
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Aanpassing van

EZ-instellingswetten aan de Kaderwet zelfstandige
bestuursorganen (32151);

- het wetsvoorstel Aanpassing van de Wet
investeren in jongeren en enkele andere wetten
ter verduidelijking en verbetering van enige
punten (32260);

- het wetsvoorstel Kleine wijzigingen en
reparaties in diverse wetten op het terrein van
volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieube-
heer (32277);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het
voortgezet onderwijs en de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in
verband met het uitbreiden van de mogelijkheden
om tot leraar te worden benoemd in het voortge-
zet onderwijs (32270);

- het wetsvoorstel Vaststelling van regels over
referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardighe-
den van leerlingen (Wet referentieniveaus Neder-
landse taal en rekenen) (32290).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: De aanwezige leden van de fractie van SP
wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde
aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich
niet met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het
voortgezet onderwijs en de Wet op het hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek in verband met het
uitbreiden van de mogelijkheden om tot leraar te worden
benoemd in het voortgezet onderwijs (32270) te hebben
kunnen verenigen.
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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 hamerstuk-
ken (onder voorbehoud) te doen plaatsvinden op 27 april
2010:

Aanpassing van EZ-instellingswetten aan de Kaderwet
zelfstandige bestuursorganen (32151);

Aanpassing van de Wet investeren in jongeren en
enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering
van enige punten (32260);

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en
de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek in verband met het uitbreiden van de
mogelijkheden om tot leraar te worden benoemd in het
voortgezet onderwijs (32270);

b. de plenaire behandeling van de volgende hamerstuk-
ken te doen plaatsvinden op 27 april 2010:

Kleine wijzigingen en reparaties in diverse wetten op
het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en
milieubeheer (32277);

Vaststelling van regels over referentieniveaus voor de
taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet
referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen) (32290);

c. het voorbereidend onderzoek van de volgende
(wets)voorstellen te doen plaatsvinden door de vaste
commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbe-
leid te doen plaatsvinden op 11 mei 2010:

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing
van het accreditatiestelsel (32210);

d. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoor-
stel te doen plaatsvinden op 17/18 mei 2010:

Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en
Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van
Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in
verband met het verder terugdringen van kraken en
leegstand (Wet kraken en leegstand) (31560);

e. het voorbereidend onderzoek van het volgende
wetsvoorstel te doen plaatsvinden door de vaste
commissies voor Justitie en voor Economische Zaken op
1 juni 2010:

Voorstel van wet van de leden Gerkens en Van
Vroonhoven-Kok houdende wijziging van Boek 7 van het
Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van
voorschriften betreffende de doorverkoop van toegangs-
kaarten voor een publieke gebeurtenis op het terrein van
sport of cultuur (doorverkoop toegangskaarten) (31461);

f. de plenaire behandeling van de volgende wetsvoorstel-
len te doen plaatsvinden op 8 juni 2010:

Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Aptroot en
Vos houdende wijziging van de Mededingingswet ter
versoepeling van de uitzondering op het verbod van
mededingingsafspraken (versterking positie leveranciers
uit het mkb) (31531);

Tijdelijke regels voor een pilot ter bevordering van de
participatie van personen met een arbeidsbeperking met

behulp van loondispensatie (Tijdelijke wet pilot loondis-
pensatie) (32165);

g. het voorbereidend onderzoek van de volgende
wetsvoorstellen te doen plaatsvinden door de vaste
commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse
Zaken op 8 juni 2010 en de plenaire behandeling op 6 juli
2010 onder voorbehoud:

Regeling van taken en bevoegdheden van het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao,
Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie) (32017,
R1884);

Regeling van de inrichting, de organisatie en het
beheer van de openbare ministeries van Curaçao, van
Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en
de samenwerking daartussen (Rijkswet openbare
ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van
Bonaire, Sint Eustatius en Saba) (32018, R1885);

Reglement voor de Gouverneur van Curaçao (32178,
R1898);

Reglement voor de Gouverneur van Sint Maarten
(32179, R1899);

Regeling van de inrichting, de organisatie, het gezag
en het beheer van de politie van Curaçao, van Sint
Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de
onderlinge samenwerking tussen de politie van Curaçao,
van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van
Bonaire, Sint Eustatius en Saba) (32019, R1886);

Regeling van de instelling, taken en bevoegdheden
van de Raad voor de rechtshandhaving van Curaçao, van
Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving) (32020,
R1887);

Wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der
Nederlanden in verband met de wijziging van de
staatkundige hoedanigheid van de eilandgebieden van
de Nederlandse Antillen (Rijkswet wijziging Statuut in
verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen)
(32213, R1903);

Regels voor het financieel toezicht op de landen
Curaçao en Sint Maarten (Rijkswet financieel toezicht
Curaçao en Sint Maarten) (32026, R1888);

Wijziging van verschillende rijkswetten in verband met
de verkrijging van de hoedanigheid van land binnen het
Koninkrijk door Curaçao en Sint Maarten en de toetre-
ding van Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot het
Nederlandse staatsbestel (Rijkswet aanpassing rijkswet-
ten aan de oprichting van de nieuwe landen) (32186,
R1901);

Vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en
Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba (32041, R1890).
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