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 datum 12 december 2007 
              Kenmerk 36208  

 
1.  Met betrekking tot wetsvoorstel 

28331 Voorstel van wet van het lid Halsema houdende verklaring dat er grond bestaat 
een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende 
tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal 
bepalingen van de Grondwet door de rechter 

wordt inbreng voor het nader voorlopig verslag geleverd door de fracties van de CDA 
(Dölle), VVD (Duthler) en PvdA (Rehwinkel).  

 
2.   Inzake de toekomst van de advies- en kennisinfrastructuur besluit de commissie: 

- volgende week te spreken over een (concept)brief aan de minister van Binnenlandse  
   Zaken  
- de commissies van de Eerste Kamer via het College van Senioren te verzoeken bij  
   de verschillende begrotingsbehandelingen expliciet aandacht te besteden aan het  
   vraagstuk  
- eind februari, begin maart 2008 een beleidsdebat te voeren over dit onderwerp  
- de AWT en eventueel de andere adviescolleges te vragen aan de commissie afschriften te  

      zenden van rapporten gerelateerd aan het vraagstuk. 
 
3.  De antwoorden op de schriftelijke vragen inzake salarisafdracht aan politieke partijen zullen 

in de vergadering van dinsdag 18 december nogmaals geagendeerd worden.  
 
4.   De brief met de vragen inzake dossier E070120 zal in aangepaste vorm worden verstuurd.  

 
5.   De nog openstaande toezeggingen zullen aan het ministerie worden voorgelegd. 

 
6.   Tijdens de rondvraag wordt besloten  

- in de volgende vergadering te spreken over mogelijke thema’s voor de 
begrotingsbehandeling alsmede de mogelijke data 
- het vraagstuk van de ZBO’s (voortgangrapportage) op een later moment in de 
commissie te bespreken.  

 
De griffier van de commissie. 
Hester Menninga     
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