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1. 31766 

Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het 

toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten  

 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 24 april 2012. 

 

2. 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 

32426 

Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering 

bv-recht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht) 

 

De fracties van de VVD (Kneppers-Heijnert), het CDA (Franken),  D66 (Backer) en 

ChristenUnie (Ester) leveren inbreng voor het nader voorlopig verslag.   

 

3. Spoedeisende wetsvoorstellen 

Brief van de minister van V&J d.d. 23 maart 2012 over spoedeisende wetsvoorstellen 

 

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan. 

 

4. Mededelingen en rondvraag 

- de commissie besluit de wetsvoorstellen 33061 en 32853 op 3 april 2012 voor procedure 

te agenderen.  

- de commissie besluit een brief te sturen aan de staatssecretaris van V&J ter bespoediging 

van de beantwoording van haar brief d.d. 15 maart 2011 over de verschijningsplicht van 

ouders in het jeugdstrafrecht, mede in het licht van de brief die op 13 maart jl. aan de 

Tweede Kamer is gestuurd. De staf zal in samenspraak met de voorzitter een brief opstellen.  

- het lid Quik-Schuijt (SP) merkt naar aanleiding van de in de commissie VWS besproken 

Transitieagenda Jeugdzorg - brief met bijlage van de staatssecretarissen van VWS en V&J 
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van 20 maart 2012 (31839, 189) - op dat deze brief in een gezamenlijke 

commissievergadering van VWS en V&J aan de orde zou moeten worden gesteld. De staf van 

de commissie VWS inventariseert de stand van zaken en gaat na welke wetgeving ten 

aanzien van dit onderwerp te verwachten is. Voorafgaand aan een eventuele gezamenlijke 

vergadering, wordt dit onderwerp op een nog te bepalen tijdstip in de commissie voor VWS 

besproken. 

- De commissie wil op 8 mei 2012 spreken met nationaal rapporteur vrouwenhandel.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


