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A. In te dienen wetsvoorstellen 

 

 

1. Wetsvoorstel hervorming ontslagrecht en WW, aanscherpen definitie 

passende arbeid WW, wijziging IOW en intrekking IOAW en verbetering 

rechtspositie flexwerkers*1 

Korte inhoud: conform regeerakkoord 

Planning: 

hoofdlijnennotitie naar TK en EK april 2013 

Indiening TK juni 2013 

Indiening EK december 2013 

Inwerkingtreding 1 juli 2014 

 

2. Participatiewet* 

Korte inhoud: conform regeerakkoord  

Planning:  
Indiening TK 2e kwartaal 2013 

Indiening EK 4e kwartaal 2013  

Inwerkingtreding 1 januari 2014 
 

3. Hervorming kindregelingen* 

a. Wetsvoorstel hervorming kindregelingen (kosten van kinderen, kinderbijslag 

en kindgebondenbudget, incl. fiscale maatregelen en WTOS)  

Korte inhoud: conform regeerakkoord 

Planning: 

Indiening bij TK september 2013 

Indiening EK januari 2014 

Inwerkingtreding 1 juli 2014 

b. Wetsvoorstel niet indexeren Algemene kinderbijslagwet per 1 juli 2013 

Korte inhoud: conform regeerakkoord  

Planning:  

Indiening TK februari 2013 

Indiening EK mei 2013 

Inwerkingtreding juli 2013 

4. Wijzigingen Algemene Ouderdomswet* 

a. Wetsvoorstel wijziging AOW (partnertoeslag)  

Korte inhoud: conform regeerakkoord 

Planning:  

Indiening TK juli 2013  

Indiening EK november 2013  

Inwerkingtreding 1 juli 2014 

 

b. Wetsvoorstel wijziging AOW (leeftijd) 

Korte inhoud: conform regeerakkoord 

Planning:  

Indiening TK maart 2014 

Indiening EK augustus 2014 

Publicatie december 2014  

Inwerkingtreding 2016 

                                                           
1
 * Bezuinigingsvoorstel op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat meer dan 50 miljoen euro 

bedraagt. 
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c. Schrappen voorschotregeling AOW  

Korte inhoud: wijziging van de AOW en de WWB om de regeling te schrappen die 

personen die in 2013, 2014 en 2015 de pensioengerechtigde leeftijd bereiken recht geeft 

op een voorschot in de vorm van een renteloze lening over een, twee of drie maanden. 

Planning:  

Wordt meegenomen bij Verzamelwet SZW 2013 (zie nummer 10) 

 

5. Wetsvoorstel maatregelen op WWB-terrein en overige SZ-wetten 

(kostendelersnorm, samenwoonnorm, algehele arbeids- en re-integratieplicht 

en naleving, alsmede vergroting activerende werking)* 

Korte inhoud: conform regeerakkoord 

Planning:  

Indiening TK september 2013 

Indiening EK december 2013  

Inwerkingtreding 1 juli 2014 

 

6. Wetsvoorstel wijziging Anw*  

Korte inhoud: conform regeerakkoord 

Planning:  

Indiening TK tweede kwartaal 2013 

Indiening EK vierde kwartaal 2013 

Inwerkingtreding: 1 juli 2014 

 

7. Wijzigingswet kinderopvang 2013 

Korte inhoud: het wetsvoorstel betreft, naast een groot aantal wetstechnische 

wijzigingen, onder andere wijzigingen met betrekking tot de verklaring omtrent het 

gedrag (VOG), de introductie van een wettelijke meldplicht voor kindermishandeling 

gepleegd door professionals in de kinderopvang, de introductie van wettelijke eisen met 

betrekking tot de transparantie van de kwaliteit van de geboden opvang en aanpassingen 

met betrekking tot het register buitenlandse kinderopvang. 

Planning: 

Indiening TK januari 2013 

Indiening EK april 2013 

Inwerkingtreding 1 juli 2013 

 

8. Wet aanpassing klachtrecht ouders en positie oudercommissies in de 

kinderopvang 

Korte inhoud: met het oog op de versterking van de positie van ouders, worden onder 

andere het klachtrecht van ouders en de rechten van de oudercommissies opnieuw 

vormgegeven en gestroomlijnd.  

Planning:  

Indiening TK derde kwartaal 2013  

Indiening EK eerste kwartaal 2014  

Inwerkingtreding 1 juli 2014 

9. Wijzigingen Pensioenwet (en Wet verplichte beroepspensioenregeling) 

a. Verzamelwet pensioenen 2014 

Korte inhoud: kleine wijzigingen en technische aanpassingen Pensioenwet en Wet 

verplichte beroepspensioenregeling. 

Planning:  

Indiening TK september 2013 

Indiening EK november 2013  

Inwerkingtreding januari 2014 
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b. Wetsvoorstel i.v.m. het introduceren van een algemene pensioeninstelling 

Korte inhoud: de Pensioenwet wordt gewijzigd waarbij de algemene pensioeninstelling 

(API) wordt geïntroduceerd. 

Planning:  

Hoofdlijnennota februari 2013  

Indiening TK september 2013 

Indiening EK december 2013 

Inwerkingtreding 1 juli 2014 

 

c. Wetsvoorstel herziening waardeoverdracht 

Korte inhoud: wijzigingen n.a.v. de adviesaanvraag aan de STAR over alternatieven voor 

het huidige systeem van waardeoverdracht en rond de nieuwe pensioencontracten. 

Planning:  

Consultatieversie juni 2013 

Indiening TK december 2013 

Indiening EK juni 2014 

Inwerkingtreding januari 2015 

d. Wetsvoorstel tot wijziging van de communicatievoorschriften pensioenen 

Korte inhoud: verbetering regelgeving m.b.t. communicatie over pensioenen. 

Planning:  

Consultatieversie juni 2013 

Indiening TK: december 2013 

Indiening EK juni 2014 

Inwerkingtreding januari 2015 

e. Wetsvoorstel wijziging financieel toetsingskader pensioenfondsen alsmede 

m.b.t. de invaarproblematiek 

Korte inhoud: Zie hoofdlijnennota van 30 mei 2012 (Kamerstukken II, 2011/12 32043, 

nr. 113). 

Planning:  

Consultatieversie juni 2013 

Indiening TK december 2013 

Indiening EK juni 2014 

Inwerkingtreding januari 2015 

10. Verzamelwet SZW 2013 

Korte inhoud: kleine aanpassingen en technische wijzigingen, o.a. afbouw Algemene 

heffingskorting. 

Planning:  

Indiening TK maart 2013 

Indiening EK mei 2013 

Inwerkingtreding 1 juli 2013 

 

11. Wetsvoorstel werken na de AOW-gerechtigde leeftijd 

Korte inhoud: een aantal arbeidsrechtelijke belemmeringen voor doorwerken na de AOW-

gerechtigde leeftijd worden weggenomen. 

Planning:  

Indiening bij TK april 2013 

Indiening bij EK september 2013 

Inwerkingtreding 1 januari 2014 
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12. Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk 

en inkomen en enige andere wetten in verband met fraudeaanpak door 

gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekend 

zijnde gegevens 

Korte inhoud: wettelijke regeling van bevoegdheden gegevens te verstrekken en te 

verwerken op het terrein van werk en inkomen ten behoeve van andere publieke taken. 

Planning:  

Indiening TK februari 2013 

Indiening EK mei 2013 

Inwerkingtreding 1 oktober 2013 

 

13. Wijziging WML i.v.m. het onder die wet brengen van de overeenkomst van 

opdracht 

Korte inhoud: met het wetsvoorstel wordt geregeld dat een ieder die op basis van een 

overeenkomst van opdracht arbeid verricht voor een ander, recht krijgt op het wettelijk 

minimumloon, tenzij hij handelt uit hoofde van beroep of bedrijf en fiscaal als 

ondernemer wordt gezien. 

Planning:  

Indiening TK april 2013 

Indiening EK juni 2013 

Inwerkingtreding 6 maanden na plaatsing 

14. Wijziging Wet SUWI: beroepsgeheim  

Korte inhoud: wijziging Wet SUWI: beroepsgeheim, medische gegevens. Afhankelijk van 

kabinetsstandpunt n.a.v. onderzoek VWS naar medisch beroepsgeheim wordt besloten of 

dit een apart wetgevingstraject wordt. 

Planning:  

Indiening TK september 2013 

Indiening EK december 2013 

Inwerkingtreding 1 juli 2013 

 

15. Wetsvoorstel n.a.v. de richtlijn Single permit (Wet arbeid vreemdelingen) 

Korte inhoud: implementatie van richtlijn nr. 2011/98/EU (PbEG L 2011, 343).  

Implementatiedatum 25 december 2013. 

Planning:  

Indiening TK juli 2013 

Indiening EK oktober 2013  

Inwerkingtreding 1 januari 2014 

16. Ratificatie enkele ILO-verdragen op arboterrein 

Korte inhoud: een aantal ILO-verdragen op het terrein van de Arbeidsomstandigheden 

wet worden geratificeerd.   

Planning:  

(Uitgaande van advisering door Stichting van de Arbeid uiterlijk juli 2013) 

Indiening TK december 2013  

Indiening EK maart 2014  

Inwerkingtreding 1 juli 2014 
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17. Nota van wijziging Wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en 

arbeidstijden 

Korte inhoud: Mogelijke aanvullingen op het Wetsvoorstel Modernisering regelingen voor 

verlof en arbeidstijden na overleg met sociale partners in het kader van de sociale 

agenda.  

Planning:  

Indiening TK 3e kwartaal 2013 

Indiening EK 1e kwartaal 2014 

Inwerkingtreding 1 juli 2014 


