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 1. De commissie besluit de procedure voor wetsvoorstel 

31508* Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 
2006/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006, tot wijziging 
van de Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG en 91/674/EEG 
betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening (PbEU L 224) 

  aan te houden tot 2 december 2008.  
 
 2. De commissievoorzitter verzoekt de fracties die wensen deel te nemen aan het debat over 

wetgevingskwaliteit op 10 februari 2008 uiterlijk vrijdag 28 november 2008, 12.00 uur een 
korte notitie aan te leveren bij de commissiestaf over de punten die de betreffende fractie 
wenst te bespreken. Op basis van de ontvangen notities zal in de commissievergadering van 
2 december 2008 worden bezien of onderwerpen/invalshoeken onderling verdeeld kunnen 
worden.  
 

 3. De commissievoorzitter wijst de leden op een conceptbrief inzake de Juridische Keuzes 
regelgeving BES-eilanden (documenten bijgevoegd). Deze brief zal op 2 december 2008 in 
een gezamenlijke commissievergadering Justitie/NAAZ – voorafgaand aan het College van 
Senioren – worden besproken, opdat de brief diezelfde dag door het College kan worden 
geaccordeerd. 
 

 4. De griffier informeert de leden: 
 dat het verslag van de expertbijeenkomst bewaarplicht telecommunicatiegevens (31145*) 
nog even op zich zal laten wachten in verband met grote drukte bij de Dienst Verslag en 
Redactie. Om die reden wordt de inbreng voor het nader voorlopig verslag uitgesteld tot 
een nader te bepalen datum.  

 dat de reactie van de minister van Justitie op de brief van 14 augustus 2008 inzake 
financiële zekerheidsovereenkomsten (E080060) over twee weken kan worden verwacht.  
 

 5. In de volgende commissievergadering zullen in elk geval worden geagendeerd ter 
bespreking: 

 Het Wetgevings- en Werkprogramma van de Europese Commissie (E080133) 
 De brief van de regering inzake vaste verandermomenten (TK 29515, nr. 270) 
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