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Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senio-
ren besloten om:

a. de plenaire behandeling van de volgende hamerstuk-
ken te doen plaatsvinden op 13 maart 2012:

Wijziging van de Advocatenwet, de Wet op de rechter-
lijke organisatie en enige andere wetten ter versterking
van de cassatierechtspraak (versterking cassatierecht-
spraak) (32576);

Wijziging van de Wet milieubeheer (reparatie milieuef-
fectrapportage) (32828);

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in ver-
band met nieuwe factureringsregels (implementatie richt-
lijn factureringsregels) (32877);

b. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel
te doen plaatsvinden op 20 maart 2012:

Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in ver-
band met aanpassing van de hoogte van de uitkering aan
het woonland (Wet woonlandbeginsel in de sociale zeker-
heid) (32878);

c. de stemmingen over de volgende wetsvoorstellen te
doen plaatsvinden op 20 maart 2012:

Voorstel van wet van het lid Leijten tot wijziging van de
Wet maatschappelijke ondersteuning ter bevordering van
de kwaliteit van de huishoudelijke verzorging en ter in-
voering van basistarieven voor de huishoudelijke verzor-
ging (31347);

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 verzor-
ging (31353);

Voorstel van wet van het lid Leijten tot wijziging van de
Wet maatschappelijke ondersteuning om de bekostiging
van het gemeentelijk beleid op het terrein van de huis-
houdelijke verzorging door middel van specifieke uitkerin-
gen te laten plaatsvinden (31375);

d. het voorbereidend onderzoek van het volgende wets-
voorstel door de vaste commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid te doen plaatsvinden op 20 maart 2012:

Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisa-
tie werk en inkomen in verband met aanpassing van de
dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemers-
verzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de
opheffing van de Raad voor werk en inkomen als publiek-
rechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van
de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband
met de beëindiging van de inzet van het re-integratie-
budget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies
(33065);

e. het voorbereidend onderzoek van het volgende wets-
voorstel door de vaste commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid te doen plaatsvinden op 27 maart 2012:

Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsge-
volgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het
aanbod van een huisbezoek (31929);

f. de gezamenlijke plenaire behandeling van de volgende
wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 3 april 2012:

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 op een aan-
tal punten van uiteenlopende aard, van de Wet personen-
vervoer 2000 ten aanzien van het openbaar-vervoerver-
bod en enkele technische wijzigingen, van de Wet advies
en overleg verkeer en waterstaat in verband met wijzigin-
gen in de vorm waarin betrokkenen en organisaties bij het
beleidsproces worden betrokken, wijziging van de Wet op
de economische delicten, de Wet luchtvaart, de Binnen-
vaartwet, de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot,
de Wet belastingen op milieugrondslag, de Waterwet, de
Invoeringswet Waterwet, de Waterschapswet en de Cri-
sis- en herstelwet op enkele punten van technische aard,
alsmede van de Telecommunicatiewet ter herstel van een
abuis (Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010) (32403);

Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementa-
tie van de herziene telecommunicatierichtlijnen (32549);

g. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel
te doen plaatsvinden op 3 april 2012:

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met
de Nota frequentiebeleid 2005 (31412);

h. het voorbereidend onderzoek van het volgende wets-
voorstel door de vaste commissie voor Economische Za-
ken, Landbouw en Innovatie te doen plaatsvinden op
17 april 2012:

Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbeste-
dingswet 20..) (32440).


