
8 
Hamerstukken 

Aan de orde is de behandeling van: 
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet toezicht en 
geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties 
auteurs- en naburige rechten (  35317  ); 

- het wetsvoorstel Wijziging van de Drank- en Horecawet 
in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie 
van de wet (  35337  ); 

- het wetsvoorstel Regels inzake instelling van een 
Mobiliteitsfonds (Wet Mobiliteitsfonds) (  35426  ); 

- het wetsvoorstel Wijziging van de Auteurswet, de Wet 
op de naburige rechten, de Databankenwet en de Wet 
toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorga- 
nisaties auteurs- en naburige rechten in verband met de 
implementatie van Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees 
parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrech- 
ten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt 
en tot wijziging van de Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG 
(Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale 
eengemaakte markt) (  35454  ). 

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en 
zonder stemming aangenomen. 

De voorzitter: 
Verlangt iemand aantekening? Mevrouw Faber, gaat uw 
gang. 

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV): 

Dank u, voorzitter. De PVV-fractie vraagt aantekening voor 
het wetsvoorstel 35454, de Implementatiewet richtlijn 
auteursrecht in de digitale eengemaakte markt, en wetsvoor- 
stel 35426, de Wet Mobiliteitsfonds. 

De voorzitter: 
Dank u. 

De leden van de fractie van de PVV wordt conform artikel 
112 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat 
zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel 
Wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rech- 
ten, de Databankenwet en de Wet toezicht en geschillenbe- 
slechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en 
naburige rechten in verband met de implementatie van 
Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees parlement en de 
Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige 
rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging 
van de Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG (Implementatiewet 
richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt) 
(35454) en het wetsvoorstel Regels inzake instelling van 
een Mobiliteitsfonds (Wet Mobiliteitsfonds) (35426) te 
hebben kunnen verenigen. 

Dank u wel, mevrouw Faber. 
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