Ron de Martines en Eva van Vugt, Drie typen van wetgeving (2017-2018). Onderzoeksverslag behorende bij het preadvies “De rol van de wetgever: vijftig jaar verder” van Ernst Hirsch Ballin
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Doorlooptijd in dagen

Naam

Vindplaats

Oorsprong

Kwalificatie

Onderbouwing

Wet van 6 december 2017 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de
economische delicten strekkende tot aanpassing van enkele bepalingen betreffende de uitvoering
van bijzondere opsporingsbevoegdheden en tot regeling van enkele bijzondere procedures van
strafvorderlijke aard en aanverwante onderwerpen met het oog op een doeltreffende
uitvoeringspraktijk

Stb. 2017, 489.

Nederland

Codificatie

Deze wet strekt tot aanpassing en aanvulling van enkele onderdelen van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op
een doeltreffende uitvoerings- en opsporingspraktijk. Het doel hiervan is de bestrijding van criminaliteit: dit is een onderdeel van de klassieke taakopvatting van 204
de overheid. Deze verandering van regels op het gebied van het strafrecht kwalificeert daarom als codificatie.

Wet van 22 november 2017 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de
regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie

Stb. 2017, 462.

Nederland

Codificatie

Deze wet strekt tot criminaliteitsbestrijding en wijzigt in dat kader het Wetboek van Strafvordering. De wetgever bevindt zich hiermee op het terrein van het
strafrecht met als doel de samenleving te beschermen tegen criminaliteit, een van de klassieke kerntaken van de overheid. Deze wet is daarom codificerend van 1744
aard.

Wet van 19 augustus 2017, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te
nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, Stb. 2017, 334.
telefoon- en telegraafgeheim

Nederland

Codificatie

Het doel van deze wet is om artikel 13 van de Grondwet te moderniseren, naar aanleiding van maatschappelijke ontwikkelingen in de wijze van
telecommunicatie. De wet beoogt de reikwijdte van het artikel te verruimen tot alle telecommunicatie, ongeacht het middel of de techniek die is gebruikt om te
1091
communiceren. Het artikel wordt meer in lijn gebracht met verwante verdragsrechten waarin de laatste jaren nieuwe ontwikkelingen, normen en formuleringen
zijn uitgekristalliseerd. De wet verankert dus in de Grondwet rechten die in de Nederlandse rechtsorde al bestaan. De wet is daarom codificerend van aard.

2

3

4

Wet van 7 juni 2017 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten met
het oog op het moderniseren van de regeling van internationale samenwerking in strafzaken
2017, 246.
(herziening regeling internationale samenwerking in strafzaken)

Nederland

Codificatie

Deze wet past de regeling in het Wetboek van Strafvordering over internationale samenwerking in strafzaken aan. De opbouw van de regeling is door vele
wijzigingen onoverzichtelijk geworden en wordt aangepast. Daarnaast worden inhoudelijke wijzigingen aangebracht, mede in het licht van de ontwikkelingen die
zich de afgelopen decennia hebben voorgedaan op het gebied van internationale samenwerking in strafzaken. Het beschermen van de samenleving tegen
358
criminaliteit behoort tot de klassieke taakopvatting van de overheid. Het Wetboek van Strafvordering is dus een codificerende regeling. Voor de kwalificatie van
deze wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering wordt bij dat codificerende karakter aangesloten.

5

Wet van 7 juni 2017 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het
clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding

Stb. 2017, 245.

Nederland

Codificatie

Het recht op contact of omgang van de ouder met zijn kind is een fundamenteel recht. Ook als de ene ouder de andere ouder heeft gedood, heeft deze ouder
recht op contact of omgang met zijn kind. Dit contact kan plaatsvinden zonder dat de kinderrechter zich daarover heeft uitgelaten. In de praktijk bleek deze
werkwijze onbevredigend te worden bevonden. Deze wet regelt daarom dat in geval van (vermoedelijke) partnerdoding de kinderrechter altijd oordeelt of
contact of omgang in het belang van het kind is. In deze wet worden overtuigingen uit de samenleving over de verhouding tussen deze ouders en het kind
vastgelegd. De wet bevindt zich op het terrein van het burgerlijk recht. Deze wet is daarom codificerend van aard.

333

361

991

6

Wet van 29 mei 2017, houdende wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met
het verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars (Wet verbetering functioneren Stb. 2017, 241.
verenigingen van eigenaars)

Nederland

Codificatie

Deze wet wijzigt het Burgerlijk Wetboek. De wet vereist dat Verenigingen van Eigenaars (“VvE’s”) een minimaal bedrag reserveren voor de onderhoud van het
gebouw. Daarnaast wordt het verkrijgen van een geldlening door de VvE vergemakkelijkt. Achtergrond van deze beide wijzigingen is de wens om VvE’s beter in
staat te stellen om het benodigde onderhoud aan het appartementsgebouw te laten verrichten, en hen beter in staat te stellen om tot verduurzaming van het
appartementsgebouw over te gaan. Hiertoe wordt het Burgerlijk Wetboek gewijzigd, waarin rechten en plichten voor VvE’s in het leven worden geroepen. De
wet bevindt zich dus op het terrein van het burgerlijk recht en legt ‘civil rights and obligations’ vast. Het gaat om codificatie.

Wet van 24 april 2017 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet
teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken

Stb. 2017, 177.

Nederland

Codificatie

De wet regelt dat een beperkte gemeenschap van goederen de nieuwe standaard wordt van het huwelijksvermogensrecht. Hiermee legt de wetgever de in de
samenleving heersende overtuigingen over de verhoudingen tussen burgers vast. De verhoudingen zoals deze wet ze vastlegt sluiten (volgens de
initiatiefnemers) aan bij hetgeen de meerderheid van de bevolking als wenselijk beschouwt, en internationaal bezien meer gangbaar is. De wet bevindt zich op
het gebied van het burgerlijk recht en legt de rechten en plichten van individuen vast. Er is daarom sprake van codificatie.

Wet van 22 maart 2017 tot wijziging van de Faillissementswet in verband met de versterking van de
Stb. 2017, 124
positie van de curator (Wet versterking positie curator)

Nederland

Codificatie

Het doel van deze wet is om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van faillissementsfraude. Daartoe wordt de Faillissementswet gewijzigd om de positie van
de curator te versterken. Het betreft een wijziging in het burgerlijk recht. Deze wetgeving werkt uit zichzelf, zonder dat ingrijpen van het bestuur noodzakelijk is. 620
Het gaat om codificatie.

Wet van 22 maart 2017 tot wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke
Stb. 2017, 151.
en semipublieke sector naar aanleiding van de wetsevaluatie (Evaluatiewet WNT)

Nederland

Codificatie

Wet van 9 maart 2017 tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met
het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers
Stb. 2017, 123.
met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)

Nederland

Codificatie

7

8

9

Met deze wet wordt de Wet normering topinkomens (“WNT”) gewijzigd. Doel van de WNT was om ervoor te zorgen dat bestuurders van organisaties met een
publieke taak ordentelijk (evenwichtig, maatschappelijk verantwoord en niet exorbitant) betaald worden. Deze regels betreffen de verhouding tot (vaak reeds
nu, en ingevolge de hierna te nomen wet in de toekomst altijd) in een arbeidsverhouding werkzaam hoger personeel. De wet sluit in zoverre aan bij het
Burgerlijk Wetboek. Het gaat om deze reden om codificatie. De onderhavige wet wijzigt de WNT naar aanleiding van de evaluatie, om de doelmatigheid en
doeltreffendheid van de wet te vergroten. De onderhavige wet is daarom ook een codificerende wet.

64

10

11

De wet zorgt ervoor dat de rechtspositie van ambtenaren zo veel mogelijk met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in
overeenstemming wordt gebracht. Ambtenaren worden dus zo veel mogelijk onder de werking van het Burgerlijk Wetboek gebracht. Dit is een vorm van
codificatie.
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Ron de Martines en Eva van Vugt, Drie typen van wetgeving (2017-2018)
A

Wet van 8 maart 2017 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de
Invorderingswet 1990 en enkele andere wetten in verband met een vereenvoudiging van de
beslagvrije voet (Wet vereenvoudiging beslagvrije voet)

B

Stb. 2017, 110.

C

Nederland

D

E

F

Codificatie

Deze wet brengt wijzigingen aan in het systeem van de beslagvrije voet. Doel de wet is vereenvoudiging van de berekening van de beslagvrije voet, waarbij oog
is voor de financiële belangen van de schuldeiser. Achtergrond is dat de beslagvrije voet thans in veel gevallen onvoldoende bescherming biedt aan
schuldenaren. Ook wordt het systeem eenvoudiger. Met deze wet geeft de wetgever uiting aan zijn opvattingen over de onderlinge verhouding tussen de
schuldeiser en de schuldenaar. Hieraan ten grondslag ligt een afweging over het belang van schuldeisers om het geld te ontvangen waarop ze recht hebben,
tegenover het belang van schuldenaars om in de basale kosten van levensonderhoud te kunnen voorzien. De wet bevindt zich op het terrein van het burgerlijk
recht en voorziet in uit zichzelf werkende normen. Het is daarom een codificerende wet.

Codificatie

Deze wet strekt tot herziening van de huidige wetgeving rondom de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen om de tenuitvoerlegging sneller te
starten, straffen daadwerkelijk ten uitvoer te leggen en alle relevante partners binnen en buiten de strafrechtsketen goed te informeren. Daarnaast beoogt de
wet de positie van slachtoffers en nabestaanden in de fase van tenuitvoerlegging en bij de beëindiging van straffen en maatregelen te versterken. Als onderdeel 823
van de bestrijding van criminaliteit behoort de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen exclusief onder de klassieke bevoegdheden van de overheid.
De wijzigingen zijn gelegen op het gebied van het strafrecht. Deze wet is daarom codificerend van aard.

85

12

Wet van 22 februari 2017, houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van
Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van
Stb. 2017, 82.
de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging
strafrechtelijke beslissingen)

Nederland

13

Stb. 2017, 68.

Nederland

Codificatie

Met deze wet worden eerder geldende regels heringevoerd, die per 1 januari 2016 waren vervallen. Het gaat om streefcijfers over de verhouding tussen
mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote bv’s en nv’s. Het doel van deze regels is om het aantal vrouwen in deze posities te
laten toenemen. Hiermee doet men blijkens de Memorie van Toelichting recht aan het potentieel van vrouwelijk talent, verbetert men de doorgroeikansen van 321
vrouwen door de weg naar de top zo goed mogelijk te faciliteren en potentiële belemmeringen, waar mogelijk, te verminderen. Het betreft regels van burgerlijk
recht. Deze regels werken uit zichzelf, zonder uitvoering daarvan door een bestuursorgaan. Het is een vorm van codificatie.

Wet van 25 januari 2017, houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het Stb. 2017, 24.
volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen

Nederland

Codificatie

Deze wet wijzigt de regeling inzake het minimumloon, zoals neergelegd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Deze regeling ligt op het gebied
van het burgerlijk recht (namelijk het dwingend arbeidsrecht) en roept een rechtstreeks werkend recht op minimumloon in het leven voor werknemers dat zij
jegens hun werkgevers kunnen inroepen. Omdat het uit zichzelf werkende normen betreft is de Wmm codificerend van aard evenals deze wet die de Wmm
wijzigt.

103

Wet van 31 januari 2018 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Penitentiaire
beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële
jeugdinrichtingen en enkele andere strafrechtelijke wetten met het oog op het aanbrengen van
enkele hoofdzakelijk procedurele verbeteringen ten behoeve van de rechtspraktijk

Nederland

Codificatie

Deze wet strekt ertoe de huidige wetgeving rondom de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen te herzien. Naast inhoudelijke wijzigingen wordt
beoogd de bepalingen die zien op de tenuitvoerlegging van sancties en thans versnipperd zijn te vinden in het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van
Strafvordering zoveel mogelijk bij elkaar te brengen in één nieuw boek binnen het Wetboek van Strafvordering. Deze wijzigingen maken onderdeel uit van het
strafrecht in brede zin. Zij zijn daarom codificerend van aard.

823

Codificatie

Deze wet strekt ertoe om in de Grondwet een bepaling op te nemen waarbij een algemeen recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige
rechter wordt opgenomen. De Grondwet waarborgt een dergelijk algemeen recht op dit moment niet. Doordat de bescherming die mensenrechtenverdragen
op dit punt bieden beperkt is in reikwijdte, bestaat er een lacune in de waarborg van rechtsbescherming. Hoewel het recht op een eerlijk proces stevig
verankerd is in de Nederlandse wetgeving en de rechtspraktijk is expliciete opneming van dit grondrecht in de Grondwet daarom volgens de regering van
belang, te meer omdat het recht op een eerlijk proces een schakelfunctie heeft in de bescherming van andere rechten. Deze wet verankert dus in de Grondwet
een recht dat al stevig verankerd is in de Nederlandse wetgeving. De wet voorziet in een rechtstreekse werkende norm die een recht in het leven roept voor
individuen. Deze wet is daarom codificerend van aard.

592

Codificatie

Deze wet strekt ertoe om in de Grondwet een bepaling op te nemen die luidt: “De Grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat.” De
regering beoogt met deze wet, die meteen aan het begin van de Grondwet deze algemene bepaling toevoegt, te expliciteren dat de Grondwet de democratie,
de rechtsstaat en de grondrechten waarborgt. De democratie, de rechtsstaat en de grondrechten zijn volgens de regering de kernbeginselen waarop de
Nederlandse staat gevestigd is. Deze wijziging strekt er dus toe om datgene expliciet in de Grondwet op te nemen, dat in een lange ontwikkeling al tot de kern
van het constitutionele bestel is gaan behoren. De bepaling is een uiting van een oriëntatie van de waarden die ten grondslag liggen aan de Nederlandse
rechtsorde. Er is sprake van codificatie.

606

999

293

Wet van 10 februari 2017, houdende wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband
met het voortzetten van het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van de zetels van het
bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen
14

15

Stb. 2018, 30.

16

Wet van 21 februari 2018, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te
nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het
recht op een eerlijk proces

Stb. 2018, 88.

Nederland

17

Wet van 9 maart 2018, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te
nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

Stb. 2018, 86.

Nederland

18

Wet van 11 april 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en
het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het
verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te
bevorderen

Stb. 2018, 132.

Nederland

Codificatie

Deze wet verbetert de positie van naasten van personen die ernstig letsel lijden of overlijden door toedoen van een ander. In de eerste plaats wordt een
regeling voor de vergoeding van affectieschade gecreëerd. Ook maakt de wet het mogelijk dat deze naasten zich kunnen voegen als benadeelde partij in het
strafproces voor de vergoeding van affectieschade en voor kosten die zij ten behoeve van het slachtoffer hebben gemaakt. De wet regelt verder dat aan de
veroordeelde van een strafbaar feit een schadevergoedingsmaatregel kan worden opgelegd ten behoeve van het verhaal van affectie- en verplaatste schade.
Ten slotte worden naar aanleiding van deze veranderingen de regelingen betreffende overgang onder bijzondere titel en beslag op immateriële
schadevergoedingen gewijzigd. De wijzigingen die deze wet bewerkstelligt zijn gelegen op het gebied van het burgerlijk recht en van het strafrecht. De wet
voorziet in rechtstreeks werkende normen en roept als zodanig rechten en verplichtingen in het leven voor individuele rechtssubjecten. De wet is daarom
codificerend van aard.

Wet van 28 maart 2018 tot wijziging van de Wet internationale misdrijven in verband met de
strafbaarstelling van het belemmeren van humanitaire hulp in een niet-internationaal gewapend
conflict

Stb. 2018, 195.

Nederland

Codificatie

Deze wet wijzigt de Wet internationale misdrijven om het belemmeren van humanitaire hulp met als doel de uithongering van de bevolking strafbaar te stellen
als oorlogsmisdrijf indien dit geschiedt tijdens een niet-internationaal gewapend conflict. Dit was al strafbaar indien het geschiedde tijdens een internationaal
gewapend conflict. De wijziging betreft een strafbaarstelling. De wijziging is daarom codificerend van aard.

Codificatie

Deze wet wijzigt de Wet op de ondernemingsraden zodanig dat een jaarlijks gesprek tussen de bestuurder en de OR over de ontwikkeling van de
beloningsverhoudingen, inclusief die van het bestuur, verplicht wordt gesteld. De aan deze wijziging ten grondslag liggende redenering is dat de ontwikkeling
van evenwichtige beloningsverhoudingen binnen ondernemingen gediend is met meer openheid. De wet neemt in de Wet op de ondernemingsraden een
729
verplichting op tot een dergelijk gesprek. De wet regelt dus de rechten en plichten van individuele rechtssubjecten. De Wet op de ondernemingsraden is gelegen
op het gebied van het burgerlijk recht en regelt een onderwerp dat nauw verbonden is met Boek 2 van het BW. De wet is daarom codificerend van aard.

19

20

Wet van 15 juni 2018 tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de
bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders

21

Stb. 2018, 221.

Nederland

Onderzoeksverslag behorende bij het preadvies
“De rol van de wetgever: vijftig jaar verder” van Ernst Hirsch Ballin
A

B

Wet van 27 juni 2018, houdende instelling van een gedeeltelijk verbod op het dragen van
gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, het openbaar vervoer, overheidsgebouwen en de zorg Stb. 2018, 222.
(Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding)

C

Nederland

D

E

F

Codificatie

Deze wet stelt het dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, of onherkenbaar maakt in
onderwijsinstellingen, het openbaar vervoer, overheidsinstellingen en zorginstellingen strafbaar. Deze wet bevat een criminal charge. De norm die in het leven
wordt geroepen werkt rechtstreeks en roept een verbod in het leven voor individuen. De wet is het product van een langdurig maatschappelijk debat en de
daaruit voortvloeiende waardenoriëntatie. De wet is codificerend van aard.

Codificatie

Deze wet strekt overwegend tot reparatie van verschrijvingen, taalkundige omissies, foutieve verwijzingen en andere technische gebreken in wetgeving.
procedurele/institutionele wetten, die strekken tot het bevorderen van het functioneren van instituties (Advocatenwet, Gemeentewet, de Wet toezicht en
geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten, de Wet veiligheidsregio’s, en de Wet Nationaal rapporteur mensenhandel
en seksueel geweld tegen kinderen), modificerende wetten, die strekken tot uitvoering van beleid op veelal sociaaleconomisch terrein (Wet schadefonds
geweldsmisdrijven, de Luchtvaartwet, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op het notarisambt, de Gerechtsdeurwaarderswet, de Wet controle op
rechtspersonen, de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties, de Wet tijdelijk huisverbod, de Wet toelating en uitzetting BES, de Politiewet 2012), en
codificerende wetten, die de rechten en plichten van individuele rechtssubjecten regelen (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van
117
Strafrecht, de Faillissementswet, de Auteurswet, het Wetboek van Strafvordering, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de naburige rechten, de Wet verevening
pensioenrechten bij scheiding, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet internationale misdrijven, de Wet griffierechten burgerlijke zaken, de Wet
aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen, de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten, de Implementatiewet
buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten, de Wet auteurscontractenrecht, de Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving
mededingingsrecht, de Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering enz., het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, en de Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek).
Aangezien deze wet overwegend codificerende wetten wijzigt, is deze wet zelf ook codificerend.

Codificatie

Deze wet wijzigt de bepalingen in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek over het verschuldigd zijn van een transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische
redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Aangezien de cumulatie van financiële verplichtingen voor een werkgever bij langdurige ziekte van een
werknemer tegengesteld kan zijn aan de totstandkoming van bestendige arbeidsrelaties, worden de kosten die gemoeid zijn met de transitievergoeding bij het
einde van het dienstverband na langdurige arbeidsongeschiktheid verminderd. Hierbij worden de rechten van werknemers niet aangetast. Werkgevers worden
namelijk gecompenseerd voor (in beginsel) de betaalde transitievergoeding en de eventueel daarop in mindering gebrachte transitie- en inzetbaarheidskosten.
Deze wet ligt voornamelijk op het terrein van het burgerlijk recht en betreft met name het Burgerlijk Wetboek. De wet wijzigt daarbij rechtstreeks werkende
bepalingen die rechten en verplichtingen voor individuen bevatten. De wet is codificerend van aard.

Codificatie

Deze wet strekt ertoe enige wettelijke voorzieningen te treffen met betrekking tot en voortvloeiend uit de vervolging en berechting in Nederland van strafbare
feiten die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014 in Oekraïne. Hierbij gaat het om het aanwijzen van de bevoegde rechtbank, een
aanpassing van de regeling inzake de overname van strafvervolging met betrekking tot een vreemdeling met vaste woon- of verblijfplaats buiten Nederland, een
regeling voor gebruikmaking van videoconferenties, het mogelijk maken voor de rechter om bij het onderzoek ter terechtzitting de Engelse taal te gebruiken, en
112
het buiten toepassing verklaren van twee artikelen van de wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen. De wet geeft tevens uitvoering aan het hierover
met Oekraïne gesloten verdrag, waarmee buiten twijfel wordt gesteld dat vervolging en berechting in Nederland alle slachtoffers kan omvatten, ongeacht hun
nationaliteit. Deze wet is gelegen op het terrein van het straf(proces)recht. De bepalingen strekken veelal ter aanvulling of afwijking van wetten op dit terrein.
De berechting van strafbare feiten behoort tot de klassieke kerntaken van de overheid. Deze wet is codificerend van aard.

Codificatie

Met deze wet worden de Faillisementswet en een aantal andere wetten gewijzigd, om de faillissementsprocedure transparanter en efficiënter te maken. Dit
gebeurt door de mogelijkheden tot digitaal werken te vergroten, door de curator meer mogelijkheden te bieden om de faillissementsboedel efficiënt te beheren
en te vereffenen, en door de curator en de rechter de ruimte te bieden om meer maatwerk te leveren in de faillissementsprocedure. Tot slot draagt de wet bij
aan de verdere specialisatie van de insolventierechter en biedt het ondersteuning voor verdere ontwikkelingen in de uitvoering van wetgeving. Deze
378
faillissements- en gerelateerde wetgeving is gelegen op het gebied van het burgerlijk recht. Deze wetgeving regelt de rechten en plichten van betrokkenen in het
faillissementsproces. De faillissementswetgeving is codificerend van aard. De onderhavige wet strekt tot wijziging van dit systeem en deelt dit codificerende
karakter.

942

22

Wet van 15 juni 2018, houdende verbeteringen in enkele wetten van het Ministerie van Justitie en
Veiligheid (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018)

Stb. 2018, 228.

Nederland

23

Wet van 11 juli 2018, houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag
wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid

Stb. 2018, 234.

Nederland

24

Wet van 11 juli 2018, houdende bepalingen samenhangend met de vervolging en berechting in
Nederland van strafbare feiten die verband houden met het neerhalen van Malaysia Airlines vlucht
MH17 op 17 juli 2014

Stb. 2018, 263.

Nederland

25

Wet van 27 juni 2018 tot wijziging van de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met
Stb. 2018, 299.
het moderniseren van de faillissementsprocedure (Wet modernisering faillissementsprocedure)

Nederland

26

447

Wet van 4 juli 2018 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht
op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken)

Stb. 2018, 264.

Nederland

Codificatie

Deze wet strekt tot vastlegging van het recht op bronbescherming, waarop personen een beroep kunnen doen bij de uitoefening van de vrijheid van
meningsuiting in een democratische samenleving, zoals dit door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is uitgelegd. Hieraan wordt uitvoering gegeven
door wijziging van het Wetboek van Strafvordering, en door kleine wijzigingen van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en een
1385
wijzigingswet voor enkele strafrechtelijke wetten. De wet stelt regels op het gebied van het straf(proces)recht en strekt tot wijziging van wetten op dit terrein.
Daarbij regelt de wet de rechten van individuele rechtssubjecten. De wet is daarom codificerend van aard.

Wet van 27 juni 2018 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van
Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van
computercriminaliteit (computercriminaliteit III)

Stb. 2018, 322.

Nederland

Codificatie

Deze wet beoogt het juridische instrumentarium voor de opsporing en vervolging van computercriminaliteit te versterken. Daartoe worden het Wetboek van
Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht gewijzigd. De opsporing en vervolging van criminaliteit behoren tot de klassieke kerntaken van de overheid. Deze 918
wet is daarom codificerend van aard.

456

438

27

28

Wet van 26 september 2018 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van
Strafvordering en enkele andere wetten tot versterking van de strafrechtelijke en de strafvorderlijke Stb. 2018, 338.
mogelijkheden om terrorisme te bestrijden (versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme)

Nederland

Codificatie

Deze wet voorziet in maatregelen die de strafrechtelijke en strafvorderlijke mogelijkheden om effectief op te treden tegen verschillende verschijningsvormen
van terrorisme moeten bevorderen. Deze maatregelen beogen te voorkomen dat op cruciale momenten wettelijke bevoegdheden voor de adequate opsporing
en vervolging van terroristische misdrijven zouden ontbreken. Deze wet wijzigt daartoe het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele
andere wetten, waarbij het telkens gaat om verwijzingen naar het Wetboek van Strafrecht. De wet is dus gelegen op het terrein van het strafrecht. Het
beschermen van burgers tegen strafbare feiten, waaronder terrorisme, behoort tot de klassieke kerntaken van de overheid. De wet is codificerend van aard.

Wet van 25 april 2018 tot wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk
Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het
accountantsberoep in verband met het versterken van de governance van accountantsorganisaties
(Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties)

Nederland

Codificatie

Deze wet reguleert het accountantsberoep nader. De maatregelen uit deze wet dienen ertoe de kwaliteit van accountantscontrole te verbeteren, en bestaan
ten behoeve van eisen uit Burgerlijk Wetboek 2. De wijzigingen van deze regels, en deze wet zijn daarom, ondanks dat zij modificerende elementen bevatten,
zoals de wijzigingen inzake de bevoegdheden van de AFM, codificerend van aard.

29

30

Stb. 2018, 139.

3

4

Ron de Martines en Eva van Vugt, Drie typen van wetgeving (2017-2018)
A
Wet van 14 november 2018 tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in
verband met het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof teneinde bij te dragen aan de
ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind en tevens de positie van
vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten alsmede uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof
(Wet invoering extra geboorteverlof)

B

Stb. 2018, 451.

C

D

E

F

Codificatie

Deze wet bewerkstelligt een verruiming van het geboorteverlof. Deze wet kent een uit zichzelf werkend recht op (aanvullend) geboorteverlof toe aan
individuele werknemers die zij rechtstreeks kunnen inroepen tegenover de werkgever, en behoort daarmee tot het burgerlijk recht. De wet is codificerend van
aard.

EU-richtlijn

Codificatie (EU)

Deze wet strekt tot implementatie van de Leesgehandicaptenrichtlijn en tot uitvoering van de Leesgehandicaptenverordening. De Leesgehandicaptenrichtlijn en
Leesgehandicaptenverordening passen het EU-acquis aan zodat wordt voldaan aan de verplichtingen die voortvloeien uit het WIPO Leesgehandicaptenverdrag.
De richtlijn en de verordening plaveien daarmee de weg voor de ratificatie van en toetreding tot het Leesgehandicaptenverdrag door de Europese Unie en de
116
lidstaten. De richtlijn en de verordening hebben voornamelijk gevolgen op auteursrechtelijk gebied. Het auteursrecht regelt de verhoudingen tussen individuele
rechtssubjecten en kent aan hen rechtstreeks werkende rechten en verplichtingen toe. Deze richtlijn en verordening tot wijziging van het auteursrecht zijn
daarom codificerend van aard, evenals deze wet ter implementatie daarvan.

EU-richtlijn

Codificatie (EU)

Deze wet strekt tot implementatie van een richtlijn die het nationale recht van de lidstaten inzake tussen reizigers en handelaren gesloten overeenkomsten
betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen wenst te harmoniseren. Daartoe worden wijzigingen aangebracht in onder meer Boek 7 van het
Burgerlijk Wetboek, waarin de rechten en plichten van de verschillende betrokken partijen worden opgenomen. Omdat deze wet uit zichzelf werkende rechten
en plichten in het leven roept voor reizigers en handelaren, is de wet codificerend van aard.

Codificatie (EU)

De wet strekt tot implementatie van een Europese richtlijn. De richtlijn verlangt dat de lidstaten, kort gezegd, aan de rangorde waarin vorderingen in het
faillissement van een bank op de boedel kunnen worden verhaald (faillissementsladder) een specifieke categorie vorderingen toevoegen. Deze vorderingen
worden uit de boedel van een failliete bank voldaan onmiddellijk na de gewone concurrente vorderingen en voor de achtergestelde vorderingen. Het doel is om
221
de bank beter afwikkelbaar te maken in het geval de bank faalt of dreigt te falen. Ter uitvoering van de richtlijn wordt de Faillisementswet aangepast. Het
betreft regels op het gebied van het burgerlijk recht. De wet wijzigt de rechten van betrokkenen in een faillissement dat onder zijn werking valt. De wet is
daarom codificerend van aard.

Codificatie (EU)

Deze wet geeft uitvoering aan twee verordeningen. De verordeningen behelzen regels van internationaal privaatrecht en bepalen welke rechter zich over het
vermogen van echtgenoten en partners mag uitlaten (internationale bevoegdheid), het recht van welke staat het vermogen van de echtgenoten of partners
beheerst (conflictenrecht) en de vraag of een beslissing uit de ene lidstaat in de andere lidstaat wordt erkend en ten uitvoer kan worden gelegd (erkenning en
executie). De verordeningen zijn dus gelegen op het gebied van het internationaal privaatrecht en vallen daarom onder het burgerlijk recht. Ze regelen de
rechten en plichten van individuele rechtssubjecten. Deze verordeningen zijn codificerend van aard. Deze wet ter uitvoering van de verordeningen is dat ook.

287

340

Nederland

153

31

Wet van 11 juli 2018, houdende wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten en de
Databankenwet ter implementatie van Richtlijn (EU) 2017/1564 van het Europees Parlement en de
Raad van 13 september 2017 inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van bepaalde werken
en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van
personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging Stb. 2018, 302.
van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht
en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PbEU L242/6), alsmede ter uitvoering van
Verordening (EU) 2017/1563 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake
32 de grensoverschrijdende uitwisseling tussen de Unie en derde landen van exemplaren in

33

Wet van 6 december 2017 tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving
consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn
(EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende
pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr.
Stb. 2018, 2.
2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking
van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad (PbEU, L 326) (Implementatiewet richtlijn pakketreizen en
gekoppelde reisarrangementen)

Wet van 17 oktober 2018 tot wijziging van de Faillissementswet ter implementatie van richtlijn (EU)
2017/2399 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot wijziging van richtlijn
Stb. 2018, 428.
2014/59/EU wat betreft de rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde
(PbEU 2017 L 345)

EU-richtlijn

274

34

Wet van 11 juli 2018 tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 2016/1103 van de Raad van 24 juni
2016 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het
toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van
huwelijksvermogensstelsels (PbEU 2016, L 183) en de Verordening (EU) nr. 2016/1104 van de Raad
van 24 juni 2016 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, Stb. 2018, 332.
het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de
vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen (PbEU 2016, L 183)
(Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke
35 gevolgen geregistreerde partnerschappen)

EU-verordening

Wet van 17 oktober 2018, houdende regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het
Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar
gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen,
gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L157) (Wet bescherming bedrijfsgeheimen)

Stb. 2018, 369.

EU-richtlijn

Codificatie (EU)

Deze wet dient ter implementatie van een richtlijn, die strekt tot harmonisatie in de lidstaten van de Europese Unie van de regels inzake bescherming van
bedrijfsgeheimen en aangeeft wat onder een bedrijfsgeheim wordt verstaan, tegen welke vormen van inbreuk daarop (onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of
openbaar maken) kan worden opgetreden en welke maatregelen, procedures en rechtsmiddelen daarvoor kunnen worden ingezet. De schending van
bedrijfsgeheimen betreft net als de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten een species van de onrechtmatige daad. De wet bevat dus regels op het gebied
van het aansprakelijkheidsrecht en procesrechtelijke regels. Dit zijn regels op het gebied van het burgerlijk recht, die aan individuele rechtssubjecten
rechtstreeks werkende rechten toekennen. De wet is daarom codificerend van aard.

Wet van 13 december 2017, houdende uitvoering van de Verordening (EU) 2015/848 van het
Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (PbEU 2015, L
141) (Uitvoeringswet EU-insolventieverordening)

Stb. 2017, 497.

EU-verordening

Codificatie (EU)

Met deze wet worden enkele aanpassingen doorgevoerd in de Faillissementswet om deze te laten aansluiten op de EU-insolventieverordening. Deze
verordening bevat procedureregels voor grensoverschrijdende insolventieprocedures. De verordening regelt burgerlijk procesrecht en bevindt zich dus op het
terrein van het civiele recht (het betreft ‘civil rights & obligations’). De verordening is codificerend van aard, en deze wet ter implementatie daarvan is dat ook.

197

126

36

37
Wet van 31 mei 2017 tot wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden en Titel 10 van
Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1794
van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 2015 tot wijziging van de Richtlijnen
2008/94/EG, 2009/38/EG en 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Richtlijnen 98/59/EG
en 2001/23/EG van de Raad wat zeevarenden betreft (PbEU 2015, L 263)

Stb. 2017, 250.

EU-richtlijn

Codificatie (EU)

Met deze wet wordt de Europese richtlijn over zeevarenden geïmplementeerd. De doelstelling van de richtlijn zeevarenden is het verbeteren van de
arbeidsvoorwaarden en de informatie en raadpleging van de zeevarenden binnen de onderneming. Aldus wordt gelijke behandeling van zeevarenden in alle
lidstaten bewerkstelligd en wordt de maritieme sector voor zeevarenden van de Unie aantrekkelijker gemaakt. Ter implementatie van de richtlijn worden de
Wet op de Europese ondernemingsraden en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aangepast, waarbij rechtstreeks werkende normen worden opgenomen, die de
rechten en plichten van individuele rechtssubjecten regelen. Het betreft dus wetgeving op het gebied van het burgerlijk recht. De wet regelt de rechten en
plichten van individuele rechtssubjecten. Het gaat dus om codificatie.

Wet van 31 mei 2017 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter implementatie van de
richtlijn 2014/41/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende het
Europees onderzoeksbevel in strafzaken (implementatie richtlijn Europees onderzoeksbevel)

Stb. 2017, 231.

EU-richtlijn

Codificatie (EU)

Deze wet implementeert een Europese Richtlijn, die tot doel heeft om het Europese systeem van wederzijdse rechtshulp te herzien. Het oude systeem werd
gezien als te gefragmenteerd en te ingewikkeld. Volgens het kabinet is een goede rechtshulpverlening aan buitenlandse autoriteiten een blijk van goede wil en is
194
het van essentieel belang voor een effectieve opsporing en vervolging van strafbare feiten. Deze wet staat in het teken van de bestrijding van criminaliteit en de
bescherming van burgers tegen criminaliteit, wat valt onder de klassieke taakopvatting van de overheid. Dit is een daarom codificerende wet.

Codificatie (EU)

De wet beoogt te ontmoedigen dat grootbedrijven, door misbruik te maken van hun machtspositie, aan mkb-leveranciers betalingstermijnen van langer dan 60
dagen opleggen. Deze betalingstermijnen bleken in de praktijk voor problemen te zorgen bij deze leveranciers, schaden de economie, en zijn niet bevorderlijk
voor de betaaltermijnen die verder in de keten worden gehanteerd. Om zijn doel te realiseren bevat de wet normen die aan individuele rechtssubjecten
161
rechtstreekse werkende rechten en plichten toekennen. De wet is een verdere uitwerking van de Europese richtlijn late betalingen (richtlijn 2011/7/EU). De wet
maakt gebruik van de mogelijkheid die de Richtlijn biedt om op nationaal niveau de wet aan te scherpen. De wetgever geeft met deze wet uiting aan zijn
opvattingen over de verhoudingen tussen leveranciers en afnemers. De wet ligt op het terrein van het burgerlijk recht. Het gaat daarom om codificatie.

38

39

Wet van 18 april 2017 tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het
tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen

40

Stb. 2017, 170.

EU-richtlijn

Onderzoeksverslag behorende bij het preadvies
“De rol van de wetgever: vijftig jaar verder” van Ernst Hirsch Ballin
A
Wet van 22 maart 2017, houdende wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europese
procedure voor geringe vorderingen en de Uitvoeringswet verordening Europese
betalingsbevelprocedure ter uitvoering van Verordening (EU) 2015/2421 van het Europees
Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van verordening (EG) nr. 861/2007 tot
vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen en Verordening (EG) nr.
1896/2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (PbEU 2015, L 341/1)

B

Stb. 2017, 125

C

D

Stb. 2017, 90.

F

Codificatie (EU)

Deze wet dient ter implementatie van een Europese verordening. Deze verordening wijzigt een eerdere verordening, welke een Europese procedure voor
geringe vorderingen invoerde. Doel van deze procedure was de toegang tot de rechter voor consumenten en ondernemingen te verbeteren door de kosten te
beperken en de burgerlijke procedures sneller te maken wat betreft de binnen haar toepassingsgebied vallende vorderingen. De oude verordening regelde dus
burgerlijk procesrecht. Het kende rechtstreeks werkende rechten en plichten toe aan individuele rechtssubjecten en was een uiting van de opvattingen van de 126
wetgever over de verhoudingen tussen de partijen. De verordening was een vorm van codificatie. De procedure wordt gewijzigd aangezien er belemmeringen
zijn die ertoe leiden dat het volledige potentieel van de procedure niet kan worden behaald. De wijziging van de verordening is ook een vorm van codificatie, en
hetzelfde geldt voor de wet ter implementatie van deze verordening.

Codificatie (EU)

Deze wet dient ter implementatie van een Europese richtlijn. Deze richtlijn heeft tot doel ervoor te zorgen dat slachtoffers van strafbare feiten passende
informatie, ondersteuning en bescherming krijgen en aan de strafprocedure kunnen deelnemen. Het doel is dus om de positie van slachtoffers van strafbare
feiten te verbeteren. Deze richtlijn is onderdeel van het strafprocesrecht in brede zin. De richtlijn is daarom codificerend van aard. De wet ter implementatie
daarvan is dat ook.

622

EU-richtlijn

Codificatie (EU)

Deze wet dient ter implementatie van een Europese richtlijn. Deze richtlijn stelt regels vast ten aanzien van schadevorderingen wegens inbreuken op het
mededingingsrecht. Dit dient ter waarborging van de volle werking van de artikelen 101 en 102 VWEU en van de goede werking van de interne markt voor
ondernemingen en consumenten. Daartoe worden Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gewijzigd. De wet
bevindt zich op het gebied van het burgerlijk (proces)recht en voorziet in rechtstreeks werkende normen en roept als zodanig rechten en verplichtingen in het
leven voor individuele personen. De wet is codificerend van aard.

231

EU-verordening

Codificatie (EU)

Deze wet strekt tot implementatie van een Europese verordening over elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de
interne markt. Het doel van de verordening is het vertrouwen in het digitaal privaatrechtelijk rechtsverkeer te vergroten. Het gaat om een modernisering van
het burgerlijk recht. De verordening, en de wet ter implementatie daarvan zijn daarom overwegend codificerend van aard.

307

Codificatie (EU)

Deze richtlijn bewerkstelligt in alle lidstaten van de Europese Unie een gelijkwaardige mate van bescherming van de rechten en vrijheden van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing of de
vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare
veiligheid. Daartoe voorziet de richtlijn in beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens, rechten van de betrokkenen, regels over de verplichtingen en
242
bevoegdheden van de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker, regels over doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale
organisaties, en de taken en bevoegdheden van toezichthoudende autoriteiten. De richtlijn bevat een regeling die deel uitmaakt van het strafrecht in brede zin
en rechtstreeks werkende rechten en plichten bevat van betrokkenen inzake verwerking van persoonsgegevens in het strafrecht. De richtlijn is codificerend van
aard, en de wet ter implementatie daarvan ook.

Codificatie (EU)

Deze wet past enkele wetten technisch aan in verband met de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming. Deze vervangt een
richtlijn die eerder dat terrein reguleerde. De materiële normen waaraan de verwerking van persoonsgegevens onder het regime van de verordening moet
voldoen, zijn in grote lijnen gelijk gebleven aan die uit de richtlijn. Op enkele punten zijn deze echter gewijzigd. De verordening bevat op hoofdlijnen algemene
beginselen ten aanzien van gegevensverwerking en rechten en verplichtingen van gegevensverwerkers en de personen wier gegevens verwerkt worden.
83
Daarnaast worden bevoegdheden toegekend aan het bestuur – namelijk de toezichthoudende autoriteit – ter handhaving van de bepalingen uit de
verordening. De verordening strekt tot het reguleren van het maatschappelijk en economisch leven. De verordening regelt echter voornamelijk de betrekkingen
tussen private rechtssubjecten wier belangen juridisch moeten worden afgebakend, zoals in het traditionele burgerlijke recht gebeurt. De verordening, en de
wet ter implementatie daarvan, zijn daarom codificerend van aard.

EU-verordening

41

Wet van 8 maart 2017, houdende implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten,
de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van
Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315)

E

EU-richtlijn

42
Wet van 25 januari 2017, houdende wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, in verband met de omzetting van Richtlijn 2014/104/EU
van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 betreffende bepaalde regels voor
schadevorderingen volgens nationaal recht wegens inbreuken op de bepalingen van het
mededingingsrecht van de lidstaten en van de Europese Unie (Implementatiewet richtlijn
privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht)

Stb. 2017, 28.

43
Wet van 21 december 2016 tot wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het
Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen
van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en Stb. 2017, 13.
vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en
vertrouwensdiensten)
44

Wet van 17 oktober 2018 tot wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en
strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over de verwerking van
persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van
strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen

Stb. 2018, 401.

EU-richtlijn

45
Wet van 11 juli 2018 tot aanpassing van wetten ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van
het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van
Stb. 2018, 247
die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)
(PbEU 2016, L 119) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
(Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming)

EU-verordening

46
Wet van 16 mei 2018, houdende regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het
Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van Stb. 2018, 144.
die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)
(PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming)

EU-verordening

Codificatie (EU)

Met deze wet wordt uitvoering gegeven aan de Algemene verordening gegevensbescherming. De verordening bevat op hoofdlijnen voornamelijk algemene
beginselen ten aanzien van gegevensverwerking en rechten en verplichtingen van gegevensverwerkers en de personen wier gegevens verwerkt worden.
Daarnaast worden bevoegdheden toegekend aan het bestuur – namelijk de toezichthoudende autoriteit – ter handhaving van de bepalingen uit de verordening.
154
De verordening strekt weliswaar tot het reguleren van het maatschappelijk en economisch leven, maar regelt voornamelijk de betrekkingen tussen private
rechtssubjecten wier belangen juridisch moeten worden afgebakend, zoals in het traditionele burgerlijke recht gebeurt. De verordening, en de wet ter
implementatie daarvan, zijn daarom codificerend van aard.

Wet van 28 juni 2017, houdende goedkeuring van de op 19 november 2010 te ’s-Gravenhage tot
stand gekomen Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de
Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake verbetering van de samenwerking bij het
voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit (Trb. 2010, 321)

Internationale overeenkomst

Codificatie (internationaal)

De wet dient tot goedkeuring van een verdrag met de Verenigde Staten. Deze overeenkomst regelt de samenwerking tussen de beide landen om ernstige
criminaliteit en in het bijzonder terrorisme effectiever te voorkomen en te bestrijden. Het bestrijden van criminaliteit om de burger daartegen te beschermen
past binnen de klassieke taakopvatting van de overheid. Er is hier daarom sprake van codificatie.

Internationale overeenkomst

Codificatie (internationaal)

Deze wet strekt tot goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met
betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17. De vervolging van de verdachten zal plaatsvinden in Nederland. Inmiddels is
duidelijk geworden dat de algemene regelingen in de bestaande verdragen tussen Nederland en Oekraïne niet altijd afdoende zijn toegesneden op de specifieke
situatie van de vervolging en berechting van het neerhalen van vlucht MH17. De belangrijkste onderwerpen waarin het verdrag voorziet zijn de Nederlandse
112
rechtsmacht en overdracht van strafvervolging, de uitlevering van verdachten, de berechting door middel van videoconferentie en de overdracht van de
tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen. Het verdrag regelt dus straf- en strafprocesrechtelijke onderwerpen. De berechting van strafbare feiten is een klassieke
kerntaak van de overheid. Het verdrag betreft dus een onderwerp dat codificerend van aard is. Deze wet ter goedkeuring van het verdrag is dat ook.

Internationale overeenkomst

Codificatie (internationaal)

Doel van deze wet is implementatie van een verdrag, dat ertoe strekt om de positie van achtergelaten zeevarenden te waarborgen. Hiertoe worden Boek 7 van
het Burgerlijk Wetboek en de Wet zeevarenden gewijzigd. De wijzigingen die worden doorgevoerd zijn voornamelijk gelegen op het gebied van het burgerlijk
recht en zien op de rechten en plichten van de scheepsbeheerder, de zeevarende en de verzekeraar. Deze wet is codificerend van aard.

47

Stb .2017, 310.

1544

48

Wet van 11 juli 2018, houdende goedkeuring van het op 7 juli 2017 te Tallinn tot stand gekomen
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake internationale juridische
samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht
MH17 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 (Trb. 2017, 102)

Stb. 2018, 102.

49

Wet van 20 december 2017 tot implementatie van de wijzigingen van de Code en aanhangsels bij
het Maritiem Arbeidsverdrag 2006, die door de Internationale Arbeidsconferentie zijn goedgekeurd Stb. 2018, 9.
op 11 juni 2014 (Trb. 2016, 85)
50

84

5

6

Ron de Martines en Eva van Vugt, Drie typen van wetgeving (2017-2018)
A

B

Wet van 22 maart 2017, houdende wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek in verband met
de uitvoering van het Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid Stb. 2017, 161.
in de binnenvaart (CLNI 2012) (Trb. 2013, 72)

C

Internationale overeenkomst

D

E

F

Codificatie (internationaal)

Deze wet dient ter uitvoering van een verdrag inzake de beperking van de aansprakelijkheid in de binnenvaart. Het voordeel van beperkte aansprakelijkheid is
dat de maximaal te betalen schadevergoeding bij ongevallen te berekenen is. Dit beschermt niet alleen de scheepseigenaar, maar ook degene die schade lijdt.
Het risico van de scheepseigenaar is namelijk beter te verzekeren, wanneer de maximale schadevergoeding eenvoudig te berekenen is. Het slachtoffer heeft zo
115
meer kans dat zijn schade wordt vergoed. Het doel van het verdrag is dus de bescherming van de scheepseigenaar en van het slachtoffer. Deze wet wijzigt boek
8 van het Burgerlijk Wetboek en is dus gelegen op het terrein van het civiele recht. Deze beperking van de aansprakelijkheid werkt zonder dat enig ingrijpen van
het bestuur vereist is; de normen die dit regelen werken uit zichzelf. Het gaat om codificatie.

51

Wet van 22 maart 2017, houdende goedkeuring van het op 27 september 2012 te Straatsburg tot
stand gekomen Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de
binnenvaart (CLNI 2012) (Trb. 2013, 72)

Stb. 2017, 160.

Internationale overeenkomst

Codificatie (internationaal)

Zie ook de wet van 22 maart 2017, houdende wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uitvoering van het Verdrag van Straatsburg van
2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012) (Trb. 2013, 72). Deze wet dient ter goedkeuring van een verdrag inzake de
beperking van de aansprakelijkheid in de binnenvaart. Het voordeel van beperkte aansprakelijkheid is dat de maximaal te betalen schadevergoeding bij
ongevallen te berekenen is. Dit beschermt niet alleen de scheepseigenaar, maar ook degene die schade lijdt. Het risico van de scheepseigenaar is namelijk beter 115
te verzekeren, wanneer de maximale schadevergoeding eenvoudig te berekenen is. Het slachtoffer heeft zo meer kans dat zijn schade wordt vergoed. Het doel
van het verdrag is dus de bescherming van de scheepseigenaar en van het slachtoffer. Deze wet wijzigt Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek en is dus gelegen op
het terrein van het civiele recht. Deze beperking van de aansprakelijkheid werkt zonder dat enig ingrijpen van het bestuur vereist is. Het gaat om codificatie.

Wet van 24 januari 2018 tot vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband
houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg)

Stb. 2018, 38.

Nederland

Modificatie

Deze wet schept de kaders voor het nieuwe stelsel van de forensische zorg. De belangrijkste doelen zijn de juiste patiënt op de juiste plek, het creëren van
voldoende forensische zorgcapaciteit, kwalitatief goede zorg gericht op de veiligheid van de samenleving en een goede aansluiting tussen de forensische en de
curatieve zorg. Deze wet is gelegen op het gebied van (forensische) zorg. Deze wet strekt tot de uitvoering van beleid op het gebied van forensische zorg, mede
door toekenning van bevoegdheden aan het bestuur. De wet is modificerend van aard.

52

2790

53

Wet van 19 april 2017 tot integratie van de Wet huurcommissieregeling BES in een Wet
maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederland onder gelijktijdige aanpassing van
Stb. 2017, 189.
eerstgenoemde wet, van Boek 7a van het Burgerlijk Wetboek BES en de Wet volkshuisvesting,
ruimtelijke ordening en milieubeheer BES (Wet maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederland)

Nederland

Modificatie

Deze wet strekt tot het realiseren van een betrouwbare, duurzame en betaalbare huurwoningmarkt van goede kwaliteit op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De
wet stelt daartoe regels voor de instelling, inrichting, samenstelling en taken van de huurcommissie en van de voorzitter van de huurcommissie. Hiermee
worden de taken en bevoegdheden van het bestuur geregeld. Deze regels zijn modificerend van aard. De wet stelt daarnaast rechtstreeks werkende normen en
roept als zodanig rechten en verplichtingen in het leven voor individuele personen, bijvoorbeeld de rechten van huurders en verhuurders. Deze regels zijn
238
gelegen op het gebied van het burgerlijk recht en wijzigen Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek BES. Deze wijzigingen zijn daarom codificerend van aard. Omdat
deze codificerende wijzigingen plaatsvinden in het verlengde van de beleidsdoeleinden van het huisvestingsbeleid, is de wet evenwel overwegend modificerend
van aard.

Wet van 22 maart 2017 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag in
verband met enkele inhoudelijke en technische verbeteringen (Verzamelwet Zvw 2016)

Nederland

Modificatie

Deze wet wijzigt de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag, de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet en de Wijzigingswet
Zorgverzekeringswet. Deze wetten realiseren beleid op het gebied van de gezondheidszorg, (mede) door het toekennen van bevoegdheden aan het bestuur, en 159
strekken tot regulering van sociaaleconomisch terrein. Ze zijn modificerend van aard. Deze wet tot wijziging daarvan is dat ook.

54

Stb. 2017, 146.
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Wet van 20 december 2017 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten
(Belastingplan 2018)

Stb. 2017, 517.

Nederland

Modificatie

Deze wet brengt veranderingen aan in het belastingstelsel. Deze vallen in twee categorieën uiteen. Ten eerste worden maatregelen getroffen om de koopkracht
te repareren van bepaalde groepen die dreigden achter te blijven. Daarnaast worden maatregelen getroffen om belastingontwijking en ontduiking tegen te
91
gaan. Het nastreven van deze twee doelen vormt al jaren onderdeel van het belastingbeleid. Deze wet strekt tot uitvoering van dit beleid. Daarbij strekt de wet
tot regulering van sociaaleconomisch terrein, namelijk het belastingstelsel. De wet is daarom modificerend van aard.

Wet van 20 december 2017 tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 en enkele andere
wetten (Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling)

Stb. 2017, 519.

Nederland

Modificatie

Met deze wet wordt de Wet OB 1968 gewijzigd. Bij inwerkingtreding van de Wet OB 1968 is besloten tot invoering van een bijzondere regeling voor
landbouwers, maar omdat de rechtvaardiging hiervoor niet meer bestaat, wordt deze regeling ingetrokken. De Wet OB 1968 regelt de bevoegdheden en
91
plichten van het bestuur inzake het belastingstelsel, nu zij strekt tot het heffen van omzetbelasting. De wijziging van de Wet OB 1968 komt daarom ook neer op
modificatie.

Wet van 20 december 2017 tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk
uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

Stb. 2017, 523.

Nederland

Modificatie

Deze wet strekt tot wijziging van de Wet Inkomstenbelasting 2001 tot de geleidelijke uitfasering van de regeling-Hillen, welke regeling beoogde om aflossing van
de eigenwoningschuld te bevorderen. Omdat het hier de verandering van de bevoegdheden en plichten van het bestuur inzake het belastingstelsel betreft, is
46
hier sprake van modificatie.

Wet van 20 december 2017 tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965, de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de introductie van een
inhoudingsplicht voor houdstercoöperaties, de uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling in de
dividendbelasting en wijziging van enkele antimisbruikbepalingen in de dividendbelasting en
vennootschapsbelasting (Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding
inhoudingsvrijstelling)

Stb. 2017, 520.

Nederland

Modificatie

Deze wet bevat zowel maatregelen die de dividendbelasting versoepelen, alsook maatregelen die die aanscherpen om enerzijds het vestigingsklimaat in
Nederland te bevorderen en anderzijds het oneigenlijk gebruik van bepaalde constructies te voorkomen. Hiermee voorziet de wet in een grondslag voor de
uitvoering door het bestuur van een gewijzigd beleid op het terrein van belasting. Dat maakt deze wet modificerend.

91

Wet van 20 december 2017 tot wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een
Stb. 2017, 525.
aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017)

Nederland

Modificatie

Deze Verzamelwet pensioenen 2017 brengt wijzigingen aan in de Pensioenwet alsmede in enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van
pensioenwetgeving ter verbetering van het pensioenstelsel. Het betreft hier de uitvoering van het pensioenbeleid en dus de regulering van sociaaleconomisch
terrein. De Verzamelwet pensioenen 2017 kwalificeert dan ook als modificerende wetgeving.
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57
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60

Onderzoeksverslag behorende bij het preadvies
“De rol van de wetgever: vijftig jaar verder” van Ernst Hirsch Ballin
A

B

C

D

E

F

Wet van 20 december 2017 tot wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de
vaststelling van tarieven voor 2018)

Stb. 2017, 516.

Nederland

Modificatie

De Wet opslag duurzame energie kent een heffing op het gebruik van elektriciteit en aardgas. Met de inkomsten van de heffing wordt een subsidieregeling
gefinancierd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het beleid inzake duurzame energie. Het betreft regulering van het sociaaleconomisch terrein en dus een
wet van modificerend karakter. Met de onderhavige wet worden de tarieven voor 2018 vastgesteld. Hierbij is dus tevens sprake van modificatie.

122

Wet van 29 november 2017 tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het
pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer ten behoeve
van het bieden van voorzieningen in het kader van het onderwijs en de begeleiding van
onderwijsdeelnemers

Stb. 2017, 508.

Nederland

Modificatie

De wet strekt ertoe de digitale uitwisseling van gegevens door onderwijsinstellingen veiliger, betrouwbaarder en meer efficiënt te maken, waarbij zo min
mogelijk persoonsgegevens worden gebruikt van leerlingen, deelnemers of studenten. Daarmee strekt deze wet tot uitvoering van beleid op het gebied van
onderwijs. Het gaat dus om modificerende wetgeving.

168

Modificatie

De Verzamelwet IenM 2018 wijzigt een aantal wetten op het terrein van infrastructuur en milieu, te weten de Wet Luchtvaart, de Spoorwegwet, de Wet
gewasbeschermingsmiddelen en biociden, de Wet havenstaatcontrole, de Wet zeevarenden, de Wet pleziervaartuigen 2016, de Wet personenvervoer 2000 en
de Waterwet. Deze wetten geven uitvoering aan beleid op het terrein van infrastructuur en milieu en roepen in dat kader bevoegdheden voor het bestuur in het 145
leven. Deze wetten zijn daarom modificerend van aard en voor de rubricering van de Verzamelwet IenM 2018 wordt aangeknoopt bij de aard van deze wetten,
die dus eveneens modificerend is.
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Wet van 29 november 2017 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Infrastructuur en
Stb. 2017, 480.
Milieu (Verzamelwet IenM 2018)

Nederland

63
De Verzamelwet SZW 2018 wijzigt een groot aantal wetten op het terrein van sociale zekerheid en werkgelegenheid. Het gaat hierbij om tekstuele
aanpassingen, technische verbeteringen en verheldering van bepaalde punten. Tot slot dienen enkele wijzigingen ter verduidelijking en nadere invulling van
eerder gemaakte beleidskeuzes en het herstellen van omissies. Er is geen sprake van substantiële beleidswijzigingen.
Deze wet wijzigt een procedurele/institutionele wet, te weten de wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, nu deze wet strekt tot het bevorderen
van het functioneren van instituties. De wet wijzigt ook modificerende wetten, namelijk de Ziektewet, de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend
verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten, de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Wet melding collectief ontslag, de Wet inkomensvoorziening oudere
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Werkloosheidswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen, de Wet arbeid vreemdelingen, de Arbeidstijdenwet, de Algemene nabestaandenwet, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Arbeidsomstandighedenwet, de Remigratiewet, de Vreemdelingenwet 2000, de 91
Wet arbeid en zorg, de Participatiewet, de Wet kinderopvang, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Zorgverzekeringswet, de Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen, de Wet inburgering, de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, de Wet ziekteverzekering BES, de Wet maatschappelijke ondersteuning
2015, de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde
werknemers in de Europese Unie, de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang. Al deze wetten
strekken tot uitvoering van beleid op veelal sociaaleconomisch terrein, vaak door toekenning van bevoegdheden aan het bestuur. Ten slotte wijzigt de wet ook
codificerende wetten, te weten het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de Europese ondernemingsraden en de Wet allocatie arbeidskrachten
door intermediairs, aangezien deze wetten rechtstreeks de rechten en plichten van individuele rechtssubjecten regelen en zijn gelegen op het gebied van het
burgerlijk recht of het strafrecht. Aangezien de wetten die door deze wet gewijzigd worden overwegend modificerend van aard zijn, is deze wet dat ook.

Wet van 29 november 2017 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en
Stb. 2017, 484.
Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018)

Nederland

Modificatie

Wet van 25 oktober 2017 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de
definitieve invoering van begeleid rijden

Nederland

Modificatie

Het doel van de wet is om de verkeersveiligheid te verbeteren, door de kans te verkleinen dat jonge beginnende bestuurders bij ongevallen betrokken raken.
Daartoe wordt aan het bestuur de bevoegdheid toegekend om begeleid rijden toe te staan, waarbij tevens de regels voor de uitoefening van deze bevoegdheid 224
in het leven worden geroepen. De wet strekt tot uitvoering van beleid door het toekennen van bevoegdheden aan het bestuur en is dus modificerend van aard.
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Stb. 2017, 424.

65

Wet van 12 oktober 2017, houdende verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg

Stb. 2017, 403.

Nederland

Modificatie

Deze wet verlengt de Tijdelijke wet ambulancezorg (“Twaz”). Met de Twaz werd beoogd om de kwaliteit van de ambulancezorg en rampen- en crisisbestrijding
een impuls te geven, om onder meer te komen tot betere aanrijtijden en beschikbaarheid van ambulances en om de voorbereiding op en aansturing en de
coördinatie ten tijde van crises en rampen te vergemakkelijken. De Twaz behoort tot de wetgeving op het gebied van het zorgstelsel. Dit valt onder de
regulering van sociaaleconomisch terrein. De Twaz is daarom modificerend. Voor de wet die de werking van de Twaz verlengt, wordt aangesloten bij dit
modificerende karakter. De verlenging is daarom ook een vorm van modificatie.

Wet van 4 oktober 2017, houdende wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele
gezondheidszorg in verband met het opnemen van de physician assistant in de lijst van
registerberoepen, het toekennen van zelfstandige bevoegdheid voor bepaalde voorbehouden
handelingen aan physician assistants en verpleegkundig specialisten en het opnemen van de
mogelijkheid tot het instellen van een tijdelijk register voor experimenteerberoepen

Stb. 2017, 374.

Nederland

Modificatie

Deze wet voorziet in de mogelijkheid voor het bestuur om uitoefenaars van twee beroepen in de individuele gezondheidszorg in te schrijven in het BIG-register,
waarmee zij bevoegd worden verklaard tot het verrichten van bepaalde handelingen. Met deze wijziging wordt het efficiënter inrichten van zorgprocessen en
209
de juiste inzet van professionals beoogd. De wet verandert daarmee de bevoegdheden van het bestuur op het terrein van de gezondheidszorg om uitvoering te
geven aan het beleid inzake de zorgsector. De wijziging is daarom een vorm van modificatie.

Wet van 4 oktober 2017 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek en enkele andere wetten met het oog op het omvormen van het Associate degreeprogramma tot zelfstandige opleiding en het toevoegen van het niet-bekostigd onderwijs aan het
diplomaregister (Wet invoering associate degree-opleiding)

Stb. 2017, 390.

Nederland

Modificatie

Deze wet geeft de associate degree een zelfstandige basis in de Wet op het hoger onderwijs. Deze wetgeving ligt op het terrein van het onderwijs en voorziet in
een grondslag voor de uitvoering van beleid op dit terrein. Dit behoort tot de regulering van een maatschappelijke sector. De wijziging is daarom een vorm van 232
modificatie.
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Wet van 19 augustus 2017 tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met de
vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen (Wet samen sterker door
vereenvoudiging samenwerkingsschool)

Stb. 2017, 327.

Nederland

Modificatie

Sinds een aantal jaren bestaat de mogelijkheid voor scholen om een samenwerkingsschool op te richten. Deze wet wijzigt die regeling, om het creëren van een
samenwerkingsschool te vergemakkelijken. Daarmee creëert de wetgever de bevoegdheden voor het bestuur op het terrein van onderwijs om uitvoering te
geven aan nieuw beleid ten aanzien van dalende leerlingenaantallen. Deze wijziging is daarom een vorm van modificatie.

375

Wet van 26 juli 2017, houdende regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017) (45)

Stb. 2017, 317.

Nederland

Modificatie

Met deze wet wordt beoogd om de bevoegdheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten te moderniseren, in het licht van ontwikkelingen op het gebied
van de dreigingen en technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarbij wordt een deels nieuwe afweging gemaakt over de balans tussen de
bevoegdheden en de grondrechtelijke waarborgen bij de uitoefening daarvan. De wet strekt tot de uitvoering van beleid door toekenning van bevoegdheden
aan het bestuur. Het is een vorm van modificatie.
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Stb. 2017, 316.

Nederland

Modificatie

De wet introduceert een meldplicht voor vitale aanbieders van bepaalde producten of diensten bij een inbreuk op de veiligheid van, of verlies van integriteit van
een elektronisch informatiesysteem. Een doel is het mogelijk maken voor het Nationaal Cyber Security Center (“NCSC”), waaraan wordt gerapporteerd, om de
gevolgen van de inbreuk vast te stellen. Daarnaast maakt de melding het mogelijk de getroffen organisatie te helpen. Ook is een doel om een cultuur te
539
realiseren waarin het gezamenlijk bijdragen aan veiligheid centraal staat. Deze wet helpt dus het bestuur (het NCSC) om zijn taken uit te voeren en dient
daarmee de uitvoering van beleid op het gebied van cybersecurity. Het gaat om een modificerende wet.

Wet van 5 juli 2017 tot wijziging van de Wet milieubeheer en van de Woningwet in verband met het
Stb. 2017, 337.
invoeren van het landelijk asbestvolgsysteem en enige andere wijzigingen van de Wet milieubeheer

Nederland

Modificatie

Met de wet wordt beoogd de naleving van de asbestwetgeving te verbeteren en deze dient daarmee tot de uitvoering van beleid inzake milieubeheer en
bescherming van de volksgezondheid. Zo wordt het al bestaande, vrijwillige digitaal asbestvolgsysteem van een wettelijke basis voorzien. Daarnaast wordt de
141
verplichting ingevoerd dat de informatie digitaal wordt aangevoerd. Ten slotte stelt de wet toezichthouders in staat om meer risicogestuurd toezicht te houden.
Daarom kwalificeert deze wet als modificerend.

Wet van 5 juli 2017 tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Wet dieren
in verband met de herziening van het heffingenstelsel ten behoeve van de kosten van de bestrijding
Stb. 2017, 313.
en het weren van besmettelijke dierziekten, zoönosen en zoönoseverwekkers (herziening
heffingenstelsel Diergezondheidsfonds)

Nederland

Modificatie

De wet wijzigt het heffingsstelsel Diergezondheidsfonds. Dit stelsel is oorspronkelijk in het leven geroepen met het oogmerk om de lasten voor de bestrijding
van besmettelijke dierziekten in overwegende mate neer te leggen bij de bedrijven die deze dieren houden. De Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
266
voorziet in een grondslag voor de uitvoering van beleid op het gebied van dierenwelzijn. Wetgeving die een heffing oplegt aan een bepaalde economische sector
ligt op het gebied van de economische wetgeving. Deze heeft dus een modificerend karakter. Voor deze wijziging wordt bij dit karakter aangesloten.

Wet van 25 juli 2017, houdende regels over het verwerken van gegevens ter bevordering van de
veiligheid en de integriteit van elektronische informatiesystemen die van vitaal belang zijn voor de
Nederlandse samenleving en regels over het melden van ernstige inbreuken (Wet
gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity)
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Wet van 23 juni 2017 tot wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met
het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de
2017, 285.
wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding

Nederland

Modificatie

De wet voegt een participatieverklaringstraject als nieuw onderdeel toe aan het inburgeringsexamen zodat inburgeringsplichtigen snel beginnen met het
opdoen van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om volwaardig mee te kunnen doen in de Nederlandse samenleving. Ook wordt de maatschappelijke
begeleiding door gemeenten aan asielmigranten en hun gezinsleden wettelijk vastgelegd, ter borging van de begeleiding van asielmigranten en hun gezinsleden 239
in de gemeente waar ze zich (regulier) vestigen. De wet kent nieuwe taken en bevoegdheden toe aan het bestuur ter realisering van beleid op het gebied van
inburgering en maatschappelijke begeleiding en is daarom modificerend van aard.

Wet van 7 juni 2017 tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk
verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs
2017, 306.
alsmede vanwege enkele andere wijzigingen ter bevordering van de internationalisering van het
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (bevordering internationalisering hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek)

Nederland

Modificatie

De wet heeft tot doel om internationale ervaring voor studenten in het hoger onderwijs te bevorderen: zowel Nederlandse studenten die naar het buitenland
gaan, als buitenlandse studenten die naar Nederland komen. De wet dient dus als grondslag om beleid op het gebied van het onderwijs te realiseren. De wet is
daarom modificerend van aard.

Wet van 7 juni 2017 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet medezeggenschap
op scholen en de Wet primair onderwijs BES in verband met maatregelen voor een
toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs

Nederland

Modificatie

De achtergrond van deze wet is de terugloop in de leerlingenaantallen in veel delen van Nederland. Het doel van de wet is om schoolbesturen en gemeenten in
staat te stellen om gemakkelijker een toekomstbestendig onderwijsaanbod te kunnen realiseren doordat belemmeringen voor omzetting, uitbreiding met een
140
richting of verplaatsing van scholen worden weggenomen. Daarmee voorziet deze wet in een grondslag voor het voeren van een bepaald beleid op het gebied
van onderwijs. De wet is daarom modificerend van aard.
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Stb. 2017, 261.

76

Wet van 6 juni 2017, houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de
expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare
scholen te bekostigen

Stb. 2017, 289.

Nederland

Modificatie

De bekostiging van levensbeschouwelijk vormingsonderwijs of godsdienstonderwijs berustte tot voor kort op een jaarlijkse subsidiebeschikking. Met deze wet
wordt de bekostiging door de minister van godsdienstig en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs in de wet Primair Onderwijs geregeld. Deze wettelijke
verankering biedt aan de sector meer zekerheid en continuïteit dan een jaarlijkse subsidiepost, die altijd weer ter discussie kan worden gesteld. Deze wet kent
dus aan de minister een bevoegdheid toe op het terrein van onderwijs met het oog op het bekostigen van levensbeschouwelijk vormings- of
godsdienstonderwijs, en is daarom modificerend.

Wet van 31 mei 2017 tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in
verband met de herijking en harmonisatie van enige kwaliteitseisen voor kindercentra en
peuterspeelzalen, de innovatie van die kwaliteitseisen en het aanpassen van enige eisen aan de
kwaliteit van voorschoolse educatie (Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang)

Stb. 2017, 251.

Nederland

Modificatie

Deze wet beoogt de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren. Gelet op dat doel wijzigt deze wet (het toezicht op de naleving van) de kwaliteitseisen voor de
214
kinderopvang. Omdat de wet uitvoering geeft aan een gewijzigd beleid op het gebied van de kinderopvang, is deze wet modificerend.
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Onderzoeksverslag behorende bij het preadvies
“De rol van de wetgever: vijftig jaar verder” van Ernst Hirsch Ballin
A

B

Wet van 31 mei 2017 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Faillissementswet en
enige andere wetten in verband met het herstel van gebreken en omissies bij de implementatie van Stb. 2017, 235.
Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten (Herstelwet financiële markten 2017)

C

Nederland

D

E

Modificatie

Deze wet voorziet in het herstel van gebreken en omissies die zijn opgetreden bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële
markten. Vanwege het technisch herstelkarakter van de wet beperkt deze zich tot hetgeen noodzakelijk is voor een goede en correcte implementatie. De
richtlijnen die gewijzigd worden reguleren het sociaaleconomisch terrein, namelijk de financiële markten. Zij behoren tot het beleid van de Unie tot
harmonisering van de regels op het gebied van de financiële markten, en doorgaans tot het beleid om het vertrouwen van beleggers in het systeem te
vergroten, de werking van het systeem te verbeteren of om de risico’s van het systeem te beperken en aldus bescherming te bieden aan de betrokkenen. De
richtlijnen hebben daarom een modificerend karakter. Deze wet ter correctie van de implementatie daarvan heeft dat ook.

F
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Wet van 31 mei 2017 tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en
enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot
Stb. 2017, 252.
kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

Nederland

Modificatie

In deze wet worden de financieringsstructuur en de andere verschillen in de wet- en regelgeving (los van de kwaliteitseisen) tussen kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk gelijkgeschakeld. Het doel van de wet is om de financiële toegankelijkheid van voorschoolse voorzieningen gelijk te maken voor werkende
ouders. Door de financiële toegankelijkheid voor werkende ouders via één kanaal vorm te geven, ontstaat een gelijk speelveld voor voorschoolse voorzieningen
214
waarbij oneerlijke concurrentie wordt tegengegaan. Werkende ouders worden hierbij niet meer financieel gestuurd in hun keuze. De wet dient maakt dus deel
uit van het gelijkschakelingsbeleid op het gebied van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en reguleert een maatschappelijke sector. De wet is daarom
modificerend van aard.

Wet van 29 mei 2017, houdende wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en
de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het
Stb. 2017, 242.
legaal wapenbezit

Nederland

Modificatie

Deze wet strekt er toe verdergaand te waarborgen dat legale wapens alleen in handen komen en zijn van diegenen die kunnen omgaan met de vergaande
verantwoordelijkheid die wapenbezit met zich brengt. Het doel hiervan is om de veiligheid van de samenleving te beschermen. Hiertoe worden aan het bestuur
427
de mogelijkheden voor het weigeren van een vergunning uitgebreid door een verzwaarde screening in te voeren. De strekt dus tot de uitvoering van beleid door
toekenning van bevoegdheden aan het bestuur. Het gaat om daarom modificerende wetgeving.

Wet van 29 mei 2017 tot wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met het
opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en
Stb. 2017, 258.
nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren

Nederland

Modificatie

Deze wet wijzigt de Wet publieke gezondheid ("Wpg") opdat daarin een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoeken wordt opgenomen.
Er wordt voorzien in een regeling waarmee zogeheten invasieve exotische vectoren, zoals exotische muggen, beter kunnen worden bestreden. Tot slot voert de
378
wet een technische verbetering in de Drank- en Horecawet door die in verband staat met de Wpg. De wijzigingen van de Wpg hebben als doel bescherming van
de volksgezondheid en kennen daarvoor bevoegdheden toe aan het bestuur. Dit is wetgeving op sociaaleconomisch terrein, die modificerend van aard is.
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Wet van 17 mei 2017 tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met het vastleggen
van het recht op de alleenstaandennorm en de inkomensondersteuning voor verzetsdeelnemers en
Stb. 2017, 213.
oorlogsgetroffenen woonachtig in niet-verdragslanden en van overgangsrecht voor de
inkomensondersteuning

Nederland

Modificatie

Deze wet maakt voor een aantal groepen personen, waaronder vervolgingsslachtoffers 1940-1945, een uitzondering op de exportbeperking van AOW naar nietverdragslanden. Omwille van een ereschuld naar en een bijzondere solidariteit met deze personen acht de regering het om humanitaire redenen ongewenst dat
zij in het kader van de AOW nadeel ondervinden van het woonachtig zijn in een land of gebied waarmee Nederland geen verdrag heeft gesloten en waar geen
216
besluit van een volkerenrechtelijke organisatie van toepassing is. De AOW-wetgeving is erop gericht om een inkomensvoorziening te bieden voor ouderen. De
AOW strekt tot uitvoering van beleid door het bestuur op het terrein van sociale zekerheid door dit bestuur te belasten met en bevoegd te maken tot het
uitvoeren van de wetgeving op dit terrein. De AOW is daarom modificerend van aard. Wetgeving ter wijziging van de AOW is ook modificerend.

Wet van 17 mei 2017 tot wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het
invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele
bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van
geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

Nederland

Modificatie

In deze wet wordt een verbod op gunstbetoon geïntroduceerd, ter bescherming van de gezondheidsbelangen van patiënten in de gezondheidszorg. Daarnaast
wordt een wettelijke grondslag gecreëerd voor het gebruik van het BIG-nummer voor transparantiedoeleinden. Deze wet maakt onderdeel uit van het beleid op
565
het gebied van de gezondheidszorg, ter bescherming van de gezondheidsbelangen van patiënten en ter verbetering van de transparantie. De wet is gelegen op
het gebied van de gezondheidszorg en behoort tot regulering van het sociaaleconomisch gebied. De wet is daarom modificerend.
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Stb. 2017, 214.
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Wet van 17 mei 2017 tot wijziging van de Wet luchtvaart en enkele andere wetten (Verzamelwet
IenM 2017)

Stb. 2017, 300.

Nederland

Modificatie

Deze wet wijzigt de Wet luchtvaart en enkele andere wetten. Het gaat daarbij om het herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede andere
wijzigingen van ondergeschikte aard, waaronder onjuiste verwijzingen en verduidelijkingen.
De wijzigingen van de Wet milieubeheer, de Wet luchtvaart en de Spoorwegwet zijn modificerend van aard, aangezien deze wetten strekken tot uitvoering van
201
beleid op veelal sociaaleconomisch terrein, vaak door toekenning van bevoegdheden aan het bestuur. De Verzamelwet IenM wijzigt modificerende wetten en is
daarom modificerend van aard.
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Stb. 2017, 290.

Nederland

Modificatie

Deze wet wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (“Wmm”) opdat personen die tegen beloning arbeid verrichten op basis van een
overeenkomst van opdracht ook aanspraak maken op het wettelijk minimumloon en de minimumvakantiebijslag, tenzij zij dit doen in zelfstandige uitoefening
van beroep of bedrijf. Deze wet ligt op het gebied van het burgerlijk recht (namelijk het dwingend arbeidsrecht) en roept rechtstreeks werkende rechten in het
leven voor werknemers die zij jegens hun werkgevers kunnen inroepen. Omdat het uit zichzelf werkende normen betreft is de Wmm codificerend van aard
evenals deze wet die de Wmm wijzigt.

Wet van 22 maart 2017 tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet
in verband met het beperken van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enige
Stb. 2017, 157.
openbare werken van algemeen nut

Nederland

Modificatie

Deze wet wijzigt de regeling die de bevoegdheid gaf voor het heffen van precariobelasting. Deze bevoegdheid bestond om gemeentes, provincies of
waterschappen een manier te geven om inkomsten te stellen tegenover kosten die zij maken die niet voor hun rekening behoeven te blijven. De regeling waarin
270
aan het bestuur de bevoegdheid wordt toegekend om precariobelasting te heffen lag op het terrein van het belastingrecht en behoorde tot de regulering op
sociaaleconomisch terrein. Deze regeling was daarom modificerend. Deze wet ter wijziging van deze regeling is dat ook.

Modificatie

Deze wet faseert het pensioen in eigen beheer uit. Daarvoor is onder meer gekozen omdat de regeling in de praktijk onvoordelig is geworden, tot hoge
administratieve lasten en uitvoeringskosten leidt, en veel voor de afschaffing wordt gepleit. Daarnaast wijzigt de wet de pensioenwetgeving op een aantal
andere punten. De argumenten daarvoor zijn bij de eerste drie wijzigingen het wegnemen van administratieve lasten, bij de vierde dat een onwenselijke situatie
168
wordt opgelost, en bij de vijfde dat een gelijk speelveld wordt gecreëerd en dat de keuzemogelijkheden voor klanten toenemen. Deze wet dient ter realisering
van een nieuw beleid op het pensioengebied. De inrichting van het pensioenstelsel behoort tot de regulering op sociaaleconomisch terrein en is daarmee
modificerend. Deze wet ter wijziging daarvan is dat ook.

Wet van 29 maart 2017 tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in
verband met het van toepassing verklaren van die wet op nader bepaalde overeenkomsten van
opdracht

1427
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Wet van 8 maart 2017 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten tot
uitfasering van het pensioen in eigen beheer en het treffen van enkele fiscale maatregelen inzake
oudedagsvoorzieningen (Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale
pensioenmaatregelen)
88

Stb. 2017, 115.

Nederland
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Ron de Martines en Eva van Vugt, Drie typen van wetgeving (2017-2018)
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Wet van 8 maart 2017 tot wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige
fiscale pensioenmaatregelen

Stb. 2017, 116.

Nederland

Modificatie

Met deze wet wordt de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen gewijzigd. Zoals hierboven aangegeven was dit een
modificerende wet. Deze wet ter wijziging van die wet is daarom ook modificerend.

Wet van 8 maart 2017 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht, in verband met het
tegengaan van misleidend gebruik van de naam universiteit en hogeschool, het onterecht verlenen
en voeren van graden, alsmede het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef
door rpho’s (bescherming namen en graden hoger onderwijs)

Stb. 2017, 390.

Nederland

Modificatie

Deze wet beoogt misleiding van studenten tegen te gaan en de reputatie van het Nederlandse onderwijs te beschermen door in de Wet op het hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek normen op te nemen met betrekking tot het voeren van de naam universiteit en hogeschool, het afgeven van graden en het
384
voeren van titels. Het betreft hier niet de vaststelling van uit zichzelf werkende normen maar de uitvoering van overheidsbeleid op het terrein van onderwijs.
Deze wet reguleert het onderwijssysteem. Dit valt onder de regulering op sociaaleconomisch terrein. De wet is daarom modificerend.

Nederland

Modificatie

Deze wet brengt wijzigingen aan in het geheel van regels en bestuursorganen dat bestaat om een goed en betaalbaar systeem van grensoverschrijdende zorg te
realiseren. Het doel van deze wijzigingen is eveneens om een goed en betaalbaar systeem van grensoverschrijdende zorg te realiseren. Het gaat dus om
494
wetgeving die beoogt de samenleving te sturen en die bevoegdheden toekent aan het bestuur en regels stelt voor de uitvoering daarvan. De wet is daarom
modificerend van aard.
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Wet van 8 maart 2017 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening
gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende Stb. 2017, 99.
zorg
91

Wet van 22 februari 2017 tot wijziging van de Wet havenstaatcontrole met betrekking tot toezicht
aan boord van schepen onder buitenlandse vlag in havens in Bonaire, Sint Eustatius, Saba en
Europees Nederland

Stb. 2017, 92.

Nederland

Modificatie

Met deze wet tot wijziging van de Wet havenstaatcontrole wordt de regelgeving betreffende de havenstaatcontrole van buitenlandse schepen die Bonaire, Sint
Eustatius of Saba aandoen verbeterd. Havenstaatcontrole betreft het toezicht op buitenlandse schepen die Nederlandse havens aandoen ten einde te
controleren of voldaan wordt aan internationaal in werking getreden verdragen op het gebied van de veiligheid, de voorkoming van mariene verontreiniging en
252
de leef- en werkomstandigheden aan boord van schepen. Verder wordt een aparte bevoegdheid geïntroduceerd voor controles die niet vallen onder een van de
drie op dit moment wettelijke erkende types controles. Dit wordt gedaan vanwege behoefte aan de praktijk om dergelijke controles te kunnen uitvoeren. Het
betreft dus regels over de bevoegdheden van bestuursorganen. De wet is modificerend van aard.

Wet van 22 februari 2017 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de
expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in
verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

Stb. 2017, 85.

Nederland

Modificatie

De wet beoogt de positie van leraren te versterken en hun beroepskwaliteit zichtbaar te maken en te verbeteren, door het opnemen van de omschrijving van
het beroep van leraar en diens professionele ruimte in de school in de sectorale onderwijswetten, en door daarbij tevens te bepalen dat de bekwaamheid van
305
de leraar blijkt uit het lerarenregister en registervoorportaal. Daarmee voorziet deze wet in een grondslag voor het voeren van een bepaald beleid op het gebied
van onderwijs. Het gaat dus om modificerende wetgeving.

1dag
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Wet van 27 september 2017 tot het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de
zorgverzekering voor het jaar 2018

Stb. 2017, 356.

Nederland

Modificatie

De wet bewerkstelligt dat het verplicht eigen risico in 2018 niet geïndexeerd wordt aan de ontwikkeling van de zorgkosten. Daartoe worden twee artikelleden
van de Zorgverzekeringswet voor het jaar 2018 buiten toepassing gelaten. Het betreft een wijziging op het gebied van het zorgstelsel en regulering op
sociaaleconomisch gebied. Hoewel de motivering in de Memorie van Toelichting summier is, lijkt daaruit te blijken dat het doel is om mensen te ontzien die
afzien van noodzakelijke zorg omwille van het eigen risico. Deze wet maakt dus deel uit van het beleid om deze mensen bij te staan. De wet is daarom
modificerend van aard.

Wet van 17 februari 2017 tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van
woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast)

Stb. 2017, 77.

Nederland

Modificatie

De wet maakt het mogelijk voor de burgemeester om een gedragsaanwijzing te geven om woonoverlast te voorkomen. De wet strekt dus tot toekenning van
bevoegdheden aan het bestuur en strekt tot de uitvoering van een beleid om burgers tegen overlast van hun buren te beschermen. De wet is modificerend van
aard.
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Wet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige
Stb. 2017, 60.
andere wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie en het toezicht

Nederland

Modificatie

De Wet basisregistraties adressen en gebouwen creëert een basisregistratie ten aanzien van bepaalde gegevens Dit vloeit voort uit ambities van de overheid ten
aanzien van onder meer dienstverlening en de wenselijk geachte handhaving van beleidsuitvoering. De wet basisregistraties adressen en gebouwen staat
daarmee ten dienste van de realisering van algemene beleidsdoelen van de overheid. De wet richt zich tot het bestuur dat de registratie beheert. De wet
229
basisregistraties adressen en gebouwen is daarom modificerend van aard. Deze wet, ter verbetering van enkele elementen van de basisregistratie en de wet die
die in het leven roept, is daarom ook modificerend.

Wet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Tracéwet, de Wet milieubeheer en de Wet
geluidhinder in verband met de verruiming van de mogelijkheid om fouten in het geluidregister te
herstellen en enkele technische verduidelijkingen

Stb. 2017, 57.

Nederland

Modificatie

Hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer bevat onder meer regels voor de beheersing van de geluidsbelastingen vanwege wegen en spoorwegen die in beheer
zijn bij het Rijk en die op de geluidplafondkaart zijn vermeld. Deze regels zijn gelegen op het gebied van milieubeheer en roepen op dat terrein plichten en
bevoegdheden voor het bestuur in het leven. Zij reguleren het sociaaleconomisch terrein en zijn modificerend. Deze wet die knelpunten uit de wet verhelpt, is
ook modificerend van aard.

162

Wet van 21 december 2016 tot wijziging van de Jeugdwet, het Besluit Jeugdwet, het Burgerlijk
Wetboek en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met het oog op het
afschaffen van de ouderbijdrage voor jeugdhulp

Stb. 2017, 64.

Nederland

Modificatie

In de Jeugdwet zijn een aantal verantwoordelijkheden van Jeugdzorg bij de gemeenten neergelegd. Voor jeugdhulp is een ouderbijdrage verschuldigd. Deze
wordt opgelegd door gemeenten. De verschuldigdheid van een ouderbijdrage wordt met deze wet verwijderd. Het gaat dus om het wijzigen van de
bevoegdheden van het bestuur (in dit geval de gemeente). De wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek die hiertoe plaatsvindt, is van ondergeschikte
aard. Het is een modificerende wet.

27

96

97

98

Onderzoeksverslag behorende bij het preadvies
“De rol van de wetgever: vijftig jaar verder” van Ernst Hirsch Ballin
A

Wet van 24 januari 2018, houdende regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een
psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang
psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)

B

Stb. 2018, 36.

C

Nederland

D

E

F

Modificatie

Om zorg te kunnen verlenen aan mensen met een psychogeriatrische aandoening die niet met die zorg instemt of kan instemmen, roept de wet bevoegdheden
voor zorgaanbieders en rechten voor de cliënt in het leven. De wet voorziet daarmee in het grondslag voor het uitvoeren van beleid op het terrein van zorg.
Daarom is de wet modificerend.

3129

Modificatie

Deze wet brengt een aantal technische wijzigingen aan in een aantal onderwijswetten. De wet ziet op technische punten en betreft wijzigingen die zonder
consequenties van inhoudelijke of uitvoeringstechnische aard worden ingevoerd maar waarmee de onderwijswetgeving zonder verderstrekkende gevolgen
meer in lijn wordt gebracht met het algemeen geldend bestuursrecht volgens de Awb. De wetten die gewijzigd worden zijn gelegen op het gebied van het
onderwijs en strekken tot regulering van sociaaleconomisch terrein. Zij zijn modificerend van aard.

98

Modificatie

Deze wet verduidelijkt en scherpt aan de taken van en eisen aan examencommissies, opdat examencommissies beter functioneren. Daarnaast regelt de wet dat
de examencommissie op verzoek van de deelnemer een instellingsverklaring moet afgeven als de deelnemer een of meer onderdelen van de opleiding heeft
behaald waarvoor bij beëindiging van de opleiding geen diploma of certificaat kan worden uitgereikt. Dit kan de deelnemer helpen bij het verkrijgen van een
baan of het verkrijgen van vrijstelling bij een vervolgopleiding. Vooral voor jongeren in een kwetsbare positie kan een dergelijk bewijs van nut zijn voor hun
356
vervolgloopbaan en civiele waarde hebben op de arbeidsmarkt of bij vervolgonderwijs. Deze wetgeving voorziet in de uitvoering van beleid op het terrein van
het onderwijs en roept in dat kader plichten en bevoegdheden voor het bestuur in het leven. De wetgeving strekt tot regulering van sociaaleconomisch terrein.
De wet is daarom modificerend.

Modificatie

Het doel van deze wet is de bescherming van de nationale veiligheid door middel van het verhinderen van financiële ondersteuning van terroristische
organisaties, van de terroristische strijd en van andere vormen van terroristische activiteiten. Dit doel wordt nagestreefd door te voorzien in een wettelijke
grondslag voor het bestuur om uitkeringen, toeslagen en studiefinanciering van uitreizigers stop te zetten. Het systeem waarin door het bestuur uitkeringen,
64
toeslagen en studiefinanciering al dan niet wordt toegekend is het product van modificerende wetgeving, die bevoegdheden voor het bestuur in het leven roept
om burgers van sociale zekerheid te voorzien. Aangezien deze wet strekt tot het verfijnen van dit systeem om te voorkomen dat het misbruikt kan worden voor
terrorisme, kwalificeert deze ook als modificatie.

Modificatie

Deze wet regelt dat het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief (waarin de ondersteuning en begeleiding van de leerling worden beschreven),
ingevoerd bij de Wet passend onderwijs, slechts na overeenstemming met de ouders kan worden vastgesteld. De achterliggende gedachte is dat ouders als
volwaardige gesprekspartners moeten kunnen meedenken over de zorg en ondersteuning van hun kinderen op school en dat het van belang is dat ouders en
school overeenstemming hebben over het onderdeel ondersteuning en zorg van het ontwikkelingsperspectief. Het betreft hier onderwijswetgeving en dus de
regulering van een maatschappelijke sector. Deze wet geeft uitvoering aan eerder vastgesteld beleid en regelt de bevoegdheden en verplichtingen van
onderwijsinstellingen. De wet is daarom modificerend van aard.

305

Modificatie

Deze wet stelt een aantal regels vast voor elektronische sigaretten zonder nicotine. Dit gebeurt naar aanleiding van wetenschappelijke inzichten waaruit blijkt
dat elektronische sigaretten zonder nicotine meer risico’s voor de gezondheid opleveren dan aanvankelijk gedacht. Het doel van de regels is om de
volksgezondheid te beschermen, en in het bijzonder om de gezondheid van jongeren te beschermen. Door het vaststellen van regels voor een bepaalde
productgroep wordt het sociaaleconomisch terrein gereguleerd. Met deze wet wordt uitvoering gegeven aan het beleid op het terrein van de volksgezondheid.
Het gaat dus om regulering van sociaaleconomisch terrein. De wetgeving is modificerend.

279

Modificatie

Deze wet maakt een automatische waardeoverdracht mogelijk van een klein pensioen van een deelnemer naar zijn nieuwe pensioenuitvoerder. Hiermee wordt
beoogd om voor pensioenuitvoerders administratieve lasten te voorkomen en ervoor te zorgen dat deze pensioengelden daadwerkelijk als pensioen aan de
deelnemer worden uitbetaald. Verder regelt de wet dat zeer kleine pensioenaanspraken komen te vervallen, omdat deze disproportioneel hoge administratieve
lasten opleveren. Deze wet strekt dus tot wijziging van het pensioenstelsel door administratieve lasten (die uiteindelijk ten laste komen van
105
pensioendeelnemers) te verminderen en met als doel de pensioengelden beter ten bate te laten komen van pensioendeelnemers. Daarmee geeft de wet
uitvoering aan het pensioenbeleid en dus de regulering het sociaaleconomisch terrein. De Wet waardeoverdracht klein pensioen kwalificeert dan ook als
modificerende wetgeving.
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99

Wet van 22 februari 2017 tot wijziging van enkele onderwijswetten om deze meer te laten
aansluiten bij de Algemene wet bestuursrecht en om de overgangsbepalingen voor
onderwijshuisvesting in Caribisch Nederland te verlengen en aanpassing van de Wet
studiefinanciering BES om die in overeenstemming te brengen met de uitvoeringspraktijk

Stb. 2017, 80.

Nederland

100

Wet van 25 januari 2017 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake
aanscherping van de eisen met betrekking tot examencommissies in het middelbaar
Stb. 2017, 43.
beroepsonderwijs en een technische aanpassing

Nederland

101
Wet van 16 januari 2017 tot wijziging van de socialezekerheidswetgeving, de Wet structuur
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet studiefinanciering
BES, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Algemene wet
Stb. 2017, 78.
inkomensafhankelijke regelingen in verband met opname van een grondslag voor beëindiging van
uitkeringen, studiefinanciering en tegemoetkoming bij deelname aan een terroristische organisatie

Nederland

102

Wet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de
expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van het
vaststellen van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief na overeenstemming met de
ouders

Stb. 2017, 71.

Nederland

103

Wet 10 februari 2017 tot wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de
elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde
kruidenproducten

Stb. 2017, 71.

Nederland

104

Wet van 13 december 2017 tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte
beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met
waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere wijzigingen inzake waardeoverdracht (Wet
waardeoverdracht klein pensioen)

Stb. 2017, 505.

Nederland

105

Wet van 1 februari 2017 tot wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding
Stb. 2017, 48.
van de evaluatie van de verhuurderheffing

Nederland

Modificatie

De wet voorziet in wijziging van het systeem van heffingsvermindering voor de verhuurderheffing. De verhuurderheffing is een heffing voor verhuurders die in
het leven is geroepen met als hoofddoel het genereren van inkomsten, en daarnaast als doel het beter functioneren van de woningmarkt. De
heffingsvermindering dient als een ondersteuning van investeringen voor investeringen in het kader van een aantal maatschappelijk urgente opgaven. De
heffingsvermindering wordt gewijzigd naar aanleiding van de evaluatie daarvan. Het systeem van de verhuurderheffing betreft de heffingsbevoegdheden van
het bestuur. Dit systeem is daarom modificerend van aard. Deze wet ter wijziging van dat systeem is dat ook.

Wet van 25 januari 2017 tot wijziging van de Woningwet en de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht in verband met de verduidelijking van voorschriften voor woonboten (Wet
verduidelijking voorschriften woonboten)

Nederland

Modificatie

Met deze wet wordt beoogd om rechtszekerheid te bieden ten aanzien van de juridische status van woonboten en andere drijvende objecten die hoofdzakelijk
worden gebruikt voor verblijf, naar aanleiding van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uit 2014. De juridische status van
woonboten is van belang voor de toepasselijkheid van wettelijke plichten en daarmee samenhangende bevoegdheden van het bestuur. Het gaat om een
modificerende wet.

307

Modificatie

Deze wet brengt in de Woningwet en enkele andere wetten op het gebied van wonen een aantal technische wijzigingen en wijzigingen met beperkte
beleidsmatige gevolgen aan. De wet bevat modificerende elementen, namelijk daar waar het wijziging betreft van de Leegstandwet, de Woningwet, de Wet op
de huurtoeslag, de Wet op de architectentitel, de Wet op het overleg huurders en verhuurder, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, de Wet bijzondere
maatregelen grootstedelijke problematiek, de Wet toezicht accountantsorganisaties, de Huisvestingswet 2014, en de Herzieningswet toegelaten instellingen
volkshuisvesting, aangezien deze wetten strekken tot uitvoering van beleid op veelal sociaaleconomisch terrein, vaak door toekenning van bevoegdheden aan
het bestuur. Ook bevat de wet codificerende elementen, namelijk in de wijzigingen van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek,
aangezien deze wetten rechtstreeks de rechten en plichten van individuele rechtssubjecten regelen en gelegen zijn op het gebied van het burgerlijk recht.
Aangezien de wetten die door deze wet gewijzigd worden overwegend modificerend van aard zijn, is deze wet dat ook.

265

106

Stb. 2017, 32.

107

Wet van 25 januari 2017 tot wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Wet op de huurtoeslag, de
Woningwet en enkele andere wetten teneinde daarin een aantal technische wijzigingen en een
aantal wijzigingen met beperkte beleidsmatige gevolgen aan te brengen (Veegwet wonen)
108

Stb. 2017, 25.

Nederland

11

12

Ron de Martines en Eva van Vugt, Drie typen van wetgeving (2017-2018)
A

B

Wet van 25 januari 2017, houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de
versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de
Stb. 2017, 22.
preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever en de randvoorwaarden voor het
handelen van de bedrijfsarts, en enige andere wijzigingen

C

Nederland

D

E

F

Modificatie

Deze wet brengt een aantal wijzigingen aan in de wetgeving omtrent arbodienstverlening. De bedrijfsgezondheidszorg, als onderdeel van de
arbodienstverlening, speelt volgens de wetgever een rol bij de bevordering van de arbeidsparticipatie van werknemers en het beschermen van hun gezondheid.
Het draagt bij aan de beheersing van het ziekteverzuim en de instroom in arbeidsongeschiktheidsregelingen. De wijzigingen in deze wet dienen ertoe deze
399
doelen beter te laten bereiken. Aldus strekt deze wet tot uitvoering van beleid inzake de arbodienstverlening, wat is gelegen op sociaaleconomisch terrein.
Deze wet is daarom modificerend van aard.

109

Wet van 20 december 2017 tot wijziging van enige onderwijswetten in verband met het aanbrengen
van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele technische wijzigingen
Stb. 2018, 12.
met betrekking tot onder andere de bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het
lerarenregister

Nederland

Modificatie

Bij een wet van 11 oktober 2012, welke een aantal onderwijswetten wijzigt, zijn de hoofdpunten vastgelegd van het beleid passend onderwijs. Bij de uitvoering
van de wet is in een aantal gevallen gebleken dat vooral op het gebied van bekostiging een aantal (technische) wijzigingen nodig is om tot een goede en
zorgvuldige uitvoering te komen. De onderhavige wet voert deze wijzigingen door en voert enkele technische wijzigingen door met beperkte beleidsmatige
gevolgen. De wet van 11 oktober 2012 voorzag in een grondslag voor het voeren van een bepaald beleid op het gebied van onderwijs en strekte dus tot
regulering van een maatschappelijke sector. Deze wet was daarom modificerend van aard. Deze wet tot wijziging daarvan is dat ook.

Wet van 24 januari 2018, houdende regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een
persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

Nederland

Modificatie

Deze wet strekt ertoe om regels te geven voor deze bijzondere situaties waar het noodzakelijk is om verplichte geestelijke gezondheidszorg te verlenen. De
voorgestelde regeling beoogt een balans te vinden tussen het fundamentele recht op lichamelijke integriteit van ieder individu en de plicht voor de overheid om
2790
burgers te beschermen en te voorzien van noodzakelijke medische zorg. De wet is gelegen op het gebied van de zorgwetgeving. Hiermee wordt
sociaaleconomisch terrein gereguleerd. De wet is daarom modificerend.

202

110

Stb. 2018, 37.

111

Wet van 14 februari 2018 tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet
educatie en beroepsonderwijs BES vanwege met name de wettelijke verankering van het
samenwerkingscollege en de instandhouding van unieke beroepsopleidingen
(samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen)

Stb. 2018, 50.

Nederland

Modificatie

Deze wet creëert de mogelijkheid voor meerdere mbo-instellingen om binnen een samenwerkingscollege gezamenlijk onderwijs aan te bieden, introduceert een
alleenrecht voor een kleine en unieke opleiding, en verleent aan de Inspectie van het onderwijs de bevoegdheid om per leerweg de bekostigings- of
examenrechten te ontnemen in plaats van van de gehele opleiding. Daarmee fungeert de wet als grondslag voor het realiseren van beleid op het terrein van
340
onderwijs, om betere handhaving te bereiken en om de kwaliteit van het onderwijs te stimuleren bij teruglopende studentenaantallen. Het gaat om een
modificerende wet.

Wet van 14 maart 2018 tot wijziging van de Telecommunicatiewet en van de Mediawet 2008
(gebruiksbeperking frequentieruimte en digitale radio-omroep)

Stb. 2018, 87.

Nederland

Modificatie

Het doel van de onderhavige wet is om de mogelijkheden om gebruiksbeperkingen op te leggen voor analoge en digitale radio-omroep in één wettelijk kader te
regelen, zodat in de toekomst één integraal beleid voor commerciële radio mogelijk wordt en er één wettelijke grondslag gecreëerd wordt voor het gebruik van
161
het frequentiespectrum in zijn algemeenheid. De wet heeft dus tot doel om in de toekomst een bepaalde beleidsvoering door het bestuur mogelijk te maken.
De wet is daarom modificerend van aard.

112

113

Wet van 27 maart 2018, houdende wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het
opnemen van een actief donorregistratiesysteem

Stb. 2018, 95.

Nederland

Modificatie

Met deze wet wordt de Wet op de orgaandonatie gewijzigd, waarbij een actief donorregistratiesysteem wordt ingevoerd. Dit houdt in dat degenen die geen
keuze maken voor wat betreft mogelijke orgaandonatie na hun overlijden, automatisch worden geregistreerd in het donorregister als donor. Het doel hiervan is
om te bewerkstelligen dat meer donororganen beschikbaar worden en om nabestaanden en medische professionals te ontlasten. Het donorregister wordt
1883
gehouden door of vanwege de minister. Met de wet wordt uitvoering gegeven aan beleid op het gebied van de gezondheidszorg, en worden wijzigingen
aangebracht in de taken van het bestuur. De wet reguleert een maatschappelijke sector. De wet is daarom modificerend van aard.

Wet van 28 maart 2018 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht
accountantsorganisaties in verband met het vergroten van de transparantie van het toezicht op
financiële markten (Wet transparant toezicht financiële markten)

Stb. 2018, 102.

Nederland

Modificatie

Deze wet wijzigt de Wet op het financieel toezicht en de wet toezicht accountantsorganisaties om aan de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche
bank een aantal bevoegdheden toe te kennen, om zo bij te dragen aan transparanter toezicht op de financiële markten. De wet kent bevoegdheden toe aan het
204
bestuur om beleid op het gebied van het financieel toezicht te realiseren. De wet behoort tot de wetgeving op sociaaleconomisch terrein. De wet is daarom
modificerend van aard.

Modificatie

Met deze wet worden de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet gewijzigd, om toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de energietransitie te kunnen
faciliteren en om knelpunten uit de huidige praktijk weg te nemen. De Elektriciteitswet 1998 bevat regels over de productie, het transport en de levering van
elektriciteit. De Gaswet reguleert het transport en de levering van gas. In deze wetten worden de taken en verplichtingen van de daarbij betrokken partijen
vastgesteld. De Autoriteit Consument en Markt en de Minister van Economische Zaken en Klimaat hebben krachtens deze wetten een groot aantal taken en
bevoegdheden, onder meer ter handhaving van de verplichtingen die de wetten aan betrokken partijen toekennen. De Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet
strekken dus tot de uitvoering van energiebeleid mede door het toekennen van bevoegdheden aan het bestuur. De wetten reguleren het sociaaleconomisch
terrein en zijn modificerend van aard. Deze wet ter wijziging van de Elektriciteitswet en de Gaswet is dat ook.

Modificatie

Met deze wordt uitvoering gegeven aan het kabinetsbesluit van juni 2015 dat vluchten die vallen onder het zogeheten «100%-controleregime» niet mogen
landen op andere luchthavens dan Schiphol, aangezien op deze luchthavens onvoldoende personele en materiële voorzieningen aanwezig zijn voor een
robuuste, veilige en menswaardige controle op en opsporing van drugssmokkel. Hieraan wordt vormgegeven door middel van een verbod om een risicovlucht
351
te doen landen op een luchtvaartterrein dat niet is aangewezen voor dergelijke vluchten. De bevoegdheid tot het doen van deze aanwijzing wordt toegekend
aan de Minister van Justitie en Veiligheid, die dergelijke aanwijzingen doet in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. De wet strekt
er dus toe om douanebeleid te realiseren door het toekennen van een bevoegdheid aan het bestuur. De wet is modificerend van aard.

Modificatie

Deze wet wijzigt de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (“WION”). De WION heeft tot doel het aantal incidenten met kabels en leidingen te
verminderen. Om dat doel te bereiken roept de WION een register voor ondergrondse netten in het leven, dat wordt beheerd door het kadaster. Er worden
plichten toegekend aan partijen die betrokken zijn bij ondergrondse netten en partijen die die mogelijk kunnen beschadigen. Ook worden bevoegdheden en
291
plichten toegekend aan het bestuur (de Minister van Economische Zaken en het kadaster). De Minister is bevoegd tot handhaving van een groot aantal
bepalingen uit de wet. De wet strekt er dus toe beleid op het gebied van infrastructuur te realiseren, (mede) door bevoegdheden toe te kennen aan het bestuur.
De WION is modificerend van aard. Deze wet tot wijziging van de WION is dat ook.

114

115

Wet van 9 april 2018 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang
energietransitie

Stb. 2018, 109.

Nederland

116

Wet van 14 februari 2018 tot wijziging van de Luchtvaartwet met het oog op de aanwijzing van
luchtvaartterreinen waarvan gebruikt dient te worden gemaakt voor de landing van vluchten die
een sterk verhoogd risico vormen om te worden gebruikt voor drugssmokkel

Stb. 2018, 114.

Nederland

481

117

Wet van 11 april 2018 tot wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten
(evaluatie WION en regeling bevoegde rechter)

118

Stb. 2018, 120.

Nederland

Onderzoeksverslag behorende bij het preadvies
“De rol van de wetgever: vijftig jaar verder” van Ernst Hirsch Ballin
A

Wet van 25 april 2018 tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging
van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (Verzamelwet EZK en LNV 20..)

B

Stb. 2018, 142.

C

Nederland

D

E

Modificatie

Deze wet strekt tot aanpassing van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit. Het gaat om het herstel van verschrijvingen, onjuiste verwijzingen en andere technische gebreken en leemten, en om andere wijzigingen
van ondergeschikte aard. Zo worden er wijzigingen aangebracht in de Wet op de Kamer van Koophandel en de wet op het Centraal bureau voor de statistiek:
twee procedurele/institutionele wetten, die strekken tot het bevorderen van het functioneren van instituties. Daarnaast wordt de Wet op de economische
delicten gewijzigd, welke kwalificeert als codificerend, aangezien deze wet rechtstreeks de rechten en plichten van individuele rechtssubjecten regelt en gelegen
124
is op het gebied van het strafrechtrecht. De meeste wetten die deze wet wijzigt zijn evenwel modificerend van aard, in de zin dat zij strekken tot uitvoering van
beleid op veelal sociaaleconomisch terrein, vaak door toekenning van bevoegdheden aan het bestuur. Het betreft wijzigingen in de Aanbestedingswet 2012, de
Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, de Kaderwet EZ-subsidies, de Meststoffenwet, de Mijnbouwwet, de
Telecommunicatiewet, de Wet dieren, de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, de Wet handhaving consumentenbescherming, en de Wet
natuurbescherming. Aangezien de wetten die door deze wet gewijzigd worden overwegend modificerend van aard zijn, is deze wet dat ook.

Modificatie

Deze wet schrapt de bevoegdheid van de regering om diagnostische toetsen op te leggen aan scholen in het voortgezet onderwijs, aangezien het hier gaat om
een hoofdelement van een deugdelijkheidseis, welke in een formele wet verankerd dient te zijn. De wettelijke maatregel die deze mogelijkheid voor de regering
518
in het leven riep, regelde de bevoegdheden van het bestuur ter verwezenlijking van onderwijsbeleid en was daarom modificerend. De onderhavige wet, die deze
bevoegdheid schrapt, is ook modificerend van aard.

119

Wet van 24 april 2018 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en
beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de
diagnostische toets te schrappen

Stb. 2018, 127.

Nederland

120

Wet van 18 april 2018 tot wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening in verband met
risicobeheersing binnen de Bloedvoorzieningsorganisatie

Stb. 2018, 136.

Nederland

Modificatie

Deze wet heeft primair tot doel de risico’s voor de bloedvoorziening door de uitvoering van niet-wettelijke activiteiten door de Bloedvoorzieningsorganisatie te
beperken. Dit wordt voor een belangrijk deel gerealiseerd door het toekennen van bevoegdheden aan het bestuur (de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport en de Inspectie voor de Gezondheidszorg), en verplichtingen van de Bloedvoorzieningsorganisatie jegens het bestuur. De wet strekt dus tot uitvoering van 174
beleid op het gebied van de volksgezondheid door het toekennen van bevoegdheden aan het bestuur. Bovendien wordt het bestuur gemachtigd om in
verschillende gevallen de betrokken belangen tegen elkaar af te wegen. Deze wet is modificerend van aard.

Wet van 18 april 2018 tot wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en de Invoeringswet Wet
ruimtelijke ordening (afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en
beheersverordeningen)

Stb. 2018, 138.

Nederland

Modificatie

Deze wet schaft de actualiseringpslicht af voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen die elektronisch raadpleegbaar zijn. Dit zorgt ervoor dat
gemeenten in aanloop naar de Omgevingswet al kunnen starten met de voorbereiding van het tot stand te brengen omgevingsplan. Met het opleggen van deze
446
actualiseringsverplichting werd beleid op het gebied van ruimtelijke ordening gerealiseerd door het beleggen van een verplichting bij het bestuur. Het creëren
van deze verplichting was daarom een vorm van modificatie. Het opheffen van deze verplichting is dat ook. Deze wet is daarom een vorm van modificatie.

Modificatie

Deze wet regelt dat voortaan per provincie slechts één regionale publieke media-instelling mag worden aangewezen (behalve in Zuid-Holland, waar dit er twee
zijn). Voorheen bestond een degelijke beperking niet. De wijziging vindt plaats in het belang van een stevige regionale publieke mediadienst, met een kwalitatief
hoogwaardig media-aanbod, waarvan onafhankelijke journalistiek een essentieel onderdeel uitmaakt. De aanwijzing wordt gedaan door het Commissariaat voor
de Media. De wet betreft dus in feite een beperking van een bevoegdheid van het Commissariaat voor de Media, die wordt uitgevoerd in het belang van een
108
stevige regionale publieke mediadienst. Dit Commissariaat voor de Media moet bij het aanwijzen acht slaan op alle factoren die voor het functioneren van de
instelling van belang kunnen zijn. Daarbij wordt aan het Commissariaat voor de Media ruimte toegekend om de afweging te maken welke omroep per provincie
moet worden aangewezen. De wet strekt dus tot uitvoering van beleid door wijzigingen door te voeren in de bevoegdheden van het bestuur en door aan het
bestuur afwegingsruimte toe te kennen. De wet is daarom modificerend van aard.

Modificatie

Deze wet bevat enkele technische en licht beleidsmatige verbeteringen van de regels over de voorzieningenplanning bij scholen. Voorzieningenplanning gaat
over alle wet- en regelgeving die van toepassing is op de vraag wie, waar, onder welke omstandigheden, welke soort onderwijs mag aanbieden. Hieronder vallen
onder meer de regels voor stichting, opheffing, omzetting, splitsing, verplaatsing en nevenvestigingen. De voorzieningenplanning vormt het fundament van het
onderwijsbestel. In augustus 2008 zijn de regels omtrent de voorzieningenplanning in het voortgezet onderwijs ingrijpend gewijzigd. Van een systeem waarbij
de centrale overheid over alle aspecten beslissingsbevoegdheid had, is overgegaan naar een systeem waarbij de verantwoordelijkheid voor een goede
516
afstemming tussen vraag en aanbod grotendeels kwam te liggen bij de samenwerkende schoolbesturen in de regio. De wijziging van het systeem in 2008
maakte dus deel uit van het beleid om meer verantwoordelijkheid te leggen bij de samenwerkende schoolbesturen zelf. Het betrof regulering van het
onderwijsstelsel. Deze wet was modificerend van aard. Deze wet, die enkele technische en licht beleidsmatige verbeteringen aanbracht aan die regels, is ook
modificerend van aard.

Modificatie

Deze wet legt vast dat de notarisambtsuitoefening voor rekening en risico van de notaris komt en dat het beheer van het protocol deel uitmaakt van de
ambtsuitoefening. Voor die gevallen waar dit uitgangspunt voor de individuele opvolgende notaris onredelijk uitpakt, verplicht de wet de Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie (KNB) om een financieel vangnet te creëren door de inrichting van een kwaliteitsfonds. Deze wijzigingen worden uitgevoerd in het belang
194
van (de continuïteit van) de goede notariële dienstverlening en het maatschappelijk vertrouwen in het notariaat. Notarissen zijn bestuursorganen voor zover zij
hun ambt uitoefenen en de KNB is een openbaar lichaam in de zin van art. 134 van de Grondwet. De wet strekt dus tot het realiseren van beleid tot borging van
deze doelen, door het regelen van de bevoegdheden en de verplichtingen van het bestuur. De wet is modificerend van aard.

Modificatie

Deze wet brengt een aantal wijzigingen met zich mee ten aanzien van de Huurcommissie. De positie van de Huurcommissie wordt verder verstevigd doordat zijn
taken worden uitgebreid. Daarnaast wordt de Huurcommissie op een aantal punten gemoderniseerd en geharmoniseerd met andere geschillenbeslechters,
onder meer ten aanzien van de wijze van bekostiging, de werkwijze en de governance. Deze wet brengt wijzigingen met zich mee ten aanzien van de
505
bevoegdheden en taken van de huurcommissie, welke onderdeel uitmaakt van het bestuur. Deze wet maakt onderdeel uit van het beleid goede en
laagdrempelige geschilbeslechting binnen de huursector te realiseren. De wet is daarom modificerend.

Modificatie

Deze wet creëert een implantatenregister, in het belang van de veiligheid van cliënten. Daartoe wordt een verplichting voor de Minister van VWS in het leven
geroepen om het implantatenregister in stand te houden. De zorgverlener wordt verplicht om van implantatie melding te maken in het patiëntendossier op een
wijze die traceerbaarheid van het implantaat mogelijk maakt, en om gegevens over de implantatie aan te leveren ten behoeve van het register. Ook wordt hij
735
verplicht om aan de betrokken cliënt gegevens over het geïmplanteerde hulpmiddel te verstrekken. Deze wet strekt dus tot realisatie van beleid op het gebied
van de volksgezondheid door een wettelijk kader te stellen en de benodigde bevoegdheden toe te kennen aan het bestuur, alsmede plichten van betrokken ten
aanzien van dat bestuur. De wet is daarom modificerend van aard.

121

122

Wet van 16 mei 2018 tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met maximering van het aantal
Stb. 2018, 150.
regionale publieke media-instellingen

Nederland

123

Wet van 25 mei 2018 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet
voortgezet onderwijs BES in verband met modernisering van de bepalingen over
voorzieningenplanning

Stb. 2018, 156.

Nederland

124

Wet van 25 april 2018 tot wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met het inrichten van
een fonds voor niet verhaalbare noodzakelijke kosten voor de continuïteit en kwaliteit van
Stb. 2018, 158.
protocollen en voor de vergoeding van de kosten voor toezicht en tuchtrechtspraak

Nederland

125

Wet van 6 juni 2018 tot wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met
een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een
verhuurderbijdrage

Stb. 2018, 172.

Nederland

126

Wet van 6 juni 2018 tot wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met
de totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten

127

Stb. 2018, 179.

Nederland

F

13

14

Ron de Martines en Eva van Vugt, Drie typen van wetgeving (2017-2018)
A

B

Wet van 6 juni 2018 tot wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het
implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet Stb. 2018, 180.
voorzien zijn van een geüniformeerde barcode

C

Nederland

D

E

F

Modificatie

Deze wet wijzigt het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de totstandkoming van het
implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten. Een amendement aan deze wet is namelijk aangenomen en onderdeel van het
wetsvoorstel geworden, terwijl het amendement volgens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in strijd is met het Europees recht en er
202
problemen bestaan met de uitvoerbaarheid. Om het wetsvoorstel alsnog uitvoerbaar te maken en in overeenstemming te brengen met het Europees recht, laat
deze wet het amendement vervallen. De wet die wordt aangepast is modificerend van aard (zie ook hierboven). Deze wijziging daarvan is dat ook.

Modificatie

Deze wet wijzigt het accreditatiestel uit de Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek. Accreditatie is een keurmerk van de overheid dat
tot uitdrukking brengt dat de kwaliteit van het onderwijs door de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) positief is beoordeeld. Aan accreditatie
zijn belangrijke rechtsgevolgen verbonden: als een opleiding is geaccrediteerd heeft de instelling recht op het verlenen van een graad. Het geldt ook als een
noodzakelijke voorwaarde voor toekenning van studiefinanciering aan studenten en voor de bekostiging van instellingen. Deze wet heeft als doel om het
accreditatiestelsel meer vorm te geven op basis van vertrouwen en het door betrokkenen als minder belastend te laten ervaren. Deze accreditatie wordt
uitgevoerd door het NVAO: een zelfstandig bestuursorgaan. Met deze wet worden dus de taken en bevoegdheden van het bestuur gewijzigd. De wet is
modificerend van aard.

370

Modificatie

Met deze wet wordt de huidige onderwijswetgeving aangepast met als doel de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten structureel te borgen en te
verbreden naar jongeren voor wie het halen van een startkwalificatie (tijdelijk) niet haalbaar is. De wet beoogt dat alle jongeren van 12 tot 23 jaar zonder
startkwalificatie optimaal worden ondersteund in het vinden van een passende plek dankzij een sluitend regionaal vangnet van partijen uit onderwijs,
gemeenten, zorg en arbeid. De wet dient dus ter uitvoering van het beleid om het vroegtijdig schoolverlaten aan te pakken. Het behoort bovendien tot de
regulering van het sociaaleconomisch terrein. De wet is daarom modificerend van aard.

232

Modificatie

Deze wet wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, door daarin een grondslag te introduceren op basis waarvan de regering bij
algemene maatregel van bestuur het wettelijk collegegeld voor bepaalde groepen studenten in het hoger onderwijs kan verlagen. Hiermee wordt beoogd om
het financiële aspect om al dan niet naar het hoger onderwijs te gaan naar de achtergrond te doen verwijderen, zodat aspirant-studenten hun keuze met name
baseren op hun talent en motivatie. Dat moet de toegankelijkheid van het onderwijs en de kansengelijkheid vergroten. Omdat de wet strekt tot de uitvoering
van onderwijsbeleid door toekenning van bevoegdheden aan het bestuur, is de wet modificerend van aard.

116

Modificatie

Bij een wet uit 2008 is voorzien in een nieuw regime voor de aanleg van militaire luchthavens. Ingevolge die wet is het onder de Luchtvaartwet geldende regime
van aanwijzing van luchtvaartterreinen vervangen door het in de Wet luchtvaart neergelegde systeem waarin luchthavens gestalte krijgen door middel van een
luchthavenbesluit. De overgang op dit nieuwe regime maakte het noodzakelijk de aanwijzingen op grond van de Luchtvaartwet van de bestaande acht militaire
luchtvaartterreinen om te zetten in luchthavenbesluiten op basis van de Wet luchtvaart. Daarvoor was een termijn van vijf jaar voorzien. Deze termijn is
91
sindsdien telkens met twee jaar verlengd. De meest recente verlenging was niet toereikend om alle vereiste luchthavenbesluiten tot stand te brengen. Daarom
verlengt de onderhavige wet de overgangstermijn nogmaals. Aan deze verlenging wordt vormgegeven door de geldigheid van een specifiek besluit van de
Minister van Defensie te verlengen. De wet regelt dus de gevolgen van een specifieke bevoegdheidsuitoefening door het bestuur. De wet is daarom
modificerend van aard.

Modificatie

Deze wet dient ertoe een aantal verbeteringen aan te brengen in de Wet BIG, naar aanleiding van een evaluatie. De Wet BIG kent een systeem waarin het
verrichten van bepaalde handelingen verboden is, behalve door een persoon die is toegelaten tot het register van beroepsbeoefenaars die de handeling mogen
uitvoeren. De toelating tot en het beheren van het register is een bevoegdheid van de Minister voor Medische Zorg. De wet stelt verder eisen aan de
574
beoefenaars van deze beroepen. Met de Wet BIG wordt beleid op het gebied van de gezondheidszorg en volksgezondheid uitgevoerd – deels door het
toekennen van bevoegdheden aan het bestuur – en wordt sociaaleconomisch terrein gereguleerd. De Wet BIG is daarom modificerend van aard. Deze wet tot
verbetering van de Wet BIG is ook modificerend.

Modificatie

Deze wet lost de knelpunten op die naar voren zijn gekomen uit de evaluatie van de Warmtewet. Door een betere werking van de warmtemarkt neemt volgens
de regering het vertrouwen in collectieve warmte als product toe en daarmee de potentie van warmtelevering als alternatief voor aardgas. De wet beoogt ook
om de regelgeving voor collectieve warmtelevering beter te laten aansluiten op toekomstige ontwikkelingen in het kader van de energietransitie. De wet vormt 407
dus onderdeel van het bredere en duurzamere beleid om de transitie naar een duurzame energiehuishouding te realiseren. De wet is daarom modificerend van
aard.

Modificatie

De wet bewerkstelligt dat het verplicht eigen risico tot en met het jaar 2021 niet geïndexeerd wordt aan de ontwikkeling van de zorgkosten. Het doel van de wet
is om in deze kabinetsperiode de kosten die voor rekening komen van mensen met relatief veel zorg te beperken. Op die manier borgt het kabinet dat de
zorgkosten die voor eigen rekening komen betaalbaar blijven voor mensen die (binnen het gezin) zorg en ondersteuning uit meerdere domeinen ontvangen en
169
daardoor met meerdere eigen bijdragen worden geconfronteerd. De wet betreft een wijziging op het gebied van het zorgstelsel en regulering op
sociaaleconomisch gebied. Deze wet is gericht op de uitvoering van beleid om de zorgkosten voor bepaalde bevolkingsgroepen te beperken en is daarom
modificerend van aard.

Modificatie

Deze wet kent aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat de bevoegdheid toe om een vergunning te verlenen voor experimenten voor het testen van
geautomatiseerde systemen in motorrijtuigen waarin zich geen bestuurder bevindt. Aan zo’n door de minister verleende vergunning kunnen voorschriften en
beperkingen worden verbonden om het experiment op een – met het oog op de verkeersveiligheid – verantwoorde wijze uit te voeren. Als dat voor het
experiment noodzakelijk is, kan bij deze vergunning ook van bepaalde bestaande wetten en daarop gebaseerde regelgeving worden afgeweken. De wet strekt
dus tot uitvoering van beleid op het gebied van verkeersveiligheid door het toekennen van bevoegdheden aan het bestuur. De wet is modificerend van aard.

128

Wet van 15 juni 2018 tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek met het oog op het optimaliseren van het accreditatiestelsel (Wet
accreditatie op maat)

Stb. 2018, 209.

Nederland

129

Wet van 15 juni 2018 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake
regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie

Stb. 2018, 210.

Nederland

130

Wet van 11 juli 2018 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek in verband met de introductie van een grondslag voor de verlaging van het wettelijk
collegegeld voor groepen van studenten (verlaagd wettelijk collegegeld)

Stb. 2018, 225.

Nederland

131

Wet van 11 juli 2018, houdende verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens
Stb. 2018, 253.
de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden

Nederland

132

Wet van 11 juli 2018 tot 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

Stb. 2018, 260.

Nederland

133

Wet van 4 juli 2018 tot wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie
van de Warmtewet)

Stb. 2018, 311.

Nederland

134

Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het
ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021

Stb. 2018, 337.

Nederland

135

Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met mogelijk
maken van experimenten met geautomatiseerde systemen in motorrijtuigen

136

Stb. 2018, 347.

Nederland

307

Onderzoeksverslag behorende bij het preadvies
“De rol van de wetgever: vijftig jaar verder” van Ernst Hirsch Ballin
A

B

Wet van 3 oktober 2018 tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen (Verzamelwet VWS Stb. 2018, 356.
2018)

C

Nederland

D

Stb. 2018, 371.

Nederland

F

Modificatie

Modificatie

Deze wet brengt een aantal veranderingen met zich mee ten aanzien van het Groningse gasveld. De huidige winningsplansystematiek wordt losgelaten, in plaats
waarvan de vergunninghouder wordt opgedragen om te winnen wat nodig is voor de leveringszekerheid, en niets meer of minder. De Minister stelt uiteindelijk
de door de vergunninghouder te volgen operationele strategie vast. Ook worden maatregelen genomen ter voorkoming van onveilige situaties in Nederland en 137
buurlanden. Deze wet maakt deel uit van het beleid om de gaswinning uit het Groningenveld zo snel mogelijk te beëindigen. Daartoe worden mede
bevoegdheden van het bestuur gewijzigd. De wet is daarom modificerend van aard.

Modificatie

Deze wet wijzigt de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945. Deze wetten regelen
inkomensvoorzieningen voor burgers en hun nabestaanden die door de Tweede Wereldoorlog of door vervolging tijdens deze oorlog blijvend invalide zijn
geworden of zijn overleden. Deze wetten stellen de voorwaarden waaronder aanspraak kan worden gemaakt op de voorzieningen, en belasten het bestuur met
246
de uitvoering van de regeling, waarvoor aan het bestuur bevoegdheden en verplichtingen worden toegekend. Deze wetten strekken dus tot uitvoering van
beleid door het toekennen van bevoegdheden aan het bestuur. De wetten zijn modificerend van aard. De onderhavige wet tot wijziging van de wetten is dat
ook.

Modificatie

Deze wet brengt een aantal veranderingen met zich mee op het terrein van de financiële markten. Een overwegend deel van de wijzigingen die deze wet teweeg
brengt betreffen bevoegdheden van het bestuur. Zo worden de mogelijkheden voor bepaalde bestuursorganen om informatie uit te wisselen vergroot, en de
termijn voor het nemen van een besluit op de aanvraag van een bankvergunning wordt verruimd. Deze wijzigingen regelen de bevoegdheden van het bestuur
300
en behoren tot de regulering van sociaaleconomisch terrein. Ze zijn modificerend van aard. Daarnaast bevat de wet codificerende en procedureel/institutionele
elementen ten behoeve van het doel van marktordening dat deze wet nastreeft. De wet is daarom overwegend modificerend van aard.

137

Wet van 17 oktober 2018 tot wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het
minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

E
Deze wet strekt er primair toe in een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wetstechnische misslagen te
repareren en ontstane (redactionele) onvolkomenheden weg te nemen. Daarnaast worden enkele wetten geactualiseerd naar aanleiding van andere wijzigingen
in regelgeving, waarbij bepaalde aanpassingen ten onrechte niet zijn meegenomen. Ook worden wijzigingen voorgesteld ter uitvoering van een nieuwe
Europese verordening en nieuwe rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Deze wet voorziet ook in toedeling van het toezicht op de
rechtmatige uitvoering door het CAK van de burgerregelingen en zijn taak als verbindingsorgaan aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De wet bevat
modificerende elementen, namelijk daar waar het wijziging betreft van de Warenwet, de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, de Wet buitengewoon
pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, de Gezondheidswet, de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945, de Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940-1945, de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, de Tabaks- en rookwarenwet, de Wet inzake bloedvoorziening, de Wet veiligheid 188
en kwaliteit lichaamsmateriaal, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Zorgverzekeringswet, de wet op de zorgtoeslag, de Wet marktordening
gezondheidszorg, de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg, de Wet publieke gezondheid, de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015 en de Wet langdurige zorg, aangezien deze wetten strekken tot uitvoering van beleid op veelal sociaaleconomisch terrein, vaak door
toekenning van bevoegdheden aan het bestuur. Ten slotte bevat de wet ook codificerende elementen, namelijk in wijzigingen van de Opiumwet, de Wet op de
economische delicten en de Algemene wet bestuursrecht aangezien deze wetten rechtstreeks de rechten en plichten van individuele rechtssubjecten regelen en
het betreft de in artikel 107 van de Grondwet bedoelde algemene wetboeken, of wetten die daarbij direct aansluiten. Aangezien de wetten die door deze wet
gewijzigd worden overwegend modificerend van aard zijn, is deze wet dat ook.

138

Wet van 12 oktober 2018 tot 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

Stb. 2018, 403.

Nederland

139

Wet van 17 oktober 2018 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten
Stb. 2018, 408.
op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2018)

Nederland

140

Wet van 17 oktober 2018 tot aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog
op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering BES, verruiming van het
Stb. 2018, 378.
toepassingsbereik van de studiefinanciering BES naar Canada en doorvoering van diverse technische
verbeteringen en kleine beleidsmatige wijzigingen (Aanpassingswet studiefinanciering BES)

Nederland

Modificatie

Met deze wet worden een aantal wijziging doorgevoerd in de manieren waarop studenten tegemoet worden gekomen in de kosten van hun studie: de Wet
studiefinanciering BES wordt op een aantal punten aangepast, en de boete voor het niet op tijd stopzetten van een studentenreisproduct wordt verhoogd.
Daarnaast wordt een overgangsregeling met betrekking tot het op orde brengen van de huisvesting van de scholen in Caribisch Nederland aangepast. Alle drie
deze regelingen betreffen wetgeving waarin aan het bestuur bevoegdheden zijn toegekend, met als doel om beleid op het gebied van het onderwijs te
realiseren. De regelingen strekken tot regulering van sociaaleconomisch terrein. Ze zijn daarom modificerend van aard. Deze wet tot wijziging van deze
regelingen is dat ook.

Wet van 17 oktober 2018 tot wijziging van de Aanpassingswet studiefinanciering BES

Nederland

Modificatie

Deze wet strekt tot het aanpassen op een aantal punten van de Aanpassingswet studiefinanciering BES. Zoals hierboven aangegeven, was deze Aanpassingswet
123
modificerend van aard. Deze wet tot wijziging van de Aanpassingswet is dat ook.

Modificatie

De wet beoogt een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: SZW) te wijzigen alsmede de
Zorgverzekeringswet (hierna: Zvw) en de Wet studiefinanciering BES. Het gaat hierbij om tekstuele aanpassingen, technische verbeteringen, verheldering van
bepaalde punten, nadere invulling geven aan eerder gemaakte beleidskeuzes, en het herstel van omissies: geen substantiële beleidswijzigingen Deze wet wijzigt
een procedurele/institutionele wet, te weten de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, nu deze wet strekt tot het bevorderen van het
functioneren van instituties. De wet wijzigt ook modificerende wetten, te weten de Ziektewet, de Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren
van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten, de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet
op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Toeslagenwet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de
Werkloosheidswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Wet op het consumentenkrediet, de
Algemene nabestaandenwet, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet
116
overige OCW-subsidies, de Arbeidsomstandighedenwet, de Remigratiewet, de Wet arbeid en zorg, de Participatiewet, de Wet kinderopvang, de wet financiering
sociale verzekeringen, de Zorgverzekeringswet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet algemene
weduwen- en wezenverzekering BES, de Wet studiefinanciering BES, de Wet algemene ouderdomsverzekering bes, de Wet ongevallenverzekering BES, de Wet
ziekteverzekering BES, de Wet kinderbijslagvoorziening BES, de Wet tegemoetkomingen loondomein en de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde
werknemers in de Europese Unie. Al deze wetten strekken tot uitvoering van beleid op veelal sociaaleconomisch terrein, vaak door toekenning van
bevoegdheden aan het bestuur. Ten slotte wijzigt de wet ook codificerende wetten, te weten de Faillissementswet, de Wet minimumloon en
minimumvakantiebijslag en het Burgerlijk Wetboek, aangezien deze wetten rechtstreeks de rechten en plichten van individuele rechtssubjecten regelen en zijn
gelegen op het gebied van het burgerlijk recht of het strafrecht. Aangezien de wetten die door deze wet gewijzigd worden overwegend modificerend van aard
zijn, is deze wet dat ook.

Modificatie

Deze wet strekt tot verdergaande regulering van het verlenen van trustdiensten. De normen waaraan trustkantoren moeten voldoen worden aangescherpt en
het instrumentarium dat De Nederlandsche Bank N.V. als toezichthouder kan inzetten wordt uitgebreid. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het
regeerakkoord van het kabinet Rutte III. Aan het systeem wordt wettelijk vormgegeven door een verbod op het verrichten van trustdienstverlening zonder een
daartoe verleende vergunning. Hieraan worden vervolgens eisen gesteld. De wet strekt dus tot uitvoering van beleid op het gebied van trustdiensten door het
toekennen van bevoegdheden van het bestuur. De wetgeving is daarbij gelegen op sociaaleconomisch terrein. De wet is daarom modificerend van aard.

1083

141

Stb. 2018, 379.

142

Wet van 17 oktober 2018 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2019)

Stb. 2018, 424.

Nederland

143

Wet van 7 november 2018, houdende regels met betrekking tot het verlenen van trustdiensten en
het toezicht daarop (Wet toezicht trustkantoren 2018)

144

Stb. 2018, 443.

Nederland

236

15

16

Ron de Martines en Eva van Vugt, Drie typen van wetgeving (2017-2018)
A

Wet van 12 december 2018 tot wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege
enkele wijzigingen met betrekking tot pensioen (Verzamelwet pensioenen 2019)

B

Stb. 2018, 476.

C

Nederland

D

E

F

Modificatie

Deze wet beoogt een verbetering van de pensioenwetgeving. Hiertoe zijn ten aanzien van een aantal onderwerpen wijzigingen opgenomen. De wet bevat onder
meer wijzigingen in het kader van de onderwerpen waardeoverdracht, gegevenslevering De Nederlandsche Bank, overbruggingspensioen, versterken
medezeggenschap bij kleine ondernemingen en premiebetaling op basis van feitelijk verloonde bedragen per maand. De wet wijzigt dus de pensioenwetgeving. 41
Het betreft hier de uitvoering van het pensioenbeleid en dus de regulering van het sociaaleconomisch terrein. Deze pensioenwetten kwalificeren dan ook als
modificerende wetgeving. De wet ter wijziging daarvan ook.

145

Wet van 28 november 2018 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere
wetten in verband met de herziening van het kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars
(Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars)

Stb. 2018, 489.

Nederland

Modificatie

De wet strekt tot versterking en uitbreiding van het afwikkelingskader voor verzekeraars. Het ongecontroleerd afwikkelen van een verzekeraar kan vanwege zijn
maatschappelijke functie, het risico op besmettingseffecten binnen een verzekeringsgroep en het effect op het vertrouwen in verzekeraars leiden tot
aanzienlijke maatschappelijke onrust. Deze wet voorziet in verschillende mogelijkheden voor afwikkeling. Het is aan DNB om uit deze mogelijkheden de juiste te 365
kiezen. Ook binnen de afwikkeling speelt de DNB een hoofdrol. De wet strekt tot het uitvoeren van beleid op het gebied van verzekeringen, mede door het
toekennen van bevoegdheden aan het bestuur. De wet reguleert daarbij sociaaleconomisch terrein. De wet is daarom modificerend van aard.

Wet van 19 december 2018 tot wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de
vaststelling van tarieven voor het jaar 2019)

Stb. 2018, 519.

Nederland

Modificatie

De Wet opslag duurzame energie kent een heffing op het gebruik van elektriciteit en aardgas. Met de inkomsten van de heffing wordt een subsidieregeling
gefinancierd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het beleid inzake duurzame energie. Het betreft regulering van het sociaaleconomisch terrein en dus een
wet van modificerend karakter. Met de onderhavige wet worden de tarieven voor 2019 vastgesteld. Hierbij is dus tevens sprake van modificatie.

113

Wet van 19 december 2018 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten
(Belastingplan 2019)

Stb. 2018, 504.

Nederland

Modificatie

Deze wet wijzigt een aantal wetten ter regulering van het belastingstelsel, waarin de belastingdienst met gebruikmaking van de aan hem in wetten toegekende
bevoegdheden uitvoering geeft aan het belastingbeleid zoals dat is vastgelegd in het regeerakkoord. Dit belastingstelsel behoort tot de regulering van het
sociaaleconomisch terrein en is modificerend van aard. Deze wet tot wijziging daarvan is dat ook.

91

Wet van 19 december 2018 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten
(Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019)

Stb. 2018, 506.

Nederland

Modificatie

Het kabinet wil schonere alternatieven voor bijvoorbeeld de uitstoot door fabrieken en uitlaatgassen. Daarom maakt het kabinet de keuze van bedrijven en
instellingen voor duurzame energie, energiebesparende en milieuvriendelijke technieken financieel voordeliger door vervuilende opties zwaarder te belasten.
Daartoe wijzigt deze wet een aantal belastingwetten en overige wetten. De wet reguleert sociaaleconomisch terrein en maakt onderdeel uit van het
klimaatbeleid. De wet is daarom modificerend van aard.

91

Modificatie

Deze wet bevat een pakket aan maatregelen gericht op het tegengaan van grondslagverschuiving van of via Nederland naar laagbelastende jurisdicties en op het
behouden en verstevigen van een aantrekkelijk ondernemings- en investeringsklimaat voor ondernemingen met reële activiteiten in Nederland. Daarbij worden
belastingbesparende (concern)structuren met Nederland als doorstroomland of met overmatige financiering met vreemd vermogen aangepakt en blijft
Nederland met een concurrerend Vpb-tarief in de volle breedte aantrekkelijk voor nieuwe investeringen van binnen- en buitenlandse bedrijven. Deze wet wijzigt 91
het belastingstelsel, waarin de belastingdienst met gebruikmaking van de aan hem in wetten toegekende bevoegdheden uitvoering geeft aan het hierboven
omschreven belastingbeleid. Dit belastingstelsel behoort tot de regulering van het sociaaleconomisch terrein en is modificerend van aard. Deze wet tot wijziging
daarvan is dat ook.

Modificatie

Deze wet regelt dat aanbieders van landgebonden en aanbieders van op afstand aangeboden sportweddenschappen fiscaal gelijk behandeld worden, door ook
de aanbieders van landgebonden sportweddenschappen belastingplichtig te maken in plaats van de speler, met als belastinggrondslag het brutospelresultaat in
plaats van de prijs. Dit is een wijziging van de kansspelbelasting. Deze wet wijzigt het belastingstelsel, waarin de belastingdienst met gebruikmaking van de aan 91
hem in wetten toegekende bevoegdheden uitvoering geeft aan het hierboven omschreven belastingbeleid. Dit belastingstelsel behoort tot de regulering van het
sociaaleconomisch terrein en is modificerend van aard. Deze wet tot wijziging daarvan is dat ook.

Modificatie

Deze wet bevat inhoudelijke wijzigingen en technisch onderhoud in verband met de veranderingen waaraan de fiscale wetgeving onderhevig is. Deze
maatregelen hebben geen of nauwelijks gevolgen voor het budgettaire beeld en koopkrachtbeeld voor 2019. De wet bevat een verlenging van de
geldigheidsduur van de vrijstelling pleegvergoedingen door het aanpassen van de horizonbepaling, een aanpassing van de Wet op de motorrijtuigenbelasting
1994 (Wet MRB 1994) zodat de Belastingdienst voor het toezicht op en de handhaving van de Wet MRB 1994 zogenoemde kentekengegevens kan verwerken,
91
vier invorderingsvoorstellen die primair zijn bedoeld om gezamenlijk een belangrijke bijdrage te leveren, zowel repressief als preventief, aan het aanpakken van
verhaalsconstructies, en een aantal meer technische wijzigingen. De wet strekt er dus met name toe om belastingbeleid te realiseren door het toekennen van
bevoegdheden aan het bestuur. De wet is modificerend van aard.

Modificatie

Deze wet regelt dat de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de aftrek van scholingsuitgaven beëindigd worden. Het gaat dus om het wijzigen van
belastingwetgeving, en daarmee het wijzigen van de taken en bevoegdheden van het bestuur die daarmee verband houden. Deze wet reguleert het
belastingstelsel, waarin de belastingdienst met gebruikmaking van de aan hem toegekende bevoegdheden uitvoering geeft aan het hierboven omschreven
beleid ter voorkoming van belastingontduiking. Dit belastingstelsel behoort tot de regulering van het sociaaleconomisch terrein en is modificerend van aard.
Deze wet tot wijziging daarvan is dat ook.

Modificatie

Met deze wet wordt de kleineondernemingsregeling (“KOR”) gemoderniseerd door de introductie van een facultatieve omzetgerelateerde vrijstellingsregeling
van omzetbelasting. Voor deze wijziging is gekozen vanwege de hoge administratieve lasten en uitvoeringskosten van de huidige regeling, de beperkte vrijheid
voor Nederland met de opzet van de huidige KOR, en vanwege het feit dat de huidige KOR soms zijn doel voorbijschiet, omdat de regeling niet alleen wordt
91
toegepast door de doelgroep. Deze wet wijzigt dus het belastingrecht, waarin de belastingdienst met gebruikmaking van de aan hem toegekende bevoegdheden
uitvoering geeft aan het belastingbeleid. Dit belastingstelsel behoort tot de regulering van het sociaaleconomisch terrein en is modificerend van aard. Deze wet
tot wijziging van het belastingstelsel is dat ook.
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147

148

149

Wet van 19 december 2018 tot wijziging van enige wetten in verband met enkele maatregelen voor
Stb. 2018, 505.
het bedrijfsleven (Wet bedrijfsleven 2019)

Nederland

150

Wet van 19 december 2018 tot wijziging van de Wet op de kansspelbelasting voor landgebonden
weddenschappen op de sport (Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen)

Stb. 2018, 509.

Nederland

151

Wet van 19 december 2018 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten
(Overige fiscale maatregelen 2019)

Stb. 2018, 507.

Nederland

152

Wet van 19 december 2018 tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op
afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden (Wet fiscale maatregel
rijksmonumenten)

Stb. 2018, 512.

Nederland

819

153

Wet van 19 december 2018 tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet
modernisering kleineondernemersregeling)

154

Stb. 2018, 511.

Nederland

Onderzoeksverslag behorende bij het preadvies
“De rol van de wetgever: vijftig jaar verder” van Ernst Hirsch Ballin
A

Wet van 12 december 2018 tot wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid)

B

Stb. 2018, 481.

C

Nederland

D

E

F

Modificatie

Deze wet breidt de bevoegdheid van de burgemeester uit om een last onder bestuursdwang op te leggen indien in woningen of lokalen drugs worden verkocht,
afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig zijn. Die bevoegdheid geldt op dit moment niet als in een pand geen drugs worden aangetroffen (noch
verkocht, afgeleverd of verstrekt), terwijl er wel voorwerpen of stoffen aanwezig zijn die duidelijk bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs, zoals
479
bepaalde apparatuur (drugslaboratorium, cocaïnewasserij), chemicaliën (apaan, zoutzuur) en versnijdingsmiddelen. Deze wet regelt dat de sluitingsbevoegdheid
ook geldt in geval van dergelijke strafbare voorbereidingshandelingen. De wet strekt tot uitvoering van het antidrugsbeleid door het toekennen van
bevoegdheden aan de burgemeester. De wet is modificerend van aard.

155
Wet van 10 februari 2017, houdende tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende
maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens
zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van
beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet
bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding)

Stb. 2017, 51.

Nederland

Modificatie

De wet heeft als doel om de dreiging van terrorisme tegen te kunnen gaan, en om maatschappelijke spanningen en radicalisering te voorkomen. Daartoe
worden aan het bestuur verschillende bevoegdheden toegekend: bevoegdheden tot het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen en bevoegdheden tot
428
het weigeren of intrekken van begunstigende beschikkingen. De wet strekt dus tot de uitvoering van beleid door toekenning van bevoegdheden aan het bestuur
De wet is dan ook modificerend.

Wet van 26 september 2018, houdende regels tot uitvoering van het antidopingbeleid en tot
instelling van de Dopingautoriteit (Wet uitvoering antidopingbeleid)

Stb. 2018, 344.

Nederland

Modificatie

Deze wet heeft tot doel het versterken van de aanpak van doping in de sport. Daartoe wordt een Dopingautoriteit ingesteld en worden de taken en
bevoegdheden van deze autoriteit geregeld. Ook worden enkele algemene regels voor sporters gegeven. De wet strekt tot uitvoering van antidopingbeleid,
voornamelijk door het toekennen van bevoegdheden aan het bestuur. De wet is daarom modificerend van aard.

Modificatie (EU)

Deze wet strekt tot implementatie van de Europese richtlijn breedband. De richtlijn breedband heeft als doel om de aanleg van elektronische
communicatienetwerken met hoge snelheid te bevorderen door de daarmee gepaard gaande kosten te reduceren met name door sector overschrijdend
medegebruik en coördinatie van de uitvoering van civiele werken te bevorderen. De wet creëert ter implementatie hiervan normen die zich rechtstreeks richten
257
tot bijvoorbeeld grondroerders, opdrachtgevers en beheerders. Daarnaast worden ook bevoegdheden en plichten toegekend aan het bestuur, welke deels
toezien op de handhaving van de overige normen in de wet. De wet strekt dus tot de uitvoering van beleid op het gebied van infrastructuur, mede door
toekenning van bevoegdheden aan het bestuur. De wet is modificerend van aard.

156

736

157
Wet van 21 februari 2018, houdende regels over de informatie-uitwisseling betreffende
bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van netten en netwerken ter voorkoming van
graafschade en ter bevordering van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge
Stb. 2018, 73.
snelheid, alsmede wijziging van de Telecommunicatiewet ter bevordering van medegebruik van
fysieke infrastructuur en van de gecoördineerde aanleg van civiele werken (Wet informatieuitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken)

Nederland

158

Wet van 25 januari 2017 tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in
verband met de uitvoering van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16
april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van
Stb. 2017, 30.
bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124) (implementatie herziening merrichtlijn)

EU-richtlijn

Modificatie (EU)

Deze wet dient ter implementatie van een Europese richtlijn. Deze richtlijn heeft als doel om een aantal verbeterpunten voor de milieueffectrapportage (‘mer’)
procedure door te voeren. De algemene doelstelling van de wijziging van de mer-richtlijn is er op gericht om de geconstateerde tekortkomingen in de
uitvoeringspraktijk van de mer-richtlijn te verhelpen; een actualisering door te voeren die aansluit op ecologische en sociaaleconomische veranderingen en
uitdagingen; de mer-richtlijn in overeenstemming te brengen met de «beginselen van slimme regelgeving» van de EU; en de uitspraken van het Hof van Justitie
van de EU te codificeren. Het doel van de mer is het voorkomen van schade aan het milieu, door in een zo vroeg stadium rekening te houden met de gevolgen
494
van projecten voor het milieu. Een centrale norm van dit wetgevingscomplex is een vergunningsplicht voor projecten die aanzienlijke milieueffecten kunnen
hebben. Het bestuur voert de wetgeving uit door te beslissen over vergunningverlening. Dit is wetgeving die strekt tot de uitvoering van milieubeleid door
toekenning van bevoegdheden aan het bestuur. Dit maakt onderdeel uit van de regulering op sociaaleconomisch gebied. De richtlijn heeft dus een modificerend
karakter. De wet ter implementatie daarvan is dat ook.

Wet van 20 december 2017, houdende wijziging van de Aanbestedingswet 2012 en de
Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied in verband met de implementatie van richtlijn
2014/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake elektronische
facturering bij overheidsopdrachten

EU-richtlijn

Modificatie (EU)

De wet implementeert een EU-richtlijn. Er worden eisen gesteld aan de e-facturering van overheidsopdrachten en concessieopdrachten onder de
aanbestedingsrichtlijnen en de concessierichtlijn. Hiermee wordt beoogd de factureringspraktijk bij deze overheids- en concessieopdrachten te wijzigen. Deze
richtlijn ligt op financieel gebied en strekt tot regulering van het sociaaleconomisch terrein. De richtlijn is modificerend, deze wijziging daarvan ook.

97

57

231

159

Stb. 2018, 1.

160

Wet van 20 december 2017 tot wijziging van de Wet op de dierproeven (redactionele wijzigingen ter
Stb. 2018, 3.
precisering van enkele onderdelen van de wet)

EU-richtlijn

Modificatie (EU)

Met deze wet worden enkele bepalingen van de Wet op de dierproeven gepreciseerd. Het betreft bepalingen waarmee de dierproevenrichtlijn in Nederlandse
wetgeving worden omgezet. Met de dierenproevenrichtlijn is harmonisatie van de wetgeving inzake het gebruik van dieren voor wetenschappelijke doeleinden
beoogd. Deze wetgeving dient ter bescherming van het belang van dieren. Het mogelijk laten zijn van dierproeven blijft noodzakelijk om de gezondheid van
mensen en dieren en het milieu te beschermen. Deze richtlijn vormt evenwel een belangrijke stap in de richting van het bereiken van het einddoel om
dierproeven volledig door andere procedures te vervangen zodra dit wetenschappelijk mogelijk is. Deze richtlijn op het gebied van dierenwelzijn strekt tot
regulering van het sociaaleconomisch terrein. De richtlijn is daarom modificerend. De wet ter implementatie daarvan is dat ook.

Wet van 21 februari 2018, houdende regels voor de terugvordering van staatssteun (Wet
terugvordering staatssteun)

Nederland

Modificatie (EU)

Deze wet creëert uitsluitend een procedureregeling ter uitvoering van een verplichting die de Europese Commissie aan een lidstaat kan opleggen om
ongeoorloofde staatssteun terug te vorderen. De wet geeft daarmee uitvoering aan sociaaleconomisch beleid om het verstrekken van ongeoorloofde
staatssteun te voorkomen. De regeling op Europees niveau die de Commissie de bevoegdheid toekent is daarom modificerend. De nationale wet die de
procedure voor het gebruik van deze bevoegdheid regelt, is dat daarom eveneens.

161

Stb. 2018, 75.

162

Wet van 14 februari 2018 tot wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de implementatie van
richtlijn nr. 2009/12/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 maart Stb. 2018, 76.
2009 inzake luchthavengelden (PbEG L 70) voor overige luchthavens

EU-richtlijn

Modificatie (EU)

Deze wet voltooit de implementatie van de richtlijn luchthavengelden, die gemeenschappelijke beginselen voorschrijft voor het heffen van luchthavengelden op
luchthavens van de Gemeenschap, en herstelt enkele bij de implementatie gemaakte omissies. De wet stelt daartoe regels voor exploitanten van luchthavens
vast alsmede bevoegdheden en verplichtingen van het bestuur (de Minister van Infrastructuur en Milieu), inzake de handhaving van die regels. De wet strekt
122
dus tot uitvoering van beleid op het gebied van infrastructuur door bevoegdheden toe te kennen aan het bestuur. De wet behoort tot de regulering op
sociaaleconomisch terrein en is modificerend van aard.

Wet van 9 maart 2018 tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (btw-behandeling van
vouchers)

EU-richtlijn

Modificatie (EU)

Deze wet implementeert de EU-voucherrichtlijn. Deze richtlijn introduceert een aantal btw-regels op het gebied van vouchers, welke een einde moeten maken
aan een aantal onduidelijkheden wat betreft de btw-regeling waarbij vouchers als tegenprestatie worden gebruikt. Deze wet wijzigt het belastingstelsel, waarin
244
de belastingdienst met gebruikmaking van de aan hem in wetten toegekende bevoegdheden uitvoering geeft aan het belastingbeleid. Dit belastingstelsel
behoort tot de regulering van het sociaaleconomisch terrein en is modificerend van aard. Deze wet tot wijziging daarvan is dat ook.
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Stb. 2018, 82.

17
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Ron de Martines en Eva van Vugt, Drie typen van wetgeving (2017-2018)
A

B

C

D

E

F

Wet van 9 maart 2018 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet marktordening
gezondheidszorg, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling ter implementatie
van de richtlijn nr. 2016/97/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016
Stb. 2018, 89.
betreffende verzekeringsdistributie (herschikking) (PbEU 2016, L 26) (Wet implementatie richtlijn
verzekeringsdistributie)

EU-richtlijn

Modificatie (EU)

Deze wet strekt tot implementatie van de richtlijn verzekeringsdistributie. Deze richtlijn heeft tot doel het creëren van een gelijk speelveld voor alle
marktpartijen die bij de verkoop van verzekeringen zijn betrokken, het verbeteren van de bescherming van de consument, het bevorderen van een interne
markt voor financiële diensten en het harmoniseren van de sancties in geval van overtredingen. De richtlijn maakt dus onderdeel uit van het financieel beleid
van de Unie en strekt tot regulering van sociaaleconomisch terrein. De richtlijn bevat zowel normen die zich rechtstreeks richten tot de betrokkenen in de
183
verzekeringswereld, als ook regels die de bevoegdheden en taken van het bestuur regelen. Ook verplicht de richtlijn lidstaten om hun bevoegde autoriteiten de
bevoegdheid toe te kennen om bestuurlijke sancties en andere maatregelen op te kunnen leggen met betrekking tot alle schendingen van de nationale
bepalingen tot omzetting van de richtlijn. De richtlijn strekt dus tot uitvoering van beleid op het gebied van de verkoop van verzekeringen, mede door
toekenning van bevoegdheden van het bestuur. De richtlijn is modificerend van aard, hetgeen ook geldt voor deze wet ter implementatie daarvan.

Wet van 18 april 2018 tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van
Richtlijn (EU) 2015/1513 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 tot
wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof en tot
wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare
bronnen alsmede in verband met de operationalisering van de reductieverplichting uit Richtlijn
98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof

EU-richtlijn

Modificatie (EU)

Deze wet dient ter implementatie van de ILUC-richtlijn. Deze richtlijn beoogt ‘een eengemaakte markt voor brandstoffen voor het wegvervoer en voor niet voor
de weg bestemde mobiele machines tot stand te brengen en inachtneming van minimumniveaus van milieubescherming bij het gebruik van die brandstoffen te
348
waarborgen’. Daartoe wordt de Wet milieubeheer gewijzigd. De wet strekt dus tot uitvoering van milieubeleid door (mede) toekennen van bevoegdheden aan
het bestuur. De wet is daarom modificerend van aard.

Modificatie (EU)

Deze wet geeft uitvoering aan een Europese verordening. De verordening vereenvoudigt de aanvaarding van bepaalde openbare documenten, zoals met
betrekking tot geboorte, overlijden en huwelijk, in andere EU-lidstaten door afschaffing van de vereisten van legalisatie en apostillering. Dit dringt de
administratieve formaliteiten en kosten voor burgers terug en vergemakkelijkt het vrije verkeer. De verordening verplicht ook tot het aanwijzen van een
centrale autoriteit die bijstand verleent indien een verzoek om informatie over de echtheid van een document wordt gedaan. De verordening maakt dus deel uit
192
van het beleid van de Unie op het gebied van het vrije verkeer van burgers. De verordening vereenvoudigt de administratieve procedure door minder eisen te
stellen aan het voor het afgeven van dergelijke documenten bevoegde gezag en raakt daarmee aan de bevoegdheden van het bestuur. Ook het aanwijzen van
een autoriteit op het gebied van echtheid van documenten ligt in de sfeer van het regelen van bevoegdheden van het bestuur. De verordening is daarom
modificerend van aard. De wet ter uitvoering daarvan is dat ook.

Modificatie (EU)

Met deze wet wordt de Geneesmiddelenwet gewijzigd. Het betreft hoofdzakelijk de reparatie van wetstechnische misslagen en omissies die zijn ontstaan tijdens
de implementatiewerkzaamheden van drie richtlijnen. Deze richtlijnen maakten alle drie deel uit van het harmonisatiebeleid ten aanzien van de veiligheid van
geneesmiddelen in de Unie, ten behoeve van de volksgezondheid en het functioneren van de interne markt. Deze richtlijnen waren dus modificerend van aard.
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Deze wet, voor zover die strekt tot herstel van fouten bij de implementatie, is dat ook. Daarnaast wordt met deze wet het wettelijk boetemaximum in de
Geneesmiddelenwet verhoogd. Het opleggen van deze boete betreft een bevoegdheid van het bestuur, en dus wordt met deze wijziging een bevoegdheid van
het bestuur uitgebreid. Deze wijziging is daarom ook modificerend van aard.

Modificatie (EU)

Deze wet dient ter implementatie van een Europese richtlijn, die strekt tot bevordering van de mobiliteit van werknemers door de belemmeringen die het
gevolg zijn van bepaalde regels met betrekking tot aanvullende pensioenregelingen die gekoppeld zijn aan een arbeidsverhouding te verminderen. De richtlijn
strekt dus tot realisatie van beleid van de Unie op het gebied van het vrije verkeer van werknemers. De implementatie van deze richtlijn vereist slechts een
kleine wijziging in de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) en heeft betrekking op een situatie die in de Nederlandse praktijk
feitelijk niet voorkomt. De richtlijn is modificerend van aard. Deze wet ter implementatie van de richtlijn is dat ook.

89

Modificatie (EU)

Deze wet strekt tot implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. Daarnaast geeft de wet uitvoering aan een richtlijn betreffende bij geldovermakingen te
voegen informatie. Deze verordeningen maken onderdeel uit van een reeks verordeningen op deze onderwerpen. De verordeningen maken deel uit het beleid
van de unie ter voorkoming van witwassen en terrorisme. Door het reguleren van het financiële stelsel wordt sociaaleconomisch terrein gereguleerd. De
verordening en richtlijn zijn dus modificerend van aard. De wet die deze uitvoert is dat ook.

271

Modificatie (EU)

Deze wet strekt tot uitvoering van de Europese verordening betreffende transparantie van effectenfinancieringstransacties en van het gebruik. De doelstelling
van die verordening is met name het vergroten van de transparantie van bepaalde activiteiten op de financiële markten, zoals het gebruik van SFT’s en het
hergebruik van zekerheden, teneinde het toezicht op en het opsporen van de daarmee verband houdende risico’s mogelijk te maken. De verordening maakt
onderdeel uit van het beleid van de Unie ten aanzien van het financiële stelsel, waarin men onder meer meer transparantie wil bereiken. De verordening strekt
tot regulering van sociaaleconomisch terrein en is dus modificerend van aard. Deze wet, die de verordening uitvoert, is dat ook.

211

407

250

165

Stb. 2018, 137.

166
Wet van 18 april 2018 tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees
Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers
door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot
wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200) (Uitvoeringswet verordening
overlegging openbare documenten)

Stb. 2018, 162.

EU-verordening

167

Wet van 25 mei 2018 tot wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met technische
verbeteringen en verhoging van het boetemaximum

Stb. 2018, 175.

EU-richtlijn

168
Wet van 11 juli 2018 tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte
beroepspensioenregeling in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/50/EU van het
Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de
vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de
verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten (PbEU 2014, L 128)

Stb. 2018, 229.

EU-richtlijn

169

Wet van 11 juli 2018 tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/849
van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van
het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van
Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van
Stb. 2018, 239.
Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de
Commissie (PbEU 2015, L 141), alsmede in verband met de uitvoering van verordening (EU)
2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij
170 geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006

Wet van 4 juli 2018 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van
Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015
betreffende transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik en tot wijziging
van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU 2015, L 337) (Wet uitvoering verordening SFTR)

Stb. 2018, 244.

EU-richtlijn

EU-verordening
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172

Wet van 5 december 2018 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging
financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter
implementatie van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25
november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de
Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en
houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337) (Implementatiewet herziene
richtlijn betaaldiensten)

Stb. 2018, 503.

EU-richtlijn

Modificatie (EU)

Deze wet implementeert een richtlijn betreffende betalingsdiensten in de interne markt. Deze richtlijn introduceert een vergunningsverplichting voor het
aanbieden van betalingsdiensten. Ook stelt de richtlijn regels voor het aanbieden van deze diensten, en regelt de bevoegdheden en verplichtingen van het
bestuur ten aanzien van betalingsdiensten. Deze richtlijn heeft tot doel de verdere integratie van een interne markt voor betalingsdiensten. De richtlijn strekt
dus tot verwezenlijking van beleid door, voor een belangrijk deel, toekenning van bevoegdheden aan het bestuur. Deze wetgeving is gelegen op
sociaaleconomisch terrein en is modificerend van aard. Deze wet ter implementatie van de richtlijn is dat ook.

Wet van 19 december 2018 tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte
beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van
Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende Stb. 2018, 515.
de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s)
(PbEU 2016, L 354)

Nederland

Modificatie (EU)

Deze wet implementeert een Europese richtlijn over de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening. Het doel van de
richtlijn is het bevorderen van de verdere ontwikkeling van tweedepijlerpensioenen in de Europese Unie. De richtlijn strekt tot daarmee tot uitvoering van het
pensioenbeleid en dus de regulering het sociaaleconomisch terrein. Deze richtlijn kwalificeert dan ook als modificerende wetgeving. De wet ter implementatie
van de richtlijn ook.

Modificatie (EU)

Deze wet dient ter uitvoering van een aantal verordeningen over het toezicht op (internationale) handel in drugsprecursoren. Deze verordeningen wijzigen het
controlesysteem dat bedoeld is om te voorkomen dat grondstoffen die gebruikt kunnen worden voor de vervaardiging van legale chemische producten, worden
gebruikt voor de illegale productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen. De verordeningen die dit controlesysteem hebben ingericht maken
307
onderdeel uit van het beleid om de illegale productie van drugs tegen te gaan, en kennen in dat kader bevoegdheden toe aan het bestuur. De verordeningen zijn
daarom modificerend van aard. Deze wet ter implementatie van verordeningen die het systeem wijzigen, is dat ook.

173

Wet van 12 oktober 2018 tot wijziging van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën ter uitvoering
van Verordening (EU) nr. 1258/2013, Verordening (EU) nr. 1259/2013, Gedelegeerde Verordening
(EU) 2015/1011 en Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1013
174

Stb. 2018, 373.

EU-verordening

Onderzoeksverslag behorende bij het preadvies
“De rol van de wetgever: vijftig jaar verder” van Ernst Hirsch Ballin
A

Wet van 17 oktober 2018, houdende regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/1148 (Wet
beveiliging netwerk- en informatiesystemen)

B

Stb. 2018, 387.

C

EU-richtlijn

D

E

F

Modificatie (EU)

Deze wet strekt tot uitvoering van de NIB-richtlijn van de Europese Unie. Het doel van de NIB-richtlijn is om, ter ondersteuning van het functioneren van onze
samenleving en economie, eenheid en samenhang te brengen in Europees beleid voor netwerk- en informatiebeveiliging, door de digitale paraatheid te
vergroten en de gevolgen van cyberincidenten te verkleinen. Hieraan wordt voornamelijk vormgegeven door het toekennen van bevoegdheden en taken aan
het bestuur. De wet strekt dus tot uitvoering van cyberveiligheid beleid door het toekennen van bevoegdheden aan het bestuur. De wet is modificerend van
aard.

244

Modificatie (EU)

Met deze wet wordt de richtlijn elektronische handel geïmplementeerd. Deze richtlijn is met name gericht op de modernisering en vereenvoudiging van de
heffing en inning van de btw op grensoverschrijdende internetverkopen aan particulieren. De richtlijn is dus gelegen op het gebied van het belastingrecht,
waarin de belastingdienst met gebruikmaking van de aan hem toegekende bevoegdheden uitvoering geeft aan beleid. Dit belastingstelsel behoort tot de
regulering van het sociaaleconomisch terrein en is modificerend van aard. Deze richtlijn, en de wet tot implementatie daarvan, is dat ook.

91

421

175

Wet van 19 december 2018 tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet
implementatie artikel 1 richtlijn elektronische handel)

Stb. 2018, 510.

EU-richtlijn

176
Wet van 20 december 2017 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere
wetten ter implementatie van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 en van
verordening nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende
markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van verordening (EU) nr. 648/2012 (Wet
implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014)

Stb. 2017, 512.

EU-richtlijn

Modificatie (EU)

De wet implementeert een EU-richtlijn en een EU-verordening. Deze Europese regelgeving dient ertoe oudere regelgeving te vervangen, die door
ontwikkelingen in het landschap van handelsplatformen en handelstechnieken is ingehaald. Daarbij heeft de regelgeving tot doel meer transparante financiële
markten te bewerkstelligen en om G-20 afspraken in te lossen. In de Wet op het financieel toezicht zijn de bevoegdheden en plichten van het bestuur vervat
met het oog op de regulering van het sociaaleconomisch terrein. De Wet op het financieel toezicht heeft daardoor een modificerend karakter. De wijziging van
de Wet op het financieel toezicht komt daarom ook neer op modificatie.

Wet van 20 december 2017 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten
(Overige fiscale maatregelen 2018)

Stb. 2017, 518.

VWEU

Modificatie (EU)

Deze wet maakt onderdeel uit van het pakket Belastingplan 2018. De maatregelen in deze wet betreffen inhoudelijke wijzigingen en technisch onderhoud die
geen of nauwelijks gevolgen hebben voor het budgettaire- en koopkrachtbeeld voor 2018. Deze wet wijzigt het belastingstelsel, waarin de belastingdienst met
91
gebruikmaking van de aan hem in de wet toegekende bevoegdheden uitvoering geeft aan het belastingbeleid. Dit belastingstelsel behoort tot de regulering van
het sociaaleconomisch terrein en is modificerend van aard. Deze wet tot wijziging daarvan is dat ook.

Wet van 20 december 2017, houdende wijziging van de Wet kabelbaaninstallaties in verband met
Verordening (EU) nr. 2016/424 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016
betreffende kabelbaaninstallaties en tot intrekking van Richtlijn 2000/9/EG (PbEU 2016, L 81)

Stb. 2017, 526.

EU-richtlijn

Modificatie (EU)

Deze wet dient ter implementatie van een EU-verordening die regels stelt over kabelbaaninstallaties, ter bescherming van de veiligheid en voor het functioneren
van de interne markt. Deze verordening, die eisen stelt aan bepaalde producten en diensten, strekt tot regulering van het sociaaleconomisch terrein en is
103
daarom modificerend. Aangezien deze wet de bestaande wetgeving in overeenstemming brengt met de verordening is het karakter van deze wet eveneens
modificerend.

Wet van 4 december 2017 tot wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de
heffing van belastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2016/2258 van de Raad
van 6 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft toegang tot
Stb. 2017, 473.
antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten (PbEU 2016, L 342) (Wet implementatie EUrichtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen)

EU-richtlijn

Modificatie (EU)

De wet dient ter implementatie van een EU-richtlijn. Het doel van de richtlijn is om de belastingdienst toegang te geven tot antiwitwasinlichtingen. Daarmee
wijzigt de richtlijn de bevoegdheden en plichten van het bestuur met het oog op de uitvoering van het antiwitwasbeleid. Het doel van de richtlijn is dus
modificatie. Omdat deze wet strekt tot implementatie van de richtlijn kwalificeert deze eveneens als modificatie.
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Wet van 7 juni 2017 tot wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet 2000
in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad
Stb. 2017, 282.
van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van
derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider (PbEU 2014, L 94)

EU-richtlijn

Modificatie (EU)

De wet wijzigt de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet 2000 in verband met implementatie van een Europese Richtlijn. Deze richtlijn heeft twee
doelen: de harmonisatie van de voorwaarden voor toelating en verblijf van seizoenarbeiders die worden toegelaten tot een lidstaat van de EU, en het vergroten
222
van de bescherming van seizoenarbeiders. De richtlijn dient dus als grondslag voor de uitvoering van beleid door het bestuur op het gebied van arbeidsmigratie
en arbeidsrecht. De richtlijn is daarom modificerend van aard. Deze wet ter implementatie daarvan is dat ook.

Wet van 7 juni 2017 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de
implementatie van de verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad van
26 november 2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten Stb. 2017, 266.
en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's) (PbEU 2014, L 352) (Wet implementatie
verordening essentiële-informatiedocumenten)

EU-verordening

Modificatie (EU)

De wet implementeert een Europese verordening. Het doel van deze verordening is om het vertrouwen van retailbeleggers in de financiële markt te herstellen
en om beleggers te beschermen. De wet ziet toe op het reguleren van sociaaleconomisch terrein (namelijk de financiële markt). De verordening is dus
modificerend van aard. Deze wet ter implementatie van de verordening is dat ook.
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Wet van 29 mei 2017 tot wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing
van belastingen en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 houdende aanvullende regels in
Stb. 2017, 215.
verband met de automatische uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot landenrapporten
(Wet aanvullende regels uitwisseling landenrapporten)

EU-richtlijn

Modificatie (EU)

Met deze wet wordt Richtlijn (EU) 2016/881 geïmplementeerd. Deze richtlijn roept een plicht in het leven voor bepaalde multinationals tot het opstellen van
landenrapporten, waarin ze per land waarin ze opereren een aantal voor de belasting relevante gegevens opnemen, zoals de winst en de winstbelasting. Deze
rapporten worden door lidstaten uitgewisseld. Het beschikken over deze informatie stelt belastingdiensten in staat om te reageren op schadelijke
127
belastingpraktijken. Ook spoort het bedrijven aan om een eerlijk bedrag aan belasting te betalen in de landen waarin zij hun winst halen. De wet ter
implementatie van de richtlijn schept bevoegdheden voor het bestuur en creëert enkele plichten voor belastingplichtigen. De wet dient als grondslag voor het te
voeren belastingbeleid en is modificerend van aard.

Wet van 29 mei 2017, houdende additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de
Stb. 2017, 228.
melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij)

EU-richtlijn

Modificatie (EU)

Het doel van de fosfaatregeling is om het fosfaatoverschot tegen te gaan, onder meer ter bescherming van het milieu. Deze wet ter wijziging van de
fosfaatregeling dient als grondslag voor nieuw beleid wat erop is gericht om groei van melkveebedrijven nog meer dan voorheen te laten verantwoorden met
extra grond voor deze bedrijven. Dit is wetgeving op het gebied van milieubeheer. De richtlijn heeft dus een modificerend karakter. De wet ter implementatie
daarvan is dat ook.
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Ron de Martines en Eva van Vugt, Drie typen van wetgeving (2017-2018)
A

B

C

D

E

F

Wet van 29 mei 2017 tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een
stelsel van fosfaatrechten

Stb. 2017, 229.

EU-richtlijn

Modificatie (EU)

Doel van de wet is om te voldoen aan de vereisten van de Nitraatrichtlijn. De Nitraatrichtlijn is in het leven geroepen om de negatieve gevolgen voor het milieu
als gevolg van dierlijk mest te beperken. De Nitraatrichtlijn – en daarmee deze wet - maken onderdeel uit van het milieubeleid van de Unie. Deze wet ter
implementatie van de Nitraatrichtlijn introduceert een stelsel van fosfaatrechten, waarin het bestuur een grote rol speelt. De Nitraatrichtlijn en deze wet zijn
gelegen op het gelegen op het gebied van het milieubeheer en strekken tot uitvoering van milieubeleid mede door toekenning van bevoegdheden aan het
bestuur en zijn dus modificerend.

Wet van 11 mei 2017 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet
administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften in verband met aanvullende
implementatie van richtlijn 2006/126/EG en enkele aanpassingen van redactionele aard en in
verband met aangepaste termijnen inzake het opleggen van beschikkingen naar aanleiding van
gedragingen die op kenteken zijn geconstateerd

Stb. 2017, 299

EU-richtlijn

Modificatie (EU)

De wet dient tot correcte implementatie van Richtlijn 2006/126/EG. Deze richtlijn draagt bij aan de veiligheid van het wegverkeer, vergemakkelijkt het vrij
verkeer van personen en is een onontbeerlijk element van het gemeenschappelijk vervoersbeleid door normen te stellen ten aanzien van rijbewijzen. De richtlijn
208
beoogt de verkeersveiligheid te waarborgen door voorwaarden vast te stellen waaronder het bestuur rijbewijzen verstrekt, en raakt dus aan de bevoegdheden
van het bestuur. De richtlijn is daarom modificerend van aard. Deze wet ter implementatie van de richtlijn is dat ook.

EU-verordening

Modificatie (EU)

Deze wet geeft uitvoering aan de nieuwe EU-verordening op het gebied van proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Doel is het stimuleren van
grensoverschrijdend geneesmiddelenonderzoek, waarbij de bescherming van de proefpersoon en de integriteit van de gegevens voorop staan. De verordening
strekt tot realisatie van het EU-beleid op het gebied van geneesmiddelenonderzoek en dus tot regulering van sociaaleconomisch terrein. De verordening is
daarmee modificerend. De wet ter uitvoering daarvan is dat ook.

Modificatie (EU)

De wet implementeert de anti-folterverordening. Deze verordening beperkt de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de
doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. De implementatie wordt vormgegeven door het bereik van de wet
strategische diensten uit te breiden naar tussenhandel, opleidingen en handelsbeurzen. Ook wordt het verlenen van technische bijstand voor sommige
175
goederen onderworpen aan een vergunningplicht. Door deze wijzigingen worden de bevoegdheden van het bestuur uitgebreid ten aanzien van hetgeen nu
binnen het bereik van de wet gebracht wordt. De wet strekt er dus toe om beleid tot het tegengaan van wrede, onmenselijke of onterende behandeling of
bestraffing uit te voeren door bevoegdheden toe te kennen aan het bestuur. De wet is daarom modificerend van aard.

Modificatie (EU)

Deze wet dient ter implementatie van de EU antibelastingontwijking richtlijn. Het hoofddoel van deze richtlijn is de interne markt als geheel beter te wapenen
tegen grensoverschrijdende belastingontwijkingspraktijken. Deze richtlijn reguleert het belastingstelsel, waarin de belastingdienst met gebruikmaking van de
aan hem toegekende bevoegdheden uitvoering geeft aan het hierboven omschreven beleid ter voorkoming van belastingontduiking. Dit belastingstelsel behoort 91
tot de regulering van het sociaaleconomisch terrein en is modificerend van aard. Deze richtlijn tot wijziging daarvan, en de wet ter implementatie van de richtlijn
zijn dat ook.

Modificatie (internationaal)

Het verdrag beoogt de mogelijkheden te verbeteren voor kuststaten om te bewerkstelligen dat wrakken van zeeschepen snel en adequaat worden verwijderd
en voorts om op te treden tegen bijna zinkende of strandende schepen en al dan niet losgeslagen lading die gevaar voor het scheepvaartverkeer, het mariene
milieu of andere kuststaatbelangen opleveren. Het verdrag is een regeling op het gebied van het milieubeheer die modificerend van aard is. Deze wet ter
implementatie van het verdrag is dat ook.
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Protocol bij internationaal
verdrag

Modificatie (internationaal)

Deze wet geeft uitvoering aan een wijziging van het Protocol bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten
van afval en andere stoffen. Het Protocol voorziet in het reguleren van het plaatsen van stoffen voor oceaanbemesting en andere mariene geoengineeringsactiviteiten. Aan deze regulering wordt door de wet vormgegeven door een verbod behoudens vergunning van mariene geoengineeringsactiviteiten. Deze wet is een vorm van regulering van sociaaleconomisch terrein. De wet strekt tot uitvoering van milieubeleid, mede door het
toekennen van bevoegdheden aan het bestuur. De wet is daarom modificerend van aard.

272

Protocol bij internationaal
verdrag.

Modificatie (internationaal)

Deze wet dient tot goedkeuring van een protocol dat twee verdragen wijzigt die tussen Nederland en Marokko gesloten zijn op het gebied van sociale zekerheid.
Deze verdragen regelen de betaling van uitkeringen door het bestuur aan personen die zich niet in Nederland bevinden. De verdragen liggen op het gebied van
196
de sociale zekerheid en reguleren dus sociaaleconomisch terrein. Ze zijn daarom modificerend, evenals het protocol ter wijziging daarvan. De wet ter
goedkeuring van een protocol dat de twee verdragen wijzigt is dat ook.

International verdrag

Modificatie (internationaal)

Deze wet strekt tot goedkeuring van een verdrag. Het verdrag dient ertoe om dubbele belasting te vermijden. Daarnaast regelt het verdrag, onder meer met het
oog op het voorkomen van het ontgaan van belasting, de onderlinge uitwisseling van fiscale gegevens. Het verdrag ligt dus op het terrein van het belastingrecht
752
en regelt de bevoegdheden voor Nederland om belasting te heffen, welke bevoegdheden uitgeoefend zullen worden door de belastingdienst. Het doel van het
verdrag is dus modificatie. De wijziging is daarom ook een vorm van modificatie.
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Wet van 22 maart 2017 tot wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
en de Geneesmiddelenwet in verband met de uitvoering van verordening 536/2014 op het gebied Stb. 2017, 147.
van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik

374

187
Wet van 28 maart 2018 tot wijziging van de Wet strategische diensten in verband met Verordening
(EU) nr. 2016/2134 van het Europees Parlement en de Raad van 23 november 2016 tot wijziging van
Verordening (EU) nr. 1236/2005 van de Raad met betrekking tot de handel in bepaalde goederen
Stb. 2018, 111.
die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of
onterende behandeling of bestraffing

EU-verordening

188
Wet van 19 december 2018 tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de
Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2016/1164 van de Raad
van 12 juli 2016 tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken welke
rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt (PbEU 2016, L 234/26) (Wet
implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking)

Stb. 2018, 508.

EU-richtlijn

189

Wet van 4 oktober 2017 tot wijziging van de Wet maritiem beheer BES en van Boek 8 van het
Burgerlijk Wetboek BES in verband met de implementatie van het Verdrag van Nairobi inzake
wrakopruiming

Stb. 2017, 401.

Internationale overeenkomst

190

Wet van 14 maart 2018 tot wijziging van de Waterwet en van de Wet maritiem beheer BES in
verband met de uitvoering van de wijziging van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de
Stb. 2018, 98.
voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen
van 1972 (mariene geo-engineering)
191

Wet van 5 april 2017, houdende goedkeuring van het op 4 juni 2016 te Rabat tot stand gekomen
Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko tot wijziging van het op
14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemene Verdrag inzake sociale zekerheid, zoals gewijzigd
en ondertekend op 30 september 1996 en op 24 juni 2002, en de op 4 juni 2016 te Rabat tot stand
gekomen Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van het op 3 november 1972 te Rabat
Stb. 2017, 209.
ondertekende Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 14
februari 1972 te Rabat ondertekende, en op 30 september 1996 en 24 juni 2002 herziene en
ondertekende Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko
192 inzake sociale zekerheid, zoals herzien door de Akkoorden ondertekend op 30 september 1996, 22

Wet van 28 maart 2018, houdende goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand
gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden
Stb. 2018, 125.
van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot
belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16)
193

Wet van 8 november 2017 tot goedkeuring van het op 15 juli 2015 te Addis Abeba tot stand
gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zambia tot het vermijden
Stb. 2017, 467.
van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot
belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 113 en Trb. 2016, 47)
194

Internationale overeenkomst

Modificatie (internationaal)

Deze wet strekt tot goedkeuring van een verdrag. Het verdrag dient ertoe om dubbele belasting te vermijden, om het ontgaan van belasting te voorkomen en
om de administratieve wederzijdse bijstand in de vorm van onderlinge uitwisseling van fiscale informatie en invordering van belastingen te regelen. Het verdrag
ligt dus op het terrein van het belastingrecht en regelt de bevoegdheden voor Nederland om belasting te heffen, welke bevoegdheden uitgeoefend zullen
504
worden door de belastingdienst. Het doel van het verdrag is dus modificatie. Voor deze wet ter goedkeuring van een internationaal verdrag wordt aangesloten
bij dit modificerende karakter. De wijziging is daarom ook een vorm van modificatie.

Onderzoeksverslag behorende bij het preadvies
“De rol van de wetgever: vijftig jaar verder” van Ernst Hirsch Ballin
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Wet van 28 maart 2018 tot herstel van een aantal gebreken van ondergeschikte aard in diverse
wetten op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(Reparatiewet BZK 2018)

Stb. 2018, 106.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Deze wet herstelt gebreken van ondergeschikte aard in wetten op het terrein van het Ministerie van BZK. De meeste wijzigingen worden aangebracht in
procedurele/institutionele wetten die het functioneren van instituties bevorderen (de Wet algemene regels herindeling, de Wet algemene bepalingen
burgerservicenummer, de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Kieswet, de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet Huis voor Klokkenluiders en de Tijdelijk
wet taakverwaarlozing Sint Eustatius). De wet wijzigt ook een aantal modificerende wetten die strekken tot uitvoering van beleid op veelal sociaaleconomisch
terrein (de Leegstandswet, de Wet op de lijkbezorging, de Woningwet, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, de Wet bijzondere maatregelen
grootstedelijke problematiek en de Veegwet wonen). De wet wijzigt ten slotte een aantal codificerende wetten die de rechten en plichten van individuele
rechtssubjecten rechtstreeks regelen en die in artikel 107 van de Grondwet genoemd worden (het Burgerlijk Wetboek, de Wet normering topinkomens, de
Wijzigingswet Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en de Algemene wet bestuursrecht). Omdat deze wet overwegend procedurele/institutionele
wetten wijzigt, is deze wet eveneens procedureel/institutioneel van aard.

Wet van 21 december 2016 inzake vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst
(XVIII) voor het jaar 2017

Stb. 2017, 143.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Institutioneel/procedureel. Het is een begrotingswet, waarin voor het jaar 2017 de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst worden vastgesteld, verdeeld
over een groot aantal deelonderwerpen. Het beleid wordt met deze wet niet vastgesteld, enkel de middelen tot de uitvoering daarvan worden beschikbaar
gemaakt. De wet dient het functioneren van instituties mogelijk te maken.
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Wet van 22 november 2017 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid
en Justitie (VI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Stb. 2017, 466.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Deze wet wijzigt voor het jaar 2017 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Er wordt met deze wet geen beleid
gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

173

Wet van 1 november 2017, houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen
van een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en het regelen van een kiescollege Stb. 2017, 426.
voor de Eerste Kamer

Nederland

Institutioneel/procedureel

De wet beoogt een constitutionele basis te creëren voor (een regeling bij wet die rekening houdt met) de bijzondere positie van territoriale openbare lichamen
in het Caribische deel van Nederland. Deze wet biedt de juridische basis voor het functioneren van deze territoriale openbare lichamen en strekt er dus toe om 222
dit functioneren te bevorderen.

Wet van 4 oktober 2017, houdende goedkeuring van het op 24 oktober 2014 op de Eems tot stand
gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland
betreffende het gebruik en beheer van de territoriale zee van 3 tot 12 zeemijlen (Trb. 2014, 182)

Stb. 2017, 511.

Internationale overeenkomst

Institutioneel/procedureel

Tussen Nederland en Duitsland bestaat onenigheid over de zijdelinkse afbakening van de territoriale zee tussen Nederland en Duitsland. Dit heeft geleid tot
problemen, bijvoorbeeld toen Neder-Saksen een vergunning verleende voor een windpark in het gebied dat door Nederland geclaimd werd. Dit verdrag lost
deze onenigheid niet op, maar bevat afspraken over de verdeling van bevoegdheden in het betrokken gebied. Doel is om helderheid te verschaffen over de
wederzijdse bevoegdheden. De wet regelt de territoriale gelding van het publieke gezag van Nederland. Het is daarmee een institutionele/procedurele wet.

Wet van 3 oktober 2017 Jaarverslag en slotwet van de Koning 2016

Stb. 2017, 388.

Nederland

Institutioneel/procedureel

De wet wijzigt de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de koning voor het jaar 2016, naar aanleiding van uitgaven die hoger waren dan begroot. Er
wordt met deze wet geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden 132
gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 3 oktober 2017 tot wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van
Stb. 2017, 432.
Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2016 (slotwet)

Nederland

Institutioneel/procedureel

Deze wet wijzigt de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse zaken voor het jaar 2016. Er wordt met deze wet geen beleid gemaakt,
er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt 132
het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 3 oktober 2017 tot wijziging van de departementale begrotingsstaten van het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 (slotwet)

Stb. 2017, 389.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Deze wet wijzigt de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2016. Er wordt met deze wet geen
beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 27 september 2017 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2016 (Slotwet) (30)

Stb. 2017, 409.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Deze wet wijzigt de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2016. Er wordt met deze wet
geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze 132
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.
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Wet van 27 september 2017 tot wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie
Stb. 2017, 385.
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 (Slotwet)

Nederland

Institutioneel/procedureel

Deze wet wijzigt de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2016. Er wordt met deze wet geen
beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

132

Wet van 27 september 2017 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)

Stb. 2017, 386.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Deze wet wijzigt de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2017. Er wordt met deze wet geen
beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

117

Wet van 27 september 2017, jaarverslag en Slotwet Infrastructuurfonds 2016

Stb. 2017, 394.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Deze wet wijzigt de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016. Er wordt met deze wet geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering
gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van
instituties mogelijk gemaakt.

132

Wet van 27 september 2017 tot wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie
Stb. 2017, 428.
van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2016 (slotwet)

Nederland

Institutioneel/procedureel

Deze wet wijzigt de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën en de begrotingsstaat van de nationale Schuld voor het jaar 2016. Er
wordt met deze wet geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden 132
gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 27 september 2017 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,
Stb. 2017, 368.
Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nederland

Institutioneel/procedureel

Deze wet wijzigt de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van het agentschap DUO voor het jaar 2017.
Er wordt met deze wet geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar
worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 27 september 2017 tot wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het
Stb. 2017, 406.
BES-fonds (H) voor het jaar 2016 (Slotwet)

Nederland

Institutioneel/procedureel

Deze wet wijzigt de departementale begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds voor het jaar 2016. Er wordt met deze wet geen beleid gemaakt, er
wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het 132
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 27 september 2017 tot wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van
Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met Stb. 2017, 412.
de Voorjaarsnota)

Nederland

Institutioneel/procedureel

Deze wet wijzigt de begrotingsstaat inzake de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs voor het jaar 2017. Er wordt met deze wet
geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders, in andere wetten vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden
117
gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 27 september 2017 jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en
Diergezondheidsfonds 2016

Stb. 2017, 375.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Deze wet wijzigt de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken, de agentschappen en het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2016. Er wordt
met deze wet geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders, in andere wetten vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen
beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 27 september 2017 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)

Stb. 2017, 365.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Deze wet wijzigt departementale de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en inzake het agentschap van dit ministerie voor
het jaar 2017. Er wordt met deze wet geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders, in andere wetten vastgesteld beleid, doordat
117
daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 27 september 2017 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene
Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de
Stb. 2017, 372.
Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2017
(wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (40)

Nederland

Institutioneel/procedureel

Deze wet wijzigt de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken, de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning en de
begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten voor het jaar 2017. Er wordt met deze wet geen beleid
117
gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders, in andere wetten vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met
deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.
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Wet van 27 september 2017 tot wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het
jaar 2017 (wijziging samenhangende met de voorjaarsnota)

Stb. 2017, 382.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Deze wet wijzigt de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de begrotingsstaat inzake de agentschap DUO
van dit ministerie voor het jaar 2017. Er wordt met deze wet geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders, in andere wetten vastgesteld 117
beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 27 september 2017 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Stb. 2017, 437.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Deze wet wijzigt de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2017. Er wordt met deze wet geen beleid gemaakt,
er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders, in andere wetten vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze
117
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 28 juni 2017 tot wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de
mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen

Stb. 2017, 302.

Nederland

Institutioneel/procedureel

De wet schrapt de mogelijkheid uit de Kieswet om lijsten tot een lijstencombinatie te verbinden. De verkiezingsprocedures, volgens welke de samenstelling van
algemeen vertegenwoordigende organen tot stand komt, bestaan om het functioneren van deze organen mogelijk te maken. Het gaat daarom om een
institutionele/procedurele wet.

Institutioneel/procedureel

De wet wijzigt het systeem waarmee middelen worden verdeeld over de provincies. Het systeem was te complex, weinig transparant en maakte een moeilijk te
doorgronden onderscheid tussen ontwikkel- en beheerstaken. In verhouding tot de algemene uitkering werden relatief veel middelen verdeeld via
decentralisatie-uitkeringen, die de eigen politiek-bestuurlijke afwegingen op provinciaal niveau belemmerden. Het gaat hier om een wijziging van de procedure
230
tot verdeling van middelen binnen de overheid waarbij de systematiek wordt aangepast naar aanleiding van ervaringen daarmee. De verdelingssystematiek
dient ertoe om de provincies te voorzien van de middelen om hun taken te kunnen uitvoeren. Deze wijziging van de systematiek is daarom institutioneelprocedureel.

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt de werkingsduur van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming verlengd. Deze experimentenwet maakte het
mogelijk voor kiezers buiten Nederland om te stemmen met een stembiljet dat hen per e-mail werd toegezonden. Dit experiment wil men graag in ieder geval
nog één keer uitvoeren. De wet heeft dus betrekking op de manier waarop het stemmen geregeld is. De verkiezingsprocedures, volgens welke de samenstelling 124
van algemeen vertegenwoordigende organen tot stand komt, bestaan om het functioneren van deze organen mogelijk te maken. Het is een
procedureel/institutionele wet.

Institutioneel/procedureel

De Compatibiliteitswet regelt de inrichting en organisatie van het Rijk vanuit een financiële invalshoek. Aangezien ook organisaties buiten het Rijk worden
gefinancierd met publieke middelen (rechtspersonen met een publieke taak), regelt de Comptabiliteitswet tevens het beheer van de publieke financiële
middelen door deze organisaties. Door het stellen van deze financiële regels beoogt de Compatibiliteitswet het functioneren van onderdelen van de overheid en 378
rechtspersonen met een publieke taak te bevorderen. De Compatibiliteitswet is daarom een Institutioneel/procedurele wet. Met deze wet wordt de
Compatibiliteitswet herzien. Deze wet is daarom ook een institutioneel/procedurele wet.

214

215

552

216

Wet van 29 mei 2017 tot wijziging van de Financiële-verhoudingswet in verband met een
vereenvoudiging van het verdeelmodel van het provinciefonds

Stb. 2017, 238.

Nederland

217

Wet van 19 april 2017 tot wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale
stemopneming in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet

Stb. 2017, 180.

Nederland

218

Wet van 22 maart 2017, houdende regels inzake het beheer, de informatievoorziening, de controle
en de verantwoording van de financiën van het Rijk, inzake het beheer van publieke liquide
Stb. 2017, 139.
middelen buiten het Rijk en inzake het toezicht op het beheer van publieke liquide middelen en
publieke financiële middelen buiten het Rijk (Comptabiliteitswet 2016)

Nederland

219

Wet van 27 september 2017 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene
Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en
Stb. 2017, 371.
Veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2016 (Slotwet) (90)

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2016 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken, de begrotingsstaat van het Kabinet van de
Koning, de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en de begrotingsstaat inzake het agentschap van
132
dit ministerie gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de
middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 27 september 2017 tot wijziging van de begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII)
voor het jaar 2016 (Slotwet)

Stb. 2017, 405.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2016 de begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst en de begrotingsstaten inzake de agentschappen gewijzigd. Met deze
wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. 132
Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 27 september 2017 tot wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor
het jaar 2016 (Slotwet)

Stb. 2017, 408.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2016 de departementale begrotingsstaat van de Staten-Generaal gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er
wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt
het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 27 september 2017 tot wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII)
voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Stb. 2017, 411.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2017 de begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst en de begrotingsstaat inzake de agentschappen gewijzigd. Met deze wet
wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met 132
deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.
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Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2017 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de
begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders
vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk
gemaakt.

117

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor 2016 de departementale begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gewijzigd. Met deze wet wordt
geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

132

Wet van 27 september 2017 tot wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV), van de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit Stb. 2017, 366.
ministerie voor het jaar 2016 (Slotwet)

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2016 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de begrotingsstaat
van het agentschap van dit ministerie gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid,
doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

132

Wet van 27 september 2017 tot wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)

Stb. 2017, 438.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2017 de departementale begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gewijzigd. Met deze wet
wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met 117
deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 27 september 2017 tot wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar
2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Stb. 2017, 370.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2017 de begrotingsstaat van de begroting van de Koning gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel
uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

117

Wet van 27 september 2017 tot wijziging van de departementale begrotingsstaten van het
Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 (Slotwet)

Stb. 2017, 361.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2016 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie gewijzigd. Met deze wet wordt geen
beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

132

Wet van 8 maart 2017 tot herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden,
Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân

Stb. 2017, 104.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Deze wet bewerkstelligt een herindeling van een aantal gemeenten. De voornaamste reden hiervoor is om de bestuurskracht van het lokale bestuur te
versterken. Met de wet wordt de samenstelling van een aantal instituties (gemeenten) gewijzigd, en wordt een nieuwe institutie gecreëerd, waarbij hun taken
gelijk blijven. Deze wet maakt het functioneren van deze instituties in hun nieuwe vorm mogelijk. Het gaat om een institutionele/procedurele wet.

131

Wet van 8 maart 2017 tot samenvoeging van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar

Stb. 2017, 107.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Deze wet regelt het samengaan van twee gemeentes. De voornaamste reden hiervoor is om de bestuurskracht van het lokale bestuur te versterken. Met deze
wet gaan twee instituties samen, waarbij hun taken gelijk blijven. Deze wet maakt het functioneren van deze instituties in hun nieuwe vorm mogelijk. Het gaat
om een institutionele/procedurele wet.

131

Wet van 8 maart 2017 tot wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet
vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen en de Wet
rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman alsmede tot
Stb. 2017, 98.
wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met enkele
rechtspositionele aanpassingen van meer technische aard

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden een aantal wetten gewijzigd. Daarbij betreft het met name technische aanpassingen. De wetten die gewijzigd worden zien alle toe op de
rechtsposities van de leden van een aantal instituties. Door regels te stellen over die rechtsposities maken deze wetten het functioneren van de instituties
mogelijk. Deze wetten zijn dus procedureel/institutioneel. Deze wet ter wijziging van de wetten is dat ook.

98

Wet van 8 maart 2017 tot samenvoeging van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde
en Slochteren

Nederland

Institutioneel/procedureel

Deze wet bewerkstelligt een samenvoeging van een aantal gemeenten. De voornaamste reden hiervoor is om de bestuurskracht van het lokale bestuur te
versterken. Deze wet maakt het functioneren van deze institutie in zijn nieuwe vorm mogelijk. Het gaat om een institutionele/procedurele wet.

131

Wet van 27 september 2017 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Stb. 2017, 413.
Voorjaarsnota)

Nederland

Wet van 27 september 2017 tot wijziging van de begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

Stb. 2017, 435.
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Stb. 2017, 106.

Onderzoeksverslag behorende bij het preadvies
“De rol van de wetgever: vijftig jaar verder” van Ernst Hirsch Ballin
A

Wet van 8 maart 2017 tot samenvoeging van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde

B

Stb. 2017, 105.

C

Nederland

D

E

F

Institutioneel/procedureel

Deze wet bewerkstelligt een samenvoeging van twee gemeenten. De voornaamste reden hiervoor is de bestuurskracht van het lokale bestuur te versterken.
Met de wet worden twee instituties samengevoegd tot één. Deze wet maakt het functioneren van deze institutie in zijn nieuwe vorm mogelijk. Het gaat om een 131
institutionele/procedurele wet.

234

Wet van 8 maart 2017 tot wijziging van de Wet op de Raad voor het openbaar bestuur en intrekking
van de Wet op de Raad voor de financiële verhoudingen in verband met de herinrichting van de
Stb. 2017, 130.
adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen

Nederland

Institutioneel/procedureel

Deze wet draagt de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen over van de Raad voor de financiële verhoudingen (“Rfv”) aan de Raad voor het openbaar
bestuur (“Rob”). Ook wordt de taak van de Rob uitgebreid met de taak de regering en het parlement te adviseren over beleidsmatige aspecten van de financiële
verhoudingen in relatie tot bestuurlijke verhoudingen. De achtergrond is het feit dat er in de afgelopen jaren behoefte is ontstaan aan een versterkte, meer
560
strategische en meer integrale advisering op het terrein van de financiële en de bestuurlijke verhoudingen. Deze advisering staat ten dienste aan het
functioneren van de instituties die geadviseerd worden. De wet raakt aan de wijze waarop instituties (zowel die geadviseerd worden, als de Rfv en Rob)
opereren. Het is een institutionele/procedurele wet.

Wet van 27 september 2017 tot wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het
jaar 2017 (wijziging samenhangende met de voorjaarsnota)

Stb. 2017, 379.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2017 gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel
uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

117

Wet van 27 september 2017 tot wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het
jaar 2016 (slotwet)

Stb. 2017, 381.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2016 gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel
uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

132

Wet van 27 september 2017 tot wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het
jaar 2016 (slotwet)

Stb. 2017, 380.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2016 gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel
uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

132

Wet van 27 september 2017 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor
het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Stb. 2017, 398.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017 gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel
uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

117

Wet van 27 september 2017 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën
(IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende Stb. 2017, 429.
met de Voorjaarsnota)

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2017 gewijzigd. Met deze wet wordt
geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze 117
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 27 september 2017 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Stb. 2017, 393.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de begrotingsstaat inzake de agentschappen van
dit ministerie voor 2017 gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor 117
de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 27 september 2017 tot wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van
Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2016 (Slotwet)

Stb 2017, 407.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden de departementale begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der
Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van Aruba, het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao en Kabinet van de Gouverneur van Sint-Maarten
132
(IIB) voor het jaar 2016 gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor
de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 27 september 2017 tot wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor
het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Stb. 2017, 410.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt de begrotingsstaat van de Staten-Generaal voor het jaar 2017 gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel
uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.
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Wet van 27 september 2017 tot wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het
Stb. 2017, 414.
BES-fonds (H) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties en de begrotingsstaat van BES-fonds voor het jaar 2017 gewijzigd. Met deze wet wordt geen
beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

117

Wet van 17 februari 2017 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het
jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016 gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel
uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

56

Wet van 17 februari 2017 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken
Stb. 2017, 79.
en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de begrotingsstaat inzake het
agentschap van dit ministerie voor het jaar 2016 gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld 56
beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 17 februari 2017, houdende wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van
Financiën en Nationale Schuld voor het jaar 2015 (slotwet)

Stb. 2017, 197.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën en de begrotingsstaat van Nationale Schuld voor het jaar 2015
gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen
beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

272

Wet van 17 februari 2017, houdende wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van
Financiën en Nationale Schuld 2015 (slotwet) (Wijziging samenhangende met enkele correcties)

Stb. 2017, 198.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Zoals hierboven aangegeven is de slotwet van het Ministerie van Financiën een institutionele/procedurele wet. Deze wet ter correctie daarvan is dat ook.

104

Wet van 25 januari 2017, houdende wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Stb. 2017, 23.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2016 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de begrotingsstaat inzake de
agentschappen van dit ministerie gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat 56
daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 25 januari 2017, houdende wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota)

Stb. 2017, 42.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2016 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de begrotingsstaat
van het agentschap Dienst Uitvoering Onderwijs gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld
beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 25 januari 2017, houdende wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota)

Stb. 2017, 50.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Deze wet wijzigt voor het jaar 2016 departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met deze wet wordt geen beleid
gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze
56
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 21 december 2016 tot vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017

Stb. 2017, 54.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2017 de begrotingsstaat van de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vastgesteld. Met deze
wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. 91
Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 21 december 2016 tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017

Stb. 2017, 49.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2017 de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken vastgesteld. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt,
er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt 91
het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.
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Stb. 2017, 102.
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Wet van 21 december 2016 tot vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017

Stb. 2017, 191.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2017 de begrotingsstaten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu vastgesteld. Met deze wet wordt geen beleid
gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

91

Wet van 21 december 2016, houdende vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017

Stb. 2017, 36.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2017 de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vastgesteld. Met deze wet wordt geen
beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

91

Wet van 21 december 2016, houdende vaststelling van de begrotingsstaat van het
Infrastructuurfonds voor het jaar 2017

Stb. 2017, 40.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017 vastgesteld. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel
uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

91

Wet van 21 december 2016 tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017

Stb. 2017, 19.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds voor 2017 vastgesteld. Met deze wet
wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met 91
deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 21 december 2016, houdende vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (190)

Stb. 2017, 14.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2017 vastgesteld. Met deze wet wordt geen
beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

91

Wet van 21 december 2016 tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017

Stb. 2017, 12.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017 vastgesteld. Met deze wet wordt
geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

91

Wet van 21 december 2016 tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën
Stb. 2017, 8.
(IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2017

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2017 vastgesteld.
Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden 91
gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 21 december 2016 inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor
Stb. 2017, 10.
het jaar 2017

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2017 vastgesteld. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel
uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 21 december 2016 inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor
het jaar 2017

Stb. 2017, 9.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2017 vastgesteld. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel
uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

91

Wet van 21 december 2016 tot vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar
2017 (

Stb. 2017, 4.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2017 vastgesteld. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering
gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van
instituties mogelijk gemaakt.

91
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Stb. 2017, 6.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2017 vastgesteld. Met deze wet wordt geen beleid
gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

91

Wet van 21 december 2016 tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene
Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de
Stb. 2017, 5.
Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2017

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de
begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2017 vastgesteld. Met deze wet wordt
geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

91

55

Wet van 21 december 2016, houdende vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017

264

265

Wet van 14 november 2016 tot wijziging van de Wet op de Nederlandse organisatie voor
wetenschappelijk onderzoek in verband met de invoering van een nieuwe organisatiestructuur

Stb. 2017, 1.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Deze wet wijzigt de organisatiestructuur van de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (“NWO”), voornamelijk ter verbetering van
knelpunten die door deze structuur ontstonden. De NWO “zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap en bevordert de impact ervan op de
maatschappij. De hoofdtaak is het financieren van wetenschappelijk onderzoek aan Nederlandse publieke onderzoeksinstellingen, in het bijzonder de
universiteiten”. De organisatiestructuur van de NWO wordt gewijzigd, zonder dat de doelen van de NWO worden gewijzigd. Deze wet beoogt het functioneren
van de NWO te verbeteren. Het gaat hier om een institutionele/procedurele wet.

Wet van 27 oktober 2017, jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2016

Stb. 2018, 17.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2016 de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie en de begrotingsstaat inzake baten-lastenagentschappen van dit
Ministerie gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen 62
beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 27 oktober 2017 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X)
voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Stb. 2018, 18.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2017 gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt
enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

117

4

266

267

268

Wet van 7 februari 2018, houdende voorziening in het bestuur van het openbaar lichaam Sint
Eustatius (Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius)

Stb. 2018, 26.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Deze wet strekt tot herstel van de bestuurlijke taakverwaarlozing van het openbaar lichaam Sint Eustatius. Daartoe voorziet deze wet in de aanstelling van een
regeringscommissaris , de ontbinding van de eilandsraad, de ontheffing van de eilandgedeputeerden van hun functie en het ontslag van de waarnemend
gezaghebber. Omdat de wet is gericht op het verbeteren van het functioneren het openbaar lichaam Sint Eustatius, is de wet procedureel/institutioneel van
aard.

Wet van 24 januari 2018 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Stb. 2018, 20.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2017 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de begrotingsstaat
inzake het agentschap van dit ministerie gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid,
doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

56

Wet van 24 januari 2018, houdende vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 (10)

Stb. 2018, 10.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2015 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de begrotingsstaat
van het agentschap van dit ministerie gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid,
doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

132

Wet van 24 januari 2018 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota)

Stb. 2018, 24.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2017 de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid
gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze
56
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 24 januari 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene
Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de
Stb. 2018, 22.
Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2017
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2017 de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er
wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt
het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.
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Wet van 24 januari 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2017
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Stb. 2018, 23.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2017 de begrotingsstaat van de begroting van de Koning gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel
uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

56

Wet van 24 januari 2018 tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018

Stb. 2018, 25.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2018 de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vastgesteld. Met deze wet wordt geen
beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

126

Wet van 24 januari 2018 houdende wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota)

Stb. 2018, 35.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2018 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de begrotingsstaat
inzake het agentschap DUO van dit ministerie gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld
beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

56

Wet van 24 januari 2018 houdende vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018

Stb. 2018, 34.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2018 begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgesteld. Met deze wet wordt geen
beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

126

Wet van 24 januari 2018, tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en
Justitie (VI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Stb. 2018, 29.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2017 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de begrotingsstaat inzake de
agentschappen van dit ministerie gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat 56
daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 31 januari 2018 tot vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het
jaar 2018

Stb. 2018, 40.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2018 de begrotingsstaat van het gemeentefonds vastgesteld. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel
uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

133

Wet van 31 januari 2018 tot vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar
Stb. 2018, 41.
2018

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2018 de begrotingsstaat van het provinciefonds vastgesteld. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel
uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

133

Wet van 24 januari 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2017
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Stb. 2018, 44.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2017 de begrotingsstaat van het Deltafonds gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering
gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van
instituties mogelijk gemaakt.

56

Wet van 24 januari 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar
2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Stb. 2018, 42.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2017 de begrotingsstaat van het gemeentefonds gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel
uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

56

Wet van 24 januari 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het
jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Stb. 2018, 45.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2017 de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel
uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.
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Wet van 24 januari 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar
2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Stb. 2018, 43.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2017 de begrotingsstaat van het provinciefonds gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel
uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 24 januari 2018, houdende vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018

Stb. 2018, 46.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2018 de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vastgesteld. Met deze wet wordt geen beleid
gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze
126
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 24 januari 2018 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur
Stb. 2018, 47.
en Milieu (XII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2017 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de begrotingsstaat inzake de
agentschappen van dit ministerie gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat 56
daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 24 januari 2018, houdende vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds
Stb. 2018, 48.
voor het jaar 2018

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2018 de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds vastgesteld. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel
uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 24 januari 2018, houdende vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het
Stb. 2018, 49.
jaar 2018

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2018 de begrotingsstaat van het Deltafonds vastgesteld. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering
gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van
126
instituties mogelijk gemaakt.

56
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Wet van 31 januari 2018 tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene
Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de
Stb. 2018, 52.
Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2018

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2018 de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken, de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning en de
begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten vastgesteld. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er
133
wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 31 januari 2018 tot vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2018 Stb. 2018, 51.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2018 de begrotingsstaat van de Koning vastgesteld. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering
gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van
instituties mogelijk gemaakt.

133

Wet van 24 januari 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het
jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Stb. 2018, 59.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2017 de begrotingsstaat van de Staten-Generaal gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel
uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

56

Wet van 24 januari 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat
en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de
Stb. 2018, 63.
Najaarsnota)

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2017 de begrotingsstaten van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs gewijzigd. Met deze
wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. 56
Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 24 januari 2018 tot vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het
BES-fonds (H) voor het jaar 2018

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2018 de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds vastgesteld. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er
wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het 126
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.
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Stb. 2018, 66.

Onderzoeksverslag behorende bij het preadvies
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Wet van 24 januari 2018 tot wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor
Stb. 2018, 61.
het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2017 de begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst en de begrotingsstaten inzake de agentschappen gewijzigd. Met deze
wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. 56
Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 31 januari 2018 tot vaststelling van de begrotingsstaat van Staten-Generaal (IIA) voor het
jaar 2018

Stb. 2018, 65.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2018 begrotingsstaat van Staten-Generaal voor het jaar vastgesteld. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel
uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het
133
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 24 januari 2018 tot wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BESStb. 2018, 62.
fonds (H) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2017 de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er
wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het 56
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 24 januari 2018 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische
Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota)

Stb. 2018, 56

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2017 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken, de begrotingsstaat inzake de
agentschappen van dit ministerie en de begrotingsstaat inzake het Diergezondheidsfonds gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel
uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

56

Wet van 24 januari 2018 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse
Stb. 2018, 60.
Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2017 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de
begrotingsstaten inzake het agentschap van dit ministerie gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders
vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk
gemaakt.

56

Wet van 31 januari 2018 tot vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van
Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2018

Stb. 2018, 64.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2018 de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, )Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad vastgesteld.
Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden 133
gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 31 januari 2018 tot vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII)
voor het jaar 2018

Stb. 2018, 67.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2018 de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst vastgesteld. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel
uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 31 januari 2018 tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018

Stb. 2018, 68.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2018 de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgesteld. Met deze wet wordt
geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze 133
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 24 januari 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota)

Stb. 2018, 55.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2017 de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid
gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze
56
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 24 januari 2018 tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur Stb. 2018, 57.
en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2018 de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de begrotingsstaten van het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds vastgesteld. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven
126
aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties
mogelijk gemaakt.
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Wet van 24 januari 2018 tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse
Stb. 2018, 80.
Zaken (V) voor het jaar 2018

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2018 de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken vastgesteld. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er
wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het 126
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 24 januari 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken (V) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Stb. 2018, 79.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2017 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gewijzigd. Met deze wet wordt geen
beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

56

Wet van 24 januari 2018 tot vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018

Stb. 2018, 81.

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2018 de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vastgesteld. Met deze wet wordt geen
beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

126

304

305

306

Wet van 24 januari 2018 tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X)
Stb. 2018, 149.
voor het jaar 2018

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2018 de departementale begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie vastgesteld. Met deze wet wordt geen beleid
gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

126

Wet van 11 juli 2018, houdende wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,
Stb. 2018, 297.
Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2018 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de begrotingsstaat
inzake de agentschap DUO van dit ministerie gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld
beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

41

Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het
jaar 2017 (Slotwet)

Stb. 2018, 267.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2017 de begrotingsstaat van het provinciefonds gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel
uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

132

Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het
jaar 2017 (Slotwet)

Stb. 2018, 368.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2017 de begrotingsstaat van het gemeentefonds gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel
uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

132

Wet van 26 november 2018, houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de
deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester

Stb. 2018, 493.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Deze wet wijzigt de Grondwet dusdanig dat de wijze van aanstelling van de burgemeester niet meer bij de Grondwet, maar bij wet in formele zin wordt
geregeld. De wetgever heeft dan de vrijheid om die aanstellingswijze te bepalen. Met deze wijziging van de Grondwet wordt de verdeling van bevoegdheden
tussen de grondwetgever en de wetgever in formele zin op een onderdeel herzien. De wet dient dus het functioneren van die instituties te bevorderen. De wet
is procedureel/institutioneel van aard.

565

Wet van 25 januari 2017, houdende wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor
het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Stb. 2017, 45.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2016 gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel
uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

56

Wet van 25 januari 2017 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische
Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota)

Stb. 2017, 62.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2016 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken, de begrotingsstaat inzake de
agentschappen van dit ministerie en de begrotingsstaat inzake het Diergezondheidsfonds gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel
uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.
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Wet van 25 januari 2017 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB)
en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met Stb. 2017, 38.
de Najaarsnota)

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2016 de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de Nationale Schuld (IXA) gewijzigd. Met deze wet wordt
geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze 56
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 21 december 2016 tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar
Stb. 2017, 41.
2017

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2017 de begrotingsstaat van het Deltafonds vastgesteld. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering
gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van
91
instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 25 januari 2017 tot wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het
jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2016 de begrotingsstaat van de Staten-Generaal gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel
uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

56

Wet van 25 januari 2017 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene
Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de
Stb, 2017, 37.
Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2016
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (145)

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2016 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid
gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

56

Wet van 25 januari 2017 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X)
voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Stb. 2017, 202.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten voor het Ministerie van Defensie vastgesteld. Met deze wet wordt
geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze 56
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 25 januari 2017 inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Stb. 2017, 153
Najaarsnota)

Nederland

Institutioneel/procedureel

Deze wet wijzigt voor het jaar 2016 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met deze wet wordt
geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 25 januari 2017 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken (V) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Stb. 2017, 58.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Deze wet wijzigt voor het jaar 2016 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er
wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het 56
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 25 januari 2017 inzake wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII)
voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Stb. 2017, 154.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Deze wet wijzigt voor het jaar 2016 de begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst en de begrotingsstaten inzake de agentschappen. Met deze wet wordt geen
beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 27 september 2017, jaarverslag en Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2016

Stb. 2017, 396.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Deze wet wijzigt voor het jaar 2016 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de begrotingsstaat inzake de
agentschappen van dit ministerie. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor 132
de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 27 september 2017, jaarverslag en Slotwet Deltafonds 2016

Stb. 2017, 397.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Deze wet wijzigt voor het jaar 2016 de begrotingsstaat van het Deltafonds. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan
elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties
mogelijk gemaakt.
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Wet van 27 september 2017 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar
2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Stb. 2017, 395.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Deze wet wijzigt voor het jaar 2017 de begrotingsstaat voor het Deltafonds. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan
elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties
mogelijk gemaakt.

Wet van 27 september 2017 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota)

Stb. 2017, 376.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Deze wet wijzigt voor het jaar 2017 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken, de begrotingsstaat inzake de agentschappen
van dit ministerie en de begrotingsstaat inzake het Diergezondheidsfonds. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan
117
elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties
mogelijk gemaakt.

Wet van 25 januari 2017, houdende wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor
het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Stb. 2017, 44.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2016 gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel
uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 25 januari 2017 inzake wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van
Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met
de Najaarsnota)

Stb. 2017, 156.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs voor het jaar 2016 gewijzigd. Met deze
wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. 56
Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 25 januari 2017 tot wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota) (165)

Stb. 2017, 87.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt de departementale begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2016 gewijzigd. Met deze wet
wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met 56
deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 25 januari 2017 tot wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BESStb. 2017, 152.
fonds (H) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds voor het jaar 2016 gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er
wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het 56
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 25 januari 2017 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur
Stb. 2017, 101.
en Milieu (XII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2016 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de begrotingsstaat inzake de
agentschappen van dit ministerie gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat 56
daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 28 september 2016, houdende wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Defensie (X) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Stb. 2017, 200.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2016 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid
gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

120

Wet van 21 december 2016 tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie
Stb. 2017, 201.
(X) voor het jaar 2017

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2017 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie vastgesteld. Met deze wet wordt geen beleid
gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

91

Wet van 28 september 2016, houdende wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van
Defensie (X) voor het jaar 2015 (slotwet)

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2015 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie en de begrotingsstaat inzake de batenlastenagentschappen van dit Ministerie gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid,
doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.
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Stb. 2017, 199.

Onderzoeksverslag behorende bij het preadvies
“De rol van de wetgever: vijftig jaar verder” van Ernst Hirsch Ballin
A

B

C

D

E

F

Wet van 21 december 2016 inzake vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges
Stb. 2017, 141.
van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2017

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2017 de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs vastgesteld. Met deze
wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. 91
Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 21 december 2016 inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017

Stb. 2017, 144.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2017 de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgesteld. Met deze wet wordt
geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze 91
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 21 december 2016 inzake vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV)
en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017

Stb. 2017, 142.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2017 de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) vastgesteld. Met deze wet wordt geen beleid
gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

91

Wet van 21 december 2016 inzake vaststelling van de begrotingsstaat van Staten-Generaal (IIA)
voor het jaar 2017

Stb. 2017, 140.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2017 de begrotingsstaat van Staten-Generaal vastgesteld. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel
uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

91

Wet van 25 januari 2017 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2016
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Stb. 2017, 103.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2016 de begrotingsstaat van het Deltafonds gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering
gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van
instituties mogelijk gemaakt.

56

Nederland

Institutioneel/procedureel

Deze wet bewerkstelligt dat voor Nederlandse kiezers die in het buitenland wonen een permanente kiezersregistratie wordt gevormd. Vanaf het moment dat
een persoon in het register is opgenomen heeft zijn registratie een zogenoemd permanent karakter. Dit betekent dat de in het buitenland woonachtige
Nederlandse kiesgerechtigde zolang hij is geregistreerd, deel kan nemen aan alle komende verkiezingen. De wet heeft dus betrekking op de manier waarop de
verkiezingen geregeld zijn. Het is een procedureel/institutionele wet.

259

Institutioneel/procedureel

Deze wet strekt tot uitvoering van artikel 132a Grondwet, op grond waarvan de wetgever in het Caribische deel van Nederland andere territoriale openbare
lichamen dan provincies en gemeenten kan instellen en opheffen, waarin verkiezingen gehouden worden voor een kiescollege voor de Eerste Kamer. Omdat
deze wet de verkiezingsprocedures, volgens welke de samenstelling van algemeen vertegenwoordigende organen tot stand komt, regelt, maakt deze wet het
functioneren van deze organen mogelijk. Het betreft daarom om een procedurele/institutionele wet.

145

334

335

336

337

338

Wet van 28 september 2016 tot wijziging van de Kieswet in verband met het vereenvoudigen van de
procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente
Stb. 2017, 93.
kiezersregistratie niet-ingezetenen)
339

Wet van 14 februari 2018 tot wijziging van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en
Saba en de Kieswet in verband met de introductie van kiescolleges voor de Eerste Kamer voor de
Caribische openbare lichamen ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer

Stb. 2018, 58.

Nederland

340

Wet van 21 maart 2018 tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in
verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de
Inspectie gezondheidszorg en jeugd

Stb. 2018, 94.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Deze wet wijzigt diverse wetten voor zover dat noodzakelijk is in verband met de voorgenomen fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie
jeugdzorg tot de nieuwe Inspectie gezondheidszorg en jeugd. Deze fusie wordt uitgevoerd om een betere kwaliteit van toezicht op de jeugdhulp en een betere
verbinding tussen het toezicht op jeugdhulp en hulp aan volwassenen te bereiken. Naast een inhoudelijke synergie is de fusie ook gericht op een efficiëntere en
168
effectievere organisatie waarbinnen de inhoudelijke samenhang vorm krijgt. De fusie betreft dus de samenstelling van instituties en beoogt het presteren van
de fuserende instituties te verbeteren. De wetgeving die de fusie teweegbrengt is daarom procedureel/institutioneel van aard. De onderhavige wet, die andere
wetgeving aanpast ten behoeve van de fusie, is dat ook.

Wet van 24 januari 2018 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X)
voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Stb. 2018, 148.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2017 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid
gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 25 mei 2018, houdende wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs,
Stb. 2018, 198
Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake werkdruk)

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2018 departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gewijzigd. Met deze wet
wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met 95
deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

341

56

342

343

35

36

Ron de Martines en Eva van Vugt, Drie typen van wetgeving (2017-2018)
A

Wet van 10 juli 2018 tot intrekking van de Wet raadgevend referendum

B

Stb. 2018, 214.

C

Nederland

D

E

F

Institutioneel/procedureel

Deze wet strekt tot intrekking van de Wet raadgevend referendum. De wet raadgevend referendum maakte wetten en stilzwijgende goedkeuringen van
verdragen mogelijk onderwerp van een nationaal raadgevend referendum. De kern van deze wet was om kiezers in staat te stellen meer invloed te verkrijgen op
de politieke besluitvorming. Volgens de indieners diende het democratische representatieve stelsel gemoderniseerd en versterkt te worden door burgers in de
gelegenheid te stellen om de wetgever te adviseren zijn voorgenomen wetgeving te corrigeren. De Wet raadgevend referendum bestond dus ter versterking van 202
het democratische representatieve stelsel, waarin sommige burgers zich ongehoord voelden. De wet beoogde het functioneren van de democratie en zijn
instituties te bevorderen. De Wet raadgevend referendum was dus procedureel/institutioneel van aard. Naar aanleiding van geconstateerde nadelen aan deze
wet heeft de regering besloten de wet in te trekken. Deze intrekkingswet is ook procedureel/institutioneel van aard.

344

Wet van 11 juli 2018, houdende wijziging van de wet van 22 april 1855, houdende regeling der
verantwoordelijkheid van de Hoofden der Ministeriële Departementen (Stb. 1855, 33) en
aanpassing van daarmee verband houdende bepalingen in het Wetboek van Strafvordering en het
Wetboek van Strafrecht in verband met het aanbrengen van enkele moderniseringen

Stb. 2018, 245

Nederland

Institutioneel/procedureel

Deze wet behelst een beperkte modernisering van de Wet ministeriële verantwoordelijkheid. Deze wet regelt op hoofdlijnen met name de door de Tweede
Kamer te volgen procedure bij het komen tot een beslissing door die Kamer over de vervolging van bewindspersonen en Kamerleden wegens ambtsdelicten. Een
meer fundamentele herziening wordt in handen gelegd van een onafhankelijke commissie en wordt niet met deze wet geregeld. De Wet ministeriële
164
verantwoordelijkheid geeft vooral uitvoering aan artikel 42 Gw, die de rechtstbetrekkingen tussen regering en parlement, twee belangrijke instituties in het
staatsbestel, regelt. De Wet ministeriële verantwoordelijkheid is daarom procedureel/institutioneel van aard. Deze wet ter wijziging daarvan is dat ook.

Wet van 20 juni 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Thermphos)

Stb. 2018, 255.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2018 de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid
gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 11 juli 2018, houdende wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)

Stb. 2018, 252.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2018 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gewijzigd. Met deze wet
wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met 41
deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 11 juli 2018, houdende jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid 2017

Stb. 2018, 254.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2017 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de begrotingsstaat
van het agentschap van dit ministerie gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid,
doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 11 juli 2018 tot wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake
Klimaat enveloppe regeerakkoord)

Stb. 2018, 257.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2018 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gewijzigd. Met deze wet wordt
geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze 102
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 11 juli 2018 tot wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake
Wederopbouw Saba en Sint Eustatius)

Stb. 2018, 258.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2018 de departementale begrotingsstaat van Infrastructuur en Waterstaat gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid
gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 11 juli 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake
beleidsintensiveringen regeerakkoord)

Stb. 2018, 259.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2018 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gewijzigd. Met deze wet
wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met 141
deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Institutioneel/procedureel

Deze wet betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum tot de nieuwe gemeente het Hogeland. Met de
samenvoeging wordt een robuuste en duurzame gemeente gevormd die past binnen de bredere ontwikkelingen in de bestuurlijke organisatie van de provincie
Groningen en die beter is toegerust om de huidige en toekomstige opgaven en taken op zich te nemen. Deze wijziging van instituties vindt dus plaats om te
bewerkstelligen dat de taken van die instituties beter kunnen worden uitgevoerd, namelijk door de institutie waarin zij samengaan. De wet is daarom
procedureel/institutioneel van aard.

Institutioneel/procedureel

Deze wet strekt tot samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen tot de nieuwe gemeente Hoeksche Waard.
De afgelopen jaren hebben de vijf gemeenten in de regio geconstateerd dat het noodzakelijk is om te kiezen voor herindeling of versterking van de bestuurlijke
samenwerking. De samenvoeging vindt plaats naar aanleiding van een herindelingsadvies, waarin de provincie adviseert de vijf gemeenten samen te voegen tot
271
de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Met de provincie is de regering van oordeel dat deze samenvoeging de beste en meest duurzame oplossing voor de
regio is. Deze wijziging van instituties vindt dus plaats om te bewerkstelligen dat de taken van die instituties beter kunnen worden uitgevoerd, namelijk door de
institutie waarin zij samengaan. De wet is daarom procedureel/institutioneel van aard.
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349

130
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351

Wet van 11 juli 2018 tot samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en
Winsum

Stb. 2018, 278.

Nederland

235

352

Wet van 11 juli 2018 tot samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, OudStb. 2018, 268.
Beijerland en Strijen

353

Nederland

Onderzoeksverslag behorende bij het preadvies
“De rol van de wetgever: vijftig jaar verder” van Ernst Hirsch Ballin
A

Wet van 11 juli 2018 tot samenvoeging van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard

B

Stb. 2018, 282.

C

Nederland

D

E

F

Institutioneel/procedureel

Deze wet betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard tot de nieuwe gemeente Molenlanden. Aanleiding voor de
samenvoeging is het herindelingsadvies van de betrokken gemeenten, voorzien van een positieve zienswijze van gedeputeerde staten van de provincie ZuidHolland. Met de samenvoeging wordt een robuuste en duurzame gemeente gevormd die past binnen de ontwikkelingen in de regio AlblasserwaardVijfheerenlanden en beter is toegerust om de huidige en toekomstige opgaven en taken op zich te nemen. Deze wijziging van instituties vindt dus plaats om te
bewerkstelligen dat de taken van die instituties beter kunnen worden uitgevoerd, namelijk door de institutie waarin zij samengaan. De wet is daarom
procedureel/institutioneel van aard.

Institutioneel/procedureel

Deze wet betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer tot de nieuwe gemeente
Haarlemmermeer. Aanleiding voor de samenvoeging is het herindelingsadvies van de betrokken gemeenten, voorzien van een positieve zienswijze van
gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland. Met het oog op de toekomstbestendigheid van de gemeentelijke organisatie in een context van
gemeentelijke taakuitbreiding en veranderende maatschappelijke opgaven acht met name de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude deze samenvoeging 235
noodzakelijk. De gemeente Haarlemmermeer ondervindt geen tekort aan bestuurskracht maar is onderdeel van de bestuurlijke oplossing in regionaal verband.
Deze wijziging van instituties vindt dus plaats om te bewerkstelligen dat de taken van die instituties beter kunnen worden uitgevoerd, namelijk door de institutie
waarin zij samengaan. De wet is daarom procedureel/institutioneel van aard.

Institutioneel/procedureel

Deze wet betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem in de provincie Noord-Brabant. Aanleiding voor de
samenvoeging is het herindelingsadvies van de betrokken gemeenten, voorzien van een positieve zienswijze van gedeputeerde staten van de provincie NoordBrabant. Met het oog op de toekomstbestendigheid van de gemeentelijke organisatie in een context van gemeentelijke taakuitbreiding en veranderende
maatschappelijke opgaven achten de gemeenten een samenvoeging noodzakelijk. Daarbij is de noodzaak tot herindeling voor meer bestuurskracht en een
235
grotere toekomstbestendigheid volgens gedeputeerde staten onomstreden gebleken. Deze wijziging van instituties vindt dus plaats om te bewerkstelligen dat
de taken van die instituties beter kunnen worden uitgevoerd, namelijk door de institutie waarin zij samengaan. De wet is daarom procedureel/institutioneel van
aard.
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Wet van 11 juli 2018 tot samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en
Haarlemmermeer

Stb. 2018, 276.

Nederland

355

Wet van 11 juli 2018 tot samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem

Stb. 2018, 272.

Nederland

356

Stb. 2018, 284.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Deze wet betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland (Kollumerland c.a.).
Aanleiding voor de herindeling is het herindelingsadvies van de betrokken gemeenten, voorzien van een positieve zienswijze van gedeputeerde staten van de
provincie Fryslân. Met het oog op de toekomstbestendigheid van de gemeentelijke organisatie in een context van gemeentelijke taakuitbreiding en
veranderende maatschappelijke opgaven achten de gemeenten een samenvoeging noodzakelijk. Deze wijziging van instituties vindt dus plaats om te
bewerkstelligen dat de taken van die instituties beter kunnen worden uitgevoerd, namelijk door de institutie waarin zij samengaan. De wet is daarom
procedureel/institutioneel van aard.

Wet van 11 juli 2018 tot samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging
Stb. 2018, 270.
van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland

Nederland

Institutioneel/procedureel

Deze wet strekt tot samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Zederik (provincie Zuid-Holland) en Vianen (provincie Utrecht) tot de nieuwe gemeente
Vijfheerenlanden. Aangezien de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, wordt de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland
gewijzigd. De wijziging van de grenzen van de provincies vindt plaats ter verbetering van het functioneren van de betrokken gemeentes. De wet is daarom
procedureel/institutioneel van aard.

Institutioneel/procedureel

Deze wet betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen tot de nieuwe gemeente West Betuwe. Aanleiding voor
de samenvoeging is het herindelingsadvies van de betrokken gemeenten, voorzien van een positieve zienswijze van gedeputeerde staten van de provincie
Gelderland. Met de samenvoeging wordt een robuuste en duurzame gemeente gevormd die past binnen de ontwikkelingen in de regio Rivierenland en beter is
235
toegerust om de huidige en toekomstige opgaven en taken uit te voeren. Daarbij kan de samenvoeging rekenen op breed bestuurlijk en regionaal draagvlak en
voldoende maatschappelijk draagvlak. Deze wijziging van gemeentelijke instituties vindt dus plaats om te bewerkstelligen dat de taken van die instituties beter
kunnen worden uitgevoerd, namelijk door de institutie waarin zij samengaan. De wet is daarom procedureel/institutioneel van aard.

Institutioneel/procedureel

Deze wet betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen tot de nieuwe gemeente Beekdaelen. Aanleiding voor de
samenvoeging is het herindelingsadvies van de betrokken gemeenten, voorzien van een positieve zienswijze van gedeputeerde staten van de provincie Limburg.
De drie gemeenten betwijfelen of zij als zelfstandige gemeenten toekomstbestendig en professioneel invulling kunnen geven aan de steeds groter wordende
gemeentelijke opgaven. Zij verwachten dat de nieuwe gemeente Beekdaelen beter in staat zal zijn om professioneel invulling te geven aan opgaven als het
235
behoud van (maatschappelijke) voorzieningen, het benutten van de landschappelijke kracht en het inrichten van een robuuste gemeentelijke organisatie. Deze
wijziging van gemeentelijke instituties vindt dus plaats om te bewerkstelligen dat de taken van die instituties beter kunnen worden uitgevoerd, namelijk door de
institutie waarin zij samengaan. De wet is daarom procedureel/institutioneel van aard.

Institutioneel/procedureel

Deze wet betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn tot de nieuwe gemeente Westerkwartier. Aanleiding
voor de samenvoeging is het herindelingsadvies van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en Winsum, voorzien van een positieve zienswijze van
de provincie Groningen. De gemeente Winsum is in het herindelingsproces betrokken vanwege de beoogde overgang van een deel van haar grondgebied (de
kernen Ezinge, Feerwerd en Garnwerd) naar de nieuwe gemeente Westerkwartier. De achtergrond voor de samenvoeging is dat volgens de betrokken
gemeenten een bestuursversterking noodzakelijk was om de gemeenten toekomstbestendig te maken. Deze wijziging van gemeentelijke instituties vindt dus
plaats om te bewerkstelligen dat de taken van die instituties beter kunnen worden uitgevoerd, namelijk door de institutie waarin zij samengaan. De wet is
daarom procedureel/institutioneel van aard.

235

Institutioneel/procedureel

Deze wet strekt tot samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer tot de nieuwe gemeente Groningen. Aanleiding voor de samenvoeging is
het herindelingsadvies van de provincie Groningen, voorzien van positieve zienswijzen van de gemeenten Groningen en Ten Boer. Het draagvlak voor deze
herindeling is in de gemeente Haren weliswaar beperkt, maar de regering acht het van belang dat wordt gekomen tot een duurzame oplossing voor de regio,
opdat de gemeenten in deze regio zich kunnen richten op hun taken in plaats van voortdurende discussies over de bestuurlijke toekomst. Het
toekomstperspectief van Haren is zodanig onzeker dat een zelfstandig voortbestaan van deze gemeente risicovol is. Een herindeling met de gemeenten
Groningen en Ten Boer is voor Haren op korte termijn de enige optie tot herindeling. Deze wijziging van gemeentelijke instituties vindt dus plaats om te
bewerkstelligen dat de taken van die instituties beter kunnen worden uitgevoerd, namelijk door de institutie waarin zij samengaan. De wet is daarom
procedureel/institutioneel van aard.

271

Institutioneel/procedureel

Deze wet betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. Aanleiding voor de samenvoeging is het herindelingsadvies van
de betrokken gemeenten, voorzien van een positieve zienswijze van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland. De voorgestelde samenvoeging vormt
een duurzame oplossing voor het bestuurskrachttekort dat de gemeenten ervaren en leidt tot een nieuwe gemeente met een grote interne samenhang, die
235
goed past binnen de regio. Bovendien kan de samenvoeging rekenen op ruim voldoende bestuurlijk, maatschappelijk en regionaal draagvlak. Deze wijziging van
gemeentelijke instituties vindt dus plaats om te bewerkstelligen dat de taken van die instituties beter kunnen worden uitgevoerd, namelijk door de institutie
waarin zij samengaan. De wet is daarom procedureel/institutioneel van aard.

Wet van 11 juli 2018 tot samenvoeging van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en
Kollumerland en Nieuwkruisland

357

358

Wet van 11 juli 2018 tot samenvoeging van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen
(120)

Stb. 2018, 288.

Nederland

359

Wet van 11 juli 2018 tot samenvoeging van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen

Stb. 2018, 274.

Nederland

360

Wet van 11 juli 2018 tot samenvoeging van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en
Stb. 2018, 280.
een deel van het grondgebied van de gemeente Winsum

Nederland

361

Wet van 11 juli 2018 tot samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer

Stb. 2018, 266.

Nederland

362

Wet van 11 juli 2018 tot samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout

363

Stb. 2018, 286.

Nederland
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Stb. 2018, 298.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Deze wet bevat verschillende aanpassingen van de wettelijke regeling van de rechtspositionele bevoegdheden, die ten aanzien van (vooral) voor het leven
benoemde rechterlijke ambtenaren kunnen worden uitgeoefend. De wijzigingen bieden beter de mogelijkheid om te kunnen reageren op verschillende vormen
van ongeoorloofd gedrag, c.q. in anderszins ongewenste situaties noodzakelijke maatregelen te kunnen treffen. De achtergrond van deze aanpassingen is de
bijzondere positie van de rechterlijke macht. Juist gezien de bijzondere positie van de rechterlijke macht is adequaat kunnen ingrijpen volgens de wetgever
1607
essentieel voor de kwaliteit en de integriteit van de rechtspraak. Deze wet voorziet dus in mogelijkheden om op te treden tegen voornamelijk voor het leven
benoemde rechterlijke ambtenaren. Deze mogelijkheden bestaan in het belang van de kwaliteit en de integriteit van de rechtspraak. Ze staan dus ten dienste
aan het goede functioneren van het instituut van de rechtspraak. De maatregelen zijn procedureel/institutioneel van aard.

Wet van 20 juni 2018, houdende wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat (XIII) en de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur
Stb. 2018, 296.
en Voedselkwaliteit voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe
regeerakkoord)

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit voor het jaar 2018 gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid,
102
doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 11 juli 2018 tot wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar
2018 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw Bovenwindse Eilanden)

Stb. 2018, 130.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2018 de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel
uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

123

Wet van 11 juli 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en
de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2017 (slotwet)

Stb. 2018, 325.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2017 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën en de begrotingsstaat van Nationale Schuld
gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen
beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

55

Wet van 11 juli 2018, houdende wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en
Stb. 2018, 341
Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2018 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en veiligheid gewijzigd. Met deze wet wordt geen
beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

41

Wet van 11 juli 2018 tot wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 (Slotwet)

Stb. 2018, 70.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2017 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de begrotingsstaat inzake de
agentschappen van dit ministerie gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat 55
daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 26 september 2018 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en
Diergezondheidsfonds 2017

Stb. 2018, 345.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2017 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken, de begrotingsstaat inzake de
agentschappen van dit ministerie, en de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel
uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

41

41

118

Wet van 27 juni 2018 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige
andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het
leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere
maatregelen te treffen
364

365

366

367

368

369

370

Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur
Stb. 2018, 346.
en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende
met de Voorjaarsnota)

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2018 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de begrotingsstaat inzake
de agentschappen van het Ministerie Economische Zaken en Klimaat, de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, de begrotingsstaat inzake de agentschappen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de begrotingsstaat inzake het
Diergezondheidsfonds gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor
de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar
2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Stb. 2018, 352.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2018 de begrotingsstaat van de begroting van de Koning gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel
uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene
Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en
Stb. 2018, 351.
Veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2017 (Slotwet)

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2017 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken, de begrotingsstaat van het Kabinet van de
Koning, de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, en de begrotingsstaat inzake het agentschap van
132
dit ministerie gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de
middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

371

372

373

Onderzoeksverslag behorende bij het preadvies
“De rol van de wetgever: vijftig jaar verder” van Ernst Hirsch Ballin
A
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Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene
Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de
Stb. 2018, 353.
Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2018
(wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (145)

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2018 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken, de begrotingsstaat van het Kabinet van de
Koning en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid
118
gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van de begroting van de Koning (I)
Stb. 2018, 350.
voor het jaar 2017 (Slotwet)

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2017 de begrotingsstaat van de begroting van de Koning gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt
enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)

Stb. 2018, 361.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2018 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gewijzigd. Met deze wet
wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met 118
deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (Slotwet)

Stb. 2018, 364.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2017 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de begrotingsstaat
inzake de agentschappen van dit ministerie gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld
beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

132

Wet van 26 september 2018, houdende jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport 2017

Stb. 2018, 365.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2017 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de begrotingsstaat
inzake de agentschappen van dit ministerie gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld
beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

132

Wet van 11 juli 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en
de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Stb. 2018, 381.
Voorjaarsnota)

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2018 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën en de begrotingsstaat inzake de Nationale Schuld
gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen
41
beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 26 september 2018 wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de
Stb. 2018, 398.
Voorjaarsnota)

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2018 de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de begrotingsstaat inzake de
agentschappen van dit ministerie gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat 118
daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal voor het
jaar 2017 (slotwet)

Stb. 2018, 392.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2017 de departementale begrotingsstaat van Staten-Generaal gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt
enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

132

Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van
Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs voor het jaar 2017 (Slotwet)

Stb. 2018, 397.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2017 de departementale begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de
Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van Aruba, het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao en Kabinet van de Gouverneur van
Sint-Maarten gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de
middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

132

Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2017 (Slotwet)

Stb. 2018, 395.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2017 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de
begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders
vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk
gemaakt.
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Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties en het BESStb. 2018, 394.
fonds 2017 (Slotwet)

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2017 de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties en de begrotingsstaat van het BES-fonds gewijzigd. Met deze wet wordt
geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst voor het
Stb. 2018, 391.
jaar 2017 (Slotwet)

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2017 de begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst en de begrotingsstaten inzake de agentschappen gewijzigd. Met deze
wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. 132
Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 26 september 2018 wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het
BES-fonds (H) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Stb. 2018, 399.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2018 de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties en de begrotingsstaat van BES-fonds gewijzigd. Met deze wet wordt geen
beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

118

Wet van 26 september 2018 wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het
jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Stb. 2018, 396.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2018 de begrotingsstaat van de Staten-Generaal gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel
uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

118

Wet van 26 september 2018 wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van
Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2018 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota)

Stb. 2018, 393.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2018 de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs gewijzigd. Met deze
wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. 118
Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.
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385

386

387

388

Wet van 17 oktober 2018, houdende regels met betrekking tot de begroting en verantwoording van
de kosten van het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank en de
Stb. 2018, 409.
financiering van de toezichtkosten (Wet bekostiging financieel toezicht 2019)

Nederland

Institutioneel/procedureel

Deze wet vervangt de Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft). In deze wet worden twee onderwerpen geregeld. Ten eerste de begroting en verantwoording
door de AFM en DNB en ten tweede de financiering van de kosten van het toezicht van deze toezichthouders. De kosten worden in rekening gebracht bij de
264
onder toezicht staande personen. Door het regelen van de begroting en verantwoording door de AFM en DNB, en door het regelen van het financieren van hun
kosten, wordt het functioneren van deze instituties mogelijk gemaakt. Deze wet is procedureel/institutioneel.

Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar
2017 (Slotwet)

Stb. 2018, 410.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2017 de begrotingsstaat van het Deltafonds gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering
gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van
instituties mogelijk gemaakt.
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Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar
2018 (Eerste suppletoire begroting)

Stb. 2018, 413.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2018 de begrotingsstaat van het Deltafonds gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering
gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van
instituties mogelijk gemaakt.

118

Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017 (Slotwet)

Stb. 2018, 411.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2017 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de begrotingsstaat inzake de
agentschappen van dit ministerie gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat 132
daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (Eerste suppletoire begroting)

Stb. 2018, 412.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet worden voor het jaar 2018 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de begrotingsstaat inzake
de agentschappen van dit ministerie gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid,
doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.
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Onderzoeksverslag behorende bij het preadvies
“De rol van de wetgever: vijftig jaar verder” van Ernst Hirsch Ballin
A

B

C
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Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor
het jaar 2017 (Slotwet)

Stb. 2018, 415.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2017 de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel
uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

132

Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor
het jaar 2018 (Eerste suppletoire begroting)

Stb. 2018, 414.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2018 de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel
uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.
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Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Stb. 2018, 436.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2018 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gewijzigd. Met deze wet wordt geen
beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

118

Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017 (slotwet)

Stb. 2018, 434.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2017 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen
beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

132

Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017 (slotwet)

Stb. 2018, 435.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2017 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gewijzigd. Met deze wet wordt geen
beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.
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Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het
jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Stb. 2018, 433.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2018 de begrotingsstaat voor het provinciefonds gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel
uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het
functioneren van instituties mogelijk gemaakt.
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Wet van 26 september 2018 wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)

Stb. 2018, 442.

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2018 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen
beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.
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Wet van 4 juli 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het
Stb. 2018, 39.
jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw bovenwindse eilanden)

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2018 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid
gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid, doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze
begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

77

Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie
(X) voor het jaar 2017 (Slotwet)

Nederland

Institutioneel/procedureel

Met deze wet wordt voor het jaar 2017 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie en de begrotingsstaat inzake de batenlastenagentschappen van dit Ministerie gewijzigd. Met deze wet wordt geen beleid gemaakt, er wordt enkel uitvoering gegeven aan elders vastgesteld beleid,
doordat daarvoor de middelen beschikbaar worden gemaakt. Met deze begrotingsstaat wordt het functioneren van instituties mogelijk gemaakt.

132

Institutioneel/procedureel

Deze wet wijzigt de Kieswet en de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming om enkele belemmeringen bij het stemmen voor
Nederlandse kiezers voor de Tweede Kamer, het Europees parlement en nationale raadgevende referenda die in het buitenland wonen weg te nemen. De wet
treft enkele maatregelen om te voorkomen dat stemmen niet worden meegeteld. Verder wordt de datum waarop de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten
90
en centrale stemopneming vervalt één jaar opgeschoven, zodat hiermee nog meer kan worden geëxperimenteerd. De wet strekt dus tot verbetering van de
verkiezingsprocedures. De verkiezingsprocedures, volgens welke de samenstelling van algemeen vertegenwoordigende organen tot stand komt, bestaan om het
functioneren van deze organen mogelijk te maken. Het gaat daarom om een institutionele/procedurele wet.
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Stb. 2018, 447.

402

Wet van 5 december 2018 tot wijziging van de Kieswet en de Tijdelijke experimentenwet
stembiljetten en centrale stemopneming ter vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland
en verlenging van de mogelijkheid tot experimenteren
403

Stb. 2018, 483.

Nederland

41

42

Ron de Martines en Eva van Vugt, Drie typen van wetgeving (2017-2018)
A

Wet van 5 december 2018 tot wijziging van de Kieswet houdende maatregelen tot elektronische
openbaarmaking van de processen-verbaal van de stembureaus en van de opgaven van de
burgemeesters van de aantallen in de gemeenten uitgebrachte stemmen

B

Stb. 2018, 470

C

Nederland

D

E

F

Institutioneel/procedureel

Deze wet regelt dat de processen-verbaal van de stembureaus en de opgaven van de burgemeesters met stemtotalen van de gemeente op een algemeen
toegankelijke wijze openbaar worden gemaakt op de gemeentelijke website. Elektronische openbaarmaking van deze documenten op een algemeen
toegankelijke wijze zorgt ervoor dat de totstandkoming van de uitslag van een verkiezing transparanter en beter controleerbaar wordt. De wet strekt dus tot
verbetering van de verkiezingsprocedures. De verkiezingsprocedures, volgens welke de samenstelling van algemeen vertegenwoordigende organen tot stand
komt, bestaan om het functioneren van deze organen mogelijk te maken. Het gaat daarom om een

Institutioneel/procedureel

Deze wet strekt ertoe om in complexe, internationale handelsgeschillen procederen in de Engelse taal mogelijk te maken als partijen dat onderling uitdrukkelijk
zijn overeengekomen. Hiermee wordt voorzien in een behoefte aan Engelstalige geschilbeslechting, ook in niet Engelstalige jurisdicties. Deze Engelstalige
geschilbeslechting brengt een aantal voordelen met zich mee, waaronder vergemakkelijking en kostenbesparingen voor partijen, verbeterde afhandeling van
512
nationale zaken, en een verbetering van het vestigingsklimaat van Nederland. De wet beoogt dus het functioneren van het instituut van de rechtspraak te
verbeteren, door deze beter te laten aansluiten op behoeftes uit de praktijk. De wet is daarom procedureel/institutioneel van aard.

Institutioneel/procedureel

Deze wet wijzigt diverse wetten diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat naar aanleiding van de departementale herindeling met betrekking tot beide ministeries. Als gevolg van de instelling van een nieuw Ministerie
van LNV is de verantwoordelijkheid voor bepaalde beleidsterreinen overgeheveld van de toenmalig Minister van Economische Zaken naar de Minister van LNV.
153
Deze wet is gebaseerd op de overweging dat het wenselijk is een aantal wetten op het terrein van LNV en EZK aan te passen om duidelijkheid te verschaffen
over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Ministers van LNV en EZK. De wet dient dus het functioneren van deze instituties te bevorderen. De wet is
procedureel/institutioneel van aard.

Institutioneel/procedureel (EU)

Met deze wet wordt de inwerkingtreding van de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst met Oekraïne geregeld. Bij een raadgevend referendum
was eerder tegen een eerdere goedkeuringswet gestemd. Het doel van het verdrag is het verwezenlijken van een politieke associatie met Oekraïne, waarbij
Oekraïne uiteindelijk deel moet gaan uitmaken van de interne markt van de EU. Doel daarbij is om Oekraïne een handelspartner en afzetmarkt te maken.
Daarbij is het realiseren van cruciale hervormingen, economisch herstel en economische groei en bestuurlijke en sectorale samenwerking op een breed scala
aan terreinen het doel. De Associatieovereenkomst regelt dus de verhouding van een derde land met de EU en kwalificeert daarom als een
procedureel/institutioneel instrument. Voor de rubricering van deze wet, die de inwerkingtreding van de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst
regelt, wordt bij die kwalificatie aangesloten. Het betreft hier dus een procedurele/institutionele wet.
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404

Wet van 12 december 2018 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de
Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het mogelijk maken van Engelstalige
rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof
Amsterdam

Stb. 2018, 474.

Nederland

405

Wet van 5 december 2018 tot aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstellen van enige wetstechnische
gebreken en leemten

Stb. 2018, 487.

Nederland

406

Wet van 31 mei 2017 tot regeling van de inwerkingtreding van de wet van 8 juli 2015, houdende
goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen
Stb. 2017, 236.
de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en
Oekraïne, anderzijds (Stb. 2015, 315)

Associatieovereenkomst tussen
de EU en Oekraïne

407

123

Wet van 19 april 2017 tot wijziging van de Kieswet ter nadere implementatie van Richtlijn
2013/1/EU van de Raad van 20 december 2012 tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG tot vaststelling
van de wijze van uitoefening van het passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees
Stb. 2017, 179.
Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen
onderdaan zijn (PbEU 2013, L 26)

EU-richtlijn

Institutioneel/procedureel (EU)

Deze wet dient ter implementatie van een Europese richtlijn. Doel van deze richtlijn is om vast te stellen in het kader van verkiezingen voor het Europese
parlement dat personen die verkiesbaar zijn in een ander land dan hun thuisland, en die niet de nationaliteit hebben van dat land waarin ze verkiesbaar zijn, niet
zijn uitgesloten van het passief kiesrecht. De richtlijn voorziet in een procedure voor landen om informatie hieromtrent te verzoeken aan andere lidstaten. Deze
123
was door Nederland incorrect geïmplementeerd. De richtlijn wijzigt de procedureregels voor de verkiezingen van het Europees Parlement. De
verkiezingsprocedures, volgens welke de samenstelling van algemeen vertegenwoordigende organen tot stand komt, bestaan om het functioneren van deze
organen mogelijk te maken. De richtlijn is daarom procedureel/institutioneel. Deze wet ter correcte implementatie van deze richtlijn is dat ook.

Wet van 22 maart 2017, houdende goedkeuring van het op 19 mei 2016 te Brussel tot stand
gekomen Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding van Montenegro (Trb.
2016, 95)

Protocol bij internationale
overeenkomst

Institutioneel/procedureel
(internationaal)

Deze wet keurt goed het op 19 mei 2016 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding van Montenegro. De
toetreding van Montenegro dient blijkens de Memorie van Toelichting toe te dragen aan de stabiliteit in de Euro-Atlantische veiligheidsregio en is daarmee in
het belang van Nederland. Dit protocol betreft de bondgenootschappelijke verdediging van het Koninkrijk. De samenstelling van dit bondgenootschap wijzigt
door dit protocol. Het is een procedureel/institutioneel protocol. De wet tot goedkeuring van het protocol is dat ook.
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Stb. 2017, 112.
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Totaal aantal wetten:
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Onderzoeksverslag behorende bij het preadvies
“De rol van de wetgever: vijftig jaar verder” van Ernst Hirsch Ballin
A

B

C

Aantal wetten rubriek Institutioneel/procedureel:

215

52,70%

Aantal wetten rubriek Institutioneel/procedureel:

212

51,96%

Aantal wetten rubriek Institutioneel/procedureel (EU)

2

0,49%

Aantal wetten rubriek Institutioneel/procedureel (internationaal)

1

0,25%

Aantal wetten rubriek Modificatie totaal:

142

34,80%

Aantal wetten rubriek Modificatie:

105

25,74%

Aantal wetten rubriek Modificatie (EU):

32

7,84%

Aantal wetten Modificatie (internationaal).

5

1,23%

Aantal wetten rubriek Codficatie totaal:

51

12,50%

Aantal wetten rubriek Codificatie:

30

7,35%
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Ron de Martines en Eva van Vugt, Drie typen van wetgeving (2017-2018)
A

B

C

Aantal wetten rubriek Codificatie (EU):

16

3,92%

Aantal wetten rubriek Codificatie (internationaal)

5

424
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Doorlooptijden:

427

Doorlooptijd wetten Institutioneel/procedureel:

135,08

Doorlooptijd wetten rubriek Modificatie totaal:

346,36

Doorlooptijd wetten rubriek Modificatie:

379,54

Doorlooptijd wetten rubriek Modificatie (EU):

232,97

Doorlooptijd wetten Modificatie (internationaal).

382,00

Doorlooptijd wetten rubriek Codficatie totaal:

477,14
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Onderzoeksverslag behorende bij het preadvies
“De rol van de wetgever: vijftig jaar verder” van Ernst Hirsch Ballin
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Doorlooptijd wetten rubriek Codificatie:
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Doorlooptijd wetten rubriek Codificatie (EU):

230,06
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