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1.

Met betrekking tot wetsvoorstel:

31354 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen
die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn
verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de
overheid)
wordt inbreng geleverd voor het voorlopig verslag door de fracties van CDA (Essers), VVD
(Asscher), PvdA (Sylvester), SP (Reuten) en SGP (Van den Berg), mede namens de fractie
van de ChristenUnie.
2.

Met betrekking tot wetsvoorstel:

315791 Implementatie van Europese regelgeving betreffende het verkeer van diensten op
de interne markt (Dienstenwet)
wordt inbreng geleverd voor het voorlopig verslag door de fracties van CDA (Terpstra), VVD
(Kneppers), PvdA (Van Driel), SP (Elzinga – volg t 20 mei 2009), SGP (Van den Berg, mede
namens de fractie van de ChristenUnie) en D66 (Schouw).
3.

Brief inzake telemarketing ‘bel-me- niet’ register

De toezegging van de staatssecretaris van Economische Zaken inzake de evaluatie van het
‘bel-me-niet’ register wordt besproken. De commissie verzoekt de staf na te gaan of tijdens
de behandeling van wetsvoorstel 30.661 toezeggingen aan de faxbranche zijn gedaan ten
aanzien van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet.
4.

Voorhang ontwerpbesluit houdende vaststelling van de voorraadheffing op
aardolieproducten

De brief van de minister van Economische Zaken van 11 mei 2009 inzake voorhang
ontwerpbesluit houdende vaststelling van de voorraadheffing op aardolieproducten wordt
besproken. De commissie verzoekt de staf na te gaan of over het opstellen van het
ontwerpbesluit overleg is gevoerd met het Centraal Orgaan Voorraadvorming
Aardolieproducten (COVA) en eventuele andere belanghebbenden, en zo ja, wat het
standpunt van het COVA en deze belanghebbenden is ten aanzien van de voorgestelde
verhoging van de tarieven.
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5. Rondvraag
Tijdens de rondvraag komt de commissie op initiatief van het lid Van den Berg (SGP) te
spreken over de Splitsingswet (30.212) en de wijze waarop achtereenvolgens de
bewindslieden Wijn en Van der Hoeven met de motie-Doek/Sylvester (30.212, H) zijn
omgegaan.
De commissie verzoekt de staf:
a.

de standpunten van de genoemde bewindslieden ten aanzien van deze motie op te

zoeken in de parlementaire stukken;
b.

de Europese ontwikkelingen sinds de aanvaarding van de motie in kaart te

brengen; alsmede
c.

de uitkomsten van het mondelinge vragenuur in de Tweede Kamer van 19 mei

2009 (vragen over de verkoop van Essent) te verzamelen.
De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken,
Warmolt de Boer

