
Korte aantekeningen 
 

Vergadering van de vaste commissie voor 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
 
30 oktober 2012  
 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

 

 

 

 Datum 30 oktober 2012 

 Kenmerk 44472/WB/ 

 

1. 33076 
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem tot nadere wijziging van de Wet 

verbod pelsdierhouderij 

Met betrekking tot dit wetsvoorstel stelt de commissie 13 november 2012 vast als 

inbrengdatum voor het nader voorlopig verslag. Voorts stelt zij, onder voorbehoud van 

tijdige en adequate afronding van de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstel 33076, 

voor om de wetsvoorstellen 30826 Voorstel van wet van de leden Van Gerven en 

Dijsselbloem houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij), 

32369 Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem tot wijziging van de Wet 

verbod pelsdierhouderij en 33076 Voorstel van wet van de leden Van Gerven en 

Dijsselbloem tot nadere wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij plenair te behandelen 

op 11 december 2012. 

 

2. 33186 
Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit 

Consument en Markt)   

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Kneppers-

Heijnert), PvdA (Noten), CDA (Hoekstra), PVV (Faber-van de Klashorst) en SP (Reuten). 

De commissie besluit dat - indien mogelijk - de proef van het voorlopig verslag nog op 

31 oktober 2012 wordt verspreid met reactietermijn 1 november 2012 16:00 uur.  

De memorie van antwoord van de regering wordt op 2 november 2012 verwacht, waarna 

de nadere procedure besproken kan worden op 6 november 2012. 

 

3. Mededelingen en rondvraag 

Op voorstel van het lid Reuten (SP) wordt een commissiebrief gezonden aan de minister van 

EL&I naar aanleiding van een brief van de minister aan de Tweede Kamer inzake inwerking-

treding van de wijziging Telecommunicatiewet (31412, 48), waarin wordt verzocht om 

brieven over het niet of later inwerking laten treden van wetten in het vervolg ook aan de 

Eerste Kamer te zenden. Voorts verzoekt de commissie de staf om te onderzoeken of er 

mogelijk aanleiding is aan het niet of later inwerking laten treden van wetten in breder 

verband aandacht te besteden.  

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer  


