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1. Met betrekking tot de wetsvoorstellen: 

31320

 Regels omtrent energie-efficiëntie (Wet implementatie EG-

richtlijnen energie-efficiëntie) 

en  

31374 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering 

van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt 

besluit de commissie het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 

23 september 2008.  

 

2. Met betrekking tot:  

29048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samson tot het 

stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers 

(Warmtewet) 

besluit de commissie het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 

30 september 2008. De commissie verzoekt de staf een 

wetgevingsrapport op te stellen met daarin onder meer aandacht voor het 

commentaar van derden op het eerste wetsontwerp en het rapport van de 

Algemene Rekenkamer Tariefstelling stadsverwarming, d.d. 24 april 2007.  

 

3. De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van Economische 

Zaken d.d. 1 juli 2008 (EK 30536, P) inzake het onderzoek van de 

Arbeidsinspectie naar de beloning van postbezorgers voor kennisgeving aan.  

 

4. De commissie neemt de kabinetsreactie op het Witboek betreffende 

schadevergoedingsacties wegens schending van de communautaire 

mededingingsregels voor kennisgeving aan. Zij benadrukt dat zij voor een 

zorgvuldige behandeling van Witboeken en andere Europese voorstellen in 

een vroegtijdig stadium wenst te beschikken over de kabinetsreactie inzake 

het desbetreffende voorstel.  
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5. De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van Economische 

Zaken, mede namens de Minister voor Jeugd en Gezien, van 13 juni 2008  

met antwoord op vragen gesteld in de brief van de commissie voor 

Economische Zaken van 18 april 2008, inzake het meerjarenprogramma ter 

bescherming van kinderen die gebruik maken van het internet en andere 

communicatietechnologieën (2009-2013) (COM(2008)106)
 voor 

kennisgeving aan.  

 

6. Met betrekking tot:  

E080074 Mededeling van de Europese Commissie van 19 juni 2008 over “Een 

Europese Wet voor Kleine Ondernemingen”  

besluit de commissie het e-dossier
 voor kennisgeving aan te nemen.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer  

                                                
 dossier E080023 op www.europapoort.nl  
 dossier E080074 op www.europapoort.nl   

http://www.europapoort.nl/
http://www.europapoort.nl/

