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1. Brief slimme meters in nieuwbouw (31.320 - 31.374, Q) 

De commissie neemt met instemming kennis van de brief van de minister van 

Economische Zaken van 20 mei 2009 ter beantwoording van de commissiebrief van 28 

april 2009. Zij constateert dat de minister instemt met de door de commissie 

gepresenteerde interpretatie van het debat over de ‘slimme meters’ op 7 april 2009 

(wetsvoorstellen 31320 en 31374). 

 

2. Motie Doek-Sylvester (30.212, H) 

De commissie bespreekt de terugkoppeling vanuit de staf inzake enkele vragen van de 

commissie met betrekking tot deze motie. De leden van de fracties van D66, SP , 

GroenLinks en mogelijk de leden van de fracties van SGP en ChristenUnie hebben nog  

enige vragen voor de minister. De leden van de fracties van CDA en PvdA geven aan geen 

behoefte te hebben aan het stellen van vragen. De leden van de fractie van de VVD 

vragen om aanhouding. Besloten wordt het onderwerp opnieuw te agenderen voor de 

commissievergadering van 9 juni 2009.  

 

3. Brief inzake telemarketing ‘bel-me-niet’ register 

De door de commissie gevraagde stafnotitie over mogelijke toezeggingen aan de 

faxbranche ten aanzien van het tijdstip van inwerkingtreding van wetsvoorstel 30.661 

wordt kort besproken en geeft geen aanleiding tot nadere actie. 

 

4. Voorhang ontwerpbesluit houdende vaststelling van de voorraadheffing op 

aardolieproducten 

De door de commissie gevraagde stafnotitie over overleg met de sector en eventueel 

andere belanghebbenden over de voorhang van het ontwerpbesluit houdende vaststelling 

van de voorraadheffing op aardolieproducten wordt besproken en geeft geen aanleiding tot 

nadere actie. 
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5. Rondvraag 

Tijdens de rondvraag feliciteert de commissie mevrouw Sylvester (PvdA) met haar 

vermelding in de Volkskrant (Volkskrant 26 mei 2009, blz. 2).  

 

 

De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken, 

Warmolt de Boer 

  


