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 1.    

31090 Wijziging van de Mijnbouwwet in verband met nieuwe regels omtrent 
deelneming in de opsporing en winning van koolwaterstoffen door een 
daartoe aangewezen vennootschap en omtrent andere taken en activiteiten 
van die vennootschap 

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de VVD-fractie 
(Hofstra). 
 

2. 
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 commissie stelt voor de inbreng voor het nader voorlopig verslag te doen 
plaatsvinden op 6 mei 2008.  

 
3. 

30536 Regels inzake de volledige liberalisering van de postmarkt en de garantie 
van de universele postdienstverlening (Postwet 20..) 

De commissie houdt de bespreking van de procedure aan tot 6 mei 2008, onder 
voorwaarde dat de staatssecretaris van Economische Zaken de aan de Kamer 
toegezegde brief over het level playing field in Duitsland en de stand van zaken ten 
aanzien van het overleg over de arbeidsvoorwaarden in Nederland de Kamer vóór 2 
mei 2008 heeft aangeboden.  

 
4. 
  Brief van de minister van Economische Zaken d.d. 7 april 2008 inzake de nadere 

vragen van de commissie voor Economische Zaken over de mededelingen van de 
Europese Commissie:”Een interne markt voor het Europa van de 21ste eeuw en 
“Diensten van algemeen belang, met inbegrip van sociale diensten van algemeen 
belang: een nieuw Europees engagement” 

  De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan. 
 



 blad 2 
 

 

 
 
5. 
  Rondvraag 

- De commissie legt de minister van Economische Zaken enkele vragen voor 
met betrekking tot het Europese Commissievoorstel voor een besluit van het 
Europees Parlement en de Raad voor een meerjarenprogramma ter 
bescherming van kinderen die gebruik maken van internet en andere 
communicatietechnologieën (2009-2013) (COM(2008)106);  

- Met het oog op een zorgvuldige parlementaire behandeling door de Eerste 
Kamer wenst de commissie te worden geïnformeerd over de stand van zaken 
van de behandeling van de Wet implementatie EG-richtlijnen energie-
efficiëntie (31320) door de Tweede Kamer. 

 
  
De griffier a.i. van de commissie, 
Peter van Oort 


