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Hierbij zenden wij u een geactualiseerd overzicht van de stand van zaken van de 

spoedeisende wetsvoorstellen voor het zomerreces. Dit zijn de wetsvoorstellen 

waarvan het kabinet afhandeling voor het zomerreces wenselijk acht.  

 

In het overzicht zijn ook de wetsvoorstellen vermeld die op dit moment bij uw 

Kamer of Tweede Kamer in behandeling zijn en waarvan afhandeling door uw 

Kamer voor het zomerreces niet strikt noodzakelijk is. Dit overzicht is toegevoegd 

om u in de gelegenheid te stellen de behandeling van deze wetsvoorstellen 

zorgvuldig te plannen en daarbij de door u gewenste spreiding in acht te nemen.  

 

 

De Minister van Sociale Zaken De Staatssecretaris van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid, en Werkgelegenheid, 

 

 

 

 

 

L.F. Asscher Jetta Klijnsma 
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Overzichten stand van zaken wetgeving SZW april 2013 
 

Inhoud: 

A. Spoedeisende wetsvoorstellen voor het zomerreces 2013 

B. Andere wetsvoorstellen op dit moment in EK of TK aanhangig 

 

 

A. Spoedeisende wetsvoorstellen voor het zomerreces 2013 
 

1. Wijzigingswet kinderopvang 2013 (33 538) 

Stand van zaken: het wetsvoorstel is in de Tweede Kamer aangemeld voor plenaire 

behandeling.  

Geplande inwerkingtreding: 1 juli 2013. 

 

2. Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen (33 182) 

Stand van zaken: het wetsvoorstel is nog in behandeling bij de Tweede Kamer. De Eerste 

Kamer is over twee nota’s van wijziging geïnformeerd bij brief van 21 december 2012 

(Kamerstukken I 2012-2013, 31 537, M). Voor de Eerste Kamercommissie voor SZW is 

een technische briefing voorzien zodra het wetsvoorstel bij de Eerste Kamer aanhangig 

is. 

Geplande inwerkingtreding: 1 juli 2013.  

 

3. Wetsvoorstel aanpassing van de Wet op de ondernemingsraden in verband met 

wijziging van de financiering van het scholingssysteem voor leden van de 

ondernemingsraad (33 367) 

Stand van zaken: het wetsvoorstel is op 14 februari 2013 aangenomen door de Tweede 

Kamer. Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor SZW vond 

plaats op 26 maart 2013. Het voorlopig verslag is in bewerking. 

Geplande inwerkingtreding: zo spoedig mogelijk (bestaande regeling wordt vooralsnog 

vanaf 1 januari 2013 niet meer toegepast). 

 

4. Wetsvoorstel niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene 

Kinderbijslagwet per 1 juli 2013 (33 525) 

Stand van zaken: het wetsvoorstel is in de Tweede Kamer op 2 april 2013 aangenomen. 

Geplande inwerkingtreding: 1 juli 2013. 

 

5. Wetsvoorstel wijziging van de Wet op de de bedrijfsorganisatie en de Wet financiering 

sociale verzekeringen in verband met de financiering van de Sociaal-Economische Raad 

(33 481) 

Stand van zaken: het wetsvoorstel is op 14 maart 2013 door de Tweede Kamer 

aangenomen. De Eerste Kamercommissie voor SZW bespreekt op 9 april 2013 de 

procedure. 

Geplande inwerkingtreding: 1 januari 2013 (met terugwerkende kracht). 

 

6. Wetsvoorstel intrekking van de wet overleg minderhedenbeleid in verband met de 

herijking van de overlegvorm over het integratiebeleid (33 297)   

Stand van zaken: het wetsvoorstel is door de Tweede Kamer op 12 maart 2013 

aangenomen. Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor SZW 

vindt plaats op 9 april 2013. 

Geplande inwerkingtreding: 1 juli 2013.  
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B. Andere wetsvoorstellen op dit moment in EK of TK aanhangig  
(Niet zijnde spoedeisende wetsvoorstellen maar vanuit oogpunt van spreiding wenselijk 

voor het zomerreces in de Eerste Kamer te behandelen) 

  

1. Wetsvoorstel heroverweging Remigratiewet (33 085) 

Stand van zaken: het wetsvoorstel is door de Tweede Kamer op 29 januari 2013 

aangenomen. De Eerste Kamercommissie voor SZW heeft op 19 maart 2013 het 

voorlopig verslag uitgebracht. Planning memorie van antwoord in de loop van april 2013.  

Geplande inwerkingtreding: 1 januari 2014. 

 

2. Wetsvoorstel Herziening Wet arbeid vreemdelingen (33 475) 

Stand van zaken: het wetsvoorstel is in de Tweede Kamer aangemeld voor plenaire 

behandeling.  

Geplande inwerkingtreding: 1 juli 2013. 

 

3. Verzamelwet SZW 2013 (33 556) 

Stand van zaken: het wetsvoorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer. De nota naar 

aanleiding van het verslag alsmede een nota van wijziging wordt in de eerste week van 

april aan de Tweede Kamer gezonden.  

Geplande inwerkingtreding: 1 juli 2013. 

 

4. 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 bekende zijnde gegevens (33 579) 

Stand van zaken: inbrengdatum voor het verslag van de Tweede Kamer is vastgesteld op 

10 april 2013.  

Geplande inwerkingtreding: 1 januari 2014. 


