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1. 32412 

Voorstel van wet van de leden Verhoeven en Van Tongeren tot wijziging van de 

Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om 

vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal 

feestdagen  

Met betrekking tot dit wetsvoorstel besluit de commissie het voorbereidend onderzoek te 

houden op 27 november 2012. 

 

2. E1200231 

Mededeling over de tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn 

E1200242 

Mededeling betere governance van de interne markt 

De commissie neemt de brief van de minister van EL&I van 31 oktober 2012 (31579, N) voor 

kennisgeving aan. 

 

3. T01555 

Voortgangsbrief vervolgstappen convenant onbedwelmd ritueel slachten (31571) 

Brief - met bijlage - van 1 november 2012 (31571, Q) inzake voorhang ontwerpbesluit tot 

wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met wijzigingen op het gebied van 

het doden van dieren zonder voorafgaande bedwelming 

De commissie besluit naar aanleiding van het voorgehangen ontwerpbesluit op dinsdag 

20 november 2012 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering over de 

nakoming van toezegging T01555. 

 

4. Mededelingen en rondvraag 

− De commissie stemt in met het heden in het College van Senioren besproken voorstel 

de naamsaanduiding van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie (ELI) in overeenstemming te brengen met de in het recente regeerakkoord 

gewijzigde naamgeving van het ministerie. Binnenkort zal de naam van de commissie 

derhalve worden gewijzigd in: vaste commissie voor Economische Zaken (EZ). 
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− De commissie stelt voor - zo mogelijk - op dinsdag 27 november 2012 een 

kennismakingsgesprek te houden met de minister en de staatssecretaris van 

Economische Zaken. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 


