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 1. 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 

  stelt de commissie voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 11 

december 2007. 

 

 2. Naar aanleiding van de bespreking van het wetgevings- en werkprogramma 2008 van de 

Europese Commissie, besluit de commissie de volgende onderwerpen bij de commissie 

Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO) voor te dragen voor parlementaire toetsing: 

•  Asielpakket (5 voorstellen) 

•  Migratiepakket (3 voorstellen) 

•  Haalbaarheidsstudie naar een Europees Statuut voor Stichtingen 

 

Daarnaast dienen eventuele voorstellen op het terrein van het vennootschaps- en 

contractenrecht, zoals bijvoorbeeld het aangekondigde Common Frame of Reference, 

getoetst te worden aan het subsidiariteitsbeginsel.  

 

3.  Naar aanleiding van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 10 oktober 2007 

over rechtsbescherming bij de totstandkoming van de EU- en VN-terrorismelijsten, besluit 

de commissie de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie uit te nodigen voor een 

besloten overleg begin 2008. Hierbij wenst de commissie tevens het rapport van de 

Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (Dick Marty) te betrekken. De griffier zal 

zorgdragen voor de verspreiding van dit rapport. 

 

4.  Rondvraag 

- De voorzitter maakt melding van zijn gesprek met de scheidend en aanstaand 

voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, de heer Van Delden respectievelijk de 

heer Van den Emster. In dit gesprek is namens de Raad verzocht om een gesprek met 

de leden van de commissie Justitie in de loop van 2008. De Raad zal hiertoe het 

initiatief nemen. 

 



 

 

 blad 2 

 

- Aan de Hoge Raad is voorgesteld het jaarlijkse gesprek met de leden van de commissie 

Justitie op 15, 22 of 29 januari 2008 te laten plaatsvinden. Over de gespreksthema’s 

zal op een later tijdstip worden gesproken. 

- De fractie van de PvdA (Haubrich) heeft alsnog inbreng geleverd ten behoeve van het 

voorlopig verslag m.b.t. wetsvoorstel 

30876 Regeling van het conflictenrecht betreffende het goederenrechtelijke regime 

met betrekking tot zaken, vorderingsrechten, aandelen en giraal 

overdraagbare effecten (Wet conflictenrecht goederenrecht) 

Een aangepast concept van dit voorlopig verslag is heden gedistribueerd. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 

 

 


