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 1.  

  30475 Regels over de informatie-uitwisseling betreffende ondergrondse netten (Wet 

informatie-uitwisseling ondergrondse netten) 

Voorgesteld zal worden het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 2 oktober 

2007. 

 

 2. 

30959   Rijksbrede aanpassing van regels omtrent de reductie en vereenvoudiging van 

  vergunningen teneinde de regeldruk te verminderen (Verzamelwet 

  vereenvoudiging vergunningen) 

Voorgesteld zal worden het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 2 oktober 

2007. 

 

 3. 

30975 (R 1821) Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar 

aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006 (Evaluatie 

2006 Rijksoctrooiwet 1995) 

  Voorgesteld zal worden het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 2 oktober 

2007. 

 4. 

30994 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet Onafhankelijke post- en 

telecommunicatieautoriteit ter uitvoering van de roamingverordening 

Eindverslag zal worden uitgebracht teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk te kunnen 

afhandelen. Gelet op het in de brief van de staatssecretaris van 5 juli 2007 neergelegde 

verzoek tot spoedige afhandeling zal het CvS worden gevraagd in te stemmen met plenaire 

afhandeling als hamerstuk heden. 

 

 5. 

Brief van de Staatssecretaris van 27 juni jl. inzake het MKB-debat: 

  De commissie zal de staatssecretaris bij brief meedelen niet zozeer geïnteresseerd te zijn  

  in meer informatie over de knelpunten op het terrein van de administratieve lasten voor 

  bedrijven met minder dan tien werknemers en die ten aanzien van kleine zelfstandigen 
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   zonder personeel (ZZP’ers) maar veeleer in de beleidsvisie van de bewindsman op deze 

   twee punten en in de door hem voorgestane oplossingen. 

 

 6. 

Notitie van de heer Terpstra mbt Galileo. 

De commissie is van oordeel dat op dit moment activiteiten van haar kant niet opportuun 

zijn. Zij verzoekt de afdeling Inhoudelijke Ondersteuning haar te informeren indien er 

nieuwe en relevante ontwikkelingen zijn. 

 

De heer Franken deelt mee zich, in aansluiting op het verzoek uit de commissies d.d. 26 

juni jl, te hebben gebogen over de Mededeling van de Commissie inzake de evaluatie van 

het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA) (Com(2007)285 

en geen aanleiding hebben te gevonden de commissie voor te stellen actie te ondernemen 

 

De voorzitter van de commissie deelt mee haar taak als rapporteur over de Mededeling van 

de Commissie over de verbeteringen in het octrooisysteem (COM (2007) 165 in het reces 

te zullen uitvoeren. Haar rapportage kan worden geagendeerd op 11 september 2007. 

 

 7. 

Een kennismakingsbezoek met de minister van EZ is voorzien tegen 9 oktober om 17.00 

uur. 

 

 

 

De griffier van de commissie, 

Nieuwenhuizen 


