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1. 32137
Vaststelling en invoering van Boek 10 (Internationaal privaatrecht) van het Burgerlijk
Wetboek (Vaststellings- en Invoeringswet Boek 10 Burgerlijk Wetboek)
De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 23 november 2010.
2. Integraal wetgevingsbeleid
Brief van de minister van Justitie d.d. 23 maart 2010 over het eindrapport 'Partner in beleid'
in het kader van het Programma versterking juridische functie Rijk; VSO over het Integraal
Afwegingskader voor beleid en regelgeving (Kamerstuk 31731, B); rapport van professor
Radaelli.
De commissie besluit in januari of februari 2011 een plenair debat te houden met de nieuwe
minister over het integraal wetgevingsbeleid en het wetgevingsprogramma. De commissie
besluit ter voorbereiding van dit debat inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 9
november 2010.
3. Voorhang ontwerpbesluit nevenlocaties gerechten
Brief van de minister van Justitie d.d. 5 oktober 2010 met ontwerpbesluit nevenlocaties
gerechten
De commissie besluit een brief te sturen aan de minister met opmerkingen over de
voorhangtermijn.
4. Auteursrecht en thuiskopievergoeding
Werkbezoek Philips en brief van de minister van Justitie d.d. 7 juli 2010 in antwoord op de
vragen van de commissie inzake thuiskopievergoedingen en ACTA (VSO gedrukt onder
nummer 29838,B)
De Leden De Vries en Franken informeren de commissie dat het gesprek met SONT, Stichting
de Thuiskopie en mogelijk ook het CvTa (nog niet bevestigd) zal worden gehouden in de
namiddag op 26 oktober 2010. Bij de leden van de commissie voor Economische Zaken zal
worden nagegaan of zij ook belangstelling hebben voor het gesprek. De Leden Franken en
De Vries stellen voor na dit gesprek een debat te voeren over het auteursrecht/intellectueel
eigendomsrecht en over het rapport van de werkgroep Gerkens. Hiervoor zal een
commissievergadering van de commissies Justitie en EZ worden uitgeschreven.
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5. T01063
Toezegging Nulmeting bij internetaanbieders (31 145, Q en Tweede Kamervragen
2010Z12134)
De commissie besluit de bespreking van de toezegging aan te houden tot 2 november
2010.
6. Brief van de minister van Jeugd en Gezin inzake motie Strik (VSO gedrukt onder nummer
30145, I)
Het Lid Strik geeft te kennen de motie niet als uitgevoerd te beschouwen en wil de
bespreking van de brief van de minister van Jeugd en Gezin aanhouden tot er een nieuwe
minister op dit beleidsterrein aantreedt.
7. Brief van de minister van Jusitie d.d. 29 september 2010 over recht op gefinancierd
deskundigenbericht (VSO gedrukt onder nummer 31116, J)
De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.
8. Conceptbrief aan de minister van Justitie over de hoeveelheid maritieme verdragen
De commissie stelt de brief met enkele wijzigingen vast.
9. Conceptbrief aan de minister van Justitie in relatie tot de toezeggingen en in het bijzonder
toezeggingen T00498 en T00499 en de (on)uitvoerbaarheid van de audits
De commissie stelt de brief met enkele wijzigingen vast.
10. Conceptbrief aan de minister van Justitie in antwoord op de brief van de minister d.d. 18
augustus 2010 over de te hanteren definitie van het begrip terrorisme
De commissie stelt de brief met enkele wijzigingen vast.
De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

