Wetgevingsoverzicht
Datum: 18-08-2017
Titel

Kamerstuknummer Eerste
ondertekenaar
34483
Minister VWS

Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en
geschillen zorg in verband met de
totstandkoming van het implantatenregister
ter bescherming van de gezondheid van
cliënten
Wijziging van de Wet toelating
33168
zorginstellingen en enkele andere wetten
teneinde investeringsmogelijkheden in
medisch-specialistische zorg te bevorderen
(Wet vergroten investeringsmogelijkheden in
medisch-specialistische zorg)
Verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet 34623
ambulancezorg

Huidige fase (incl. nummer)

Laatste stap

80.Eerste Kamer (plenaire) behandeling

(plenaire) behandeling
opgeschort in afwachting van
novelle

Minister VWS

80.Eerste Kamer (plenaire) behandeling

In de reactie op het advies van
de RvS is een novelle
aangekondigd (09-03-2016)

Minister VWS

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Wijziging van de Wmg i.v.m. verbetering
toezicht, opsporing, naleving en handhaving
(VTO Wmg)
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

33980

Minister VWS

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

De Memorie van antwoord is
op 29 augustus jl. aan de Eerste
kamer verzonden.
Voorlopig verslag (15-11-2016)

32399

Minister VWS

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Voorlopig verslag (27-06-2017)

Wet zorg en dwang psychogeriatrische en
verstandelijk gehandicapte clienten
Wijziging van de Wet BIG ivm de toevoeging
van physician assistants en verpleegkundig
specialisten

31996

Staatssecretaris
VWS
Minister VWS

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Voorlopig verslag (27-06-2017)

34630
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60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling Aangemeld voor plenaire
behandeling Tweede Kamer (0507-2017)

Titel
Wijziging van de Zorgverzekeringswet in
verband met de elektronische zorgpolis
Wijziging van de Wet marktordening
gezondheidszorg en enkele andere wetten
ivm aanpassingen van de tarief- en
prestatieregulering en het markttoezicht op
het terrein van de gezondheidszorg
Wet uitvoering antidopingbeleid
Wijziging van de Wet op de beroepen in de
individuele gezondheidszorg in verband met
de verbeteringen die worden doorgevoerd in
het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten
aanzien van het functioneren van de wet (BIG
I)
Wijziging van de Wet afbreking
zwangerschap houdende het mogelijk maken
van de medicamenteuze
zwangerschapsafbreking bij de huisarts
Wijziging van de Geneesmiddelenwet
houdende technische verbeteringen en
verhoging van het boetemaximum
Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

Kamerstuknummer Eerste
ondertekenaar
34399
Minister VWS

Huidige fase (incl. nummer)

Laatste stap

34445

Minister VWS

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling Nota n.a.v. nader verslag (2006-2017)
50.Tweede Kamer (voorbereiding)
Nader verslag (12-12-2016)

34543
34629

Minister VWS
Minister VWS

50.Tweede Kamer (voorbereiding)
50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Verslag (17-02-2017)
Verslag (30-01-2017)

34673

Minister VWS

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wetsvoorstel ingediend bij
Tweede Kamer (01-02-2017)

34694

Minister VWS

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wetsvoorstel ingediend bij
Tweede Kamer (15-03-2017)

Minister VWS

40.Raad van State

Wijziging van het BW (WGBO) i.v.m. medisch
dossier (inzage nabestaanden/ verlenging
bewaartermijn) en samen beslissen

Minister VWS

40.Raad van State

Advies Raad van State
uitgebracht (02-05-2017)
Advies Raad van State
uitgebracht (02-05-2017)

Wijziging van de Wibv in verband met
risicobeperking Sanquin

Minister VWS

40.Raad van State
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Advies Raad van State
uitgebracht (04-08-2017)

Titel
Wijziging van de Embryowet ivm de
aanpassing van het verbod op het speciaal
tot stand brengen van embryo's voor
onderzoek en enkele andere wijzigingen nav
de tweede evaluatie
Wijziging van de Zorgverzekeringswet in
verband met medezeggenschap verzekerden
Wetsvoorstel fusie IGZ en IJZ
Wijziging van de Wet foetaal weefsel in
verband met het mogelijk maken van het
bewaren en gebruiken van foetaal weefsel
ten behoeve van de opsporing en vervolging
van ernstige zedenmisdrijven
Wijziging van de Wet voorkoming misbruik
chemicaliën i.v.m. gewijzigde EG
verordeningen inzake drugsprecursoren
Wijziging van de Wmo 2015 ter voorkoming
van alfahulpbemiddeling als voorziening in de
zin van die wet
Wet medezeggenschap cliënten
zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018)
Aanpassingswet Wtzi aan nieuwe Wtza

Kamerstuknummer Eerste
ondertekenaar
Minister VWS

Huidige fase (incl. nummer)

Laatste stap

40.Raad van State

Advies Raad van State
uitgebracht (04-11-2016)

Minister VWS

40.Raad van State

Minister VWS

40.Raad van State

Minister VWS

40.Raad van State

Advies Raad van State
uitgebracht (08-03-2017)
Advies Raad van State
uitgebracht (08-06-2017)
Advies Raad van State
uitgebracht (11-05-2017)

Minister VWS

40.Raad van State

Advies Raad van State
uitgebracht (12-07-2017)

Minister VWS

40.Raad van State

Advies Raad van State
uitgebracht (13-10-2016)

Minister VWS

40.Raad van State

Minister VWS

40.Raad van State

Advies Raad van State
uitgebracht (14-06-2017)
Wetsvoorstel wordt begin
volgende week aan de Tweede
Kamer aangeboden
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Titel
Wijziging van de Jeugdwet en de Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015 ivm
het in de Jeugdwet handhaven van de
mogelijkheid om gemeenten in
uitzonderingsgevallen tot samenwerking te
verplichten en het verminderen van
uitvoeringslasten

Kamerstuknummer Eerste
ondertekenaar
Staatssecretaris
VWS

4/4

Huidige fase (incl. nummer)

Laatste stap

40.Raad van State

Adviesaanvraag aanhangig bij
Raad van State (06-07-2017)

Overzicht voor te hangen amvb's
Datum : 18-08-2017

Interne voorbereiding
KetenID Titel
8682 Wijziging van het Besluit periodieke registratie Wet BIG ivm de
physician assistant

Consultatie en toetsing
KetenID Titel
7381 amvb zorginkoop
8367 Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens
Gezondheidswet en Jeugdwet
8396 Opnieuw vaststellen bijlage Warenwetbesluit bestuurlijke boeten
8515 Wijziging van het Besluit Jeugdwet teneinde outcome gegevens toe
te voegen aan de te verstrekken gegevens in het kader van de
beleidsinformatie

Voorportaal, onderraad en ministerraad
KetenID Titel
8387 Besluit fusie IGZ en IJZ

