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Overzicht (financiële) wetgeving in parlement 

Kamerstuknummer Wetsvoorstel 

35 287 Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 

35 897 Verzamelwet SZW 2022 
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Overzicht recent aangenomen (financiële) wetgeving 

Kamerstuknummer Wetsvoorstel 

34 008 Wet pensioencommunicatie 

34 292 Verbetering interne markt voor woningkredieten 

34 255 Wet verbeterde premieregeling 

34 378 Bevoegdheden ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen 

34 552 Belastingplan 2017 

34 553 Overige fiscale maatregelen 2017 

34 554 Fiscale vereenvoudigingswet 2017 

34 555 Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen 

34 765 Wet waardeoverdracht klein pensioen 

34 785 Belastingplan 2018 

34 786 Overige fiscale maatregelen 2018 

34 933 Verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten 

35 003 Gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel 

35 015 Verzamelwet pensioenen 2019 

35 026 Belastingplan 2019 

35 027 Overige fiscale maatregelen 2019 

35 028 Bedrijfsleven 2019 (voorheen Wet bronbelasting 2020) 

35 223 Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd 

35 225 Herziening van het beslag- en executierecht 

35 275 Verzamelwet SZW 2020 

35 302 Belastingplan 2020 

35 494 Verzamelwet SZW 2021 

35 303 Overige fiscale maatregelen 2020 

35 520 Wet verandering koppeling AOW-leeftijd 

35 548 Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021 

35 555 Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen 

35 572 Belastingplan 2021 

35 573 Overige fiscale maatregelen 2021 

35 576 Wet differentiatie overdrachtsbelasting 

35 577 Wet aanpassing box 3 
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Overzicht ingetrokken (financiële) wetsvoorstellen 

Kamerstuknummer Wetsvoorstel 

33 313 Jongerenspaarwet 

35 096 Voorkomen van pensioenkortingen op de korte termijn 

35 113 Verlenging periode dekkingstekort pensioenfondsen 
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33 313 Jongerenspaarwet 
 

Ingediend 21 juni 2012 

Verslag Tweede Kamer  

Nota n.a.v. Verslag Tweede Kamer  

Aangenomen Tweede Kamer  

Verslag Eerste Kamer  

Nota n.a.v. Verslag Eerste Kamer  

Aangenomen Eerste Kamer  

Staatsblad  

Inwerkingtreding Ingetrokken 25 januari 2018 

 

Meer informatie: 

Dit wetsvoorstel beoogt deel uit te maken van een breed programma van financiële educatie voor jongeren. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan 

bestaande initiatieven van de bancaire sector zelf, maar ook aan organisaties als Wijzer in Geldzaken en het NIBUD. De indieners zijn van mening dat 

spaarzin al op jonge leeftijd dient te worden gestimuleerd. 

De indieners willen zoveel mogelijk aansluiten bij de regeling van het Zilvervlootsparen die in de periode 1958 tot en met 1992 uitstekend heeft 

gefunctioneerd. Dit leidt tot de volgende uitgangspunten:  

1) De periode waarin iemand kan beginnen wordt daarom bepaald op de leeftijd van 10 tot en met 18 jaar.  

2) Er wordt een minimumperiode van zes jaar ingesteld alvorens in aanmerking te komen voor de premie.  

3) De inleg bedraagt maximaal EUR 300 per jaar, dit bedrag zal bij AMvB worden vastgesteld. Er zal een minimumbedrag moeten worden ingelegd van EUR 

100 per jaar.  

4) Het is de bedoeling dat de jongerenspaarrekening door alle banken kan worden uitgevoerd. Onder een bank wordt verstaan een bank als bedoeld in artikel 

1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft).  

5) Er zal voorlichting worden gegeven voor de regeling door de banken. Hierbij wordt gedacht aan een coördinerende rol voor de NVB.  

6) Het is de bedoeling dat dubbele of veelvoudige inschrijvingen worden voorkomen door middel van een centraal register. 

7) Er zal een premie worden gegeven door de overheid van tien procent over de inleg (niet over de rente-inkomsten). 
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34 552 Belastingplan 2017 
 

Ingediend 20 september 2016 

Verslag Tweede Kamer 12 oktober 2016 

Nota n.a.v. Verslag Tweede Kamer 26 oktober 2016 

Aangenomen Tweede Kamer 17 november 2016 

Verslag Eerste Kamer 8 december 2016 

Nota n.a.v. Verslag Eerste Kamer 9 december 2016 

Aangenomen Eerste Kamer 20 december 2016 

Staatsblad 29 december 2016 

Inwerkingtreding 1 januari 2017 

 

Meer informatie: 

Het pakket Belastingplan bestaat ook dit jaar uit verschillende wetsvoorstellen. In het wetsvoorstel Belastingplan 2017 zijn maatregelen opgenomen die per 

1 januari 2017 budgettair effect hebben, zoals maatregelen die raken aan de koopkracht van burgers. Daarnaast zijn in het wetsvoorstel Belastingplan 2017 

maatregelen opgenomen die zijn gericht op het tegengaan van belastingontwijking in nationale en internationale verhoudingen. 

 

Berichtgeving in Financieel Actief:  

Prinsjesdag 2016 

Tweede Kamer neemt bijna alle Prinsjesdagplannen aan: de stand van zaken 

Opmerkelijke ontwikkelingen rondom Prinsjesdagplannen 

 

 

  

http://www.financieelactief.nl/artikel/prinsjesdag-2016
http://www.financieelactief.nl/sites/default/files/pdf/Tweede%20Kamer%20neemt%20bijna%20alle%20Prinsjesdagvoorstellen%20aan%20de%20stand%20van%20zaken.pdf
http://www.financieelactief.nl/sites/default/files/pdf/Opmerkelijke%20ontwikkelingen%20rondom%20Prinsjesdagplannen.pdf
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34 553 Overige fiscale maatregelen 2017 
 

Ingediend 20 september 2016 

Verslag Tweede Kamer 12 oktober 2016 

Nota n.a.v. Verslag Tweede Kamer 26 oktober 2016 

Aangenomen Tweede Kamer 17 november 2016 

Verslag Eerste Kamer 8 december 2016 

Nota n.a.v. Verslag Eerste Kamer 9 december 2016 

Aangenomen Eerste Kamer 20 december 2016 

Staatsblad 29 december 2016 

Inwerkingtreding 1 januari 2017 

 

Meer informatie: 

In lijn met eerdere jaren bevat het pakket Belastingplan 2017 een wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen. De maatregelen in het wetsvoorstel Overige 

fiscale maatregelen 2017 hebben geen of nauwelijks gevolgen voor het budgettaire en koopkrachtbeeld voor 2017. Het is echter wel wenselijk dat deze 

maatregelen per 1 januari 2017 in werking treden. Dit wetsvoorstel bevat onder andere wijzigingen op het terrein van de eigen woning en is het beleidsbesluit 

over tijdklemmen kapitaalverzekeringen hierin opgenomen (en uitgebreid). 

 

Berichtgeving in Financieel Actief:  

Prinsjesdag 2016 

Tweede Kamer neemt bijna alle Prinsjesdagplannen aan: de stand van zaken 

Opmerkelijke ontwikkelingen rondom Prinsjesdagplannen 

 

  

http://www.financieelactief.nl/artikel/prinsjesdag-2016
http://www.financieelactief.nl/sites/default/files/pdf/Tweede%20Kamer%20neemt%20bijna%20alle%20Prinsjesdagvoorstellen%20aan%20de%20stand%20van%20zaken.pdf
http://www.financieelactief.nl/sites/default/files/pdf/Opmerkelijke%20ontwikkelingen%20rondom%20Prinsjesdagplannen.pdf
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34 554 Fiscale vereenvoudigingswet 2017 
 

Ingediend 20 september 2016 

Verslag Tweede Kamer 12 oktober 2016 

Nota n.a.v. Verslag Tweede Kamer 26 oktober 2016 

Aangenomen Tweede Kamer 17 november 2016 

Verslag Eerste Kamer 8 december 2016 

Nota n.a.v. Verslag Eerste Kamer 9 december 2016 

Aangenomen Eerste Kamer 20 december 2016 

Staatsblad 29 december 2016 

Inwerkingtreding 1 januari 2017 

 

Meer informatie: 

Met het wetsvoorstel Fiscale vereenvoudigingswet 2017 wordt ingezet op een vermindering van de administratieve lasten van burgers en bedrijven, een 

vermindering van de uitvoeringskosten van de Belastingdienst en een vermindering van de regeldruk. Begin dit jaar heeft een externe consultatie 

plaatsgevonden om burgers en het bedrijfsleven de kans te geven ideeën voor vereenvoudiging van het belastingstelsel aan te dragen. Een deel van de 

maatregelen in dit wetsvoorstel vloeit voort uit deze externe consultatie. 

In het kader van het wegnemen van fiscale belemmeringen voor het aanbieden van rentemiddeling is een goedkeuring vooruitlopend op wetgeving 

opgenomen in een beleidsbesluit van 27 november 2015. Dit besluit is verwerkt in dit wetsvoorstel. 

 

Berichtgeving in Financieel Actief:  

Prinsjesdag 2016 

Tweede Kamer neemt bijna alle Prinsjesdagplannen aan: de stand van zaken 

Opmerkelijke ontwikkelingen rondom Prinsjesdagplannen 

 

  

http://www.financieelactief.nl/artikel/prinsjesdag-2016
http://www.financieelactief.nl/sites/default/files/pdf/Tweede%20Kamer%20neemt%20bijna%20alle%20Prinsjesdagvoorstellen%20aan%20de%20stand%20van%20zaken.pdf
http://www.financieelactief.nl/sites/default/files/pdf/Opmerkelijke%20ontwikkelingen%20rondom%20Prinsjesdagplannen.pdf
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34 555 Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen 
 

Ingediend 20 september 2016 

Verslag Tweede Kamer 12 oktober 2016 

Nota n.a.v. Verslag Tweede Kamer 26 oktober 2016 

Aangenomen Tweede Kamer 17 november 2016 

Verslag Eerste Kamer 8 december 2016 

Nota n.a.v. Verslag Eerste Kamer 9 december 2016 

Aangenomen Eerste Kamer 7 maart  2017 

Staatsblad 27 maart 2017 

Inwerkingtreding 1 april 2017 

 

Meer informatie: 

Dit wetsvoorstel strekt tot de uitfasering van het zogenoemde pensioen in eigen beheer voor de directeur-grootaandeelhouder. De mogelijkheid van opbouw 

van een pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft, gecombineerd met een tijdelijke maatregel die voorziet in de mogelijkheid van een fiscaal gefaciliteerde 

afkoop van het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer. Voor directeur-grootaandeelhouders die hier geen gebruik van kunnen of willen maken, voorziet 

het wetsvoorstel in andere oplossingen. Bij aanvaarding van dit wetsvoorstel komt op een aanvaardbare wijze een einde aan een discussie over het pensioen 

in eigen beheer die is gestart in de Eerste Kamer in december 2012 tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Belastingplan 2013.  

Daarnaast bevat het onderhavige wetsvoorstel enige andere fiscale maatregelen die ook betrekking hebben op oudedagsvoorzieningen. Een aantal van deze 

maatregelen draagt bij aan het vereenvoudigen van de toepassing van de belastingwetgeving en beoogt de administratieve lasten te verminderen of te 

voorkomen. Het gaat hierbij om maatregelen met betrekking tot pensioenuitkeringen die ingaan per de eerste dag van de maand, de afschaffing van de 

100%-grens en daarvan afgeleide grenzen en de afschaffing van het doorwerkvereiste. De andere maatregelen die in dit wetsvoorstel zijn opgenomen zien op 

de omvang van het nabestaandenoverbruggingspensioen voor halfwezen en de toevoeging van beleggingsondernemingen als toegelaten aanbieder voor 

lijfrenteproducten.  

Berichtgeving in Financieel Actief: Prinsjesdag 2016 

Tweede Kamer neemt bijna alle Prinsjesdagplannen aan: de stand van zaken 

Opmerkelijke ontwikkelingen rondom Prinsjesdagplannen 

 

  

http://www.financieelactief.nl/artikel/prinsjesdag-2016
http://www.financieelactief.nl/sites/default/files/pdf/Tweede%20Kamer%20neemt%20bijna%20alle%20Prinsjesdagvoorstellen%20aan%20de%20stand%20van%20zaken.pdf
http://www.financieelactief.nl/sites/default/files/pdf/Opmerkelijke%20ontwikkelingen%20rondom%20Prinsjesdagplannen.pdf
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34 008 Wet pensioencommunicatie 
 

Ingediend 1 september 2014 

Verslag Tweede Kamer 8 oktober 2014 

Nota n.a.v. Verslag Tweede Kamer 22 december 2014 

Aangenomen Tweede Kamer 26 maart 2015 

Verslag Eerste Kamer 3 april 2015 

Nota n.a.v. Verslag Eerste Kamer 28 april 2015 

Aangenomen Eerste Kamer 19 mei 2015 

Staatsblad 29 mei 2015 

Inwerkingtreding Gefaseerd vanaf 1 juli 2015 

 

Meer informatie: 

De nieuwe wetgeving op het terrein van pensioencommunicatie stelt het perspectief van de deelnemer centraal. Het is wenselijk dat meer dan nu het geval is, 

aangesloten wordt bij de informatiebehoeften en de kenmerken van de deelnemer. Alleen zo wordt de kans groter dat de informatie hem daadwerkelijk 

bereikt.  

Dit wetsvoorstel strekt ertoe de eisen die gesteld worden aan pensioenuitvoerders ten aanzien van de communicatie met (gewezen) deelnemers, (gewezen) 

partners en pensioengerechtigden (hierna: deelnemers), zodanig aan te passen, dat pensioenuitvoerders met deze communicatie aansluiten bij de behoeften 

van de deelnemer en bevorderen dat de hierboven genoemde communicatiedoelen worden bereikt. 

Delen van het wetsvoorstel treden in 2017 in werking. 

 

Berichtgeving in Financieel Actief: Wet pensioencommunicatie: een stap vooruit?! 

 

 

 

 

  

http://www.financieelactief.nl/sites/default/files/pdf/150701%20Wet%20pensioencommunicatie%20een%20stap%20vooruit_0.pdf
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34 292 Verbetering interne markt voor woningkredieten 
 

Ingediend 23 september 2015 

Verslag Tweede Kamer 20 november 2015 

Nota n.a.v. Verslag Tweede Kamer 13 januari 2016 

Aangenomen Tweede Kamer 8 maart 2016 

Verslag Eerste Kamer N.v.t. 

Nota n.a.v. Verslag Eerste Kamer N.v.t. 

Aangenomen Eerste Kamer 22 maart 2016 

Staatsblad 13 juli 2016 

Inwerkingtreding 21 maart 2016 

 

Meer informatie: 

Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van richtlijn nr. 2014/17/EU van het Europees parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake 

kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG 

en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (P EU 2014, L 60/34) (hierna: de richtlijn).  

Op 4 februari 2014 is de richtlijn tot stand gekomen. Het doel van deze richtlijn is het tot stand brengen van een goed functionerende interne markt voor 

kredietovereenkomsten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende zaken. De bestaande fundamentele verschillen in de nationale wetgeving van 

de lidstaten ter zake de verstrekking van kredietovereenkomsten voor woningen en de regulering van en het toezicht op kredietverstrekkers vormen een 

hinderpaal voor de ontwikkeling van grensoverschrijdende activiteiten op de kredietmarkt. Daarbij streeft de richtlijn naar een hoog en gelijkwaardig niveau 

van consumentenbescherming. De richtlijn beoogt eraan bij te dragen dat consumenten die op zoek zijn naar een kredietovereenkomst voor hun woning dit 

met vertrouwen in de financiële markt kunnen doen. 

De richtlijn bevat regels ter bevordering van de financiële scholing van consumenten en voorwaarden waaronder kredietgevers en kredietbemiddelaars krediet 

mogen verstrekken aan consumenten. Daarnaast geeft de richtlijn regels met betrekking tot de informatieverstrekking aan de consument (reclame, algemene 

informatie en op de persoon van de consument toegespitste, precontractuele informatie). Ook bevat de richtlijn regels over de kredietwaardigheidsbeoordeling 

en toegang tot gegevensbanken, normen voor advisering en regels voor leningen in vreemde valuta en variabele rente. Voorts zijn er regels die zien op een 

correcte uitvoering van kredietovereenkomsten en verwante rechten voor de consument en regels die betrekking hebben op de vestiging respectievelijk 

toelating van en het toezicht op kredietbemiddelaars respectievelijk niet-kredietinstellingen. 
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34 255 Wet verbeterde premieregeling 
 

Ingediend 20 november 2015 

Verslag Tweede Kamer 18 januari 2016 

Nota n.a.v. Verslag Tweede Kamer 29 januari 2016 

Aangenomen Tweede Kamer 10 maart 2016 

Verslag Eerste Kamer 19 mei 2016 

Nota n.a.v. Verslag Eerste Kamer 20 mei 2016 

Aangenomen Eerste Kamer 14 juni 2016 

Staatsblad 4 juli 2016 

Inwerkingtreding 1 september 2016 

 

Meer informatie: 

Door de lage rente en de stijgende levensverwachting worden de kosten van gegarandeerde levenslange uitkeringen steeds hoger. Dat betekent dat de 

pensioenuitkering voor gepensioneerden veelal lager uitkomt dan een aantal jaar geleden (met een hogere rente en een kortere levensverwachting). Doordat 

deelnemers van een premie- of kapitaalovereenkomst verplicht zijn om in één keer hun pensioen (uiterlijk op de pensioeningangsdatum) aan te kopen, 

moeten de pensioenuitvoerders geleidelijk (al ver voor het aanbreken van de pensioengerechtigde leeftijd) het beleggingsrisico afbouwen (in verband met het 

prudent-person beginsel: art. 135 van de Pensioenwet (hierna: Pw) en art. 130 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling (hierna: Wvbpr)). De 

pensioenuitkering wordt immers door de pensioenuitvoerder levenslang gegarandeerd aan de deelnemer. 

De initiatiefnemer creëert met dit wetsvoorstel de mogelijkheid voor een flexibel pensioen. Dat betekent dat het pensioen in de uitkeringsfase van een premie- 

of kapitaalovereenkomst doorbelegd kan worden en dat niet op een bepaald moment overgegaan dient te worden tot het aankopen van een levenslange 

pensioenuitkering. Dat wordt mogelijk gemaakt door het pensioen uit te drukken in pensioeneenheden in plaats van in een vast bedrag in euro’s, zoals nu nog 

door de wet verplicht is. Wanneer er gekozen wordt voor pensioeneenheden, is er de facto geen sprake meer van één vast aankoopmoment, maar wordt de 

levenslange uitkering in eenheden uitgekeerd, waarbij er in de praktijk sprake is van volledig doorbeleggen. Eenheden die niet omgezet worden in geld (de 

pensioenuitkering) worden doorbelegd tot op het moment waarop ze nodig zijn. Overigens blijft de mogelijkheid om voor een nominaal pensioen te kiezen 

gewoon bestaan. Het betreft hier dus een extra keuzemogelijkheid. 

 

Berichtgeving in Financieel Actief: Wetsvoorstel Wet verbeterde premieregeling aangenomen, Samenvoeging wetsvoorstellen Wet uitbetaling pensioen in 

pensioeneenheden en Wet variabele pensioenuitkering, Wetsvoorstellen voor doorbeleggen na pensioendatum in de maak 

 

 

http://www.financieelactief.nl/artikel/wetsvoorstel-wet-verbeterde-premieregeling-aangenomen
http://www.financieelactief.nl/content/samenvoeging-wetsvoorstellen-wet-uitbetaling-pensioen-pensioeneenheden-en-wet-variabele-0
http://www.financieelactief.nl/content/samenvoeging-wetsvoorstellen-wet-uitbetaling-pensioen-pensioeneenheden-en-wet-variabele-0
http://www.financieelactief.nl/content/wetsvoorstellen-voor-doorbeleggen-na-pensioendatum-de-maak
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34 378 Bevoegdheden ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen 
 

Ingediend 23 december 2015 

Verslag Tweede Kamer 19 februari 2016 

Nota n.a.v. Verslag Tweede Kamer 20 april 2016 

Aangenomen Tweede Kamer 7 juni 2016 

Verslag Eerste Kamer 14 juni 2016 

Nota n.a.v. Verslag Eerste Kamer N.v.t. 

Aangenomen Eerste Kamer 21 juni 2016 

Staatsblad 4 juli 2016 

Inwerkingtreding 1 oktober 2016 

 

Meer informatie: 

Het wetsvoorstel verduidelijkt dat de OR instemmingsrecht heeft over de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van de pensioenregeling, ongeacht of de 

pensioenuitvoerder een pensioenfonds is, een verzekeraar of een premiepensioeninstelling. Daarmee wordt een lacune in het huidige instemmingsrecht 

gedicht. 
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34 765 Wet waardeoverdracht klein pensioen 
 

Ingediend 30 augustus 2017 

Verslag Tweede Kamer 27 september 2017 

Nota n.a.v. Verslag Tweede Kamer 24 oktober 2017 

Aangenomen Tweede Kamer 21 november 2017 

Eindverslag Eerste Kamer 5 december 2017 

Nota n.a.v. Verslag Eerste Kamer - 

Aangenomen Eerste Kamer 12 december 2017 

Staatsblad 22 december 2017 

Inwerkingtreding bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip 

 

Meer informatie: 

Het aantal kleine pensioenen bij pensioenuitvoerders is sterk toegenomen. Kleine pensioenen zijn in dit verband pensioenen die leiden tot een uitkering vanaf 

de pensioendatum van minder dan bruto € 467,89 per jaar (2017; de huidige afkoopgrens). Afkoop van kleine pensioenen heeft tot gevolg dat pensioengelden 

hun pensioenbestemming niet bereiken. Doel van het wetsvoorstel is om een automatische waardeoverdracht mogelijk te maken van een klein pensioen van 

een gewezen deelnemer naar zijn of haar nieuwe pensioenuitvoerder. Kleine pensioenaanspraken kunnen op die manier worden gebundeld tot een pensioen 

van aanzienlijker omvang. Streven is om het systeem van waardeoverdracht zo eenvoudig mogelijk in te richten en belemmeringen (waar mogelijk) weg te 

nemen. 

In de administraties van pensioenuitvoerders komt een groot aantal zeer kleine pensioenaanspraken voor (aanspraken op een uitkering vanaf de 

pensioendatum van minder dan bruto € 2,- per jaar/€ 0,17 per maand). Op grond van het wetsvoorstel komen deze hele kleine pensioenaanspraken te 

vervallen.  

Berichtgeving in Financieel Actief: Wetsvoorstel Waardeoverdracht klein pensioen ingediend bij Tweede Kamer, Wetsvoorstel Waardeoverdracht klein 

pensioen aangenomen door Tweede Kamer 

  

http://www.financieelactief.nl/content/wetsvoorstel-waardeoverdracht-klein-pensioen-ingediend-bij-tweede-kamer
http://www.financieelactief.nl/content/wetsvoorstel-waardeoverdracht-klein-pensioen-aangenomen-door-tweede-kamer
http://www.financieelactief.nl/content/wetsvoorstel-waardeoverdracht-klein-pensioen-aangenomen-door-tweede-kamer
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34 785 Belastingplan 2018 
 

Ingediend 19 september 2017 

Verslag Tweede Kamer 12 oktober 2017 

Nota n.a.v. Verslag Tweede Kamer 25 oktober 2017 

Aangenomen Tweede Kamer 23 november 2017 

Verslag Eerste Kamer 7 december 2017 

Nota n.a.v. Verslag Eerste Kamer 8 december 2017 

Aangenomen Eerste Kamer 19 december 2017 

Staatsblad 28 december 2017 

Inwerkingtreding 1 januari 2018 

 

Meer informatie: 

Het pakket Belastingplan bestaat ook dit jaar uit verschillende wetsvoorstellen. In het wetsvoorstel Belastingplan 2018 zijn maatregelen opgenomen die per 

1 januari 2018 budgettair effect hebben, zoals maatregelen die raken aan de koopkracht van burgers.  

 

Berichtgeving in Financieel Actief:  

Prinsjesdag 2017 

Ontwikkelingen rondom Belastingplan 2018 

 

 

  

http://financieelactief.nl/sites/default/files/pdf/Prinsjesdag%202017_0.pdf
http://www.financieelactief.nl/sites/default/files/pdf/171206%20Ontwikkelingen%20rondom%20Belastingplan%202018.pdf
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34 786 Overige fiscale maatregelen 2018 
 

Ingediend 19 september 2017 

Verslag Tweede Kamer 12 oktober 2017 

Nota n.a.v. Verslag Tweede Kamer 25 oktober 2017 

Aangenomen Tweede Kamer 23 november 2017 

Verslag Eerste Kamer 7 december 2017 

Nota n.a.v. Verslag Eerste Kamer 8 december 2017 

Aangenomen Eerste Kamer 19 december 2017 

Staatsblad 28 december 2017 

Inwerkingtreding 1 januari 2018 

 

Meer informatie: 

In lijn met eerdere jaren bevat het pakket Belastingplan 2018 een wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen. De maatregelen in het wetsvoorstel Overige 

fiscale maatregelen 2018 hebben geen of nauwelijks gevolgen voor het budgettaire en koopkrachtbeeld voor 2018. Het is echter wel wenselijk dat deze 

maatregelen per 1 januari 2018 in werking treden. Dit wetsvoorstel bevat onder andere het afschaffen van de inkeerregeling en aanpassingen in het kader 

van het vervallen van de tijdklemmen. 

 

Berichtgeving in Financieel Actief:  

Prinsjesdag 2017 

Ontwikkelingen rondom Belastingplan 2018 

 

 

  

http://financieelactief.nl/sites/default/files/pdf/Prinsjesdag%202017_0.pdf
http://www.financieelactief.nl/sites/default/files/pdf/171206%20Ontwikkelingen%20rondom%20Belastingplan%202018.pdf


      Laatst aangepast: 1 september 2021 
 
 
 

 
 

34 933 Verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten 
 

Ingediend 16 april 2018 

Verslag Tweede Kamer 17 mei 2018 

Nota n.a.v. Verslag Tweede Kamer 24 mei 2018 

Aangenomen Tweede Kamer 5 juli 2018 

Verslag Eerste Kamer - 

Nota n.a.v. Verslag Eerste Kamer - 

Aangenomen Eerste Kamer 10 juli 2018 

Staatsblad 20 juli 2018 

Inwerkingtreding Bij KB te bepalen tijdstip 

 

Meer informatie: 

De Pensioenwet regelt in artikel 55 hoe een aanspraak op pensioen behouden blijft in geval van beëindiging van de deelneming. Dat artikel voorziet niet in de 

situatie dat een werknemer, voordat hij deelnemer wordt in de pensioenregeling, al een eigen bijdrage betaalt. Op grond van artikel 4, eerste lid, onderdeel c, 

van richtlijn 2014/50/EU is het wel noodzakelijk hierin te voorzien. 

 

Berichtgeving in Financieel Actief:  

- 

 

 

  



      Laatst aangepast: 1 september 2021 
 
 
 

 
 

35 015 Verzamelwet pensioenen 2019 
 

Ingediend 10 september 2018 

Verslag Tweede Kamer 3 oktober 2018 

Nota n.a.v. Verslag Tweede Kamer 9 oktober 2018 

Aangenomen Tweede Kamer 17 oktober 2018 

Eindverslag Eerste Kamer 4 december 2018 

Aangenomen Eerste Kamer 11 december 2018 

Staatsblad 18 december 2018 

Inwerkingtreding Bij KB te bepalen tijdstip 

 

Meer informatie: 

Dit wetsvoorstel beoogt een verbetering van de pensioenwetgeving. Hiertoe zijn ten aanzien van een aantal onderwerpen wijzigingen opgenomen. Het 

wetsvoorstel bevat onder meer wijzigingen in het kader van de volgende onderwerpen:  

1. Waardeoverdracht 

2. Gegevenslevering De Nederlandsche Bank (DNB)  

3. Overbruggingspensioen 

4. Versterken medezeggenschap bij kleine ondernemingen  

5. Premiebetaling op basis van feitelijk verloonde bedragen per maand  

 

Berichtgeving in Financieel Actief:  

Wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019 ingediend bij Tweede Kamer 

 

 

  

https://www.financieelactief.nl/content/wetsvoorstel-verzamelwet-pensioenen-2019-ingediend-bij-tweede-kamer


      Laatst aangepast: 1 september 2021 
 
 
 

 
 

35 026 Belastingplan 2019 
 

Ingediend 18 september 2018 

Verslag Tweede Kamer 11 oktober 2018 

Nota n.a.v. Verslag Tweede Kamer 26 oktober 2018 

Aangenomen Tweede Kamer 15 november 2018 

Verslag Eerste Kamer 6 december 2018 

Nota n.a.v. Verslag Eerste Kamer 7 december 2018 

Aangenomen Eerste Kamer 18 december 2018 

Staatsblad 28 december 2018 

Inwerkingtreding 1 januari 2019 

 

Meer informatie: 

Het pakket Belastingplan bestaat dit jaar uit zeven wetsvoorstellen. In het wetsvoorstel Belastingplan 2019 zijn maatregelen opgenomen die vanaf 1 januari 

2019 budgettair effect hebben, zoals maatregelen die raken aan de koopkracht van burgers. Dit pakket bestaat met name uit plannen die het kabinet al in het 

regeerakkoord «Vertrouwen in de toekomst» heeft aangekondigd.  

 

Berichtgeving in Financieel Actief:  

Prinsjesdag 2018 

Prinsjesdag 2018: een (beknopte) update 

 

  

https://www.financieelactief.nl/sites/default/files/pdf/180918%20Prinsjesdag%202018_1.pdf
https://www.financieelactief.nl/sites/default/files/pdf/181031%20Prinsjesdag%202018%20Een%20%28beknopte%29%20update.pdf


      Laatst aangepast: 1 september 2021 
 
 
 

 
 

35 027 Overige fiscale maatregelen 2019 
 

Ingediend 18 september 2018 

Verslag Tweede Kamer 11 oktober 2018 

Nota n.a.v. Verslag Tweede Kamer 26 oktober 2018 

Aangenomen Tweede Kamer 15 november 2018 

Eindverslag Eerste Kamer 4 december 2018 

Aangenomen Eerste Kamer 18 december 2018 

Staatsblad 28 december 2018 

Inwerkingtreding 1 januari 2019 

 

Meer informatie: 

In lijn met voorgaande jaren bevat het pakket Belastingplan 2019 een wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen. De maatregelen in het wetsvoorstel Overige 

fiscale maatregelen 2019 hebben geen of nauwelijks gevolgen voor het budgettaire beeld en koopkrachtbeeld voor 2019. Voorbeeld is het mogelijk te maken 

dat zwangerschap of bevalling fiscaal geen gevolgen hoeft te hebben voor de pensioenopbouw van zelfstandige beroepsbeoefenaren in een beroeps- of 

bedrijfstakpensioenregeling. 

 

Berichtgeving in Financieel Actief:  

Prinsjesdag 2018 

Prinsjesdag 2018: een (beknopte) update 

 

  

https://www.financieelactief.nl/sites/default/files/pdf/180918%20Prinsjesdag%202018_1.pdf
https://www.financieelactief.nl/sites/default/files/pdf/181031%20Prinsjesdag%202018%20Een%20%28beknopte%29%20update.pdf


      Laatst aangepast: 1 september 2021 
 
 
 

 
 

35 028 Wet bedrijfsleven 2019 (voorheen Wet bronbelasting 2020) 
 

Ingediend 18 september 2018 

Verslag Tweede Kamer 30 oktober 2018 

Nota n.a.v. Verslag Tweede Kamer 5 november 2018 

Aangenomen Tweede Kamer 15 november 2018 

Verslag Eerste Kamer 6 december 2018 

Nota n.a.v. Verslag Eerste Kamer 7 december 2018 

Aangenomen Eerste Kamer 18 december 2018 

Staatsblad 28 december 2018 

Inwerkingtreding 1 januari 2019 

 

Meer informatie: 

In dit wetsvoorstel presenteert het kabinet 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. Het pakket omvat de afschaffing van de dividendbelasting en de direct daarmee samenhangende invoering van een bronbelasting 

op dividenden naar laagbelastende jurisdicties en in misbruiksituaties. Voor de eveneens daarmee samenhangende conditionele bronbelastingen op interest 

en royalty’s zal in 2019 een wetsvoorstel worden ingediend met een inwerkingtredingsdatum van 2021. Daarnaast bevat het pakket een verlaging van het 

tarief in de vennootschapsbelasting (Vpb) naar uiteindelijk 22,25% – en een mkb-tarief van 16% – in 2021 in combinatie met een aantal maatregelen die de 

Vpb-grondslag verbreden. 

Naam van het wetsvoorstel is gewijzigd bij Tweede nota van wijziging. 

 

Berichtgeving in Financieel Actief:  

Prinsjesdag 2018 

Prinsjesdag 2018: een (beknopte) update 

 

  

https://www.financieelactief.nl/sites/default/files/pdf/180918%20Prinsjesdag%202018_1.pdf
https://www.financieelactief.nl/sites/default/files/pdf/181031%20Prinsjesdag%202018%20Een%20%28beknopte%29%20update.pdf


      Laatst aangepast: 1 september 2021 
 
 
 

 
 

35 003 Gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel 
 

Ingediend 27 augustus 2018 

Verslag Tweede Kamer 19 oktober 2018 

Nota n.a.v. Verslag Tweede Kamer 20 maart 2019 

Aangenomen Tweede Kamer 6 juni 2019 

Verslag Eerste Kamer 25 juni 2019 

Nota n.a.v. Verslag Eerste Kamer  

Aangenomen Eerste Kamer 2 juli 2019 

Staatsblad 15 juli 2019 

Inwerkingtreding 1 augustus 2019 

 

Meer informatie: 

Als een bank failliet gaat krijgen de klanten hun tegoeden tot 100.000 euro terug van het depositogarantiestelsel. Het wetsvoorstel regelt dat de banken en De 

Nederlandsche Bank het Burgerservicenummer (BSN) van de klanten kunnen gebruiken voor de administratie van het stelsel . 

 

 

 

  



      Laatst aangepast: 1 september 2021 
 
 
 

 
 

35 096 Voorkomen van pensioenkortingen op de korte termijn 
 

Ingediend 28 november 2018 

Verslag Tweede Kamer 25 april 2019 

Nota n.a.v. Verslag Tweede Kamer  

Aangenomen Tweede Kamer  

Verslag Eerste Kamer  

Nota n.a.v. Verslag Eerste Kamer  

Aangenomen Eerste Kamer  

Staatsblad  

Inwerkingtreding Ingetrokken 20 juni 2019 

 

Meer informatie: 

Er dreigen pensioenkortingen aan te komen voor meer dan tien miljoen deelnemers in 2020 en 2021, waaronder deelnemers van pensioenfondsen met een 

dekkingsgraad van meer dan 100%. Dit wetsvoorstel geeft pensioenfondsen twee jaar extra de tijd om genoeg vermogen op te bouwen en daarmee 

pensioenkortingen op korte termijn te voorkomen. Een nieuw breed gedragen pensioenakkoord dient in de tussentijd te zorgen voor een structurele oplossing. 

 

Het wetsvoorstel is - zonder toelichting - op 20 juni 2019 door de initiatiefnemer ingetrokken. 

  



      Laatst aangepast: 1 september 2021 
 
 
 

 
 

35 113 Verlenging periode dekkingstekort pensioenfondsen 
 

Ingediend 9 januari 2019 

Verslag Tweede Kamer  

Nota n.a.v. Verslag Tweede Kamer  

Aangenomen Tweede Kamer  

Verslag Eerste Kamer  

Nota n.a.v. Verslag Eerste Kamer  

Aangenomen Eerste Kamer  

Staatsblad  

Ingetrokken 18 maart 2019 

 

Meer informatie: 

De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan of een fonds nu en in de toekomst de pensioenen kan uitbetalen. Een pensioenfonds moet korten op de 

pensioenen als er vijf jaar een dekkingstekort is. Van Rooijen wil deze periode verlengen tot zeven jaar om pensioenkortingen op korte termijn te voorkomen. 

De Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling moeten daarvoor worden gewijzigd. 

Het wetsvoorstel is - zonder toelichting - op 18 maart 2019 door de initiatiefnemer ingetrokken. 

 

 

  



      Laatst aangepast: 1 september 2021 
 
 
 

 
 

35 223 Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd 
 

Ingediend 17 juni 2019 

Verslag Tweede Kamer 18 juni 2019 

Nota n.a.v. Verslag Tweede Kamer 19 juni 2019 

Aangenomen Tweede Kamer 20 juni 2019 

Verslag Eerste Kamer 27 juni 2019 

Nota n.a.v. Verslag Eerste Kamer 28 juni 2019 

Aangenomen Eerste Kamer 2 juli 2019 

Staatsblad 5 juli 2019 

Inwerkingtreding 1 januari 2020 

 

Meer informatie: 

Met de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) is in 2012 de vaste leeftijd waarop op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW) recht 

op ouderdomspensioen ontstaat (de AOW-leeftijd) van 65 jaar losgelaten en is een stapsgewijze verhoging en vervolgens de koppeling van de AOW-leeftijd 

aan de gemiddelde resterende levensverwachting geïntroduceerd. In 2015 is met de Wet versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd1 de stapsgewijze 

verhoging versneld. 

Zowel de Wet VAP als de Wet versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd zijn tot stand gekomen ten tijde dat de economische crisis dermate op de 

overheidsfinanciën drukte dat iedereen in Nederland, werkenden en niet-werkenden, jongeren en ouderen, dat heeft gevoeld. De financieel-economische 

situatie is nu verbeterd en de effecten van de (versnelde) verhoging worden steeds tastbaarder. Het kabinet constateert nu samen met sociale partners dat 

sommige mensen zich ondanks de geleidelijkheid van de verhoging overvallen voelen door de verhoging en moeite hebben de AOW-leeftijd werkend te 

behalen. 

Er is een inherente spanning tussen enerzijds de noodzakelijke verhoging van de AOW-leeftijd uit het oogpunt van de financiële houdbaarheid en daarmee de 

solidariteit tussen generaties op de lange termijn en anderzijds oudere werknemers die binnen een betrekkelijk korte termijn met een verhoging van hun 

AOW-leeftijd worden geconfronteerd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de maatschappelijke discussie over de verhoging van de AOW-leeftijd en het 

tempo daarvan al enige tijd gevoerd wordt. Tijdens de transitieperiode waarin langer doorwerken steeds meer de norm wordt, wil het kabinet ook de 

solidariteit op kortere termijn met de mensen die hun AOW-leeftijd verhoogd zien worden, niet uit het oog verliezen. Daarom heeft het kabinet in overleg met 

de sociale partners in het Principeakkoord afgesproken dat de AOW-leeftijd vanaf 2020 minder snel wordt verhoogd. Dit houdt in dat de AOW-leeftijd de 

komende jaren minder snel zal stijgen en in 2024 op 67 jaar zal uitkomen. Het voorliggende wetsvoorstel voorziet in de uitwerking van deze maatregel. 

  



      Laatst aangepast: 1 september 2021 
 
 
 

 
 

35 225 Herziening van het beslag- en executierecht 
 

Ingediend 17 juni 2019 

Verslag Tweede Kamer 17 september 2019 

Nota n.a.v. Verslag Tweede Kamer 5 december 2019 

Aangenomen Tweede Kamer 14 mei 2020 

Eindverslag Eerste Kamer 26 mei 2020 

Aangenomen Eerste Kamer 2 juni 2020 

Staatsblad 18 juni 2020 

Inwerkingtreding 1 januari 2021 (en gedeeltelijk per 1 oktober 2020 en 1 april 2021) 

 

Meer informatie: 

Het doel van het wetsvoorstel is om te voorkomen dat een schuldenaar door het beslag niet meer in zijn bestaansminimum kan voorzien, om 

het beslag- en executierecht efficiënter en eenvoudiger te maken en om te voorkomen dat een beslag puur als pressiemiddel wordt gebruikt. 

Daartoe wordt het beslag- en executierecht op een aantal punten gewijzigd. Zo wordt bijvoorbeeld een beslagvrij bedrag bij beslag op een 

bankrekening ingevoerd. 

 

  



      Laatst aangepast: 1 september 2021 
 
 
 

 
 

35 275 Verzamelwet SZW 2020 
Ingediend 4 september 2019 

Verslag Tweede Kamer 20 oktober 2019 

Nota n.a.v. Verslag Tweede Kamer 28 oktober 2019 

Aangenomen Tweede Kamer 26 november 2019 

Verslag Eerste Kamer 3 december 2019 

Nota n.a.v. Verslag Eerste Kamer - 

Aangenomen Eerste Kamer 10 december 2019 

Staatsblad 17 december 2019 

Inwerkingtreding 1 januari 2020 (en gedeeltelijk 2021) 
 

Meer informatie: 

Dit wetsvoorstel beoogt een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: SZW) te wijzigen. 

De wijzigingen betreffen zowel de arbeidswetgeving, de socialezekerheidswetgeving als wetgeving rondom de structuur van de 

uitvoeringsorganisatie. Tot slot dienen enkele voorstellen ter verduidelijking en nadere invulling van eerder gemaakte beleidskeuzes en het 

herstellen van omissies. 

De pensioengerechtigde leeftijd en de aanvangsleeftijd zijn in artikel 7a van de Algemene Ouderdomswet vastgelegd met de Wet verhoging 

AOW- en pensioenrichtleeftijd. Met het Besluit aanpassing wetten inzake verhoging AOW-leeftijd en het Tweede aanpassingsbesluit verhoging 

AOW-leeftijd is in de volledige Nederlandse wetgeving de leeftijdsgrens van 65 jaar vervangen door «de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld 

in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet».8 Daarbij is er echter onvoldoende oog voor geweest dat de pensioengerechtigde 

leeftijd en de aanvangsleeftijd vanaf 2025 niet zijn geregeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, maar in artikel 7a, tweede 

lid, van die wet. Dat zou onbedoeld tot gevolg hebben dat de verwijzingen naar de pensioengerechtigde leeftijd in de Nederlandse wetgeving 

vanaf 2025 niet meer correct zouden zijn.  



      Laatst aangepast: 1 september 2021 
 
 
 

 
 

35 287 Wet pensioenverdeling bij echtscheiding 2021 
 

Ingediend 16 september 2019 

Verslag Tweede Kamer 6 december 2019 

Nota n.a.v. (nader) Verslag Tweede Kamer 10 maart 2020 

Aangenomen Tweede Kamer  

Verslag Eerste Kamer  

Nota n.a.v. Verslag Eerste Kamer  

Aangenomen Eerste Kamer  

Staatsblad  

Inwerkingtreding Bij KB te bepalen tijdstip 
 

Meer informatie: 

Bij een scheiding moeten over veel zaken afspraken worden gemaakt. Afspraken over kinderen, huisvesting en financiële middelen hebben de 

hoogste prioriteit. In veel gevallen ontbreekt het echter aan goede afspraken over het inkomen voor later, het pensioen. Maar pensioen is een 

vermogensbestandsdeel dat bij een scheiding ook als zodanig aan de orde moet komen.  

De verdeling van pensioen bij scheiding heeft een wettelijke basis: de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps). Naar aanleiding 

van een motie van het lid Van Weyenberg (D66) is de Wvps geëvalueerd. Kort samengevat blijkt uit de evaluatie dat de wet beperkt gebruikt 

wordt, te vaak nog onbekend is bij burgers en scheidingsprofessionals en dat de uitvoering voor verbetering vatbaar is. Door de huidige opzet 

van de wet hebben mensen er onvoldoende baat bij als zij niet zelf in actie komen.  



      Laatst aangepast: 1 september 2021 
 
 
 

 
 

35 302 Belastingplan 2020 
 

Ingediend 17 september 2019 

Verslag Tweede Kamer 14 oktober 2019 

Nota n.a.v. Verslag Tweede Kamer 24 oktober 2019 

Aangenomen Tweede Kamer 14 november 2019 

Verslag Eerste Kamer 5 december 2019 

Nota n.a.v. Verslag Eerste Kamer 6 december 2019 

Aangenomen Eerste Kamer 17 december 2019 

Staatsblad 27 december 2019 

Inwerkingtreding 1 januari 2020 

 

Meer informatie: 

Het pakket Belastingplan bestaat dit jaar uit zes wetsvoorstellen. In het wetsvoorstel Belastingplan 2020 zijn maatregelen opgenomen die vanaf 

1 januari 2020 budgettair effect hebben, zoals maatregelen die raken aan de koopkracht van burgers.  

 

Berichtgeving in Financieel Actief:  

Prinsjesdag 2019 

Prinsjesdag 2019: een beknopte update 

Belastingplannen 2020 aangenomen door Tweede Kamer 

Eerste Kamer stemt in met pakket Belastingplan 2020 

 

  

https://www.financieelactief.nl/sites/default/files/pdf/190918%20Prinsjesdag%202019.pdf
https://www.financieelactief.nl/sites/default/files/pdf/191106%20Prinsjesdag%202019%20Een%20beknopte%20update.pdf
https://www.financieelactief.nl/content/belastingplannen-2020-aangenomen-door-tweede-kamer
https://www.financieelactief.nl/content/eerste-kamer-stemt-met-pakket-belastingplan-2020


      Laatst aangepast: 1 september 2021 
 
 
 

 
 

35 303 Overige fiscale maatregelen 2020 
 

Ingediend 17 september 2019 

Verslag Tweede Kamer 14 oktober 2019 

Nota n.a.v. Verslag Tweede Kamer 24 oktober 2019 

Aangenomen Tweede Kamer 14 november 2019 

Verslag Eerste Kamer 5 december 2019 

Nota n.a.v. Verslag Eerste Kamer 6 december 2019 

Aangenomen Eerste Kamer 17 december 2019 

Staatsblad 27 december 2019 

Inwerkingtreding 1 januari 2020 (op onderdelen andere data) 

 

Meer informatie: 

In lijn met voorgaande jaren bevat het pakket Belastingplan 2020 een wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen. De maatregelen in het 

wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2020 hebben geen of nauwelijks gevolgen voor het budgettaire beeld en koopkrachtbeeld voor 2020.  

 

Berichtgeving in Financieel Actief:  

Prinsjesdag 2019 

Prinsjesdag 2019: een beknopte update 

Belastingplannen 2020 aangenomen door Tweede Kamer 

Eerste Kamer stemt in met pakket Belastingplan 2020 

  

https://www.financieelactief.nl/sites/default/files/pdf/190918%20Prinsjesdag%202019.pdf
https://www.financieelactief.nl/sites/default/files/pdf/191106%20Prinsjesdag%202019%20Een%20beknopte%20update.pdf
https://www.financieelactief.nl/content/belastingplannen-2020-aangenomen-door-tweede-kamer
https://www.financieelactief.nl/content/eerste-kamer-stemt-met-pakket-belastingplan-2020


      Laatst aangepast: 1 september 2021 
 
 
 

 
 

35 494 Verzamelwet SZW 2021 
 

Ingediend 17 juni 2020 

Verslag Tweede Kamer 9 september 2020 

Nota n.a.v. Verslag Tweede Kamer 28 september 2020 

Aangenomen Tweede Kamer 12 november 2020 

Verslag Eerste Kamer 17 november 2020 

Aangenomen Eerste Kamer 24 november 2020 

Staatsblad 4 december 2020 

Inwerkingtreding 1 januari 2021 

 

Meer informatie: 

Dit wetsvoorstel beoogt een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: SZW) te wijzigen. 

Met de wijziging in de Algemene nabestaandenwet (Anw) wordt geregeld dat het beëindigen van het recht op nabestaandenuitkering op grond 

van artikel 16, eerste lid, onderdeel a, niet geldt voor rechthebbenden als bedoeld in artikel 66a, die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd 

hebben bereikt. In een eerdere versie van artikel 16 was bij het niet langer voldoen aan de voorwaarden uit artikel 14, eerste lid, onderdelen a 

en b, ANW de zinsnede opgenomen «tenzij de nabestaande is geboren voor 1 januari 1950». Op dat moment werden nabestaanden die een 

beroep konden doen op artikel 66a ANW aangemerkt als geboren voor 1 januari 1950. Hierdoor hoefden nabestaanden die vielen onder de 

werking van artikel 66a ANW niet te voldoen aan het kindcriterium en het arbeidsongeschiktheidscriterium opgenomen in artikel 14 ANW. Met 

het verdwijnen van de bovenstaande zinsnede uit artikel 16, eerste lid, onder a, ANW bestaat er ineens geen uitzondering meer voor het 

voldoen aan artikel 14, eerste lid, onderdelen a en b, ANW voor de nabestaanden die vallen onder de werking van artikel 66a ANW. Dit 

betekent dat zij ineens wel moeten voldoen aan één van deze criteria op straffe van beëindiging van het recht op nabestaandenuitkering. De 

voorgenomen wijziging van artikel 66a beoogt dit te corrigeren en werkt terug tot en met 1 januari 2015, het moment waarop de zinsnede 

«tenzij de nabestaande is geboren voor 1 januari 1950» is vervallen.   



      Laatst aangepast: 1 september 2021 
 
 
 

 
 

35 520 Wet verandering koppeling AOW-leeftijd 
 

Ingediend 7 juli 2020 

Verslag Tweede Kamer 23 september 2020 

Nota n.a.v. Verslag Tweede Kamer 7 oktober 2020 

Aangenomen Tweede Kamer 10 november 2020 

Verslag Eerste Kamer 17 november 2020 

Aangenomen Eerste Kamer 1 december 2020 

Staatsblad 9 december 2020 

Inwerkingtreding 10 december 2020 

 

Meer informatie: 

Het afschaffen van de VUT-regelingen en prepensioen heeft tot dusver geleid tot een beoogde hogere arbeidsparticipatie.Tegelijkertijd loopt al 

enige tijd de maatschappelijke discussie over de verhoging van de AOW-leeftijd en het tempo daarvan. Mede met het oog hierop heeft het 

kabinet in overleg met de sociale partners in het Pensioenakkoord afgesproken dat de AOW-leeftijd vanaf 2020 minder snel zal stijgen. Met de 

Wet temporisering AOW-leeftijd is geregeld dat de AOW-leeftijd vanaf 2020 minder snel zal stijgen en in 2024 op 67 jaar uitkomt. Daarnaast is 

afgesproken dat de huidige 1-op-1-koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de levensverwachting vervangen zal worden door een 

2/3-koppeling, waarmee naar het oordeel van het kabinet een evenwichtigere verhouding ontstaat tussen winst in levensverwachting en de 

leeftijd waarop het recht op ouderdomspensioen op grond van de AOW ontstaat. Deze maatregel is uitgewerkt in het onderhavige wetsvoorstel. 

 

  



      Laatst aangepast: 1 september 2021 
 
 
 

 
 

35 548 Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 
 

Ingediend 31 augustus 2020 

Verslag Tweede Kamer 9 oktober 2020 

Nota n.a.v. Verslag Tweede Kamer 29 januari 2021 

Aangenomen Tweede Kamer 1 juni 2021 

Eindverslag Eerste Kamer 15 juni 2021 

Aangenomen Eerste Kamer 22 juni 2021 

Staatsblad  

Inwerkingtreding  

 

Meer informatie: 

Het wetsvoorstel strekt tot wijziging van een aantal wetten inzake de rechtspositie van politieke ambtsdragers. Dit betreft ten eerste de 

Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). De Appa regelt enerzijds de uitkering die politieke ambtsdragers na hun aftreden 

ontvangen en daarnaast bevat de Appa de pensioenregeling voor politieke ambtsdragers. Het wetsvoorstel betreft in hoofdzaak aanpassing van 

de pensioenregeling, maar wijzigt ook een aantal onderdelen met betrekking tot de uitkeringen. 

In 2018 zijn enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het ABP-reglement . Het betreft in hoofdzaak aanpassingen die zijn gericht op 

vermindering van de complexiteit in met name de regeling met betrekking tot het partnerpensioen. Meer in het bijzonder is de zogenaamde 

Anw-compensatie (voor nieuwe gevallen) vervallen. Het onderhavige wetsvoorstel strekt er toe deze materiële wijzigingen ook in de Appa door 

te voeren.  

Verder is op 1 januari 2019 de Wet waardeoverdracht klein pensioen in werking getreden. Voorgesteld wordt ook dit ook voor kleine Appa-

pensioenen te regelen. 

Daarnaast wordt voorgesteld om in navolging van het ABP-reglement de begrippen partner, partnerschap en partnerpensioen te introduceren in 

de Appa. Deze begrippen komen in de plaats van termen als nabestaande, echtgenoot, weduwe of weduwnaar, huwelijk, geregistreerd 

partnerschap en nabestaandenpensioen. Daarnaast wordt voorgesteld om, eveneens overeenkomstig de terminologie in het ABP-reglement, 

de term “eigen pensioen” te vervangen door “ouderdomspensioen”. Met deze wijzigingen is geen inhoudelijke wijziging beoogd. 

 



      Laatst aangepast: 1 september 2021 
 
 
 

 
 

35 555 Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen 

 
Ingediend 3 september 2020 

Verslag Tweede Kamer 23 september 2020 

Nota n.a.v. Verslag Tweede Kamer 8 oktober 2020 

Aangenomen Tweede Kamer 17 november 2020 

Verslag Eerste Kamer 18 december 2020 

Nota n.a.v. Verslag Eerste Kamer 6 januari 2021 

Aangenomen Eerste Kamer 12 januari 2021 

Staatsblad 21 januari 2021 

Inwerkingtreding Diverse tijdstippen; bedrag ineens 2023 (naar verwachting) 

 

Meer informatie: 

Er worden drie maatregelen uit het pensioenakkoord uitgewerkt in dit wetsvoorstel. De Pensioenwet, de Wet verplichte 

beroepspensioenregeling, de Wet op het financieel toezicht, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 worden 

hiervoor gewijzigd. 

Voor deelnemers aan een pensioenregeling wordt het mogelijk om tot 10% van het door hun opgebouwde pensioen ineens te kunnen opnemen 

op de pensioeningangsdatum. Het wetsvoorstel regelt verder ook een gedeeltelijke vrijstelling van de RVU-heffing (heffing over regelingen voor 

vervroegde uittreding) en een uitbreiding van het verlofsparen zodat werknemers op een gezonde manier hun pensioen kunnen halen. 

  



      Laatst aangepast: 1 september 2021 
 
 
 

 
 

35 572 Belastingplan 2021 
 

Ingediend 15 september 2020 

Verslag Tweede Kamer 10 oktober 2020 

Nota n.a.v. Verslag Tweede Kamer 16 oktober 2020 

Aangenomen Tweede Kamer 12 november 2020 

Verslag Eerste Kamer 3 december 2020 

Nota n.a.v. Verslag Eerste Kamer 3 december 2020 

Aangenomen Eerste Kamer 15 december 2020 

Staatsblad 23 december 2020 

Inwerkingtreding 1 januari 2021 

 

Meer informatie: 

Voorstellen voor wijziging per 1 januari 2021 van onder meer de loon- en inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, verschillende 

autobelastingen en de energiebelasting.  

  



      Laatst aangepast: 1 september 2021 
 
 
 

 
 

35 573 Overige fiscale maatregelen 2021 
 

Ingediend 15 september 2020 

Verslag Tweede Kamer 7 oktober 2020 

Nota n.a.v. Verslag Tweede Kamer 20 oktober 2020 

Aangenomen Tweede Kamer 12 november 2020 

Verslag Eerste Kamer 3 december 2020 

Nota n.a.v. Verslag Eerste Kamer 3 december 2020 

Aangenomen Eerste Kamer 8 december 2020 

Staatsblad 23 december 2020 

Inwerkingtreding 1 januari 2021 

 

Meer informatie: 

Bevat onder meer voorstel voor aanpassing van de fiscale behandeling van de levensloopregeling.   



      Laatst aangepast: 1 september 2021 
 
 
 

 
 

35 576 Wet differentiatie overdrachtsbelasting 
 

Ingediend 15 september 2020 

Verslag Tweede Kamer 8 oktober 2020 

Nota n.a.v. Verslag Tweede Kamer 20 oktober 2020 

Aangenomen Tweede Kamer 12 november 2020 

Verslag Eerste Kamer 3 december 2020 

Nota n.a.v. Verslag Eerste Kamer 3 december 2020 

Aangenomen Eerste Kamer 15 december 2020 

Staatsblad 23 december 2020 

Inwerkingtreding 1 januari 2021 
 

Meer informatie: 

Voorstel om starters op de woningmarkt (jongvolwassenen tot 35 jaar) vrij te stellen van overdrachtsbelasting bij de aankoop van een eigen 

woning en het algemene tarief van de overdrachtsbelasting te verhogen. 

  



      Laatst aangepast: 1 september 2021 
 
 
 

 
 

35 577 Wet aanpassing box 3 
 

Ingediend 15 september 2020 

Verslag Tweede Kamer 7 oktober 2020 

Nota n.a.v. Verslag Tweede Kamer 20 oktober 2020 

Aangenomen Tweede Kamer 12 november 2020 

Verslag Eerste Kamer 3 december 2020 

Nota n.a.v. Verslag Eerste Kamer 3 december 2020 

Aangenomen Eerste Kamer 15 december 2020 

Staatsblad 23 december 2020 

Inwerkingtreding 1 januari 2021 
 

Meer informatie: 

Voorstel voor aanpassing van de vermogensrendementsheffing in de inkomstenbelasting. Per 1 januari 2021 wordt het heffingsvrije vermogen 

verhoogd, worden de grenzen van de drie schijven aangepast en stijgt het tarief naar 31 procent. 

  



      Laatst aangepast: 1 september 2021 
 
 
 

 
 

35 897 Verzamelwet SZW 2022 
 

Ingediend 27 augustus 2021 

Verslag Tweede Kamer  

Nota n.a.v. (nader) Verslag Tweede Kamer  

Aangenomen Tweede Kamer  

Verslag Eerste Kamer  

Nota n.a.v. Verslag Eerste Kamer  

Aangenomen Eerste Kamer  

Staatsblad  

Inwerkingtreding Bij KB te bepalen tijdstip 
 

Meer informatie: 

Het voorstel is om artikel 56, onder a, AOW, waarin de Nederlandse nationaliteit als voorwaarde wordt gesteld, te schrappen. Nationaliteit is 

daardoor geen voorwaarde meer om voor de voordelen van artikel 55 AOW in aanmerking te komen. Op grond van artikel 57, onderdeel a, 

AOW kunnen bij AMvB voorwaarden worden gesteld om niet-Nederlanders met Nederlanders gelijk te stellen ten behoeve van de 

nationaliteitseis uit artikel 56 AOW. Omdat de nationaliteitseis uit artikel 56 AOW geschrapt wordt, heeft de delegatiebepaling uit artikel 57 AOW 

geen nut meer. Ook artikel 57, onderdeel a, AOW kan daarom komen te vervallen. Het Besluit gelijkstelling niet-Nederlanders met 

Nederlanders, dat op artikel 57, onderdeel a, AOW is gebaseerd, kan worden ingetrokken. 


