
Spoedeisende implementatievoorstellen en voorhang verdragen tot reces 12 februari 2020 

 Dept. Titel Kamerstukken Fase en gewenste 
inwerkingtreding  

Motivering 

1.  SZW Wet betaald 
ouderschapsverlof 

 35613 Wgo gepland op 19-
01-2021 

Ivm uitvoering bij het UWV is het nodig om de wet 
voor het einde van het jaar in de TK te behandelen 
 

2. JenV Implementatie Richtlijn 
bestrijding fraude en 
vervalsing niet-contante 
betaalmiddelen 

35656 Ingediend bij de 
Tweede Kamer 

Implementatietermijn loopt af op 31 mei 2021 

3. JenV Invoeringswet Europees 
Openbaar Ministerie 

35429 Inbreng voor nader 
voorlopig verslag op 
19 januari 2021 

Met het oog op een tijdige implementatie vóór het 
krokusreces door de EK moet zijn afgehandeld 

4. JenV Uitvoeringswet herziene 
verordening precursoren 
explosieven 

Nog niet bekend Aanbieding 
wetsvoorstel aan 
Tweede Kamer, 
implementatietermijn 
verloopt op 21 
februari 2021 

Met het oog op een tijdige implementatie is 
behandeling door de TK voor de verkiezingen 
gewenst 

5. BZ Uitvoeringswet 
Verordening 
conflictmineralen 

35506 Als hamerstuk 
aangenomen in de 
Tweede Kamer 

Betreft EU-implementatie, deadline 1 januari 2021 

6. BZ Goedkeuringswet 
Eigenmiddelenbesluit 

Nog niet bekend Agendering in de MR 
voorzien op 8-1-2021 
 
Lidstaten hebben zich 
gecommitteerd aan zo 
snel mogelijke 
invoering 
 

De MR wordt verzocht in te stemmen met het 
starten van de goedkeuringsprocedure van het 
wetsvoorstel en met een spoedadviesaanvraag 
aan de Raad van State, met het oog op het belang 
van het spoedig kunnen financieren van de 
noodzakelijke Europese herstelmaatregelen in de 
nasleep van de COVID-19-pandemie, waarvoor 



alle EU-lidstaten het EMB moeten hebben 
geratificeerd. 

7. OCW Wijziging van de 
Erfgoedwet en de Wet op 
de economische delicten in 
verband met EU-
verordening (EU) 2019/880 
inzake het binnenbrengen 
van cultuurgoederen 

35635 Ingediend 17 
november 2020, 
inbreng voor het 
verslag gepland voor 
12 januari 2020, 
implementatiedeadline 
28 december 2020 

Voortzetting behandeling gewenst met het oog op 
minimalisering van overschrijding 
implementatietermijn. 

8. OCW  
(mede 
namens 
VWS en 
BZK) 

Wetsvoorstel 
uitvoeringswet 
Erasmusprogramma en 
Europees Solidariteitscorps 

35658 Ingediend 2 december 
2020, geagendeerd 
voor 
procedurevergadering 
van 17 december 
2020 

Het betreft EU-implementatie van de nieuwe 
Erasmusverordening en de verordening Europees 
Solidariteitscorps. De inwerkingtreding van de 
Erasmusverordening is voorzien op 1-1-2021 
(hangt samen met jaarlijkse EU-begroting, als 
deze wordt vastgesteld zal ook 
Erasmusverordening worden vastgesteld). 

9. FIN E-Commerce 35527 Ligt bij de Tweede 
Kamer, 
implementatiedeadline 
1 juli 2021 

De fatale datum van implementatie is 1 juli 2021. 
Voor die tijd moet het wetsvoorstel zijn 
aangenomen door zowel TK als EK. Per 1 april, 
hebben namelijk belastingplichtigen al het recht 
om zich bij de Belastingdienst te registreren voor 
de éénloketaangifte. Dat recht is gebaseerd op 
een direct werkende Verordening, maar is ook 
nader uitgewerkt in dit wetsvoorstel. Het zou de 
Belastingdienst en het bedrijfsleven erg helpen als 
deze registratie en alle communicatie daarom 
heen niet gebaseerd hoeft te worden op concept 
wetgeving. Niet tijdige implementatie betekent 
een boete maar zorgt ook voor grote problemen 
bij het internationale handelsverkeer dat via NL 
loopt. 
Om de implementatiedeadline te halen is 
belangrijk dat de TK het voorstel nog voor het 
verkiezingsreces plenair behandelt. 

10. BZK Wijziging Paspoortwet ivm 
EU Vo 2019/1157 inzake 
de versterking van  
beveiliging van ID-kaarten 

35552 NnavV is ingediend. 
Plenaire behandeling 
wordt gepland. 

Indien dit voorstel niet spoedig door de TK 
behandeld wordt, dan lukt het niet meer om het 
vóór de zomer in de EK te behandelen. Om 



(opnemen  
vingerafdrukken op NIK). 

aanvraag nieuwe NIK’s vanaf 28/6/21 te kunnen 
realiseren, moet (Rijks) wet voordien iwt. 

11. LNV Wetsvoorstel oneerlijke 
handelspraktijken 
landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen 

35642 Schr. Voorbereiding 
TK; 1.5.2021 

Implementatie van richtlijn (EU) 2019/633, 
implementatietermijn: 1 mei 2021 

12. LNV Voorstel van wet tot 
wijziging van de Wet 
dieren ivm uitvoering 
verordening (EU) 2016/429 

35398 Tweede Kamer 
(plenaire) behandeling 
21-04-2021 

Betreft uitvoering van verordening (EU) 2016/429 
die op 21 april 2021 geïmplementeerd moet zijn. 

13. EZK Wijziging van de Wet 
voorraadvorming 
aardolieproducten 2012 

- Nader rapport in 
voorbereiding;  
z.s.m. 

Betreft Uitvoeringsrichtlijn 2018/1581/EU van de 
Commissie van 19 oktober 2018 tot wijziging van 
Richtlijn 2009/119/EG van de Raad wat betreft de 
methoden voor de berekening van de 
opslagverplichtingen, implementatietermijn is 
19.10.2019 al verstreken dus z.s.m. in werking te 
treden 

14.  IenW Wet implementatie EETS-
richtlijn  

Nog niet bekend Voor advies bij Raad 
van State 
 

Implementatietermijn: 01-01-2022 

15.  IenW Wet tot implementatie van 
uitvoeringsverordening nr. 
2019/317 inzake 
luchtvaartnavigatiediensten  

Nog niet bekend Voor advies bij Raad 
van State 
 

Implementatietermijn: 01-01-2022 

16.  IenW   Wijz. 
Luchthavenverkeerbesluit 
Schiphol en enige andere 
AMvB's ivm de invoering 
van het nieuwe normen- 
en handhavingstelsel, de 
reductie van het maximum 
aantal vliegtuigbewegingen 
in de nacht en enige 
andere wijzigingen  

Nog niet bekend In fase onderraad en 
ministerraad 
(verordening) 

Implementatietermijn: 01-01-2021 



 

17. IenW Wijziging Wet milieubeheer 
in verband met 
implementatie van Richtlijn 
(EU) 2018/2001 van het 
Europees Parlement en de 
Raad van 11 december 
2018 ter bevordering van 
het gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen en 
ter uitvoering van het 
Klimaatakkoord 

 

35626 Aanhangig bij TK Implementatie 

18. IenW Wijziging van Boek 8 van 
het Burgerlijk Wetboek 
BES ter uitvoering van het 
op 23 maart 2001 te 
Londen tot stand gekomen 
Internationaal Verdrag 
inzake de wettelijke 
aansprakelijkheid voor 
schade door 
verontreiniging door 
bunkerolie, 2001 (Trb. 
2005, 329) 

35618 Aanhangig bij TK Implementatie 

19. IenW Wijziging van de 
Wegenverkeerswet 1994 in 
verband met de 
implementatie van Richtlijn 
(EU) 2018/645 
(vakbekwaamheid 
beroepschauffeurs) 

35461 Aanhangig bij TK Implementatie 

20. IenW Uitvoeringswet 
zeehavenverordening 

35463 Aanhangig bij EK Implementatie 


