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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)
De fracties van CDA (Essers), VVD (Asscher), PvdA (Sylvester) SP (Reuten) en SGP
(van den Berg, mede namens de ChristenUnie) leveren inbreng voor het nader
voorlopig verslag. De fracties van PvdA, SGP (mede namens de ChristenUnie),
GroenLinks, D66 en de PvdD sluiten zich aan bij punt 5 van de inbreng van de SPfractie).
2. Voorhang 1 Warmtebesluit etc. (29048, 46/47)
De commissie maakt schriftelijk het voorbehoud nog op het Warmtebesluit terug te
komen als de uitkomsten van het door de minister aangekondigde onderzoek bekend is.
Zodra de minister de Kamer informeert over ontwikkelingen op dit dossier, zal het
Warmtebesluit opnieuw geagendeerd worden.
3. Toezegging T00916 – Inrichting begroting EZ
Naar aanleiding van de brief van de minister van Economische Zaken van 12 oktober
2009 (EK 32.123 XIII, A) inzake inrichting van de begroting, Begrotingsstaten
Economische Zaken 2010 stelt de commissie een commissiebrief aan de minister van
Economische Zaken (met bijlage van het lid Reuten, SP) ongewijzigd vast.
4. Toezegging T00945 – Aanbestedingsregels en de invloed op zorg en onderwijs
Naar aanleiding van de brief van de minister van Economische Zaken van 5 januari 2010
(EK 32123, K) levert het lid Van Driel (PvdA) inbreng voor een brief over de afdoening
van deze toezegging. Dit punt komt terug op 9 februari of 2 maart 2010. Andere
fracties kunnen zich dan desgewenst in de vergadering hierbij aansluiten.
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