
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 70 leden, te weten:

Asscher, Van de Beeten, Bemelmans-Videc, Van den
Berg, Biermans, Van Bijsterveld, De Boer, Böhler,
Broekers-Knol, Doek, Dölle, Van Driel, Dupuis, Eigeman,
Elzinga, Engels, Essers, Franken, Goyert, De Graaf,
Haubrich-Gooskens, Hendrikx, Hermans, Hillen, Ten
Hoeve, Hofstra, Holdijk, Ten Horn, Huijbregts-Schiedon,
Janse de Jonge, Van Kappen, Klein Breteler, Kneppers-
Heijnert, Koffeman, Kox, Kuiper, Lagerwerf-Vergunst,
Laurier, Leijnse, Leunissen, Van der Linden, Linthorst,
Meindertsma, Meulenbelt, Meurs, Noten, Peters, Putters,
Reuten, Rosenthal, Russell, Schaap, Schouw, Schuurman,
Slager, Slagter-Roukema, Strik, Swenker, Sylvester, Tan,
Terpstra, Timmerman-Buck, Vedder-Wubben, Vliegent-
hart, De Vries, De Vries-Leggedoor, Werner, Westerveld,
Willems en Yildirim,

en mevrouw Ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties.
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De voorzitter: Met grote vreugde kan ik de Kamer
meedelen dat hedennacht het lid van deze Kamer,
mevrouw Duthler, het leven heeft geschonken aan een
gezonde zoon.

(applaus)

De voorzitter: Het is, voor zover bekend, de eerste keer
in de geschiedenis van de Eerste Kamer dat een senator
in haar ambtsperiode moeder is geworden. Namens de
Kamer zal ik haar onze gelukwensen overbrengen. Zoals
u begrijpt, is mevrouw Duthler heden niet aanwezig.

Ik deel aan de Kamer mede dat voorts zijn ingekomen
berichten van verhindering van de leden:

Thissen en Quik-Schuijt, wegens verblijf buitenslands;

Smaling, wegens bezigheden elders.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter: De ingekomen stukken staan op een lijst
die in de zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik voorstel-

len gedaan over de wijze van behandeling. Als aan het
einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn
ingekomen, neem ik aan dat de Kamer zich met de
voorstellen heeft verenigd.

(Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan
het einde van deze editie.)

De voorzitter: Ingekomen is een beschikking van de
Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal houdende aanwijzing van:
- de heer R. de Roon tot plaatsvervangend lid van de
Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad.

Deze beschikking ligt op de Griffie ter inzage. Ik stel
voor, deze beschikking voor kennisgeving aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Aangezien voor het voornemen tot
verlenging van een verdrag, de voorgenomen vaststel-
ling van besluiten, de voorgenomen ontwerpbesluiten,
de verschillende verdragen en een overeenkomst, die ter
stilzwijgende goedkeuring zijn voorgelegd, de termijn is
verstreken, stel ik vast dat wat deze Kamer betreft aan
uitdrukkelijke goedkeuring van deze voornemens geen
behoefte bestaat. Deze voornemens zijn gedrukt onder
de nummers: 24493, R1557, nr. 32, 29383, nr. 80, 29383,
nr. 82, 30523, nr. 15, 31274, nr. 1, 31282, R1840, nr. 1,
31284, R1841, nr. 1, 31287, nr. 1, 31338, R1845, nr. 1,
31341, nr. 1 en 31344, R1847, nr. 1.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet veront-

reiniging zeewater en enige andere wetten in
verband met de uitvoering van het op 7 november
1996 te Londen tot stand gekomen Protocol bij
het Verdrag inzake de voorkoming van verontreini-
ging van de zee ten gevolge van het storten van
afval en andere stoffen (Trb. 1998, 134 en Trb.
2000, 27) (31049);

- het wetsvoorstel Goedkeuring van het op
7 november 1996 te Londen tot stand gekomen
Protocol bij het Verdrag inzake de voorkoming van
verontreiniging van de zee ten gevolge van het
storten van afval en andere stoffen van 1972, met
Bijlagen (Trb. 1998, 134 en Trb. 2000, 27) (31057,
R1828);
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- het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelin-
genwet 2000 met het oog op de uitvoering van
Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees
Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot
vaststelling van een communautaire code betref-
fende de overschrijding van de grenzen door
personen (Schengengrenscode) (PbEU L 105)
(31208);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenver-
keerswet 1994 in verband met het aanmerken van
het kentekenregister als basisregistratie alsmede
in verband met de herziening van de gegevens-
verstrekking uit het kentekenregister en enkele
andere wijzigingen (31219);

- het wetsvoorstel Herstel van wetstechnische
gebreken en leemten alsmede aanbrenging van
andere wijzigingen van ondergeschikte aard in
diverse wetsbepalingen op het terrein van het
ministerie van Justitie (Reparatiewet III Justitie)
(31248).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- het verslag van de commissie voor de Verzoek-

schriften over het adres van de Stichting G. te L.
betreffende een onderzoek naar de handelwijze
van de Nederlandsche Bank (EK nr. LVIII-A);

- het verslag van de commissie voor de Verzoek-
schriften over het adres van D.B. te D. betreffende
een betalingsregeling voor een belastingschuld (EK
nr. LXII-A);

- het verslag van de commissie voor de Verzoek-
schriften over het adres van de besloten vennoot-
schappen A. en G. te R. betreffende het handelen
van de Belastingdienst (EK nr. LXIII-A).

De voorzitter: Ik stel voor, de conclusies van de
commissie over te nemen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de stemming over een motie inge-
diend tijdens het debat over de toekomst van de
advies- en kennisinfrastructuur, te weten:
- de motie-Putters c.s. over een nieuwe analyse voor de
herinrichting van het adviesstelsel (31201, letter C).

(Zie vergadering van 4 maart 2008.)

De voorzitter: Ik heet minister Ter Horst van harte
welkom in deze Kamer.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemver-
klaring vooraf.
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De heer Schaap (VVD): Mevrouw de voorzitter. In haar
inbreng heeft de VVD-fractie gepleit voor een ingrijpende
herstructurering van de adviesstructuur. Wij hebben
gesteld te willen toegroeien naar een compacte,
interdepartementale adviesstructuur met voldoende
kritische potentie. Ik heb deze specifieke opstelling niet

beluisterd in de inbreng van de fracties die de motie-
Putters c.s. ondersteunen. In de motie beluister ik dan
ook een ander geluid dan het onze. Met name de
passage over de positie van de Eerste Kamer daarin
kunnen wij niet steunen. Wij vinden dat de Eerste Kamer
uiterst terughoudend moet zijn in het verzoek om
adviezen. Wij hebben vertrouwen in de opstelling van de
minister en wachten met belangstelling de door haar
toegezegde nota af. Wij zullen tegen de motie-Putters c.s.
stemmen.

In stemming komt de motie-Putters c.s. (31201, letter C).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd
en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is
aangenomen.

Sluiting 13.38 uur

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van
Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van de volgende verslagen
van de verzoekschriften te doen plaatsvinden op:
11 maart 2008:

Verslag over het adres van de Stichting G. te L.
betreffende een onderzoek naar de handelwijze van de
Nederlandsche Bank (LVIII, A);

Verslag over het adres van D.B. te D. betreffende een
betalingsregeling voor een belastingschuld (LXII-A);

Verslag over het adres van de besloten vennootschap-
pen A. en G. te R. betreffende het handelen van de
Belastingdienst (LXIII-A);

b. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoor-
stel te doen plaatsvinden op 18 maart 2008:

Nieuwe commissievoorstellen en initiatieven van de
lidstaten van de Europese Unie, Brief van de voorzitter
van de Tijdelijke gemengde commissie subsidiari-
teitstoets van 4 maart 2008 met het verzoek in te
stemmen met de selectie van wetgevingsinitiatieven voor
een parlementaire subsidiariteitstoets, alsmede met een
aanvullende selectie van voorstellen voor parlementaire
toetsing (22112-BF, nr. 621).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de
Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-
Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Wet op de architectentitel (uitvoering
van de richtlijn nr. 2005/36/EG van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van
7 september 2005 betreffende erkenning van beroeps-
kwalificaties (PbEU L 255) voor architecten, steden-
bouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en
interieurarchitecten alsmede enige andere wijzigingen)
(31079);

Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van
richtlijn nr. 2006/23/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 5 april 2006 inzake een
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Eerste Kamer
Lijst van besluiten en ingekomen
stukken

11 maart 2008
EK 23 23-968


