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A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR
1. Stemming
34 053

Vaststelling van bepalingen op het gebied van jeugdverblijven (Wet op de
jeugdverblijven)
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstukken

34 184

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet
onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren
van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar
algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van
het beroepsgerichte deel van de examenprogramma’s in het voorbereidend
beroepsonderwijs

34 322

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn
nr. 2014/91/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 tot
wijziging van de richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor
collectieve belegging in effecten (icbe’s) wat bewaartaken, beloningsbeleid en
sancties betreft (PbEU 2014, L 257) (Implementatiewet wijziging richtlijn
icbe’s)
II hamerstuk (onder voorbehoud)

34 361, A
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Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en
de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning aan de
Kamervoorzitter van 4 februari 2016 betreffende Subsidiariteitstoets herziening
Europese Kiesakte
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III gezamenlijk debat
33 258

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Voortman,
Segers, Thieme en Klein houdende de oprichting van een Huis voor
klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders)

34 105

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Segers,
Thieme, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
33 675

Wijziging van de Zorgverzekeringswet teneinde de bekostiging van anonieme
e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg
aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken
2. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

34 052

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1971 te
Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen
het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en
het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord
betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale
zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko
(Trb. 1973, 130)
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