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Spoedeisende wetsvoorstellen tot voorjaars- en verkiezingsreces 12 februari 2021 

Tweede Kamer 

 Dept. Titel Kamer-
stukken 

Procesfase Motivering 

1. JenV Wijziging van de 
Vreemdelingenwet 2000 ter 
bestendiging van de bevoegdheid 
om biometrische gegevens van 
vreemdelingen af te nemen en te 
verwerken 

35604 TK Als dit wetsvoorstel niet tijdig wet wordt kunnen 
biometrische persoonsgegevens niet meer worden ingezet 
in de vreemdelingen-keten en moeten bovendien alle 
biometrische persoonsgegevens die op dit moment zijn 
opgeslagen worden vernietigd. 
 

2. JenV Her-implementatie kaderbesluit 
Europees aanhoudingsbevel 

35535 TK  
Spoedadvies gevraagd bij 
RvS over nota van 
wijziging, indiening bij TK 
2e week januari. 

De voorgestelde wijziging van de Overleveringswet volgt 
uit een aantal arresten van het Hof van Justitie EU. 
Implementatie van Hof arresten is een dwingende 
verplichting van EU-recht. Het niet-naleven van die 
verplichting leidt tot invrijheidstelling of beperkte 
vervolging van op basis van een EAB gedetineerde 
verdachten en tot een inbreukprocedure door de Europese 
Commissie. 

3. EZK Wijziging van de Tijdelijke wet 
Groningen i.v.m. versterking 
gebouwen in provincie Groningen 

35603 TK Wetsvoorstel beoogt de basis te bieden voor de 
versterkingsoperatie van woningen in het 
aardbevingsgebied. Dit is een belangrijk wetsvoorstel 
voor de verankering van de veiligheidskaders, het publiek 
maken en van de versterkingsoperatie en het versnellen 
ervan, door onder meer stroomlijning van de 
besluitvormingsprocedure. 

4. EZK Wijziging van de Wet verbod 
kolen bij elektriciteitsproductie 
(tijdelijke productiebeperking) 

35668 TK Voor uitvoering van het Urgendavonnis moet in 2020 de 
emissiereductie met 25% gereduceerd zijn. Het kabinet 
heeft op 24 april jl. aanvullende maatregelen 
aangekondigd. De productiebeperking kolencentrales is 
een van de maatregelen die direct effect heeft en een 
significante bijdrage kan leveren aan CO2-reductie op 
korte termijn. Hoe eerder het wetsvoorstel in werking 
treedt, hoe groter het effect van de productiebeperking in 
het jaar 2021 en hoe groter de bijdrage die deze 
maatregel kan leveren om de reductie met 25% te 
reduceren.  
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5. OCW Wetsvoorstel vereenvoudiging 
bekostiging po: wijziging van de 
wpo, wel, wpobes, wvo en enkele 
andere wetten vanwege de 
vereenvoudiging van de 
bekostiging voor de scholen voor 
primair onderwijs en 
samenwerkingsverbanden. 

35605 TK  
Dit wetsvoorstel is 
ingediend op 15 oktober 
2020. De nota naar 
aanleiding van het 
verslag is in december 
uitgebracht. 

Indien dit voorstel naar achteren schuift na de 
verkiezingen, komt de voorbereiding van de 
implementatie voor dit voorstel onder druk. Het is dan de 
vraag of de uitvoeringsinstantie  DUO op tijd klaar kan 
zijn om de complexe ICT-systemen aan te passen. 

6. OCW Wetsvoorstel wijziging van onder 
meer wec, wvo en wvobes ivm 
het uitreiken van een 
schooldiploma aan leerlingen in 
het praktijkonderwijs en in het 
voortgezet speciaal onderwijs 

35580 TK  
Wetsvoorstel is gereed 
voor plenaire 
behandeling in de 
Tweede Kamer. Mogelijk 
als hamerstuk. 

Dit voorstel is maatschappelijk en politiek zeer gewenst 
en al een langere behoefte in het praktijkonderwijs. Het 
komt voort uit Regeerakkoord, is ook eerder aan de 
Kamer als prioritair gemeld en de vaste commissie OCW 
heeft 17/12/2020 uitgesproken dit wetsvoorstel te willen 
behandelen voor het verkiezingsreces. 

7. OCW Wijziging van het Burgerlijk 
Wetboek om de verhouding 
tussen het aantal mannen en 
vrouwen in de top van grote 
bedrijven evenwichtiger te 
maken 

35628 TK  
Ingediend 4 november 
2020, inbreng verslag 10 
december. 
NB: J&V is de eerste 
indiener, maar de 
commissie OCW heeft 
het voortouw. 

Prioriteit voor behandeling voor het verkiezingsreces 
vanwege het vacuüm dat ontstaat. Het kabinet heeft in 
het kabinetsstandpunt bij het SER advies uitgesproken 
dat  de streefcijferregeling met ingang van 2020 is 
verlopen en dat het – gezien de urgentie die uit de cijfers 
spreekt - zaak is om de duur van het huidige wettelijk 
vacuüm te beperken. Het kabinet streeft daarom naar een 
voortvarende invoering. Recentelijk hebben meerdere 
partijen in de TK tijdens het WGO gevraagd naar de 
voortgang van het wetsvoorstel en de vaste commissie 
OCW heeft 17/12/2020 uitgesproken dit wetsvoorstel te 
willen behandelen voor het verkiezingsreces. 
 

8. VWS voorstel voor de Tijdelijke wet 
informatieverstrekking RIVM in 
verband met COVID-19 

35479 TK 
De nota naar aanleiding 
van het verslag is 
uitgebracht en het 
wetsvoorstel staat op de 
lange termijn-agenda 
van de Tweede Kamer 
genoemd voor plenaire 
behandeling in week 5. 
 

Spoedige behandeling is noodzakelijk omdat inzicht in 
deze data, juist als we weer richting versoepeling gaan na 
deze lockdown, erg belangrijk is. Dit inzicht stelt het RIVM 
is staat tot het snel en effectief monitoren van het risico 
op besmetting, risico’s op verspreiding te herkennen en 
signalen af te geven aan het lokale bestuur en effecten 
van maatregelen/adviezen te meten (uiteraard alleen in 
tellingen/aantallen). 
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9. Fin Wet Co2 minimumprijs 
Elektriciteit 

35575 TK In het regeerakkoord en klimaatakkoord is afgesproken 
dat de CO2-minimumprijs er komt. In zowel KA als RA is 
afgesproken de minimumprijs per 2020 in te voeren. Daar 
zijn we al ruim overheen. De minimumprijs is een 
belangrijk onderdeel van de maatregelen uit het 
Klimaatakkoord voor de elektriciteitssector en zorgt voor 
investeringszekerheid in die sector bij 
investeringsbeslissingen in CO2-reductie. 

10. Fin Wijziging van de Wet op het 
financieel toezicht i.v.m. een 
verbod op dienstverrichting door 
derdelandsverzekeraars  

35599 TK 
In november 2020 is het 
verslag ontvangen 

Aan de Europese Commissie is beloofd om dit voorstel 
voor het zomerreces tot wet te hebben verheven. 

11. SZW Uitvoeren breed offensief 35394 TK Het voorstel heeft tot doel meer mensen met een 
arbeidsbeperking aan het werk te helpen en te houden. 
Het kabinet streeft ernaar om de wijzigingen met ingang 
van 1 juli 2021 in te voeren. Dit is extra urgent met het 
oog op de gevolgen van de coronacrisis op de 
werkgelegenheid van mensen met een arbeidsbeperking. 

12. BZK Vijf voorstellen tot herindeling en 
samenvoeging van gemeenten 
(Herindeling van de gemeenten 
Amsterdam en Weesp, 
Herindeling van de gemeenten 
Beemster en Purmerend, 
Samenvoeging van de 
gemeenten Heerhugowaard en 
Langedijk, Samenvoeging van de 
gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill 
en Sint Hubert en Sint Anthonis 
en Samenvoeging van de 
gemeenten Landerd en Uden) 
 

35623 
35622 
35621 
35620 
35619 

TK Indien deze voorstellen niet voor reces behandeld 
worden, dan lukt het niet meer om ze vóór de zomer in 
Eerste Kamer te behandelen, en schuift de herindeling 
een jaar op. Dat is voor de gemeentelijke praktijk een 
onwerkbare situatie, omdat er nu al voorbereidingen 
worden getroffen voor de herindelingen en 
samenvoegingen. 

13. BZK Versterking gebouwen in de 
provincie Groningen 

35603 TK Snelle behandeling is noodzakelijk ivm snelle voortgang 
versterkingsoperatie Groningen (versnellen procedure) + 
noodzakelijk voor uitwerken tegemoetkoming bestuurlijke 
afspraken (komt grondslag voor in de wet). Het 
wetsvoorstel creëert de juridische basis voor het publiek 
maken van de versterkingsopgave en de heffing aan de 
NAM. 
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14. BZK Wijziging van de Woningwet naar 
aanleiding van de evaluatie van 
de herziene Woningwet 

35517 TK Wetsvoorstel neemt een aantal belemmeringen weg voor 
woningcorporaties op te kunnen acteren op de 
woningmarkt (o.a. opschorten markttoets). Is 
noodzakelijk gelet op de krapte op de woningmarkt dat 
corporaties hier kunnen acteren (o.m. middenhuur-
segment). Niet-tijdige behandeling van het wetsvoorstel 
brengt aanvaarding van de begroting van BZK in EK in 
gevaar; is een pakket waarover met oppositie afspraken 
zijn gemaakt. Ter uitvoering van verschillende moties van 
de Kamers zijn toezeggingen gedaan die zijn uitgewerkt 
in het wetsvoorstel. Zie onder meer de moties 
Ronnes/Koerhuis/Van Eijs/Dik-Faber (Kamerstukken II 
2081/19, 27926, nr. 294, moties Kox c.s. (Kamerstukken 
I 2019/20, 35 431, I t/m n) ten aanzien waarvan 
specifiek kan worden verwezen naar de brief aan de EK 
van 15 september 2020 (35 431, N). , de motie Klaver, 
Asscher, Marijnissen  (Kamerstukken II 2019/20, 35570, 
nr. 12) waarbij specifiek kan worden verwezen naar de 
brief van 6 november 2020 ((Kamerstukken II 2019/20, 
32 847, 695). d) en de prinsjesdagbrief (Kamerstukken II 
2019/20, 32 847, nrs. 681 en 700).   

15. IenW Wet publiekrechtelijke 
omvorming ProRail 

35396 TK De omvorming van ProRail is onderdeel van het 
regeerakkoord en heeft een beoogde inwerkingtreding 
van 1 juli 2021. De voorbereiding van de implementatie 
van deze omvorming is in volle gang zowel bij ProRail zelf 
als bij het ministerie. Uitstel van deze behandeling tot na 
de verkiezingen is daarom zeer onwenselijk.  
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Eerste Kamer 
 
 Dept. Titel Kamer-

stukken 
Procesfase Motivering 

1. OCW Wetsvoorstel verduidelijking van 
de burgerschapsopdracht aan 
scholen. 

35352 EK 
Dit wetsvoorstel is op 17 
november 2020 met 
grote meerderheid in de 
Tweede Kamer 
aangenomen. Het 
voorbereidend onderzoek 
in de Eerste Kamer zal op 
12 januari plaatsvinden. 

De ontwikkelingen in de maatschappij en ook het debat 
in de Tweede Kamer geven aan dat dit voorstel in een 
belangrijke behoefte voorziet. Zolang dit voorstel geen 
wet is, kan de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) niet 
optreden tegen scholen waardoor scholen niet kunnen 
worden aangesproken op het verzorgen van goed 
burgerschapsonderwijs. Indien dit voorstel wordt 
vertraagd als gevolg van de verkiezingen leidt dit tot 
een jaar uitstel omdat het voorstel dan pas op 1 
augustus 2022 in werking kan treden. In dat jaar blijft 
de onduidelijkheid bij scholen over het 
burgerschapsonderwijs bestaan en kan bovendien nog 
langer niet worden gehandhaafd jegens scholen die 
weinig burgerschapsonderwijs geven. Er blijft dan nog 
een jaar langer een handhavingstekort (vgl CHL-
dossier) bestaan. Dat is zeer onwenselijk. De IvhO en 
de scholen zijn al volop in voorbereiding in de 
verwachting dat dit voorstel per 1 augustus 2021 in 
werking treedt. OCW heeft ter ondersteuning hiervan 
een aantal miljoen aan extra middelen ingezet voor dit 
jaar en komend jaar. Een vertraging met een jaar zal 
een nadelig effect hebben op de effectiviteit van die 
ondersteuning. 
 

3. BZ Machtigingswet oprichting Invest 
International 

35529 EK 
(aangenomen in TK op 
17-12-2020) 

Kabinet heeft in april 2020 nog spoedadvies gevraagd 
aan de Raad van State, omdat het bedrijfsleven door 
Invest International geholpen kan worden bij 
investeringen in het buitenland. Tweede Kamer heeft 
een motie ingediend om het voorstel voor de 
verkiezingen parlementair af te ronden. 

4. LNV Wetsvoorstel stikstofreductie en 
natuurverbetering   

35600 EK 
 

Een voortvarende aanpak van de stikstofproblematiek 
en het natuurherstel is essentieel voor het bereiken van 
de natuurdoelen en urgent om ruimte te bieden aan 
maatschappelijke en economische ontwikkelingen die 
stikstofdepositie veroorzaken op daarvoor gevoelige 
Natura 2000-gebieden. Dat vereist een heldere 
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wettelijke doelstelling en een helder wettelijk kader op 
een zo kort mogelijke termijn. Het gaat immers om een 
grote opgave voor de komende decennia met 
betrokkenheid van verschillende overheden en vele 
maatschappelijke spelers. In reactie op het verzoek tot 
spoedige behandeling door de minister van LNV heeft 
de commissie voor EZK/LNV van de Eerste Kamer 
besloten zich te willen inspannen om de behandeling 
het wetsvoorstel in februari 2021 af te ronden en 
hierbij de samenhangende amvb te betrekken bij de 
wetsbehandeling. 

5. BZK Tijdelijke wet Tweede 
Kamerverkiezing covid-19 

35654 EK 
(aangenomen in TK op 
17-12-2020) 

Spoedige behandeling van het wetsvoorstel is 
noodzakelijk omdat de Tweede Kamer verkiezingen in 
maart 2021 niet kunnen plaatsvinden met 
inachtneming van de daarin opgenomen extra 
maatregelen, te weten vervroegd stemmen op 
maandag en dinsdag en briefstemmen voor kiezers van 
70 jaar en ouder. Die maatregelen zijn bedoeld om 
kiezers meer te kunnen spreiden en meer 
mogelijkheden te geven om hun stem uit te brengen en 
zo bij te dragen aan veilige en toegankelijke 
verkiezingen. Zie ook brief van de Minister van BZK aan 
de voorzitter van de Eerste Kamer van 14 december 
2020. 

6. BZK Behandeling van tweede lezingen 
van Grondwetswijzigingen in 
verenigde vergadering 
35.532 Wijziging van de 
Grondwet inzake de verkiezing, 
de inrichting en samenstelling 
van de Eerste Kamer 

35533 
35532 

EK Spoedige behandeling is noodzakelijk in verband met 
afronding van de eerste lezing van deze 
herzieningsvoorstellen van de Grondwet vóór de 
verkiezingen van de Tweede Kamer in maart. Als eerste 
lezing niet afgerond wordt voor de verkiezingen van 
beide voorstellen, dan liggen de voorstellen 
waarschijnlijk 4 jaar stil. 

7. BZK Wijziging 
huurverhogingsmogelijkheden en 
inkomensgrenzen Woningwet 

35518 EK Noodzakelijk ivm differentiatie inkomensdoelgroep 
corporaties (maakt onderdeel uit van woondeal met 
oppositie en gewenst om voor verkiezingen geregeld te 
hebben) Naast de politieke wens is het noodzakelijk om 
deze voorstellen vroeg te publiceren met het oog op de 
voorbereidingstijd die nodig is voor de implementatie 
door gemeenten (inrichten vrije toewijzing via 
prestatieafspraken) en het aanpassen van de systemen 
door de belastingdienst. Niet-tijdige behandeling van 
het wetsvoorstel brengt aanvaarding van de begroting 
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van BZK in EK in gevaar; is een pakket waarover met 
oppositie afspraken zijn gemaakt. Ter uitvoering van 
verschillende moties van de Kamers zijn toezeggingen 
gedaan die zijn uitgewerkt in het wetsvoorstel. Zie 
onder meer de moties Ronnes/Koerhuis/Van Eijs/Dik-
Faber (Kamerstukken II 2081/19, 27926, nr. 294, 
moties Kox c.s. (Kamerstukken I 2019/20, 35 431, I 
t/m n) ten aanzien waarvan specifiek kan worden 
verwezen naar de brief aan de EK van 15 september 
2020 (35 431, N). , de motie Klaver, Asscher, 
Marijnissen  (Kamerstukken II 2019/20, 35570, nr. 12) 
waarbij specifiek kan worden verwezen naar de brief 
van 6 november 2020 ((Kamerstukken II 2019/20, 32 
847, 695). d) en de prinsjesdagbrief (Kamerstukken II 
2019/20, 32 847, nrs. 681 en 700).   

8. BZK Tijdelijke huurkorting 35516 EK Wetsvoorstel maakt het voor verhuurders mogelijk om 
tijdelijke huurkorting te kunnen aanbieden (ivm corona 
extra noodzakelijk) + regelt verlenging termijn 
investeringsverklaring verhuurderheffing ivm corona 
(van belang ivm doorbouwplannen). Niet-tijdige 
behandeling van het wetsvoorstel brengt aanvaarding 
van de begroting van BZK in EK in gevaar; is een 
pakket waarover met oppositie afspraken zijn gemaakt. 

9. SZW Wet bedrag ineens, RVU en 
verlofsparen 

35555 EK 
Voorlopig is een debat 
gepland op 12-01-2021 

Dit wetsvoorstel is voorwaardelijk voor de 
Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder 
Uittreden (MDIEU). Deze subsidieregeling betreft een 
uitwerking van een belangrijk aspect van het 
Pensioenakkoord en subsidieert vervroegde uittreding. 
Werkgevers staan al enige tijd om per 1-1-2021 hun 
aanvragen in te dienen. Technisch is het geen probleem 
als dit iets later wordt (zie Kamerstukken 35555, nr. 
E), maar het wetsvoorstel moet daartoe wel zsm door 
de EK worden behandeld. 

 


