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Agenda Maandag 14 december 2015 en dinsdag 15 december 2015 

Opgesteld 10 december 2015
  

A. OPENBARE BEHANDELING 
Opgesteld 10 december 2015 Maandag 14 december 2015 aanvang: 18.15 uur 

Voortgang Dinsdag 15 december 2015 aanvang: 09.15 uur 

1. Stemmingen 

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) 

33 348, H Motie van het lid Vos (GroenLinks) c.s. over het monitoren van de kwaliteit en 
effecten van de handhaving van de wet 

33 348, I Motie van het lid Verheijen (PvdA) c.s. over de brede samenstelling van de 
besturen van de Faunabeheereenheden 

33 348, K Motie van het lid Meijer (SP) c.s. over diervriendelijke vormen van preventie of 
schadebestrijding 

33 348, L Motie van het lid Dercksen (PVV) c.s. over het aanhouden van de wet 
Natuurbescherming en deze te integreren in de Omgevingswet 

33 348, M Motie van het lid Teunissen (PvdD) c.s. over afrekenbare doelstellingen voor 
een gunstige staat van instandhouding van soorten en habitats 

33 348, N Motie van het lid Teunissen (PvdD) c.s. over het afzien van een categoriale 
vrijstelling voor het doden van beschermde dieren 

33 348, O Motie van het lid Teunissen (PvdD) c.s. over een wettelijk kader voor het 
verbod op doden of verontrusten van dieren dat beter handhaafbaar is 

33 348, P Motie van het lid Koffeman (PvdD) c.s. over een novelle waarin de jacht op 
dieren zoals genoemd in de jachtlijst af te zonderen van de wet 
Natuurbescherming 
(HOOFDELIJK) 

33 348, Q Motie van het lid Koffeman (PvdD) c.s. over de taak van de jachtopzichter 
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33 348, R Motie van het lid Koffeman (PvdD) c.s. over het afhalen van de vos van de 
landelijke vrijstellingslijst 

33 348, S Motie van het lid Koffeman (PvdD) c.s. over het verbieden van het gebruik 
van kunstlicht bij de vossenjacht 

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen: 

I hamerstukken 

34 300 I Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2016 

34 300 IIA Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 
2016 

34 300 IIB Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat 
en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2016 

34 300 III Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken 
(IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de 
begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- 
en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2016 

34 300 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het 
BES-fonds (H) voor het jaar 2016 

34 300 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken (V) voor het jaar 2016 

34 300 IX Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en 
de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2016 

34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor 
het jaar 2016 

34 300 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu (XII) voor het jaar 2016 

34 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016 

34 300 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor 
het jaar 2016 

34 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 
2016 

34 300 C Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2016 

34 300 J Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2016 

II gezamenlijk debat 

34 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2016 

34 300 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2016 

III gezamenlijk debat (onder voorbehoud) 
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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) 

IV debat 

34 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie (VI) voor het jaar 2016 

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN: 
1. Door de vaste commissie voor Economische Zaken: 

34 190 Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van 
Economische Zaken en het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu, houdende een verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt 
geldende boetemaxima 

2. Door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: 

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 

34 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 

3. Door de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en 
Ontwikkelingssamenwerking: 

34 300 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016 
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