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A. OPENBARE BEHANDELING OM 10.30 UUR
Opgesteld 25 februari 2016
1. Stemming
34 016 (R2036)

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verruiming van de
mogelijkheden voor het ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische
misdrijven
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I derde termijn
(incl. hoofdelijke stemmingen)

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
II debat

33 862

Voorstel van wet van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging
van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet
op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet
onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een
doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht
III re- en duplieken

34 264
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Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig
maken van de publieke mediadienst
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:
34 212

Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet
bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het
procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het
procesrecht in hoger beroep en cassatie (Invoeringswet vereenvoudiging en
digitalisering procesrecht)
2. Door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

34 234

Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU,
inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en
aanverwante producten
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