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1. 32768
Implementatie van richtlijn nr. 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13
juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door
aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op
defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG
(Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied)
De commissie stelt, na kennis te hebben genomen van de brief van de minister van ELI van
5 oktober 2012 (33186 A/32768), voor om het voorbereidend onderzoek te houden op
13 november 2012.
2. 33186
Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit
Consument en Markt)
De commissie stelt, na kennis te hebben genomen van de brief van de minister van ELI van
5 oktober 2012 (33186 A/32768), voor om het voorbereidend onderzoek te houden op
30 oktober 2012.
3. (Mede-)oprichting door de Staat van een vereniging ter ondersteuning van het
internationale collectief 'Initiative on the Voluntary Principles on Security and
Human Rights'
Verslag schriftelijk overleg (33226, D)
De commissie besluit om een brief te zenden aan de staatssecretaris van ELI met daarin een
commissievraag en enkele nadere vragen van de fractie van de PVV (Faber-van de
Klashorst). Een conceptbrief zal voor verzending worden rondgezonden per mail met een
deadline van één dag, opdat andere fracties zich bij de vragen van de PVV-fractie kunnen
aansluiten. In de brief verzoekt de commissie de staatssecretaris om de vragen uiterlijk
19 oktober 2012 te beantwoorden, opdat de beantwoording op 23 oktober 2012 in de
commissie kan worden besproken.
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4. Mededelingen en rondvraag
-

De commissie heeft kennisgenomen van de brief van de minister van ELI van
4 oktober 2012 aan de Tweede Kamer (32440, 75) inzake uitstel voorhang
Aanbestedingsbesluit. De commissie besluit om naar aanleiding van deze brief een
brief te zenden aan de minister van ELI.

De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer

