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 1.  

30501  Regels voor het gunnen van overheidsopdrachten door aanbestedende diensten 

en opdrachten door speciale-sectorbedrijven (Aanbestedingswet) 

 

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA 

(Franken), VVD (Asscher) (volgt), SP (Elzinga namens Reuten), PvdA (Van Driel) (volgt).  

 

2.  

30934* Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 in verband met de implementatie van 

richtlijn 2005/89/EG inzake maatregelen om de zekerheid van de 

elektriciteitsvoorziening en de infrastructuurinvesteringen te waarborgen 

       

De commissie brengt blanco eindverslag uit ten einde het wetsvoorstel als hamerstuk af te 

doen, tenzij de VVD-fractie uiterlijk donderdag 1 november 2007 laat weten toch 

vragen te willen stellen.  

 

3.  

30975 (R1821)  Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar 

  aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006 

  (Evaluatie 2006 Rijksoctrooiwet 1995) 

 

Hamerstuk. 

 

4. 

  Tijdens het informele kennismakingsgesprek met de staatssecretaris van Economische 

Zaken op 13 november 2007 van 17.00–18.00 uur in het gebouw van de Eerste Kamer 

komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

 Wetgevingsprogramma, waaronder de te verwachten ontwikkelingen op Europees 

niveau (o.m. Ecofin) 

  

                                                
* staat op de lijst-Balkenende 



 

  

 blad 2 

 

 

 Beleid:  

 - prioriteiten van het binnenlands beleid 

 - prioriteiten buitenlands beleid 

 - waar wijkt het beleid af van het beleid van de voorganger van de 

staatssecretaris 

 MKB, mede in het licht van de motie-Sylvester inzake verlichting van 

administratieve lasten (Kamerstuk 30300 XII, C)  gericht op het kleinbedrijf en de 

aangehouden motie-Terpstra (Kamerstuk 30300 XIII, B) inzake de afschaffing van 

het vergunningensysteem voor een aantal wetten voor het MKB 

 

5. 

Rondvraag.  

De twee recent ontvangen brieven van de Tijdelijke commissie subsidiariteittoets inzake de 

oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen energieregelgevers en het 

derde pakket maatregelen ter voltooiing van de interne markt voor gas en elektriciteit 

worden voor de volgende commissievergadering geagendeerd.  

 

 

 

De griffier van de commissie, 

Eliane Janssen.  


