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Lijst van besluiten en ingekomen stuk-
ken

Lijst van besluiten

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

a. de stemmingen over de volgende moties te doen
plaatsvinden op 1 november 2011:
Motie van het lid Nagel (50PLUS) c.s. over het vervroegen
van de structurele AOW-verhoging (33000, A);
Motie van het lid Barth (PvdA) c.s. over een nationaal
woonakkoord (33000, B);
Motie van het lid Kox (SP) c.s. over initiatieven ter onder-
steuning van Democratiseringsbewegingen (33000, C);
Motie van het lid Van Boxtel (D66) c.s. over het toevoegen
van 100 mln. aan de begroting van OCW (33000, D);
Motie van het lid Thissen (GroenLinks) c.s. over de rege-
ringsdoelstelling inzake Israël en Palestina (33000, E);
Motie van het lid Kuiper (ChristenUnie) c.s. over een stu-
die naar een toekomstbestendig stelsel van hypotheek-
renteaftrek (33000, F);
Motie van het lid Koffeman (PvdD) c.s. over een samen-
hangende aanpak van de crises in de wereld (33000, G);
Motie van het lid Koffeman (PvdD) c.s. over een plan van
aanpak voor uitfasering van milieubelastende subsidies
(33000, H);

b. de plenaire behandeling van de volgende hamerstuk-
ken te doen plaatsvinden op 1 november 2011:
Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling, het
Burgerlijk Wetboek, de Wet gelijke behandeling op grond
van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behan-
deling op grond van leeftijd bij de arbeid en de Wet gelij-
ke behandeling van mannen en vrouwen (aanpassing de-
finities van direct en indirect onderscheid aan richtlijnter-
minologie) (31832);
Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met de
noodzaak enige technische verbeteringen aan te brengen
in die wet, alsmede houdende wijziging van de Wet op de
beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband
met de registratie in het BIG-register van verpleegkundi-
gen die bevoegd zijn UR-geneesmiddelen voor te schrij-
ven (32196);
Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele
gezondheidszorg onder andere in verband met de opne-
ming van de mogelijkheid tot taakherschikking (32261);
Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
en enkele andere wetten in verband met de instelling van
het zelfstandig bestuursorgaan CAK (32543);
Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepson-
derwijs inzake de beroepsgerichte kwalificatiestructuur
(32316);
Wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsra-
den in verband met de uitvoering van richtlijn 2009/38/EG
van het Europees Parlement en de Raad van de Europese
Unie van 6 mei 2009 (PbEU 2009, L 122), houdende her-
schikking van richtlijn 94/45/EG, inzake de instelling van
een Europese ondernemingsraad of van een procedure in
ondernemingen of concerns met een communautaire di-

mensie ter informatie en raadpleging van de werknemers
(32705);
Wijziging van de Comptabiliteitswet 2011 in verband met
de wijziging van een aantal begrotingen en enkele tech-
nische aanpassingen (Vijfde wijziging van de Comptabili-
teitswet 2001) (32792);

c. de plenaire behandeling van het volgende hamerstuk
(onder voorbehoud) te doen plaatsvinden op 8 november
2011:
Wijziging van de Wet van 2 mei 1990 tot uitvoering van
het op 20 mei 1980 te Luxemburg tot stand gekomen Eu-
ropese verdrag betreffende de erkenning en de tenuit-
voerlegging van beslissingen inzake het gezag over kinde-
ren en betreffende het herstel van het gezag over kinde-
ren, uitvoering van het op 25 oktober 1980 te 's-Graven-
hage tot stand gekomen Verdrag inzake de burgerrech-
telijke aspecten van internationale ontvoering van kinde-
ren alsmede algemene bepalingen met betrekking tot ver-
zoeken tot teruggeleiding van ontvoerde kinderen over de
Nederlandse grens en de uitvoering daarvan en van de
Uitvoeringswet internationale kinderbescherming in ver-
band met afschaffing van de procesvertegenwoordigen-
de bevoegdheid van de centrale autoriteit in zaken van in-
ternationale kinderontvoering en kinderbescherming, als-
mede, in teruggeleidingszaken, de concentratie van recht-
spraak, introductie van de bevoegdheid van de rechter
om te beslissen aan het hoger beroep in teruggeleidings-
zaken schorsende werking te verlenen, en beperking van
het beroep in cassatie (32358);

d. het voorbereidend onderzoek van het volgende wets-
voorstel door de vaste commissie voor Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschap te doen plaatsvinden op 8 november
2011:
Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige
andere wetten in verband met de invoering van geïnte-
greerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van
het onderwijs bij het toezichtproces (32193);

e. 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 8 november
2011:
Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (flexibeler maken
kwaliteitskorting) (32694);

f. het voorbereidend onderzoek van de volgende wets-
voorstellen door de vaste commissie voor Sociale Zaken
en Werkgelegenheid te doen plaatsvinden op 8 november
2011:
Intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars
(32701);
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en andere
wetten in verband met wijziging van de ingangsdatum
van het ouderdomspensioen (Wet wijziging ingangsda-
tum AOW-ouderdomspensioen) (32846);

g. het voorbereidend onderzoek van het volgende wets-
voorstel door de vaste commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid te doen plaatsvinden op 15 november
2011:
Wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging
van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op
bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en ver-
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groting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkerings-
gerechtigden (32815);

h. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel
te doen plaatsvinden op 29 november 2011:
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet
DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de in-
troductie van DNA-verwantschapsonderzoek en DNA-on-
derzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken
van het onbekende slachtoffer en de regeling van enige
andere onderwerpen (32168);

i. het voorbereidend onderzoek van de volgende wets-
voorstellen door de vaste commissie voor Veiligheid en
Justitie te doen plaatsvinden op 13 december 2011:
Wijziging van de Advocatenwet, de Wet op de rechterlij-
ke organisatie en enige andere wetten ter versterking van
de cassatierechtspraak (versterking cassatierechtspraak)
(32576);
Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde-
ring en de Wet op de rechterlijke organisatie in verband
met de invoering van de mogelijkheid tot het stellen van
prejudiciële vragen aan de civiele kamer van de Hoge
Raad (Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad) (32612).


