Korte aantekeningen

Vergadering van de vaste commissie voor
Economische Zaken
dinsdag 24 maart 2009

aan

De leden van de vaste commissie voor
Economische Zaken

datum
kenmerk

1.

24 maart 2009
39712/WB/OD

31531

Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Aptroot en Vos houdende wijziging van
de Mededingingswet ter versoepeling van de uitzondering op het verbod van
mededingingsafspraken (versterking positie leveranciers uit het MKB)

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 21 april 2009.
2. 31579

Implementatie van Europese regelgeving betreffende het verkeer van diensten op
de interne markt (Dienstenwet)

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op
28 april 2009.
3. Tijdens de rondvraag verzoekt de commissie de staf ten aanzien van het wetsvoorstel
31354 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die
deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of d ie hiermee zijn verbonden
(aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid) een
informatiedossier op te stellen.
Eveneens besluit de commissie de staatssecretaris van Economische Zaken een brief te
zenden met betrekking tot de concept kabinetsreactie inzake het Groenboek collectief
verhaal voor consumenten (COM(2008) 794 definitief; E0900451). De termijn voor het
indienen van reacties bij de Europese Commissie is reeds op 1 maart 2009 verstreken.
Bij brief van 23 maart 2009 aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris laten weten dat
ondanks het verstrijken van de reactietermijn de concept kabinetsreactie nog niet gereed is.
Hij voegt daar aan toe dat de concept kabinetsreactie over een aantal weken aan de Tweede
Kamer zal word en toegezonden. In de brief zal de commissie er op wijzen dat de
kabinetsreactie dient te worden gezonden aan beide Kamers der Staten-Generaal.
De concept kabinetsreactie inzake dit groenboek zal, zodra beschikbaar, worden
geagendeerd in de commissie.
De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken,
Warmolt de Boer
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