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 1.    

30661 Wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de instelling van 

een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op het verzenden van 

ongevraagde elektronische communicatie alsmede regeling van diverse andere 

onderwerpen 

De fracties van CDA (Doek), VVD (Asscher), PvdA (Van Driel) en SGP (Van den Berg; 

mede namens ChristenUnie) leveren inbreng voor het voorlopig verslag. 

 

2. 

 Brief van de voorzitter van de Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets, de 

heer J.J. van Dijk, TGCS nr. 5, d.d. 17 januari 2008, inzake de Subsidiariteitstoets van 

Mededeling van de Commissie “Een interne markt voor het Europa van de 21ste eeuw” 

(E070163) 

 Brief van de voorzitter van de Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets, de 

heer J.J. van Dijk, TGCS nr. 6, d.d. 17 januari 2008, inzake de Subsidiariteitstoets van 

Mededeling van de Commissie “Diensten van algemeen belang, met inbegrip van sociale 

diensten van algemeen belang: een nieuw Europees engagement” (E070164) (begelei-

dend document bij Mededeling “Een interne markt voor het Europa van de 21ste eeuw”) 

Mede met het oog op de Voorjaarsraad van 13 en 14 maart 2008 legt de commissie met 

betrekking tot beide mededelingen van de Europese Commissie de regering enkele vragen 

voor. 

 

3. 

Brief van de minister en de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 27 februari 2008 

over de stand van zaken ten aanzien van de nakoming van aan de Eerste Kamer gedane 

toezeggingen 

De commissie legt de bewindspersonen ten aanzien van de gestanddoening van een aantal 

toezeggingen enkele vragen voor.  

 

4. 

De commissie neemt de motie-Sylvester c.s. inzake de verlichting van administratieve 

lasten voor bedrijven met minder dan tien werknemers (EK 30.300 XIII, C) op in de lijst 

van toezeggingen. De commissie verzoekt de staatssecretaris van Economische Zaken 

nogmaals de Kamer te informeren over de stand van zaken ten aanzien van de uitvoering 

van de motie. 



 datum 15 januari 2008 

 kenmerk 38267//vO/OD 
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5.  

30536 Regels inzake de volledige liberalisering van de postmarkt en de garantie van de 

universele postdienstverlening (Postwet 20..) 

  Naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 29 

februari 2008 (30536, J) over de stand van zaken op de Duitse postmarkt en het overleg 

over de arbeidsvoorwaarden voor postbezorgers in Nederland, verzoekt de commissie de 

staatssecretaris om de nota naar aanleiding van het verslag. 

 

 

De griffier a.i. van de commissie, 

Peter van Oort 


