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1. 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)
Met betrekking tot dit wetsvoorstel wordt op 2 februari 2010 inbreng geleverd voor het
nader voorlopig verslag.
2. 31540

Wijziging van de Wet informatie ondergrondse netten in verband met

uitsluiting van huisaansluitingen
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 19 januari 2010.
3. 318591

Aanpassing van diverse wetten ter implementatie van richtlijn 2006/123/EG

van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006
betreffende diensten op de interne markt (PbEU L 376/6) (Aanpassingswet
dienstenrichtlijn)
De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.
4. 320272

Implementatie van de rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wet

implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden)
Met betrekking tot dit wetsvoorstel wordt inbreng geleverd voor het verslag door de fractie
van het CDA (Franken; volgt). Onder voorbehoud dat de nota naar aanleiding van het
verslag de Kamer uiterlijk vrijdag 18 december 2009 10:00 uur bereikt en adequaat
wordt bevonden, stelt de commissie voor het voorstel op 22 december 2009 als
hamerstuk af te doen.
5. Arbeidsvoorwaarden postsector (30.536, Y)
De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken van
8 december 2009 inzake het Tijdelijk besluit arbeidsovereenkomst post voor kennisgeving
aan.
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6. Rondvraag
a.

De voorzitter van de commissie deelt mede dat zij de initiatiefnemers van

wetsvoorstel 31531 (Initiatiefvoorstel-Ten Hoopen, Aptroot en Vos over versterking van
de positie van leveranciers uit het MKB) door middel van een brief uitleg zal verschaffen
over het feit dat het voorlopig verslag niet gelijk na vaststellling door de commissie aan de
indieners is toegezonden.
b.
De voorzitter van de commissie vestigt de aandacht op een uitnodiging van de
OESO voor een parlementaire bijeenkomst op 18 februari 2010 in Parijs over het
onderwerp ‘duurzaam wereldwijd herstel’ (Sustaining a Global Recovery). De uitnodiging
zal via de postvakjes aan de leden van de commissie worden toegezonden.
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