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Vergaderjaar 2015–2016

Agenda

Dinsdag 1 december 2015

Opgesteld 26 november 2015

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR
1. Stemmingen
34 189

Regels over het tijdelijk heffen van tol voor de gedeeltelijke bekostiging van de
verbinding tussen de A15 bij Rozenburg en de A20 tussen Maassluis en
Vlaardingen en de verbinding van de A15 tussen knooppunt Valburg en de
A12 bij Zevenaar (Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15)

34 189, E

Motie van het lid Koffeman c.s. over het aanhouden van het wetsvoorstel
totdat er meer helderheid is over de vorm en de kosten van het project

34 272

Wijziging van onder meer de Algemene wet erkenning
EG-beroepskwalificaties in verband met de implementatie van Richtlijn
2013/55/EU van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie
van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de
erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012
betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem
interne markt («de IMI-verordening»)
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstukken onder voorbehoud

33 859

Goedkeuring van het op 19 december 2013 te ’s-Gravenhage tot stand
gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het
Restmechanisme voor het Speciaal Hof voor Sierra Leone betreffende de
zetel van het Restmechanisme voor het Speciaal Hof voor Sierra Leone
(Trb. 2013, 256 en 2014, 84)

34 162

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere
wetten in verband met een herziening van de opleiding van rechters en
officieren van justitie

34 205

Bepalingen verband houdende met de instelling van de rechtsopvolgers van in
Nederland gevestigde internationale of geïnternationaliseerde straftribunalen
(Uitvoeringswet restmechanismen straftribunalen)
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34 216

Goedkeuring van het op 23 februari 2015 te New York tot stand gekomen
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Naties
betreffende de zetel van het Internationaal Restmechanisme voor
Straftribunalen (Trb. 2015, 59 en 71)
II hamerstukken

33 683

Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet
Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij
niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere
wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)

34 319

Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de
Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met
verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de
bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering
wanbetalersmaatregelen) in verband met behoud van voormalige wettelijke
reserves Zfw
III debat

33 872

Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering
vergunningverlening, toezicht en handhaving)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Financiën:
34 302

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan
2016)

34 303

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op een vrijstelling
van bepaalde periodieke uitkeringen aan specifieke groepen
oorlogsslachtoffers (Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds)

34 304

Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet
tegemoetkomingen loondomein)

34 305

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale
maatregelen 2016)

34 306

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de
dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van aanpassingen in
de Moeder-dochterrichtlijn (Wet implementatie wijzigingen
Moeder-dochterrichtlijn 2015)

34 276

Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van
belastingen en de Belastingwet BES in verband met de implementatie van
Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van
Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van
inlichtingen op belastinggebied (PbEU 2014, L 359) en om uitvoering te geven
aan de door de OESO ontwikkelde Common Reporting Standard (Wet
uitvoering Common Reporting Standard)
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