden, onderzoeken en opvolgen van
voorvallen in de burgerluchtvaart
• Wijziging van de Wet bescherming Antarctica in verband met het verruimen van de toegang tot
speciaal beschermde gebieden, het uitbreiden van de vergunningplicht en het verduidelijken van
de positie van internationale waarnemers

•
•
•
•
•
•

Ontwerpbesluit inzake Milieuzones
Voorstel afstemming bedientijden sluizen en bruggen
Aanvullingsbesluit Bodem (Omgevingswet)
Aanpassing legionella regelgeving
Wijziging besluit badinrichting
Besluitvorming gebiedsbescherming Centrale Oestergronden en Friese Front (tezamen met gebieden Natura 2000,
brief LNV/IenW)
Voorkeursbeslissing Grevelingen
Wijziging van het Activiteitenbesluit en het Besluit omgevingsrecht in verband met noodzakelijk periodiek
onderhoud en het herstel van gebreken
Wijziging Regeling beheer verpakkingen ivm statiegeld
Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer en Besluit brandstoffen luchtverontreiniging in verband met invoering
benzine E10
Luchthavenbesluit Lelystad
Luchthavenindelingbesluit (LIB) Schiphol
Wijziging LVB ivm nieuw stelsel Schiphol en implementatie EU-verordening 598/2014 (airportnoise)
Aanwijzingsbesluit luchthavens BES
Verzamelwet IenW 2019 ivm herstellen wetstechnische gebreken en het aanvullen van omissies in diverse wetten

• 1 aanhangig wetsvoorstel
Defensie

Onderwijs

Fin-Ec.

Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap
• Planningoverzicht 2019 nog
niet binnen
• Minimaal 2 nieuwe
wetsvoorstellen verwacht
• 5 aanhangige
wetsvoorstellen
Financiën
• 27 nieuwe regelingen
• 5 aanhangige
wetsvoorstellen

Economische Zaken en
Klimaat
• 8 nieuwe regelingen
• 8 aanhangige
wetsvoorstellen

Leefomgeving

•

Uitwerking klimaatakkoord
Franchise
Windenergie op zee
Verbod op kolen bij
elektriciteitsproductie
Instituut Mijnbouwschade
Groningen
Verbod ritueel slachten
Regulering aantallen
veehoudlocaties
Plantgezondheidswet

Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit

•
•

• 7 nieuwe regelingen
• 5 aanhangige
wetsvoorstellen

•

Infrastructuur en Waterstaat

• Luchthavenbesluiten (o.a.
Lelystad / Schiphol)
• Ontwerpbesluit inzake
Milieuzones
• Vuurwerkbesluit
• Omvorming ProRail

• 64 nieuwe regelingen
• 7 aanhangige regelingen

• Douaneverdrag India
• Wetsvoorstel beleggingsobjecten

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn
Wet verwijzingsportaal bankgegevens
Wetgevingsbrief 2019
Wijzigingswet financiële markten 2020
Implementatiewetsvoorstel ATAD2
Douaneverdrag Singapore
Douaneverdrag Vietnam
Douaneverdrag Panama
Belastingverdrag Ierland
Belastingverdrag Irak
Belastingverdrag Iran
Belastingverdrag Spanje
Protocol wijziging belastingverdrag Polen
Protocol wijziging belastingverdrag Bangladesh
Protocol wijziging belastingverdrag Zwitserland
Wetsvoorstel rekening-courantmaatregel
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Implementatiewetsvoorstel mandatory disclosure
Wetsvoorstel bronbelasting op rente en royalty’s naar laagbelastende jurisdicties en in misbruiksituaties
Implementatiewetsvoorstel btw-richtlijn e-commerce
Implementatiewetsvoorstel btw-richtlijn m.b.t. quick fixes
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Rijkswet Nationaliteit Zeeschepen
Startbesluit luchtruim
LVB Schiphol
Wijziging Asbestverwijderingsbesluit ivm verbod op asbestdaken
Besluit tot wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012 (Landelijk Asbestvolgsysteem)
Wijziging Besluit omgevingsrecht (bodemenergiesystemen onder BTP
Wijziging Besluit ggo (uitsluitend opslag van ggo's en vervallen onderscheid II-k en II-v)
Wijziging Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen ivm enkele aanpassingen
Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met implementatie BBT conclusies grote stookinstallaties
(uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1442)
Wijziging Vuurwerkbesluit (verplichtstelling vuurwerkbrillen en aansteeklonten)
Wijziging van het Besluit burgerluchthavens ivm helikopterluchthavens op ziekenhuizen
Wijziging Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ivm harmonisatie milieuzones
Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet
Wijziging Drinkwaterbesluit (uitwerking Wet beveiliging netwerken en informatiesystemen)
Aanvullingsbesluit zwemmen of baden in waterbassins Omgevingswet
Wijziging van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen
Wijziging WVW 1994 (ongeldigverklaring onrechtmatig verleende getuigschriften van vakbekwaamheid)
Wijziging Havenbeveiligingswet ivm aanpassing opleiding havenbeveiligers
Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening
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Tracébesluit Meteren-Boxtel
Luchtvaartnota
Uitvoering Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
Deltaprogramma 2020
Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet
Inrichtingen en Activiteitenbesluit BES
Wijziging Asbestverwijderingsbesluit (toplaag bodem)
Wijziging van diverse Besluiten ivm implementatie richtlijn (EU) 2018/851 Europese Afvalpakket 2018
Wet Publiekrechtelijke omvorming ProRail
Wet aanpassing afvalwaterbeheer BES
Wijziging van de Waterwet ivm bekostiging Wet van maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast uit het
Deltafonds
Wijziging WVW 1994 (invoering geschiktheidseisen bromfietsers)
Wijziging WVW 1994 (verbetering handhaafbaarheid)
Wijziging WVW 1994 (ivm implementatie Richtlijn 2018/645)
Wijziging Wet VROM BES
Implementatiewet gewijzigde Kaderrichtlijn afvalstoffen

Wetsvoorstel implementatiewet CPC
Wetsvoorstel wijziging wet markt en overheid
Wetsvoorstel Ruimte voor Duurzaamheidsinitiatieven
Wet Instituut Mijnbouwschade Groningen
Wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/410 ter bevordering
van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen
• Wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen
• Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie
• Wetsvoorstel investeringsaftrek en financiële zekerheden
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Zeehavennota
Definitief Luchthavenbesluit Lelystad Airport
Luchthavenbesluit Rotterdam
Wijziging luchthavenbesluit Maastricht
Luchthavenbesluit luchthaven Eelde
Besluit beperkingengebieden buitenlandse luchthavens
Wijziging Besluit gewasbescherming en biociden ivm herziening opleidingsstructuur biociden en
andere onderwerpen
Wijziging Gemeentewet ivm differentiatie parkeertarieven Q4
Wijziging Loodsenwet (nav evaluatie ACM toezicht op loodstarieven)
Wijziging Scheepvaartverkeerswet en enige andere wetten ivm verdere flexibilisering loodsplicht
(Loodsplicht nw stijl)
Wijziging Wet vervoer gevaarlijke stoffen ivm het rangeren met gevaarlijke stoffen op
spoorwegemplacementen
Wetswijziging Wet elektriciteit en drinkwater BES ivm de toegankelijkheid en betaalbaarheid van
de drinkwatervoorziening in Caribisch Nederland (Wedb)
Wijziging Wet VROM BES
Wijziging Wet luchtvaart in verband met toepassing Verordening 2017/373 (gemeenschappelijke
eisen luchtverkeersdienstverleners)

