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Wijzigingen voorgesteld door de regering bij het voorstel 
inzake de Evaluatiewet Wfpp 
 

Aanleiding 
De tweede lezing van het wetsvoorstel Evaluatiewet Wfpp is benut om technische 
verbeteringen aan te brengen in verband met de aangenomen amendementen op 
5 april jl.   
 
Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd om in te stemmen met bijgevoegde wijzigingen voorgesteld 
door de regering en daartoe te ondertekenen: 
• de toelichting bij de wijzigingen voorgesteld door de regering;  
• de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer. 
 
Toelichting 
• In verband met het relatief grote aantal amendementen dat is ingediend op 

het wetsvoorstel, heeft de Tweede Kamer op verzoek van de leden Omtzigt en 
Bromet ingestemd met een tweede lezing van het wetsvoorstel, waarmee de 
eindstemming over het wetsvoorstel is uitgesteld tot 12 april a.s.  

• Tot de eindstemming kunnen door de regering wijzigingen worden voorgesteld 
die nodig zijn geworden door voor of bij de stemmingen aangebrachte 
wijzigingen, of die kennelijke vergissingen herstellen (artikel 9.12, tweede lid, 
van het RvOTK).  

• Het bijgevoegde voorstel betreft vier kleine technische verbeteringen (zoals 
verschrijvingen of verkeerde verwijzingen) die samenhangen met de 
aangenomen amendementen of het opmaken van het tweede-lezingsvoorstel 
door Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer. Bureau wetgeving zal met de 
vernummeringsbevoegdheid van de TK-voorzitter nog een doorlopende 
nummering aanbrengen in de verschillende onderdelen van het voorstel. Dat 
kan namelijk pas in "een door de Kamer aangenomen wetsvoorstel" (artikel 
9.13, eerste lid, RvOTK). De voorgestelde verbeteringen van de zijde van de 
regering hebben – in overleg met Bureau wetgeving – betrekking op de tekst 
van de artikelen (incl. de verwijzingen daarin). 

• In de bijlage vindt u een overzicht van de aangenomen amendementen.  
 
Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
N.v.t.  
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Bijlagen 
 

Nr.  Naam Informatie 

1 
2 
3 
4 

Aanbiedingsbrief 
Wijzigingen voorgesteld door de regering 
Bijgewerkt wetsvoorstel Evaluatiewet Wfpp 
Overzicht aangenomen amendementen 
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