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1.

De commissie houdt het besluit van 16 november 2009 inzake thuiskopievergoedingen aan
en besluit een brief te sturen aan de minister van Justitie in reactie op de brief van de
minister d.d. 12 april 2010 in antwoord op eerdere vragen van de commissie over het besluit
van 16 november 2009 inzake thuiskopievergoedingen (Kamerstukken I 2009/10, 29838, A).

2.

Met betrekking tot wetsvoorstel
30511

Voorstel van wet van het lid Waalkens tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht
in verband met het verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven die de
gezondheid of het welzijn van dieren benadelen, en in verband met het verhogen
van het strafmaximum voor onder meer het doden van andermans dieren

besluit de commissie het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 15 juni 2010.
3. Met betrekking tot wetsvoorstel
32194

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering
en enige andere wetten ter verbetering van de toepassing van de maatregel
ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (verruiming
mogelijkheden voordeelontneming)

besluit de commissie het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 29 juni 2010.
4. Met betrekking tot 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

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

besluit de commissie inbreng voor het nader voorlopig verslag te leveren op 1 juni 2010.
Ambtelijk wordt er geïnformeerd of het bezwaarlijk is deze twee voorstellen plenair
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gelijktijdig te behandelen met de wetsvoorstellen 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 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.
5. Met betrekking tot wetsvoorstel
31838 (R1874)

Goedkeuring van het op 28 januari 2003 te Straatsburg
totstandgekomen Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de
bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische
netwerken, betreffende de strafbaarstelling van handelingen van
racistische en xenofobische aard verricht via computersystemen (Trb.
2003, 60 en Trb. 2005, 46)

wordt eindverslag vastgesteld, ten einde af te doen als hamerstuk.
6. Met betrekking tot wetsvoorstel
32038

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met
lastenverlichting voor burgers en bedrijfsleven

wordt eindverslag vastgesteld, ten einde af te doen als hamerstuk.
7. De commissie houdt het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit nevenvestigingsen nevenzittingsplaatsen aan en stelt voor het ontwerpbesluit te agenderen voor plenair
debat op 8 juni 2010. De commissie zal documentatie ontvangen over het eerdere overleg
over dit onderwerp.
8. E1000121
De commissie besluit de selectie van prioritaire voorstellen uit het WWP 2010 van de
Europese Commissie aan te houden tot 18 mei 2010 en te bespreken in een gecombineerde
vergadering met de commissie voor de JBZ-Raad.
9. De commissie besluit het voorbereidend onderzoek bij wetsvoorstel

31797 (R1871)

Goedkeuring van het op 18 december 2002 te New York
totstandgekomen Facultatief Protocol bij het Verdrag tegen foltering
en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of
bestraffing (Trb. 2005, 243 en Trb. 2006, 64)

aan te houden tot 18 mei 2010.
De griffier van de commissie,
Kim van Dooren
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Zie dossier E100012 op www.europapoort.nl

