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Datum 28 maart 2023 

Onderwerp Uitvoering motie-Bredenoord inzake geconsolideerde teksten van te 

wijzigen wetten 

 

 

 

De motie van het lid Bredenoord c.s. van 15 februari 20221 verzoekt de regering 

om in overleg met de Eerste Kamer een praktische werkwijze te ontwikkelen om 

voorstellen tot wetswijziging vergezeld te laten gaan van de geconsolideerde tekst 

van de te wijzigen wet zoals die zou komen te luiden na aanneming van het 

wijzigingsvoorstel.  

 

Naar aanleiding van de motie is in overleg met leden van uw Kamer en de griffie 

daarvan een voorstel ontwikkeld om op een praktische wijze uitvoering te kunnen 

geven aan deze motie.  

 

Preconsolidatie is geen standaard praktijk in het wetgevingstraject. Aan de zijde 

van het kabinet speelde daarom, zoals ook aangegeven, zorgen over het 

capaciteitsbeslag dat het aanleveren van geconsolideerde wetteksten voor 

behandeling in uw Kamer zou opleveren voor de wetgevingsdirecties van de 

ministeries.  

 

Ik waardeer dat van uw zijde bereidheid is getoond om rekening te houden met 

deze zorg. Uit de gevoerde overleggen met uw Kamer en de ministeries zijn 

afspraken voortgekomen waarbij in noodzakelijke en logische gevallen een 

geconsolideerde wettekst wordt verstrekt, maar onnodige inspanningen worden 

voorkomen. Deze afspraken zijn opgenomen in het in de bijlage opgenomen 

document.  

 

Uiteindelijk kostte de organisatorische afstemming meer tijd dan voorzien. De 

oorzaak daarvan is dat het noodzakelijk bleek om middelen te vinden waarmee 

kan worden gewaarborgd  dat de capaciteit beschikbaar is om de gemaakte 

afspraken daadwerkelijk te kunnen waarmaken. Ik bied u mijn  

verontschuldigingen aan voor de vertraging in de totstandkoming van deze reactie 

die hiervan het gevolg was.  

 

Inmiddels zijn stappen gezet om te komen tot de benodigde extra capaciteit, 

maar het blijft noodzakelijk om oog te houden voor de extra belasting die deze 

taak kan opleveren voor de wetgevingsdirecties van de ministeries en de 
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mogelijke vertraging in wetgevingstrajecten die daarvan het gevolg kan zijn. Ik 

stel daarom voor dat wij over circa zes maanden evalueren of de in goed overleg 

gemaakte afspraken in de praktijk aan het doel beantwoorden en goed 

uitvoerbaar zijn.  

 

 

De Minister voor Rechtsbescherming, 

 

 

 

 

F.M. Weerwind 

 

 

 

 

  


