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1. 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 op 16 februari 2010 inbreng te leveren voor het verslag. 

 

2. 31540  Wijziging van de Wet informatie ondergrondse netten in verband met 

uitsluiting van huisaansluitingen 

De commissie brengt eindverslag uit, teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk. 

 

3. 32027  Implementatie van de rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wet 

implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden) 

De commissie neemt de brief van de minister van Economische Zaken van 29 december 

2009 (EK 32027, D) voor kennisgeving aan en besluit het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk. 

 

4. 32123 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische 

Zaken (XIII) voor het jaar 2010 

De commissie brengt eindverslag uit, teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk. 

 

5. 32123 D Vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds economische 

structuurversterking voor het jaar 2010 

De commissie brengt eindverslag uit, teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk. 

  

6. Toezegging T00945 – Aanbestedingsregels en de invloed op zorg en onderwijs 

De bespreking van de brief van de minister van Economische Zaken van 5 januari 2010 

(32123, K) wordt aangehouden tot 26 januari 2010. 

 

7. Briefwisseling relatie Winkeltijdenwet, Europese recht en dienstenrichtlijn   

De bespreking van de brief van de minister van Economische Zaken van 28 december 

2009 (EK 31579, I) wordt aangehouden tot 26 januari 2010. 
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8. Rondvraag 

Het lid Elzinga (SP) zal deelnemen aan het OESO High-level Parliamentary Seminar op 

18 februari 2010 in Parijs met als thema “Sustaining global recovery”. Het lid Van Driel 

(PvdA) zal aan het OESO seminar deelnemen na afloop van de NAVO-assemblee.  

 

De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken, 

Warmolt de Boer 

  

 


