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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 25 september 2012 (onder
voorbehoud):
Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Mi-
nisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde
deze in overeenstemming te brengen met de motie van
het voormalige Eerste Kamerlid Jurgens c.s. (33133);
Goedkeuring van het op 2 december 2010 te Brussel tot
stand gekomen Verdrag betreffende de oprichting van het
Functioneel Luchtruimblok "Europe Central" tussen de
Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk België, de Re-
publiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het
Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat
(Trb. 2011, 27) en wijziging van de Wet luchtvaart ter uit-
voering van verordening (EG) nr. 1070/2009 van het Eu-
ropees Parlement en de Raad van de Europese Unie van
21 oktober 2009 tot wijziging van verordeningen (EG) nr.
549/2004, (EG) nr. 550/2004, (EG) nr. 551/2004 en (EG) nr.
552/2004 teneinde de prestaties en de duurzaamheid van
het Europese luchtvaartsysteem te verbeteren (PbEU 2009
L 300) (33191);

b. de plenaire behandeling van de volgende hamerstuk-
ken te doen plaatsvinden op 25 september 2012:
Introductie van de bestuurlijke boete bij niet naleving van
bijzondere meldingsplichten bij rijkssubsidies (Wet be-
stuurlijke boete meldingsplichten door ministeries ver-
strekte subsidies) (32838);
Voorstel van wet van de leden Monasch, Bashir, Van Gent
en Verhoeven tot wijziging van de Wet personenvervoer
2000 teneinde inbesteding van openbaar vervoer moge-
lijk te maken in een plusregio die de gemeente Amster-
dam, 's-Gravenhage, Rotterdam of Utrecht omvat (Wet
aanbestedingsvrijheid OV grote steden) (32845);
Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in
het Burgerlijk Wetboek in geval van schade veroorzaakt
door strafbare feiten (32853);
Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter ver-
duidelijking van de artikelen 297a en 297b (32873);
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken
2011 (33240-V);
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Za-
ken en Koninkrijksrelaties 2011 (33240-VII);
Jaarverslag en slotwet Nationale Schuld 2011 (33240-IXA);
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2011
(33240-X);
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid 2011 (33240-XV);
Jaarverslag en slotwet BTW-compensatiefonds 2011
(33240-G);
Wijziging van de Wet op de internationale bijstandverle-
ning bij de heffing van belastingen (33246);
Uitvoering van Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van
de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles

en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden
uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen
van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en an-
dere onregelmatigheden (PbEG 1996, L 292) (Wet op de
verlening van bijstand aan de Europese Commissie bij
controles en verificaties ter plaatse) (33247);
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012 (wijziging sa-
menhangende met de Voorjaarsnota) (33280-V);
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het
jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsno-
ta) (33280-VII);
Wijziging van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld
(IXA) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota) (33280-IXA);
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Financiën (IXB) voor het jaar 2012 (wijziging samenhan-
gende met de Voorjaarsnota) (33280-IXB);
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Defensie (X) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende
met de Voorjaarsnota) (33280-X);
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar
2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
(33280-XV);

c. het voorbereidend onderzoek van het volgende wets-
voorstel door de vaste commissie voor Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschap te doen plaatsvinden op 25 septem-
ber 2012:
Voorstel van wet van het lid Biskop houdende wijzi-
ging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aan-
scherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen
(32007);

d. het voorbereidend onderzoek van het volgende wets-
voorstel door de vaste commissie voor Binnenlandse Za-
ken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en
Huis der Koningin te doen plaatsvinden op 25 september
2012:
Herziening van de regels over toegelaten instellingen en
instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties
(Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting)
(32769);

e. het voorbereidend onderzoek van de volgende wets-
voorstellen door de vaste commissie voor Financiën te
doen plaatsvinden op 25 september 2012:
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2011
(33240-IXB);
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere
wetten (Fiscale verzamelwet 2012) (33245);

f. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel
(onder voorbehoud incl. eventuele stemmingen) te doen
plaatsvinden op 2 oktober 2012 in plaats van op 11 sep-
tember 2012:
Wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters
te beperken (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidson-
geschiktheid vangnetters) (33241);

g. het voorbereidend onderzoek van het volgende wets-
voorstel door de vaste commissie voor Veiligheid en Jus-
titie te doen plaatsvinden op 2 oktober 2012:
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Aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangs-
recht in verband met de herziening van de maatregelen
van kinderbescherming (33061);

h. het voorbereidend onderzoek van het volgende wets-
voorstel door de vaste commissie voor Infrastructuur,
Milieu en Ruimtelijke Ordening te doen plaatsvinden op
9 oktober 2012:
Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere
wetten in verband met het permanent maken van de Cri-
sis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbete-
ringen op het terrein van het omgevingsrecht (33135);

i. de plenaire behandeling van de volgende wetsvoorstel-
len te doen plaatsvinden op 30 oktober 2012:
Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedings-
wet 20..) (32440);
Regels inzake de normering van bezoldigingen van top-
functionarissen in de publieke en semipublieke sector
(Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke
en semipublieke sector) (32600);

j. de plenaire behandeling van de Wijze van verkiezen Eer-
ste Kamer te doen plaatsvinden op 22 januari 2013 (onder
voorbehoud dat er een nieuw kabinet is aangetreden).


