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Titel Kamerstuknummer Bewindspersoon Huidige fase (incl. nummer) Laatste stap

Wet zorg en dwang psychogeriatrische en 

verstandelijk gehandicapte clienten

31996 Minister van VWS 90.Bekrachtiging, bekendmaking en 

inwerkingtreding

Bekendmaking (16-02-2018)

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 32399 Staatssecretaris 90.Bekrachtiging, bekendmaking en 

inwerkingtreding

Bekendmaking (16-02-2018)

Wet forensische zorg 32398 Minister van J&V 90.Bekrachtiging, bekendmaking en 

inwerkingtreding

Bekendmaking (16-02-2018)

Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en 

geschillen zorg in verband met de 

totstandkoming van het implantatenregister 

ter bescherming van de gezondheid van 

cliënten

34483 Minister voor MZ 80.Eerste Kamer (plenaire) behandeling (Eindverslag), aangemeld voor 

(plenaire) behandeling (09-05-

2017)

Wijziging van de Wet toelating 

zorginstellingen en enkele andere wetten 

teneinde investeringsmogelijkheden in 

medisch-specialistische zorg te bevorderen 

(Wet vergroten investeringsmogelijkheden in 

medisch-specialistische zorg)

33168 Minister voor MZ 80.Eerste Kamer (plenaire) behandeling reactie op voorlichting RvS (09-

03-2016)

Wijziging van de Wmg i.v.m. verbetering 

toezicht, opsporing, naleving en handhaving 

(VTO Wmg)

33980 Minister voor MZ 70.Eerste Kamer (voorbereiding) Voorlopig verslag (15-11-2016)

Wet uitvoering antidopingbeleid 34543 Minister voor MZ 70.Eerste Kamer (voorbereiding) Wetsvoorstel aangenomen 

door Tweede Kamer (13-02-

2018)

Wetsvoorstel fusie IGZ en IJZ 34797 Minister van VWS 60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling Aangemeld voor plenaire 

behandeling Tweede Kamer (07-

02-2018)

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) 34767 Minister voor MZ 60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling Aangemeld voor plenaire 

behandeling Tweede Kamer (24-

01-2018)
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Aanpassingswet Wtzi aan nieuwe Wtza 34768 Minister voor MZ 60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling Aangemeld voor plenaire 

behandeling Tweede Kamer (24-

01-2018)

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

34445 Minister voor MZ 50.Tweede Kamer (voorbereiding) Nader verslag (12-12-2016)

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in 

verband met de elektronische zorgpolis

34399 Minister voor MZ 50.Tweede Kamer (voorbereiding) Nota n.a.v. nader verslag (20-

06-2017)

Wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening 

ivm risicobeheersing binnen de 

Bloedvoorzieningsorganisatie

34815 Minister voor MZ 50.Tweede Kamer (voorbereiding) Nota n.a.v. verslag (02-02-

2018)

Wijziging van de Geneesmiddelenwet 

houdende technische verbeteringen en 

verhoging van het boetemaximum

34694 Minister voor MZ 50.Tweede Kamer (voorbereiding) Verslag (01-12-2017)

Novelle implantatenregister 34822 Minister voor MZ 50.Tweede Kamer (voorbereiding) Verslag (22-12-2017)

Wijziging van de Wet voorkoming misbruik 

chemicaliën i.v.m. gewijzigde EG 

verordeningen inzake drugsprecursoren

34848 Staatssecretaris 50.Tweede Kamer (voorbereiding) Verslag (29-01-2018)

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)

34629 Minister voor MZ 50.Tweede Kamer (voorbereiding) Verslag (30-01-2017)

Wijziging van de Wet uitkeringen burger-

oorlogsslachtoffers 1940-1945 en de Wet 

uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-

1945 in verband met een wijziging in de 

berekening van het voordeel uit sparen en 

beleggen in de Wet inkomstenbelasting 2001 

per 1 januari 2017

34879 Staatssecretaris 50.Tweede Kamer (voorbereiding) Wetsvoorstel ingediend bij 

Tweede Kamer (05-02-2018)

Wet medezeggenschap cliënten 

zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018)

34858 Staatssecretaris; Minister 

voor MZ

50.Tweede Kamer (voorbereiding) Wetsvoorstel ingediend bij 

Tweede Kamer (20-12-2017)
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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

34857 Minister van VWS 50.Tweede Kamer (voorbereiding) Wetsvoorstel ingediend bij 

Tweede Kamer (21-12-2017)

Wet uitbreiding 

handhavingsinstrumentarium IGZ

34874 Minister van VWS 50.Tweede Kamer (voorbereiding) Wetsvoorstel ingediend bij 

Tweede Kamer (30-01-2018)

Wijziging van het BW (WGBO) i.v.m. medisch 

dossier (inzage nabestaanden/ verlenging 

bewaartermijn) en samen beslissen

Minister voor MZ 40.Raad van State Advies Raad van State 

uitgebracht (02-05-2017)

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

Minister van VWS 40.Raad van State Advies Raad van State 

uitgebracht (04-11-2016)

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in 

verband met medezeggenschap van 

verzekerden op de zorgverzekeraar

Minister voor MZ 40.Raad van State Advies Raad van State 

uitgebracht (08-03-2017)

Wijziging van de Wmo 2015 ter voorkoming 

van alfahulpbemiddeling als voorziening in de 

zin van die wet

Minister van VWS 40.Raad van State Advies Raad van State 

uitgebracht (13-10-2016)

Verzamelwet VWS 2018 Minister van VWS 40.Raad van State Advies Raad van State 

uitgebracht (15-02-2018)

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in 

verband met het ongewijzigd laten van het 

eigen risico

Minister voor MZ 40.Raad van State Ministerraad akkoord (16-02-

2018)

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

Minister van VWS 40.Raad van State Nader Rapport RvS gereed (17-

12-2018)
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