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Lijst van besluiten en ingekomen stukken
Lijst van besluiten
De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:
a. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 17 april 2012:
Wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met de uitvoering van het kabinetsstandpunt "Spoor in beweging" (32666);
Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de
economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2009/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2009
tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen
de Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden (PbEU L
140) en de uitvoering van verordening (EU) nr. 1031/2010
van de Commissie van 12 november 2010 inzake de tijdstippen, het beheer en andere aspecten van de veiling
van broeikasgasemissierechten overeenkomstig Richtlijn
2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot
vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (PbEU L 302)
en verordening (EU) nr. 920/2010 van de Commissie van
7 oktober 2010 inzake een gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG
van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking
nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad
(PbEU L 270) (herziening EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten) (32667);
Wijziging van de Wet bodembescherming (Gebiedsgerichte aanpak van de verontreiniging van het diepere
grondwater) (32712);
Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met implementatie van de Richtlijn 2008/104/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 19 november
2008 betreffende uitzendarbeid (32895);
b. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken (onder voorbehoud) te doen plaatsvinden op 17 april
2012:
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met de wettelijke verankering van afdelingen voor
internationaal georiënteerd basisonderwijs (32795);
Wijziging van onder meer de Archiefwet 1995 in verband met onder meer het beleggen van de zorg over provinciale archiefbescheiden ook na overbrenging naar een
archiefbewaarplaats bij gedeputeerde staten (33095);
c. de stemmingen over het volgende wetsvoorstel te doen
plaatsvinden op 17 april 2012:
Voorstel van wet van het lid Leijten tot wijziging van de
Wet maatschappelijke ondersteuning ter bevordering van
de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning en in
verband met de aanbesteding van huishoudelijke verzorging (31353);
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d. de stemmingen over de volgende moties te doen
plaatsvinden op 17 april 2012:
Motie van het lid Elzinga c.s. over het parlementaire
toezicht op hetgeen in het Begrotings- of Europact overeengekomen is (33001, D);
Motie van het lid Strik c.s. over versterking van de positie van de Mensenrechtencommissaris van de Raad van
Europa (33001, E);
e. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel (onder voorbehoud) te doen plaatsvinden op 24 april
2012:
Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de
dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de
opheffing van de Raad voor werk en inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van
de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband
met de beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies
(33065);
f. het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen door de vaste commissie voor Veiligheid en
Justitie te doen plaatsvinden op 8 mei 2012:
Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur naar aanleiding van de
evaluatie van die wet, alsmede uitbreiding van de reikwijdte ervan en wijziging van enige andere wetten (Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob) (32676);
Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring
in het Burgerlijk Wetboek in geval van schade veroorzaakt
door strafbare feiten (32853);
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband
met de aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring (32890);
g. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel
(onder voorbehoud) te doen plaatsvinden op 15 mei 2012:
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, de Wet werk en
bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op
de loonbelasting 1964 in verband met verhoging en koppeling aan de ontwikkeling van de levensverwachting van
de pensioenleeftijd, extra verhoging van het AOW-ouderdomspensioen en introductie van de mogelijkheid het
AOW-ouderdomspensioen desgevraagd geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW) (33046);
h. het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te doen plaatsvinden op 22 mei 2012:
Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra
in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet
speciaal onderwijs (32812);
Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met
een herziening van de organisatie en financiering van de
ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (33106).
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