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Dinsdag 11 oktober 2016

Opgesteld 6 oktober 2016

A. OPENBARE BEHANDELING OM 11.00 UUR
1. Stemmingen
33 509, S

Motie van het lid Teunissen (PvdD) c.s. over toegang tot medische dossiers
ook decentraal via bij de arts vastgelegde toestemmingen en autorisaties
mogelijk te houden

34 379

Wijziging van de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de
netneutraliteitsverordening

34 379, G

Motie van het lid Dercksen (PVV) c.s. inzake aanpassing van dit wetsvoorstel
zodat het Nederlandse bedrijfsleven niet op achterstand wordt gezet
2. Behandeling (onder voorbehoud)

33 506, B

Brief inzake verzoek de plenaire vergadering ter instemming een conceptbrief
voor te leggen met het verzoek van de Eerste Kamer om voorlichting door de
Afdeling advisering van de Raad van State over het voorstel van het lid Pia
Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het
opnemen van een actief donorregistratiesysteem
3. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen
I hamerstukken

34 469
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Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek
en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2014/56/EU van het
Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 tot
wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van
jaarrekeningen (PbEU 2014, L 158) en ter implementatie van verordening
(EU) nr. 537/2014 van het Europees parlement en de Raad van 16 april 2014
betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële
overzichten van organisaties van openbaar belang (PbEU 2014, L 158)
(Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles
jaarrekeningen)
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34 474

Wijziging van de Spoorwegwet ter nadere implementatie van richtlijn
2004/49/EG inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen en tot
wijziging van Richtlijn 95/18/EG van de Raad betreffende de verlening van
vergunningen aan spoorwegondernemingen, en van Richtlijn 2001/14/EG van
de Raad inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de
heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede
inzake veiligheidscertificering (PbEU 2004, L 64), ter nadere implementatie
van richtlijn 2008/57/EG van het Europees parlement en de Raad van de
Europese Unie van 17 juni 2008 betreffende de interoperabiliteit van het
spoorwegsysteem in de Gemeenschap (PbEU 2008, L 191) en ter nadere
implementatie van artikel 55, derde lid, tweede, derde en vijfde alinea, van
richtlijn 2012/34/EU van het Europees parlement en de Raad van
21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU
2012, L 343) (Wet tot wijziging van de Spoorwegwet ter nadere implementatie
van drie spoorwegrichtlijnen)
II hamerstukken onder voorbehoud

34 498

Bepalingen verband houdende met de vestiging in Nederland van de
Kosovaarse Speciale Kamers en Speciale Aanklager met het oog op de
berechting van ernstige misdrijven gepleegd in Kosovo tussen 1 januari 1998
en 31 december 2000 (Uitvoeringswet Speciale Kamers Kosovo)

34 499

Goedkeuring van het op 15 februari 2016 te Pristina tot stand gekomen
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kosovo
betreffende de vestiging van de Kosovo Relocated Specialist Judicial
Institution in Nederland (Trb. 2016, 27 en 75)
III gezamenlijke behandeling

33 131

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een
constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en
Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer

33 900

Wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint
Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking tot
het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen

34 341

Wijziging van de wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in
overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het
opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire,
Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun
algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van
de Eerste Kamer (kiescollege Eerste Kamer)
IV debat

33 508

Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in
verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van
medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen die de leeftijd van
zestien jaar nog niet hebben bereikt of die wilsonbekwaam zijn
V debat

34 459

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanvullingen bij het
toekomstbestendig maken van de landelijke publieke mediadienst
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en
Ontwikkelingssamenwerking:
34 158 (R2048)

Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet
goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het laten vervallen
van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van verdragen met een
ieder verbindende bepalingen
2. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

34 375

Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking
van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de
arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de
werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts, en
enige andere wijzigingen
3. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

33 885

Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden
seksbranche

34 091

Voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het
Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de
invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer
van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostituees die
slachtoffer zijn van mensenhandel)
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