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 1. Het nader voorlopig verslag van wetsvoorstel 

31116 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot verbetering van de regeling van 

de positie van de deskundige in het strafproces (Wet deskundige in strafzaken) 

  wordt door de commissie ongewijzigd vastgesteld. 

 

 2. De expertbijeenkomst inzake wetsvoorstel 

31145 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in 

verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de bewaring van 

gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare 

elektronische communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG 

(Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens) 

  zal plaatsvinden op dinsdag 28 oktober 2008 (reservedatum 11 november) van 16.30 – 

18.00 uur. Aannemende dat op 21 oktober de datum van de expertbijeenkomst bekend zal 

zijn, zal in de commissievergadering van die dag bepaald worden wanneer de inbreng voor 

het nader voorlopig verslag geleverd zal worden. De experts zullen op voorhand de 

relevante kamerstukken ontvangen. De Dienst en Verslag en Redactie zal worden gevraagd 

voor een woordelijk verslag te zorgen. 

 

 3. De brief van de minister van Justitie inzake het Europese voorstel tot bescherming van 

(minderjarige) consumenten met betrekking tot het gebruik van videospellen (E080061) 

wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

 4. De bespreking van de notitie over het opschrift van bij de Eerste Kamer aanhangig 

gemaakte initiatiefwetsvoorstellen wordt aangehouden tot 21 oktober 2008. 

 

 5. De commissie wenst het regeringsstandpunt over de ontwerprichtlijn inzake de 

beschermingstermijn van het auteursrecht (E080111) uitdrukkelijk te ondersteunen. De 

staf zal hiertoe een conceptbrief opstellen. 
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 6. De bespreking van het voorstel van de commissievoorzitter inzake de aanhangige 

wetsvoorstellen Notaris in dienstbetrekking (31040 en 30350) wordt aangehouden tot 21 

oktober 2008. 

 

 7. In de rondvraag wordt het lid Westerveld (PvdA) met een bloemenhulde namens de 

commissie van harte gelukgewenst met haar oratie. 

  

 

  De griffier van de commissie, 

  Kim van Dooren 

 

 

 


