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1. Met betrekking tot wetsvoorstel  

30696 Wijziging van de Wet op de lijkbezorging 

stelt de commissie voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 

dinsdag 28 oktober 2008.  

2. Met betrekking tot wetsvoorstel  

31392 Wijziging van de Kieswet in verband met het verlenen van het kiesrecht 

voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement aan alle Nederlanders 

die in de Nederlandse Antillen en Aruba woonachtig zijn 

wordt op dinsdag 21 oktober 2008 inbreng geleverd voor het nader voorlopig 

verslag en wordt voorgesteld het wetsvoorstel op dinsdag 28 oktober 2008  

plenair te behandelen.   

3. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen worden mogelijk enkele 

opmerkingen gemaakt over de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 maart 2008 over de mogelijkheden tot 

herziening van de voorkeurdrempel bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer en 

over de mogelijkheden om wijzigingen aan te brengen in de wijze waarop het 

aangaan van lijstverbindingen is geregeld voor de Eerste Kamerverkiezingen (31 

200 IIA,A); Het plenaire debat over deze specifieke brief zal plaatsvinden op 

dinsdag 2 december 2008.  

4. De commissie stemt in met de brief aan de minister inzake de nadere vragen over 

de toezeggingen en de motie Rehwinkel (PvdA) c.s. over een nadere regeling van 

het verschoningsrecht op non-incriminatie alsmede van de 

binnentredingsbevoegdheid (EK 30415, J).  

5. Een inventarisatie vindt plaats van de wensen en verbeterpunten ten aanzien van 

beleidsdebatten ten behoeve van de notitie voor het College van Senioren.  

6. De commissie wenst het plenaire debat over 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 

 (bij voorkeur) niet te verplaatsen.  

 

De griffier van de commissie, 

Hester Menninga  


