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1. Met betrekking tot wetsvoorstel
30925

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van richtlijn
2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende minimumnormen voor de
erkenning en de status van onderdanen van derde landen en staatlozen als
vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en
de inhoud van de verleende bescherming (PbEU L 304)

wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA (Van de
Beeten), VVD (Broekers-Knol), PvdA (Meurs), SP (Quik-Schuijt, volgt deze week) en
GroenLinks (Strik, volgt deze week).
De griffier wordt verzocht het bij het wetsvoorstel behorende ontwerpbesluit te verspreiden
(bijgevoegd). Naar aanleiding hiervan kunnen nog vragen aan het voorlopig verslag
worden toegevoegd. De vaststelling van het voorlopig verslag vindt plaats in de
commissievergadering van 18 december 2007.
2. Met betrekking tot wetsvoorstel
30928

Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten
aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen
jegens consumenten op de interne markt

wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA (Van de
Beeten), VVD (Duthler) en PvdA (Haubrich-Gooskens).
3. Met betrekking tot wetsvoorstel
30397

Nieuwe regels inzake tuchtrechtspraak ten aanzien van accountants (Wet
tuchtrechtspraak accountants)

wordt voorgesteld het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 5 februari 2008.
4. De commissie gaat akkoord met samenwerking met het Rathenau Instituut bij de
organisatie van een expertbijeenkomst over gegevensbescherming in maart 2008. Tijdens
de bijeenkomst dienen experts van alle zijden van het spectrum aan bod te komen en dient
ook de Europese dimensie te worden belicht. De commissie spreekt de wens uit dat de
bijeenkomst een besloten karakter zal hebben. Vanuit de commissie zullen de leden
Franken (CDA), Duthler (VVD) en Strik (GL) de organisatie begeleiden. Gelet op het feit
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dat gegevensbescherming ook raakt aan de werkzaamheden van andere commissies zal de
bijeenkomst openstaan voor alle leden.
5. De agendapunten 5 (voorbereiding mondeling overleg EU- en VN-terrorismelijsten) en 6
(toezeggingen) worden aangehouden tot 18 december 2007.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

