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1. 30826 
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem1 houdende een verbod op de  
pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij) 

32369 

Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem2 tot wijziging van de Wet verbod 

pelsdierhouderij  

De brief van de minister van LNV van 24 september 2010 inzake onderzoek naar de 

mogelijke kosten van het wetsvoorstel voor de staat (30826, J en 32369) zal worden 

betrokken bij de openbare beraadslagingen over onderhavige wetsvoorstellen op 5 oktober 

2010. 

 

2. E100041A3 

Commissiemededeling inzake de vrijheid die de lidstaten moeten hebben om besluiten te 

nemen over de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen 

E100041B4 

Voorstel voor een verordening tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de 

mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van ggo's op hun grondgebied te beperken of te 

verbieden 

Er zal inbreng worden geleverd door de fracties van de SP (Peters) en PvdD (Koffeman). 

Deze inbrengen worden besproken in de commissievergadering van 12 oktober 2010, ten 

einde te bepalen of andere fracties zich hierbij wensen aan te sluiten. 

 

3. E1000455 

Commissiemededeling: het TSE-stappenplan 2 Een beleidsnota betreffende overdraagbare 

spongiforme encefalopathieën voor de periode 2010-2015 

Door de fracties van CDA (Benedictus) en PvdD (Koffeman) zal inbreng worden geleverd 

voor een brief aan de Nederlandse regering. De commissiestaf zal zorg dragen voor 

onmiddellijke verzending van de brief. 

                                               
1  Wijziging namen initiatiefnemers: 30826, I 
2  Wijziging namen initiatiefnemers: 32369, C 
3  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
4  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
5  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 



 datum 28 september 2010 

 ons kenmerk /WB/FB 

 blad 2 

 

 

 

4. Nahangprocedure6 Legkippenbesluit 2003 (Kamerstukken I/II 31923, B / 3 herdruk)  

Brief van de minister van LNV van 7 juli 2010. De leden van de fracties van PvdA, SP en 

PvdD zijn voornemens op grond van artikel 110, eerste lid van de Gezondheids- en 

welzijnswet voor dieren bij de regering de wens te kennen te geven de inwerkingtreding van 

de algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging van het Legkippenbesluit 2003, bij 

wet te regelen. Daartoe zal door het lid Sylvester (PvdA) een brief worden opgesteld, die 

door ten minste vijftien Eerste Kamerleden zal worden ondertekend. De brief wordt uiterlijk 

5 oktober 2010 verzonden, ten einde te voldoen aan de in de wet gestelde termijn.  

 

5. Halfjaarlijks rappel openstaande toezeggingen  

Brief van de minister van LNV van 17 september 2010 (32123 XIV, C). De commissie besluit 

ten aanzien van de toezeggingen als volgt: 

- T01004 (Schuurman, CU): openstaand 

−  T01006 (Koffeman, PvdD): openstaand 

−  T01118 (Benedictus, CDA): openstaand 

−  T01007 (Doek, CDA): voldaan 

−  T01005 (Eigeman, PvdA; Koffeman, PvdD en Schuurman, CU): voldaan, de 

 commissie wacht het voorstel voor een integrale natuurwet af.  

−  T01117 (Benedictus, CDA): openstaand 

 

6. Mededelingen en rondvraag 

Op verzoek van de fracties van CDA (Benedictus) en SP (Peters) zal in de 

commissievergadering van 12 oktober 2010 het voorstel voor een richtlijn van het 

Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn  2001/112/EG van de Raad inzake 

voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en bepaalde soortgelijke producten voor 

procedure worden geagendeerd.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

 

                                               
6  Artikel 110, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren  


