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 1. Met betrekking tot wetsvoorstel 

30980 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over 

samenhangende besluiten (Wet samenhangende besluiten Awb) 

  wordt inbreng geleverd door de fracties van VVD (Duthler) en PvdA (Rehwinkel). De 

inbreng van de fracties van CDA (Dölle) en SGP, mede namens CU (Holdijk) volgt op 4 

maart 2008. 

De fractie van de PvdA (Rehwinkel) geeft de commissie in overweging het wetsvoorstel 

t.z.t. plenair te behandelen in combinatie met wetsvoorstel 30844 Regels inzake een 

vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke 

leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op het gebied van de fysieke 

leefomgeving (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). 

 

 

 2. Met betrekking tot wetsvoorstel 

30929 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de 

implementatie van richtlijn nr. 2005/56/EG van het Europese Parlement en de 

Raad van de Europese Unie betreffende grensoverschrijdende fusies van 

kapitaalvennootschappen (PbEU L 310) 

  wordt de fracties de mogelijkheid geboden op 18 maart 2008 (indien gewenst) inbreng te 

leveren voor het nader voorlopig verslag. Mochten de fracties daarvan afzien dan zal op 18 

maart eindverslag worden vastgesteld en een datum voor plenaire behandeling worden 

vastgesteld. 

 

 3. De discussienotitie voor de expertbijeenkomst gegevensbescherming wordt in grote lijnen 

akkoord bevonden. Wel merkt de commissie op dat het in de titel vermelde begrip 

«Digitale veiligheid» dient te worden vervangen door «Gegevensbescherming». Voorts 

dient niet te veel de suggestie te worden gewekt dat er sprake dient te zijn van een keuze 

tussen privacy en opsporingsbelangen, maar dient de notitie uit te gaan van het zoeken 

naar een balans. Ten derde wordt meer evenwicht wenselijk geacht in de bij casuspositie II 

en III geformuleerde aandachtspunten. Deze wijzen nu te veel in de richting van het 

privacybelang. Tot slot verzoekt de commissie de staf om aan de notitie een overzicht toe 
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te voegen van aanhangige en aangekondigde wetgeving waar gegevensbescherming een 

rol speelt, om zo de relatie tot concrete wetgeving te versterken. 

 

 4. De commissie concludeert in meerderheid dat er op dit moment geen noodzaak is tot het 

wijzigen van de procedure voor inbrengvergaderingen. Wel wordt alom erkend dat er 

sprake is van een planningsprobleem voor de commissievergaderingen, hetgeen versterkt 

wordt door de grote wetgevingsopgave (en daardoor mogelijk langere vergaderingen) van 

de commissie Justitie. De griffier wordt verzocht in overleg met de andere 

plaatsvervangend griffiers en de Griffier der Kamer na te gaan of dit probleem ook in 

andere commissies wordt onderkend, en wat mogelijke oplossingen zouden zijn. 

  Concreet voor de commissie Justitie wordt besloten vooralsnog de wetsvoorstellen 

waarvoor inbreng dient te worden geleverd aan het eind van de commissie-agenda te 

agenderen (na de rondvraag). 

 

 5. De commissie besluit de regering per brief te laten weten dat zij voornemens is de VN-

raamverdragnotitie (Kamerstuk 31200 VII, B) aan te houden in afwachting van de studie 

omtrent de wenselijkheid van het opstellen van een kaderwet met betrekking tot de 

vestiging van ad hoc-tribunalen in Nederland. De regering zal worden verzocht een termijn 

aan te geven waarbinnen deze studie kan worden verwacht. Daarnaast wordt de regering 

verzocht in de studie in te gaan op het moment waarop bij de vestiging van een ad hoc-

tribunaal een zogenoemd defence office wordt ingesteld.  

 

 6. De bespreking van de mogelijke onderwerpen voor het gesprek met de Nederlandse Orde 

van Advocaten wordt één week aangehouden. Door één van de leden wordt in elk geval 

terughoudendheid bepleit bij het bepalen van het aantal onderwerpen. 

 

 7. De commissie verzoekt de griffier na te gaan of er nog een schriftelijk antwoord kan 

worden verwacht op de vragen gesteld ter voorbereiding op het mondeling overleg van 11 

maart 2008 over de VN- en EU-terrorismelijsten (Kamerstuk 28764, J). 

 

 

  De griffier van de commissie, 

  Kim van Dooren 

 

 


