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Lijst van besluiten en ingekomen stuk-
ken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter
ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Gene-
raal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door in-
termediairs en de Wet op de ondernemingsraden in ver-
band met implementatie van de Richtlijn 2008/104/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 19 november
2008 betreffende uitzendarbeid (32895);

Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht in
verband met het herstel van een lacune in de regeling van
de voorwaardelijke beëindiging van de maatregel plaat-
sing in een inrichting voor jeugdigen (33008);

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);

Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met
een herziening van de organisatie en financiering van de
ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, spe-
ciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onder-
wijs en beroepsonderwijs (33106).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld
van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:
een, van de minister-president, minister van Algemene

Zaken, ten geleide van een afschrift van de gezamenlijke
brief van de minister van Buitenlandse Zaken en de minis-
ter-president aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal inzake resolutie Europees Parlement met
nummer RC-B7–0152/2012 (griffienr. 150288);

een, van de minister en de staatssecretaris van Buiten-
landse Zaken, de minister van Veiligheid en Justitie en de
minister van Defensie, inzake stand van zaken brief poli-
tietrainingsmissie Afghanistan (griffienr. 147778.04);

een, van de minister en de staatssecretaris van Buiten-
landse Zaken, ten geleide van de geannoteerde agenda
van de Raad Buitenlandse Zaken van 23 maart 2012 (grif-
fienr. 150193);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde
agenda van de Raad Algemene Zaken van 26 maart 2012
(griffienr. 150314);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inza-
ke Wijzigingen van Bijlage IV en Bijlage V bij het Inter-
nationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging
door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van
1978; 15 juli 2011 (griffienr. 150192);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de
Informele Raad Buitenlandse Zaken ("Gymnich") van 9 en
10 maart 2011 (griffienr. 150167.02);

een, van alsvoren, inzake rapportage over stand van
zaken parlementaire goedkeuring verdragen (griffienr.
150230);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het ver-
drag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoe-
ve van Aruba, en Canada inzake de uitwisseling van infor-
matie betreffende belastingzaken; Ottawa, 20 oktober 2011
(griffienr. 150245);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op
17 oktober 2003 te Parijs tot stand gekomen verdrag inza-
ke de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed
(Trb. 2011, 151), alsmede een toelichtende nota bij dit ver-
drag (griffienr. 150256);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,
ten geleide van een fiche die werd opgesteld door de
werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen
inzake Richtlijn prioritaire stoffen waterbeleid (griffienr.
150227);

een, van alsvoren, ten geleide van een fiche die werd
opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Com-
missievoorstellen inzake nieuwe verordening enquête-
recht Europees Parlement (griffienr. 150302);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijksrelaties, inzake halfjaarrapportage College finan-
cieel toezicht (griffienr. 150236);

een, van alsvoren, inzake rapportage UPR aan VN-Men-
senrechtenraad (griffienr. 150318);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, inzake voorhang van het conceptbesluit tot
wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 onder
meer in verband met de invoering van prestatiebekosti-
ging in het hoger onderwijs (griffienr. 150194);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het
verslag van de Ecofin Raad 13 maart 2012 te Brussel (grif-
fienr. 150161.02);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde
agenda voor de Eurogroep en Ecofin Raad van 12 en
13 maart 2012 te Brussel (griffienr. 150161.03);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van
de Eurogroep van 12 maart 2012 te Brussel (griffienr.
150161.01);

een, van de minister van Infrastructuur en Milieu, in-
zake Definitieve Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
(SVIR) (griffienr. 150250);

een, van alsvoren, ten geleide van het ontwerpbesluit
houdende wijziging van het Besluit administratieve bepa-
lingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeers-
regels en verkeerstekens 1990 (griffienr. 150242);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Mili-
eu, ten geleide van het ontwerpbesluit tot wijziging van
het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton (grif-
fienr. 150244);

een, van alsvoren, inzake kennisgeving voorgenomen
wijziging Besluit beheer elektrische en elektronische ap-
paratuur (griffienr. 150301);

een, van de minister van Economische Zaken, Land-
bouw en Innovatie, inzake jaarverslag 2011 van de Neder-
landse Mededingingsautoriteit (griffienr. 150299);

een, van de minister van Economische Zaken, Land-
bouw en Innovatie, inzake reactie op het rapport "Rem-
men los, advies ter versnelling van de transitie naar een
duurzame energiehuishouding in Nederland" van de Ra-
den voor de leefomgeving en infrastructuur (griffienr.
149342.01);
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een, van de staatssecretaris van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie, inzake uitstelbrief BNC-fiche (grif-
fienr. 150290);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, ten geleide van het rapport "Keuren,
een hele hijs!" (griffienr. 150312);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport, inzake mededeling van plaatsing in het Staatsblad
van de wijziging van het Besluit verplichte verzekering bij
medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (grif-
fienr. 150313).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving
aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling
inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:
een, van T.J.M., inzake het niet door laten gaan van

de gemeentelijke herindeling Krimpenerwaard (griffienr.
147375.14);

een, van M.v.d.V., inzake problemen over de nieuwe
wet voor paspoort of id-kaart voor minderjarige kinderen
(griffienr. 150291).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de le-
den van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en
de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der
Koningin;

een, van G.G., inzake aanbod van hulp bij homoseksua-
liteit (griffienr. 150296).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden
van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en We-
tenschap;

een, van J.K. te V., inzake solide oplossing begrotings-
tekort economische crisis (griffienr. 150294).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden
van de vaste commissies voor Financiën en voor Econo-
mische Zaken, Landbouw en Innovatie.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisge-
ving aan te nemen.


