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A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR
1. Stemmingen
33 745

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht in
verband met de herijking van de wijze van de tenuitvoerlegging van
vrijheidsbenemende sancties en de invoering van elektronische detentie
2. Behandeling

33 362, B

Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn
en Sport aan de Kamervoorzitter met het verzoek de plenaire vergadering ter
instemming een conceptbrief voor te leggen met het verzoek om voorlichting
door de Afdeling advisering van de Raad van State inzake het voorstel van
wet tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele
andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg
verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf
zeggenschap hebben
3. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I Hamerstukken

32 382

Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de
positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op
advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur)

33 484

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk
Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek
toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken

33 944

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de
Verordening (EU) nr. 610/2013 van het Europees parlement en de Raad van
26 juni 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006, de
Overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord, Verordening (EG)
nr. 810/2009 van het Europees parlement en de Raad, Verordening (EG)
nr. 539/2001 van de Raad, Verordening (EG) nr. 1638/95 van de Raad en
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Verordening (EG) nr. 767/2008 van het Europees parlement en de Raad
(PbEU 2013, L 182)
II Debat
32 444

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in
verband met de vereenvoudiging van en de invoering van een elektronische
dienstverlening bij de burgerlijke stand (Wet elektronische dienstverlening
burgerlijke stand)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
33 168

Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten om
het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits
zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor
winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg)
2. Door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning:

33 659

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere
wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s
3. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

33 685

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en
de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de
mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van
financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding
financieel-economische criminaliteit)
4. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

33 782 (R2016)

Goedkeuring van het voornemen tot intrekking van het voorbehoud bij artikel
8, eerste lid, onderdeel d, van het op 16 december 1966 te New York tot
stand gekomen Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en
culturele rechten (Trb. 1969, 100) en van het voornemen tot intrekking van het
voorbehoud bij artikel 6, vierde lid, van het op 18 oktober 1961 te Turijn tot
stand gekomen Europees Sociaal Handvest (Trb. 1962, 3 en Trb. 1963, 90)

33 863

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en
enkele andere wetten in verband met het van toepassing worden van de
Kaderwet zelfstandige bestuursorganen op De Nederlandsche Bank en de
Autoriteit Financiële Markten en in verband met enkele andere wijzigingen
(Verzamelwet pensioenen 2014)
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