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1. Naar aanleiding van de bespreking van de stafnotitie biotechnologie, besluit de 
commissie tot het houden van een beleidsdebat met de minister van LNV over het 
onderwerp biotechnologie in brede zin, bij voorkeur op 25 november 2008. De staf zal 
nagaan of de minister op die datum beschikbaar is. 
De commissie besluit zich op het voorgenomen beleidsdebat voor te bereiden door 
middel van het horen van enkele experts op dit terrein, bij voorkeur op 11 november 
2008. De expertbijeenkomst zal vanuit de commissie LNV worden voorbereid door de 
leden Willems (CDA), Schaap (VVD) en Smaling (SP), bijgestaan door de commissiestaf. 
Tevens zal prof.dr. W.F.A. Brom (Rathenau Instituut / Wageningen Universiteit) worden 
uitgenodigd te adviseren bij de voorbereiding.  
Ten behoeve van de expertbijeenkomst zal dan ook een informatiedossier worden 
samengesteld. 

  
2. Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het 

in de handel brengen en het gebruik van diervoeders (COM(2008) 124 def.) 
Er wordt inbreng geleverd door de fractie van SP (Peters). Ook bij enkele andere fracties 
leven vragen. De inbreng van de SP - en die van andere fracties voor zover ontvangen 
voor vrijdag 30 mei - zal worden bewerkt tot een ontwerpbrief die bij het convocaat voor 
de vergadering van de commissie op 3 juni 2008 zal worden aangeboden. Volgende week 
zal dan vastgesteld worden of fracties dan wel de hele commissie zich bij deze vragen 
aan kunnen sluiten.  
 

3. De commissie heeft geen nader commentaar op het memo over aandachtspunten 
kwaliteit van wetgeving. Zij acht de lijsten een nuttig hulpmiddel. 

 
4. Een powerpointpresentatie van het lid Peters (SP) over het onderwerp voedselveiligheid 

en terrorisme, gegeven tijdens een bijeenkomst van de Beneluxraad - zal ter informatie 
worden aangeboden aan de commissieleden.  

 
De griffier van de commissie, 
Kim van Dooren 


