
BZK 

Wijziging Kadasterwet i.v.m. eisen die aan de elektronische handtekening worden gesteld 

(35395): 

Verwachte indiening nota n.a.v. verslag begin april 

 

Wetsvoorstel huur en inkomensgrenzen: 

Verwachte indiening TK eind april 

 

Wet toeristische verhuur van woonruimte (35353):   

Verwachte indiening nota n.a.v. verslag medio april 

 

 

EZK 

Wet versterking gebouwen Groningen:  

Verwachte indiening TK eind april/begin mei  

 

Wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste zeggenschap in 

telecommunicatiepartijen (35368): 

Verwachte indiening, nota n.a.v. verslag begin april 

 

Wijziging Boek 7 BW, invoering titel franchiseovereenkomst (35392):  

Verwachte indiening nota nav verslag eind april 

 

Wijziging Mijnbouwwet (het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en 

investeringsaftrek mijnbouw op zee): 

Verwachte  indiening TK begin mei 

 

Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen: 

Verwachte indiening TK eind mei 

 

Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie (energielabel) (35407): 

Verwachte indiening nota n.a.v. verslag eind april 

 

Wet ter implementatie van Richtlijn EU 2019/1 tot toekenning van bevoegdheden aan de 

mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter 

waarborging van de goede werking van de interne markt: 



Verwachte indiening TK eind april 

 

Wijziging Telecommunicatiewet ivm verlagen overstapdrempels (35368):  

Verwachte indiening nota n.a.v. verslag medio april  

 

 

Financiën 

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de verificatie van interesten 

die lopen vanaf de faillietverklaring van een bank of beleggingsonderneming:  

Verwachte indiening TK eind mei 

 

Wijziging Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES: 

Verwachte indiening TK medio april  

 

Spoedwet hardheidsregeling Adviescommissie Uitvoering Toeslagen: 

Verwachte indiening TK eind mei  

 

Herstelwet financiële markten 

Verwachte indiening medio april 

 

IenW 

Wijziging Wegenverkeerswet e.a. in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2018/858 

e.a.: 

Verwachte indiening TK begin mei 

 

Uitvoeringswet zeehavenverordening: 

Verwachte indiening TK eind april  

 

 

JenV 

Reparatiewet USB:  

Verwachte indiening TK begin april 

 

Wijziging Wjsg i.v.m. het kunnen weigeren van een VOG op basis van politiegegevens (35555): 



Verwachte indiening nota n.a.v. verslag eind april 

 

Wetsvoorstel versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit: 

Verwachte indiening TK eind mei 

 

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden: 

Verwachte indiening TK begin mei 

 

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter bestendiging van de bevoegdheid  

om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen en te verwerken: 

Verwachte indiening TK begin juli 

 

Bedenktijd voor beursvennootschappen (35367): 

Verwachte indiening nota n.a.v. verslag begin april 

 

Verduidelijking art. 2:20 BW ter bestrijding van radicale antidemocratische organisaties (35366): 

Verwachte indiening nota n.a.v. verslag begin april 

 

Transparantie geldstromen naar maatschappelijke organisaties: 

Verwachte indiening TK medio juni 

 

Wetsvoorstel tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen (35348): 

Verwachte indiening  nota n.a.v. verslag eind april 

 

 

OCW 

Wet vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen (35354): 

Verwachte indiening nota n.a.v. nader verslag medio april  

 

 

SZW 

Wet Breed offensief (35394):  

Verwachte indiening nota n.a.v. verslag half april  

 



Wetsvoorstel houdende regels over inburgering in de Nederlandse samenleving: 

Verwachte indiening TK medio mei  

 

Wet verandering koppeling AOW-leeftijd: 

Verwachte indiening TK medio juni 

 

Wijziging van de Participatiewet i.v.m. het verbeteren van ondersteuning van mensen in de 

bijstand en aanpassing taaleis: 

Verwachte indiening TK begin juni 

 

Wetsvoorstel tot wijziging van de Pensioenwet en Wvb in verband met  introduceren van 

keuzemogelijkheid bedrag ineens, vrijstelling RVU-heffing en uitbreiden verlofsparen: 

Verwachte indiening TK medio augustus 

 

 

VWS 

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het bevorderen van zorgcontractering, Wet 

ambulancevoorzieningen en Spoedreparatiewet Wvvgz/ Wzd:  

Verwachte indiening TK begin juni 

 


