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1. De agenda wordt vastgesteld.
2. Met betrekking tot wetsvoorstel
31009

Voorstel van wet van het lid Waalkens houdende strafbaarstelling van het plegen
van ontuchtige handelingen met dieren en pornografie met dieren (verbod seks
met dieren)

besluit de commissie vast te houden aan plenaire behandeling op 19 januari 2010.
3. Met betrekking tot de wetsvoorstellen
31877

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van
een recht voor de ondernemingsraad van de naamloze vennootschappen om een
standpunt kenbaar te maken ten aanzien van belangrijke bestuursbesluiten en
besluiten tot benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders en commissarissen
alsmede ten aanzien van het bezoldigingsbeleid

en
31948

Wijziging van onder meer Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet
documentatie vennootschappen in verband met het vervallen van de
verklaring van geen bezwaar en het verbeteren en uitbreiden van de
controle op rechtspersonen met het oog op de voorkoming en bestrijding
van misbruik van rechtspersonen

stelt de commissie voor het voorbereidend onderzoek op 2 februari 2010 te houden.
De datum van het voorbereidend onderzoek van de wetsvoorstellen
31746 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het

financieel toezicht ter uitvoering van richtlijn nr. 2007/36/EG van het
Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007
betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in
beursgenoteerde vennootschappen (PbEU L 184)
en
31763

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van
regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen

wordt verschoven van 26 januari 2010 naar 2 februari 2010.
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4. Met betrekking tot wetsvoorstel
31867 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met regels over

elektronisch verkeer met de bestuursrechter (Wet elektronisch verkeer met
de bestuursrechter)
stelt de commissie voor het voorbereidend onderzoek op 26 januari 2010 te houden.
5. Met betrekking tot wetsvoorstel
31994

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de
asielprocedure

stelt de commissie voor het voorbereidend onderzoek op 9 februari 2010 te houden.
6. Met betrekking tot wetsvoorstel
32039 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de

opheffing van de nevenvestigingsplaats Schiedam
brengt de commissie eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.
7. Met betrekking tot de wetsvoorstellen
31058

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van

de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet
vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht)
en
31065

Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van

het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)
stelt de commissie voor het voorbereidend onderzoek op 2 maart 2010 te houden.
De nadere procedure met betrekking tot wetsvoorstel
28746

Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek

wordt aangehouden, teneinde de drie voorstellen te zijner tijd gelijktijdig plenair te kunnen
behandelen.
8. Naar aanleiding van de antwoordbrief van de minister en staatssecretaris van Buitenlandse
Zaken d.d. 15 december 2009 op vragen over de voorgestelde wijziging van Verordening
(EG) 881/2002 (Al Qa’ida)1 besluit de commissie schriftelijk te informeren naar relevante
ontwikkelingen op VN-niveau. Voorts wordt verzocht de Kamer een jaar na de
inwerkingtreding van de verordening te informeren over de werking ervan, zowel wat betreft
de effectieve bestrijding van terrorisme als wat betreft de rechtsbescherming.
9. Met betrekking tot wetsvoorstel
32215 Goedkeuring en uitvoering van het op 31 oktober 2009 te Tilburg

totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het
Koninkrijk België over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire
inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij
Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen (Trb. 2009, 202)
wordt inbreng voor het verslag geleverd door de fracties van CDA (Van de Beeten) en SP
1

Dossier E090070 op www.europapoort.nl
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(Kox). Onder voorbehoud dat de gestelde vragen tijdig (uiterlijk 12 januari 2010) en
adequaat beantwoord worden stelt de commissie voor het voorstel op 19 januari 2010
plenair te behandelen.
De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

