
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 72 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, 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, Mein-
dertsma, Meulenbelt, Meurs, Noten, Peters, Putters,
Quik-Schuijt, Rehwinkel, Reuten, Rosenthal, Russell,
Schaap, Schouw, Schuurman, Slager, Slagter-Roukema,
Smaling, Strik, Swenker, Sylvester, Tan, Terpstra, Thissen,
Timmerman-Buck, Vedder-Wubben, Vliegenthart, De
Vries, De Vries-Leggedoor, Werner, Westerveld en
Willems,

en de heer Hirsch Ballin, minister van Justitie, mevrouw
Ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, de heer Donner, minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, de heer Klink, minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en mevrouw
Bijleveld-Schouten, staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties.

©

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

Hillen, wegens bezigheden elders;

Duthler, wegens persoonlijke omstandigheden;

Yildirim, wegens ziekte.

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.
Kuiper 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: Op verzoek van de fractie van de Partij
van de Arbeid heb ik mevrouw Meurs aangewezen tot lid
van de commissie voor de JBZ-raad in plaats van
mevrouw Sylvester.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek

van Burgerlijke Rechtsvordering, de Advocatenwet
en andere wetten in verband met het afschaffen
van het procuraat in burgerlijke zaken en de
invoering van elektronisch berichtenverkeer (Wet
afschaffing procuraat en invoering elektronisch
berichtenverkeer) (30815);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Waterschaps-
wet in verband met de opneming van de eis van
volledige rechtsbevoegdheid voor belangengroep-
eringen die deelnemen aan de verkiezingen
(31319).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- de brief van de voorzitter van de Tijdelijke

gemengde commissie subsidiariteitstoets 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, EK letters BF/TK
nr. 621).

De voorzitter: Ik stel de Kamer voor, in te stemmen met
het advies van de commissie.

24ste vergadering Dinsdag 18 maart 2008

Aanvang 13.30 uur

Eerste Kamer Selectie wetgevingsinitiatieven
18 maart 2008
EK 24 24-971


