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A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR
1. Stemmingen
33 509

Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet
marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten
bij elektronische verwerking van gegevens)

33 509, O

Motie van het lid Bredenoord (D66) c.s. over de verdere uitwerking van
dataprotectie-by-design als het uitgangspunt voor de elektronische verwerking
van medische gegevens

33 509, P

Motie van het lid Bredenoord (D66) c.s. over overleg met de Autoriteit
Persoonsgegevens over de intensivering van het toezicht op de veiligheid en
digitale uitwisseling van medische gegevens
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen
I Hamerstukken

34 442

Aanvulling van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met de nieuwe afdelingen
7.2a.2 en 7.2b.1 en 2 en een nieuwe titel 7.2c (Consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening)

34 448

Wijziging van de Wet explosieven voor civiel gebruik ter implementatie van
richtlijn nr. 2014/28/EU van het Europees parlement en de Raad van
26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de
lidstaten inzake het op de markt aanbieden van en de controle op explosieven
voor civiel gebruik (herschikking) (PbEU 2014, L 96)

34 457

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten
ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot
het beroepsonderwijs
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34 480

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn
nr. 2014/92/EU van het Europees parlement en de Raad van 23 juli 2014
betreffende de vergelijkbaarheid van de in verband met betaalrekeningen
aangerekende vergoedingen, het overstappen naar een andere
betaalrekening en de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties
(PbEU 2014, L 257) (Implementatiewet toegang basisbetaalrekening)
II hamerstukken onder voorbehoud

34 342

Wijziging van de Wet op het notarisambt en enkele andere wetten in verband
met de mogelijkheid tot herziening van pensioenfondsen voor het notariaat

34 404

Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en de Wet rechtspositie
rechterlijke ambtenaren in verband met de samenstelling van het College van
procureurs-generaal

34 460

Wijziging van de Wet wegvervoer goederen in verband met omvorming van de
Stichting NIWO tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan
III hervatting

34 067

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen
bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de
slachtofferzorg
IV debat

34 379

Wijziging van de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de
netneutraliteitsverordening
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